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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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 154 بقيمة  �أرباحا  يعلـن   ABC بـنـك 
2022 خالل   %54 بنمو  دوالر  مليون 

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة بــنــك 
العربية  )المؤسسة   »ABC«
ــة  ــ ــداولـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة( الـ ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
البحرين  بــورصــة  فــي  أسهمها 
أمس   »ABC« الــرمــز  تحت 
ــة لــلــســنــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــا الــ ــهـ ــائـــجـ ــتـ نـ
ديــســمــبــر   31 فــــي  الــمــنــتــهــيــة 

 .2022
ــاوز إجــمــالــي الــدخــل  وتـــجـ
المليار  للمجموعة  التشغيلي 
دوالر أمريكي خالل عام 2022 
ألول مرة في تاريخ البنك، مع 

نمو قوي لألعمال األساسية عبر شبكة وجوده، مدعوًما باالرتفاع 
القوية  اإليــرادات  وأسهمت هذه  العام.  الفائدة خالل  في معدالت 
في تحقيق أداء عام قوي خالل عام 2022؛ إذ بلغت األرباح الصافية 
أمريكي على  األم 154 مليون دوالر  الشركة  إلى مساهمي  العائدة 

أساس تشغيلي، بنمو قدره 54% مقارنة بعام 2021.
وقد علق رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك  ABC الصديق 
بارزة  نتائج   2022 عام  في  المجموعة  »حققت  قائال:  الكبير  عمر 
وقد  أمريكي،  دوالر  المليار  اإليـــرادات  تــجــاوزت  إذ  مسبوقة؛  وغير 
التركيز  السابق مع  العام  بالبناء على نجاحات  المجموعة  قامت 
الــصــافــيــة  ــاح  ــ األربــ زيـــــادة  إلـــى  بـــــدوره  أدى  مـــا  األداء،  عــلــى ســرعــة 

للمساهمين بنسبة %54.

قر�بة  عقود  �إنهاء  �لمدنية:  �لخدمة 
3 �آالف موظف �أجنبي خالل 4 �سنو�ت

أّكــــد جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة أن إجــمــالــي عــــدد الــمــوظــفــيــن 
الحكومية  والمؤسسات  والهيئات  الــــوزارات  فــي  البحرينيين  غير 
الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ )6979( موظفا، ومن هذا 
الصحي  القطاع  فــي  بهم  االستعانة  تــم  موظفين   )1206( الــعــدد 
خالل جائحة كورونا وذلك نظرا إلى الظروف الطارئة التي مرت 

بها المملكة، جميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة.
من  المقدم  البرلماني  الــســؤال  على  رّده  فــي  الجهاز  وأوضـــح 
الجهات  مع  يولي  أنــه  الــنــواب،  بوعنق عضو مجلس  خالد صالح 
الوظيفي  واإلحـــالل  التأهيل  بخطط  بالغا  اهتماما  الحكومية 
مع  والتنسيق  بالمتابعة  يــقــوم  حــيــث  البحرينيين،  للموظفين 
إنهاء  بموجبه  تم  الذي  األمر  الشأن،  هذا  في  الحكومية  الجهات 
عقود )2957( موظفا غير بحريني خالل الفترة من 1 يناير 2018م 

حتى 30 ديسمبر 2022م.
وقال جهاز الخدمة المدنية إنه في حال طلب تجديد العقود 
لغير البحرينيين يقوم بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني 
حيث  الجهة،  طلب  على  الموافقة  قبل  الوظيفة  لشغل  المؤهل 
يتم تزويد الجهة الحكومية من قبل الجهاز بمجموعة من السير 
الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضا عن 
بتطبيق  التزاما  ذلك  ويأتي  ذلــك،  توافر  في حال  العقود  تجديد 
أولوية  بشأن  التنفيذية  والئحته  المدنية  الخدمة  قانون  أحكام 

المرشح البحريني لشغل الوظيفة العامة.

اســتــعــرض حــضــرة صاحب 
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــاللــــة الــ
البالد  عاهل  آل خليفة  عيسى 
المعظم لدى استقبال جاللته 
ــــس  ــر الــــصــــخــــيــــر أمـ ــ ــــصـ فـــــــي قـ
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
المتصلة  الــقــضــايــا  مـــن  ــددا  عــ
مقدمتها  في  الوطني،  بالشأن 
الدفع بمسارات العمل تحقيقا 
ألهــــــداف الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة 
الحضارية  والنهضة  المباركة 

التي تشهدها المملكة.
وأشـــــــــــــاد جــــــاللــــــة الـــمـــلـــك 
الــمــعــظــم بــمــا حــقــقــه صــاحــب 
الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــــي الــعــهــد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مــن  رئــ
ــنــــمــــويــــة مـــشـــرفـــة  إنــــــــجــــــــازات تــ
لــوطــنــنــا الـــعـــزيـــز، وبــمــا يــبــذلــه 
ــي كــافــة  ــن جــهــد مـــتـــواصـــل فـ مـ
الــــمــــجــــاالت لـــتـــرســـيـــخ مــكــانــة 
وتنافسيتها،  البحرين  مملكة 
بما يسهم في تحقيق تطلعات 
الـــكـــرام فــي مزيد  الــمــواطــنــيــن 
مــن الــتــقــدم واالزدهــــــار، مــؤكــدا 
جاللته أن المواطن البحريني 

ــل الــــــهــــــدف الـــرئـــيـــســـي  ــيــــظــ ســ
لخطط التنمية ومحورها.

وتــــــــطــــــــرق جـــــاللـــــتـــــه إلـــــى 
تقودها  التي  الوطنية  الحملة 
الــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــألعــمــال 
ــتـــقـــديـــم الـــدعـــم  ــة لـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
ــلـــمـــتـــضـــرريـــن  والـــــمـــــســـــاعـــــدة لـ
والــمــنــكــوبــيــن مــن األشـــقـــاء في 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
للتخفيف  تــركــيــا  وجــمــهــوريــة 
ــيــــات كـــارثـــة  ــن تــــداعــ ــد مــ ــحــ والــ

الزلزال األخير.
ــر  ــكـ ــشـ ووجــــــــــه جــــاللــــتــــه الـ
ــيــــن  ـــنــ ــواطـ والــــــتــــــقــــــديــــــر لــــلــــمــ
ــيـــن عــــلــــى وقــفــتــهــم  ــمـ ــيـ ــقـ والـــمـ
اإلنــســانــيــة الــمــشــرفــة فــي دعــم 
هـــذه الــحــمــلــة الــوطــنــيــة، الــتــي 
المجتمع  به  يتميز  ما  عكست 
الــبــحــريــنــي األصـــيـــل مـــن قيم 
التكافل والعطاء وروح التعاون 

والتضامن مع الجميع.
ــلـــى  ــه عـ ــ ــتــ ــ ــاللــ ــ وأثــــــــنــــــــى جــ
ــوة دفـــــاع الــبــحــريــن  مـــشـــاركـــة قــ
فــي مــهــمــة اإلغـــاثـــة اإلنــســانــيــة 
ــد الـــغـــيـــث( في  ــواعـ )عــمــلــيــة سـ
جـــمـــهـــوريـــة تـــركـــيـــا مــمــثــلــة فــي 
التابع  واإلنــقــاذ  البحث  فــريــق 

لـــلـــحـــرس الـــمـــلـــكـــي، والــــوقــــوف 
ــن  ــرريــ ــضــ ــتــ ــمــ إلـــــــــى جــــــانــــــب الــ
من  معاناتهم  مــن  والتخفيف 
ــزال الـــمـــدمـــر،  ــ ــزلـ ــ ــذا الـ ــ آثــــــار هـ

بــــإشــــراف ومـــتـــابـــعـــة مــــن ســمــو 
بن  ناصر  الشيخ  الركن  اللواء 
جاللة  ممثل  خليفة  آل  حمد 
الـــمـــلـــك لـــألعـــمـــال اإلنــســانــيــة 

وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطني قائد الحرس الملكي، 
الـــدور  ذاتــــه  الــوقــت  فــي  مثمنا 
اإلنساني النبيل الذي تضطلع 

به المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنسانية في هذا الشأن.

بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكد 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
الفرص  وخلق  الوطنية  الــكــوادر  في  االستثمار  أن 
ــم ركــائــز مــســيــرة الــبــنــاء  ــد أهـ ــدة أمــامــهــم أحـ ــواعـ الـ
أهمية  إلــى  مشيًرا  البحرين،  مملكة  فــي  والــنــمــاء 
االستمرار في تحفيز دور القطاع الخاص كشريٍك 
المسيرة  أهداف  رفد  في  فّعال، يسهم  استراتيجي 
الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
الــبــالد  بــن عــيــســى آل خليفة مــلــك  الــمــلــك حــمــد 

المعظم.
جــــاء ذلــــك لــــدى زيــــــارة ســـمـــوه لــمــركــز سيتي 
المقر  بتدشين  وتفضله  للتكنولوجيا  الــعــالــمــي 
الجديد للمركز، إذ أشار سموه إلى دور المؤسسات 
القطاعات  مختلف  رفــد  فــي  والمصرفية  المالية 
خارطة  على  البحرين  مكانة  وتعزيز  االقتصادية 
الـــوجـــهـــات االســتــثــمــاريــة الـــجـــاذبـــة، الفـــتـــًا إلــــى ما 
بالتقنيات  واالبتكار  اإلبداع  إليه مستويات  وصلت 

ــات الــمــالــيــة  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــــي مــــجــــال الــــخــــدمــ
والمصرفية بفضل ما تتمتع به المملكة من بنية 
إسهامات  إلى  وأشــار سموه  رقمية متطورة.  تحتية 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة فــي خــلــق مــزيــٍد 
منوهًا  الــوطــن،  ألبــنــاء  النوعية  العمل  فــرص  مــن 
سموه بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في المجال 
المالي والمصرفي وما تمتلكه من مهارات وخبرات 
علمية وعملية متخصصة. وقال سموه إن الجهود 
االقــتــصــاديــة لمملكة  الــقــاعــدة  لــتــنــويــع  تــتــواصــل 
البحرين من خالل وضع الخطط واالستراتيجيات 
المختلفة لكافة القطاعات، واستقطاب المزيد من 
االستثمارات النوعية، التي تسهم في مواصلة خلق 
خطة  أولويات  وفق  للمواطنين  النوعية  الوظائف 
التعافي االقتصادي، وبما يتماشى مع أهداف رؤية 

البحرين االقتصادية 2030.

ــل  رجــ ــرع  ــ ــبـ ــ تـ  -  )CNN(
مجهول في الواليات المتحدة 
بمبلغ 30 مليون دوالر لضحايا 
الزلزال في تركيا وسوريا، وفًقا 
ـــوزراء الــبــاكــســتــانــي  ــ لــرئــيــس الــ
ــــف، الـــــــذي نــشــر  ــريـ ــ شـــهـــبـــاز شـ

الخبر على تويتر السبت.
على  الــــوزراء  رئيس  وكتب 
تويتر »تأثرت بعمق بمثال رجل 
بــاكــســتــانــي مــجــهــول دخـــل إلــى 
الواليات  في  التركية  السفارة 
ــرع بــمــبــلــغ 30  ــبــ الـــمـــتـــحـــدة وتــ
الزلزال  لضحايا  دوالر  مليون 
وســـوريـــا«، مضيفا:  تــركــيــا  فــي 
أعـــمـــال خــيــريــة مجيدة  ــذه  »هــ
االنتصار  مــن  البشرية  تمكن 
ــلــــى الــــصــــعــــاب الــــتــــي تـــبـــدو  عــ

مستعصية على الحل«.
وأكـــــــــــــــدت وكــــــــالــــــــة أنـــــبـــــاء 
ــدى الـــقـــنـــوات  ــ األنـــــاضـــــول، إحــ
ــا  ــة الـــــتـــــي تــــديــــرهــ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلعــ

الدولة، في تركيا هذا الخبر.

ــي �أمــــريــــكــــا يــتــبــرع ــ رجــــــل مـــجـــهـــول فـ
�لــزلــــــــز�ل لـ�سـحـايــا  دوالر  مـــلـــيـــــون   30 بـ 

�لمو�طن �لبحريني هدف ومحور خطط �لتنمية

جهـود متو��سلـة لتنويع �لقاعـدة �القت�سادية وجذب �ال�سـتثمار�ت
ول�ي العه�د رئي��س الوزراء: ت�س�جيع الك�وادر الوطنية اأهم ركائز م�س�يرة البن�اء والنماء

الملك ي�ض�يد بالحملة الوطنية لدعم مت�ضرري الزلزال وبدور قوة الدفاع
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كتب أحمد عبداحلميد:

ــد الـــجـــنـــرال مــايــكــل كــوريــال  أكــ
األمريكية  المركزية  القيادة  قائد 
أن الــعــالقــة الــعــســكــريــة األمــريــكــيــة 
ــاع الــبــحــريــن تــعــود إلــى  مــع قـــوة دفــ
عــقــد قبل  مـــن  أكــثــر  أي  ــا،  ــاًمـ عـ  55
تــشــكــيــل الــقــيــادة الــمــركــزيــة، وهـــذه 
وقــت  أي  ــن  مـ اآلن  أقـــــوى  الـــعـــالقـــة 
مضى.. جاء ذلك في لقاء صحفي 
عبر  البريد اإللكتروني شاركت فيه 

»أخبار الخليج«.
ــبـــار  »أخـ مـــن  ســـــؤال  عــلــى  وردا 
ــات  ــ ــواليـ ــ الـــخـــلـــيـــج« حــــــول رؤيــــــــة الـ
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة لــلــتــهــديــدات 
اإليـــرانـــيـــة لـــــدول الــخــلــيــج، وكــيــف 
تساهم البحرين في تأمين المالحة 
الــعــالــمــيــة والــتــجــارة الــدولــيــة، قــال 
األمريكية  المركزية  القيادة  قائد 
إيــــــران هـــي الــعــنــصــر األســـاســـي  إن 

المنطقة،  فــي  االســتــقــرار  لــزعــزعــة 
باستمرار على هذه  لطالما شددت 

النقطة.
إيــران كانت الشغل  أن  وأضــاف 
الشاغل للقيادة المركزية األمريكية 
عــــام 1983 وال  فـــي  تــشــكــيــلــهــا  عــنــد 
ــزال هـــذا هـــو الـــحـــال الـــيـــوم، ومــع  يــ
ذلك، فقد طورت إيران بشكل كبير 
قــدرتــهــا الــعــســكــريــة بــمــرور الــوقــت، 
وتقدما من  قــدرة  أكثر  اليوم  إيــران 
قــوة  وأكــثــر  التكنولوجية  الــنــاحــيــة 
عسكريا مما كانت عليه قبل خمس 
سنوات فقط، ولمكافحة هذا، فإننا 

نعزز شراكاتنا )في المنطقة(.
ــال: بـــيـــنـــمـــا تـــســـأل  ــ ــائـ ــ ــع قـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــدول الــخــلــيــج،  ــران لــ ــ عـــن تــهــديــد إيـ
يجدر اإلشــارة إلى أن إيــران وسعت 
المزعزع  ونشاطها  تدميرها  نطاق 
تشحن  المنطقة،  خارج  لالستقرار 
بــــدون طيار  طـــائـــرات  اآلن  طــهــران 

ــورة إلــــى  ــطــ ــتــ ــة مــ ــحــ ــلــ مـــمـــيـــتـــة وأســ
وتدعم حربها  روسيا  وتــزود  روسيا، 
غــيــر الــشــرعــيــة فــي أوكــرانــيــا، نحن 
للتهديد  مبتكرة  مناهج  نستخدم 
لنا  وستسمح  إيـــران،  تشكله  الـــذي 
والمفاهيم  والــعــمــلــيــات  الــتــقــنــيــات 

ــتـــكـــرة وتـــنـــفـــيـــذ تــكــنــولــوجــيــا  ــبـ الـــمـ
جديدة مثل األنظمة غير المأهولة 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي ومــنــصــات  ــ ــذكـ ــ والـ
مكافحة  فعالية  بزيادة  االتصاالت 
الـــطـــائـــرات بــــدون طــيــار واألنــظــمــة 
المنطقة  فــي  الــمــوجــودة  المأهولة 

اآلن.
أنـــه بــحــلــول نهاية  إلـــى  ــار  ــ وأشـ
هــــذا الـــعـــام ســتــجــمــع فــرقــة الــعــمــل 
ــن 100  مـ أكـــثـــر  يــضــم  أســــطــــواًل   59
سطحية  وتــحــت  سطحية  سفينة 
وتتواصل  مــًعــا  تعمل  مــأهــولــة  غير 
مًعا وتوفر الوعي بالمجال البحري 
ال  مــا  المشاركة،  الجيوش  لجميع 
يــقــل عـــن 80 فـــي الــمــائــة مـــن هــذه 
من  ستأتي  الــمــأهــولــة  غير  السفن 

القوات الشريكة لنا.

قـائــد �لـقـيــادة �لمركزيـة �الأمريكيـة: �لعالقـة �لع�سـكرية 
مـ�ســـى وقـت  �أي  مـن  �أقـوى  �الأمــريـكـيــة  �لـبـحـريـنـيــة 

ص8 أخبار البحرين

} مايكل كوريال.

} جاللة الملك المعظم يستقبل سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل زيارة مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا.

ولـــــي �لـــعـــهـــد رئـــيـــ�ـــس �لـــــــــــوزر�ء  يـــتـــر�أ�ـــس 
ــة �القـــتـــ�ـــســـاديـــة ــي ــم ــن ــت ــس �ل ــ� ــل ــج ــاع م ــمـ ــتـ �جـ

ص10 أخبار البحرينص3 } العميد طبيب هيثم أمين.أخبار البحرين

ــر من  ــث �أك عـــالج 
900 مــريــــــ�س

قـلـبـيـة  جـلـطـات 
حـــــــادة �ــســمــن 
بـرنـامــج »بـا�سل«

} الصديق عمر الكبير.

7العدد )16397( - السنة الثامنة واألربعون - اإلثنين 22 رجب 1444هـ - 13 فبراير 2023م 

محميد احملميد

في كل يوم تواصل مملكة البحرين، 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
مــلــك  آل خـــلـــيـــفـــة  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل ورعــــــاه،  ــبــــالد  الــ
ــا اإلنــســانــي الــعــالــمــي، فـــي تعزيز  ــ دورهـ
اإلنسانية،  الــروابــط  قيم  وترسيخ  نشر 
وإســهــامــاتــهــا الـــحـــضـــاريـــة، ومــبــادراتــهــا 

النوعية.
مــمــلــكــة  أن  تــــجــــد  يــــــــــوم،  كــــــل  فــــــي 
ــا الـــفـــاعـــل  ــ ــورهـ ــ ــــضـ ــا حـ ــهــ ــن لــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الجهود  دعــم  في  المتميزة  ومشاركتها 
الـــدولـــيـــة لــضــمــان األمــــن واالســـتـــقـــرار، 
ــي مـــســـاعـــدة  ــ ــايــــش، وفــ ــعــ ــتــ والـــســـلـــم والــ
األشــقــاء واألصـــدقـــاء حــيــال الــتــطــورات 
ــادرات  ــبـ والـــمـــســـتـــجـــدات، وكـــذلـــك فـــي مـ

تنموية وعمليات اإلغاثة اإلنسانية.
بالفخر  شعر  بحريني،  مــواطــن  كــل 
واالعــــــتــــــزاز، وهـــــو يـــــرى مــــغــــادرة فــريــق 
البحث واإلنقاذ التابع للحرس الملكي 
بقوة دفاع البحرين إلى جمهورية تركيا 
اإلغاثة  مهمة  في  للمشاركة  الشقيقة، 
»سواعد  عملية  فــي  والــبــدء  اإلنسانية، 
ــر الــمــلــكــيــة  ــ ــأوامـ ــ ــيــــث«، تـــنـــفـــيـــذا لـ ــغــ الــ
الملكي  السمو  صاحب  ودعم  السامية، 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
التي  اإلنسانية  الــروابــط  من  وانطالًقا 

تجمع مختلف شعوب العالم.
تعاطف  وكما  بحريني،  مواطن  كل 
مــع الــشــعــوب الــمــتــضــررة مــن تــداعــيــات 
ــا بــالــرحــمــة لــلــمــتــوفــيــن،  ــ الــــزلــــزال، ودعـ
وتأثر من  للمصابين،  العاجل  والشفاء 
إلنقاذ  الفيديو  ولقطات  المشاهد  كل 
من  انتشالهم  يتم  الــذيــن  المنكوبين، 
الحملة  فـــي  ــارك  ــشـ ويـ األنـــقـــاض،  بــيــن 
الوطنية للتبرع والدعم، فهو يدعو اهلل 
في  األبطال  أبناءنا  يحفظ  بأن  تعالى 
فــريــق الــبــحــث واإلنـــقـــاذ، ويــوفــقــهــم في 
أداء مهامهم اإلنسانية، الذين يسهمون 
في إبراز دور مملكة البحرين اإلنساني.

ــــالل وإكـــبـــار إلــــى صــاحــب  تــحــيــة إجـ
خليفة  الشيخ  الركن  المشير  المعالي 
بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة 
دفاع البحرين، وتحية شكر وتقدير إلى 
سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة، مستشار األمن الوطني قائد 
العقيد  وإلــــى ســمــو  الــمــلــكــي،  الـــحـــرس 
الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وإلى 
الذين  الشجعان،  البواسل  الــرجــال  كل 
يشاركون الدول الشقيقة والصديقة في 

عمليات البحث واإلنقاذ.
في األزمات تحتاج الدول والشعوب 
ــى مــن يــتــضــامــن ويــقــف مــعــهــا، وإلــى  إلـ
وإلى  والمساعدة،  العون  لها  يقدم  من 
من يبادر للمشاركة في دعمها من أجل 
تمر  التي  والــظــروف  التحديات  تــجــاوز 
وتــعــصــف بــهــا.. ولــســوف تــتــذكــر الـــدول 
البحرين،  مملكة  ودور  اســم  والــشــعــوب 
ــا  ــهـ ــاتـ ــامـ ــهـ اإلنــــســــانــــي واإلغـــــــاثـــــــي، وإسـ
المتعددة في التخفيف من آثار الزلزال 
المدمر الذي تسبب في خسائر فادحة 

باألرواح والممتلكات.
وفــــي هــــذا األســـبـــوع كــذلــك ســتــقــوم 
اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال، 
بــإرســال الــمــســاعــدات والــتــبــرعــات التي 
قـــدمـــتـــهـــا مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وشــعــبــهــا 
مكانة  فــي  يجعلنا  أمـــر  وهـــذا  الــكــريــم، 
والــعــالــم،  والــشــعــوب  الـــدول  عند  رفيعة 
تماما كما يشعرنا جميعا بخيرية وفزع 
الــبــحــريــنــيــيــن مـــع كـــل قــضــيــة إنــســانــيــة، 
اإلنــســانــيــة في  الــمــنــظــومــة  أن  ــد  ــؤكـ ويـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن شــامــلــة ومــتــكــامــلــة، 

وفعالة وسريعة.
ــل الـــشـــكـــر لــمــمــلــكــتــنــا الـــغـــالـــيـــة..  كــ
وكل  ولــجــان..  ومؤسسات  وشعبا،  قيادة 
ــالـــص الـــدعـــاء  ــاح، وخـ ــنـــجـ الــتــوفــيــق والـ
فريق  فــي  األبــطــال  ألبنائنا  والتمنيات 
البحث واإلنقاذ في مهمتهم اإلنسانية 

الرفيعة.

malmahmeed7@gmail.com

فريق البحث والإنقاذ..
اإغاثة اإن�سانية اأخرى

ــل رئـــــيـــــس  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ اســ
الــتــحــريــر األســـتـــاذ أنـــور 
عــبــدالــرحــمــن يـــوم أمــس 
الــخــلــيــج  ــار  ــبـ أخـ دار  فـــي 
لــــلــــصــــحــــافــــة والــــنــــشــــر 
السفير الفرنسي جيروم 
ــبـــادل  ــيـــث تـ ــارد، حـ ــ ــوشــ ــ كــ
ــان األحـــــاديـــــث  ــبــ ــانــ ــجــ الــ
ــالـــمـــجـــال  ــلـــقـــة بـ ــتـــعـ الـــمـ
اإلعــــــالمــــــي والـــثـــقـــافـــي 

وقضايا وآراء مختلفة.
محمد  اللقاء  حضر 
الــمــخــلــوف مــن الــســفــارة 
وعبدالمجيد حاجي من 

أخبار الخليج.
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جه���از الخدمة المدني���ة: اإنهاء عق���ود )2957( موظفا غير بحريني
خ���ال الفت���رة م���ن 1 يناي���ر 2018م حت���ى 30 دي�س���مبر 2022م

أّكد جهاز الخدمة المدنية 
الــمــوظــفــيــن  ــدد  عــ إجـــمـــالـــي  أن 
الـــوزارات  فــي  البحرينيين  غير 
ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ ــمــ ــ والــــــهــــــيــــــئــــــات والــ
الــحــكــومــيــة الــخــاضــعــة لــقــانــون 
 )6979( يبلغ  المدنية  الخدمة 
موظفا، ومن هذا العدد )1206( 
مــوظــفــيــن تـــم االســتــعــانــة بهم 
فــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي خـــالل 
إلى  جائحة كورونا وذلك نظرا 
الـــظـــروف الـــطـــارئـــة الــتــي مــرت 
بها المملكة، جميعهم يعملون 
حيث  المؤقتة،  الــعــقــود  بنظام 
طلب  على  بناًء  توظيفهم  يتم 
ووفقًا  ذاتها  الحكومية  الجهة 
ألنـــظـــمـــة الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، 
ــبــــررات واألســـــبـــــاب الــتــي  ــلــــمــ ولــ
تــحــددهــا الــجــهــة ذاتـــهـــا، وبــعــد 
االشتراطات  تــوافــر  مــن  التأكد 
الخاصة بالتوظيف ومن توافر 

والميزانية  الوظيفي  السقف 
ــمـــراد  الــمــعــتــمــدة لــلــوظــيــفــة الـ

شغلها.
رّده  فــــي  الـــجـــهـــاز  وأوضــــــــح 
على السؤال البرلماني المقدم 
عضو  بوعنق  صالح  خالد  مــن 
تــجــديــد  إن  الـــــنـــــواب،  مــجــلــس 
الجهات  إلــى  يعود  العقود  هــذه 
الــحــكــومــيــة الــمــتــعــاقــدة ومـــدى 
احــتــيــاجــاتــهــا الــفــعــلــيــة بــمــا ال 
يؤثر في الخدمات التي تقدمها 
ــة بــشــتــى  ــيـ ــومـ ــكـ ــات الـــحـ ــهــ ــجــ الــ
مجاالتها، ويقوم جهاز الخدمة 
المدنية في حال طلب تجديد 
وجود  عدم  من  بالتأكد  العقود 
الـــمـــرشـــح الــبــحــريــنــي الــمــؤهــل 
الموافقة  قبل  الوظيفة  لشغل 
عــلــى طــلــب الــجــهــة، حــيــث يتم 
تزويد الجهة الحكومية من قبل 
السير  مــن  بمجموعة  الــجــهــاز 

بحرينيين  لمرشحين  الذاتية 
مؤهلين لشغل الوظيفة عوضًا 
عـــن تــجــديــد الــعــقــود فـــي حــال 
توافر ذلك، ويأتي ذلك التزامًا 
الخدمة  قانون  أحكام  بتطبيق 
التنفيذية  والئــحــتــه  الــمــدنــيــة 

بـــــــشـــــــأن أولــــــــــويــــــــــة الـــــمـــــرشـــــح 
الـــبـــحـــريـــنـــي لـــشـــغـــل الــوظــيــفــة 
العامة، األمر الذى تم بموجبه 
إنهاء عقود )2957( موظفًا غير 
بــحــريــنــي خـــالل الــفــتــرة مــن  1 
يناير 2018م حتى  30 ديسمبر 

2022م.
وبّين جهاز الخدمة المدنية 
عــقــد  أي  ــتـــمـــاد  اعـ يـــتـــم  ال  ــه  ــ أنـ
تدريب  بند  يتضمن  وظيفي ال 
الــــمــــوظــــف الـــبـــحـــريـــنـــي ضــمــن 
بـــاب الــواجــبــات الــمــطــلــوبــة من 
الموظف غير البحريني، وذلك 
»ويعتبر  الــتــالــي  الــنــص  حــســب 
البحرينيين  تدريب الموظفين 
على الوظيفة جزءًا أساسيًا من 
الموظف  ومسؤوليات  واجــبــات 
الجهة  تحدده  لما  وفقًا  وذلــك 

الحكومية المتعاقدة«.

} خالد صالح بوعنق.

إنجاز بحريني جديد تحققه 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
بــاخــتــيــار عــضــو فــريــق الــبــحــريــن 
للفضاء المهندسة عائشة الحرم 
اإلرشـــادي  الــبــرنــامــج  فــي  كموجه 
وهــــي   »Space4Women«
الــتــي ينظمها  الــمــبــادرات  إحـــدى 
مــكــتــب األمــــم الــمــتــحــدة لــشــؤون 
الــفــضــاء الــخــارجــي وتــهــدف إلــى 
تكافؤ الفرص في قطاع الفضاء، 
حيث يدعم الموجهون الذين تم 
من  والفتيات  النساء  اختيارهم 
ويتبادلون  العالم،  أنحاء  جميع 
ــهــــم ومـــعـــرفـــتـــهـــم  ــراتــ ــبــ ــم خــ ــهـ ــعـ مـ
لــبــنــاء بــيــئــة تــســهــم فــيــهــا الــنــســاء 
مجال  فــي  نشط  بــدور  والفتيات 
عــلــوم الـــفـــضـــاء، والــتــكــنــولــوجــيــا، 
تم  وقد  واالستكشاف.  واالبتكار، 
اخــتــيــار الـــحـــرم بــعــد أن اجــتــازت 
عملية التقييم بناًء على خبرتها 
الــعــلــمــيــة والــعــمــلــيــة والـــمـــهـــارات 
التي تمتلكها في البحث العلمي 
ومـــجـــال تــطــويــر وبـــنـــاء األقـــمـــار 
الـــمـــشـــاريـــع  وإدارة  ــنـــاعـــيـــة  الـــصـ
والـــتـــعـــلـــيـــم والــــتــــدريــــب وتــقــنــيــة 

المعلومات.
ــد انـــطـــلـــق الـــبـــرنـــامـــج فــي  ــ وقـ

في   2023 لــعــام  الحالية  نسخته 
وخالل  الحالي،  العام  من  يناير 
البرنامج يتم ربط الموجهين من 
ذوي الخبرة في قطاع الفضاء مع 
يرغبن  )متدربات(  وفتيات  نساء 
العمل  أو  دراســتــهــن  مــتــابــعــة  فــي 
ــواد  ــمـ الـ أو  الـــفـــضـــاء  ــال  ــجـ فــــي مـ
الــريــاضــيــات  ذات الــصــلــة بــمــجــال 
ويعتبر  والتكنولوجيا.  والــعــلــوم 
عنه  غنى  ال  عــنــصــرًا  الموجهين 
لما  الــفــضــاء  صــنــاعــة  لمستقبل 
من  والفتيات  الــشــابــات  تحتاجه 
الــحــافــز والــدعــم لــالنــخــراط في 

هذا المجال الحيوي. 
ــا ضــمــن  ــ ــارهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وحــــــــــول اخـ
الــمــوجــهــيــن فـــي هــــذا الــبــرنــامــج 
ــاء  ــضــ ــفــ ــت مــــهــــنــــدســــة الــ ــ ــرحــ ــ صــ
ــة: »بـــدايـــة  ــلـ ــائـ ــرم قـ ــحــ عـــائـــشـــة الــ
الــجــزيــل إلدارة  بــالــشــكــر  أتـــوجـــه 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 
ــادة الـــدكـــتـــور  ــ ــعـ ــ ــي سـ ــ مــتــمــثــلــة فـ
على  الــعــســيــري  إبــراهــيــم  محمد 
دعــمــهــا الـــالمـــحـــدود وتــرشــيــحــهــا 
بعلوم  الــوعــي  لنشر  وتشجعيها 
الفضاء على الصعيدين المحلي 
أن  كــمــا يشرفني حــًقــا  والـــدولـــي. 
يتم اختياري كموجه في برنامج 

 ،»Space4Women« ــاد  اإلرشــ
الــفــرصــة  هـــذه  لــي  حــيــث ستتيح 
في  البحرين  مملكة  جهود  إبــراز 
كما  الــفــضــاء،  بعلوم  الــوعــي  نشر 
بحرينية  كامرأة  دائًما  حلمي  أن 
أن أتطوع لدعم وتمكين الشابات 

للعب دور مهم في قطاع الفضاء 
الدولي. وكلي أمل أن أكون قادرة 
الـــنـــســـاء فـــي جميع  إلـــهـــام  عــلــى 
ــــالل هـــذه  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم مــــن خـ
المبادرة المهمة التي سيكون لها 
بصماتها في تطوير هذا القطاع 

الواعد«.

خلربتها الوا�ضعة فـي اأبحاث قطاع الف�ضاء

اإن����ج����از ب��ح��ري��ن��ي ب��اخ��ت��ي��ار ال���ح���رم ك��م��وج��ه 
»Space4Women« ف���ي ال�ب��رن�ام��ج الأم�م��ي

 أّكدت وزارة اإلسكان والتخطيط 
العمراني أّن عدد الطلبات اإلسكانية 
الخامسة  الـــدائـــرة  ألهــالــي  الــقــائــمــة 
ــــن الـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــمـــالـــيـــة يــبــلــغ  مـ
طلبات   1907 بينها  من  طلبًا،   1980
لقسيمة  طلبًا  و53  سكنية،  لوحدات 
تــمــلــيــك،  لــشــّقــة  ســكــنــيــة، و20 طــلــبــًا 
أقدمية  معيار  تّتبع  أنها  إلــى  منّوهة 
ــة أســــاســــيــــة بــحــســب  ــفـ ــلــــب بـــصـ الــــطــ
الــمــنــطــقــة فـــي تــخــصــيــصــهــا خــدمــات 

التمليك المتوافرة لدى الوزارة.
جاء ذلك في رّدهــا على السؤال 
ــّدم مــــن الـــســـيـــدة  ــقــ ــمــ ــانـــي الــ ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
مــريــم حــســن الــصــايــغ عــضــو مجلس 
القرار  إّن  الــوزارة  النواب، حيث قالت 
قد   2015 لــســنــة   909 رقــــم  الــــــــوزاري 
نـــظـــم مـــســـألـــة اســـتـــحـــقـــاق الــخــدمــة 
اإلسكانية والمعايير التي يجب على 
اتباعها في تخصيص خدمة  الــوزارة 

التمليك.

اإلســــــــكــــــــان  وزارة  وتـــــــابـــــــعـــــــت 
الخطط  أن  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط 
على  المقبلة  المرحلة  خــالل  ترتكز 
القطاع  مع  الشراكة  مــبــادرات  تنمية 
المستدام  الحل  باعتبارها  الخاص، 
مميزات؛  من  توفره  لما  للمواطنين 
الــحــصــول عــلــى خــدمــة فــوريــة،  منها 
واختيار نوع ومساحة وموقع الوحدة 
أو القسيمة أو الشقة السكنية بحسب 
ــرة، واالســـتـــغـــالل  ــ احــتــيــاجــات كـــل أســ
األمثل للميزانية المخصصة لقطاع 
توفير  خــالل  من  االجتماعي  السكن 
ــن الـــخـــدمـــات  ــ ــر عــــــدد مـــمـــكـــن مـ ــبــ أكــ

اإلسكانية للمواطنين.
ــّم  ــت الــــــــــوزارة أنـــــه قــــد تـ ــ ــافـ ــ وأضـ
الحلول  تنويع  مبادرتي  فــي  التوسع 
إسكانية  وحـــدات  وتــوفــيــر  التمويلية 
بـــأســـعـــار تــــالئــــم الــمــســتــفــيــديــن مــن 
التمويالت اإلسكانية، بناء على نجاح 
مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص 

ــبــــات  خـــــالل األعـــــــــوام الـــســـابـــقـــة، وإثــ
جـــــدواهـــــا فــــي تــحــقــيــق االســـتـــدامـــة 
تم  حيث  االجتماعي،  السكن  لقطاع 
تنويع الخيارات واألغراض التمويلية 
التي تمنحها الوزارة للمواطنين من 
الفئة  و»مــزايــا«  تسهيل  تمويل  خــالل 
تقدم  أصبحت  بحيث  المستحدثة، 
ــارات شــــــراء مــســكــن،  ــ ــيـ ــ لـــلـــمـــواطـــن خـ

أو  أرض،  ــراء  ــ شـ أو  مــســكــن،  بـــنـــاء  أو 
شـــراء عقار  أو  وبــنــاءهــا،  أرض  شـــراء 
أو المشاركة بين  لــدى أحــد األقـــارب، 
مــجــمــوعــة مــــن الــمــنــتــفــعــيــن لـــشـــراء 
خدمات إسكانية مشتركة، فضاًل عن 
زيــادة الحد األدنــى واألقــصــى لقيمة 
الــتــمــويــالت اإلســكــانــيــة كــدعــم مــالــي 

مقدم من الحكومة.
اإلســـــكـــــان  وزارة  ذكــــــــــرت  كــــمــــا 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي أنــهــا دشــنــت 
ــر األراضـــــــي  ــويـ ــقــــوق تـــطـ بــــرنــــامــــج حــ
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا يـــحـــقـــق مـــعـــادلـــة 
تقليص الفجوة بين قيمة التمويالت 
وتوفير المعروض من وحدات بأسعار 
مــخــفــضــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنـــــه تــربــط 
الــــوزارة مــع الــشــركــات الــعــقــاريــة التي 
تـــوّفـــر الــــوحــــدات اإلســـكـــانـــيـــة عــالقــة 

شراكة وتنسيق عالية المستوى.
تمكين  على  تعمل  أنها  وأردفـــت 
المواطنين من ذوي الدخل المحدود 

مــن الــحــصــول عــلــى الــســكــن المالئم 
لهم وألسرهم وذلك عماًل بالمادة )9( 
البند )و( من دستور مملكة البحرين 
التي نصت على أن تعمل الدولة على 
الدخل  لــذوي  المالئم  السكن  توفير 
وانطالقًا  المواطنين،  من  المحدود 
إسكانية  خدمات  توفير  تم  ذلــك  مع 
مـــتـــنـــوعـــة تــتــيــح لـــلـــمـــواطـــن اخــتــيــار 
ــر مـــالئـــمـــة لــظــروفــه  ــثــ الـــخـــدمـــة األكــ
المتمثلة  والمعيشية  االجــتــمــاعــيــة 
ــي خـــدمـــة تــمــلــيــك وحــــــدة ســكــنــيــة  فــ
وحــدة سكنية  تمليك  وخدمة  »بيت«، 
»شقة«، وخدمة التمويالت اإلسكانية 
ــة »تــــمــــويــــل  ــوعــ ــنــ ــتــ ــمــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــراضـ ــ ــأغـ ــ بـ
»تسهيل  يندرج ضمنه  الذي  تسهيل« 
و»تسهيل  تــعــاون«  و»تــســهــيــل  عــقــاري« 
إلـــى جــانــب خدمتي  الـــعـــود«،  الــبــيــت 
المستحدثة،  الفئة  و»مــزايــا«  »مزايا« 
ــة الــقــســيــمــة  ــدمــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى خــ

السكنية، وخدمة تمويل الترميم.

1980 طلبا قائما لأهالي الدائرة الخام�سة من المحافظة ال�سمالية 

} مريم حسن الصايغ.
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324147
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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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تركز استراتيجيات التدريس الحديثة على 
إثارة تفكير المتعلم، وتنميه ميوله، وقدراته، 
وكــيــفــيــة االســتــفــادة مــن طــريــقــة تــفــكــيــره في 
باإلضافة  المختلفة،  تحسين جوانب حياته 
الالزمة لحل  والطرق  بالمهارات  تزويده  إلى 
المشكالت وتنمية الجوانب الشخصية لديه. 
استراتيجية  االستراتيجيات  هــذه  بين  ومــن 
المتعلم  أن  تـــرى  الــتــي  الــمــتــداخــلــة  األمــــواج 
المعرفية  الــعــمــلــيــات  مـــن  ســلــســلــة  يستعمل 
تــتــفــاعــل وتــنــســجــم فــي سلسلة واحـــدة  الــتــي 
في  الــتــوســع  أو  الــمــشــكــالت،  حــل  مــن  تمكنه 
التعليمية.   األهــداف  تحقيق  أو  المعلومات، 
وتــعــود هـــذه االســتــراتــيــجــيــة إلـــى أســتــاذ علم 
 Robert( سيجلر  روبــرت  األمريكي  النفس 

.)Siegler
يــمــكــن تـــعـــريـــف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمــــــواج 
 Overlapping Waves( الــمــتــداخــلــة 
مــن  ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ أنــــهــــا  عــــلــــى   )Strategy
المعرفي  بالنمو  ارتــبــاطــًا  األكــثــر  ــراءات  اإلجــ
 Cognitive( المعرفي  التعديل  وعمليات 
الـــدائـــمـــة  لــلــمــفــاهــيــم   )Modification
متفاعاًل  المتعلم  بــهــا  يــمــر  مــرحــلــة  كــل  فــي 
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــالــ ــلــــوصــــول إلــــــى حــ ــًا لــ ومــــكــــافــــحــ
السابقة  الخبرات  ربــط  طريق  عن  المعرفي 
يتصل  فيما  بينها  عالقة  وتكوين  بالالحقة 
هذه  وتعد  تدريسها.  يتم  التي  بالموضوعات 
الــتــعــاونــي،  التعلم  أنــــواع  االســتــراتــيــجــيــة مــن 
وإيجابيًا،  نشطًا،  فيها  المتعلم  يكون  حيث 
ومــشــاركــًا، ومــتــفــاعــاًل، ومــتــعــاونــًا مــع زمــالئــه. 
بــأنــهــا تجعل  وتـــمـــتـــاز هــــذه االســتــراتــيــجــيــة 
الطالب محورًا للعملية التعليمية، باإلضافة 
إلـــى أنــهــا تــدعــم الــتــعــلــم الــجــمــاعــي، وتعمل 
تدريجي،  بشكل  التفكير  تنمية  على  كذلك 
وتساعد الطالب على الوصول لحالة االتزان 

المعرفي.
االستراتيجية  هــذه  تسمية  سبب  ويــعــود 
ــى أن الــمــعــلــومــات  ــواج الــمــتــداخــلــة إلــ ــاألمــ بــ
ــزود بـــاســـتـــثـــارة ذهــنــيــة  ــ الـــمـــحـــددة األولــــيــــة تــ
تضمر،  ثم  المعرفة،  موجة  لتوسيع  مناسبة 
ــكـــذا تــصــغــر وتــكــبــر الــمــوجــة  ثـــم تــتــوســع، وهـ
الموقف  في  والتفكير  التعلم  في  المعرفية 
الــتــعــلــيــمــي الــصــفــي. أمـــا ارتـــفـــاع وانــخــفــاض 
الموجة المعرفية، فيمكن فهمه على أن رفع 
مناسبة  المعلومة  تكون  حين  يكون  الموجة 
الــطــالــب،  يمتلكها  الــتــي  النمائية  للمعرفة 
غير  المعلومة  تكون  يكون حين  وانخفاضها 

نضج  ومــســتــوى  المعرفي  للتركيب  مناسبة 
الــبــيــولــوجــي، مــا يتطلب اســتــخــدام  الــطــالــب 
والــمــواءمــة،  التماثل  عملية  تسهل  أســالــيــب 
وهكذا يحدث التطور المعرفي لدى الطالب 

على شكل موجة تلو أخرى.
ــقــــول إن  ــق، يــمــكــن الــ ــبـ ــا سـ ــاء عـــلـــى مــ ــنـ بـ
الموجة المعرفية هي تقديم معالجة جديدة 
يكون  بحيث  ســابــقــة،  لمعالجة  نهاية  تــكــون 
متداخلة  معرفية  موجات  عن  عبارة  التعلم 
ومتشابكة على صورة حوامات ودوائر معرفية، 
تصف حاالت ذهن الطالب وتفكيره، وتفاعله، 
مواضيع  أو  حياتية  مــواقــف  فــي  ومعالجته 
دراســـيـــة. وهـــنـــاك أشـــكـــال مــتــعــددة لــلــمــوجــة: 
مد  ومــوجــة  تنخفض،  ومــوجــة  ترتفع  موجة 
وموجة جزر، وموجة تثري وموجة تضمحل، 
وموجة بعيدة عن االستقرار والثبات، وأخيرًا 

الموجة في مهب الريح.
ــة األمــــــــــــواج  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ولــــتــــنــــفــــيــــذ اسـ
الــمــتــداخــلــة، يمكن اتــبــاع الــخــطــوات اآلتــيــة: 
الــدراســيــة على شكل  الــمــادة  أهـــداف  صياغة 
تحديد  ثــم  للقياس،  قابلة  سلوكية  أهـــداف 
يرغب  التي  الذهنية  والمعالجات  العمليات 
التفكير  مــهــارات  تحديد  وكــذلــك  بتنميتها، 
ذلــك يتم تطبيق  تــطــويــرهــا، بعد  يـــراد  الــتــي 
أســـلـــوب الــكــشــف عـــن االســـتـــعـــداد الــمــدخــلــي 
لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم الـــقـــبـــلـــيـــة ومــــــهــــــارات الــتــفــكــيــر 
والــعــمــلــيــات والــمــعــالــجــات الــذهــنــيــة الــالزمــة، 
ــورة  يــلــيــهــا تــنــظــيــم طـــــالب الـــصـــف عـــلـــى صــ
مــجــمــوعــات مــتــعــاونــة ومــتــفــاوتــة، ثـــم إعــــداد 
أوراق عمل مناسبة للموضوع ينفذها الطالب 
الموجات  وإحـــدى  متداخلة،  أمـــواج  تتضمن 
تضم معلومات تدريبية كاملة يتم مناقشتها 
مع المجموعات الصفية المتعاونة، بعد ذلك 
يحدد  متداخلة  حوامة  مجموعة  كل  تعطى 
به،  القيام  المجموعات  مــن  المطلوب  فيها 
الزمالء  أمــام  مجموعة  كــل  مناقشة  يتم  ثــم 
واالستماع آلراء اآلخرين، وأخيرًا يأتي قياس 

األخطاء والسرعة.
إلـــــى أن تــطــبــيــق هـــذه  ــدر اإلشــــــــارة  ــجــ وتــ
ــة مــن  ــوعــ ــمــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة يــــــواجــــــه مــــجــ
الــتــحــديــات، مــن أهــمــا الــحــاجــة إلـــى تنظيم 
والمعلمين  الطالب  وتدريب  الصفية،  البيئة 
حول كيفية القيام بها، باإلضافة إلى تنظيم 
الوقت واستغالله بشكل فعال، حيث إن هذه 
االستراتيجية قد تستهلك بعض الوقت عند 

التنفيذ.

ا�ستراتيجية الأمواج المتداخلة 
وكيفية تطبيقها

أّكد العميد طبيب هيثم أمين رئيس 
قسم أمراض القلب في مركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
للقلب أنه قد تّم عالج أكثر من 900 حالة 
الــحــادة  القلبية  الــجــلــطــات  مــرضــى  مــن 
الوطني  الــبــرنــامــج  فــي  العمل  بــدء  منذ 
»باسل«  الحادة  القلبية  الجلطات  لعالج 
إلى  الفــتــًا  اآلن،  حتى  2022م  يناير  فــي 
أن مــركــز الــقــلــب هـــو الــمــركــز األســاســي 

لبرنامج »باسل«.
ه تمَّ إنشاء منظومة متكاملة  وَذَكَر أنَّ
لعالج مرضى الجلطات القلبية الحادة، 
الصحية  المؤسسات  جميع  بربط  تقوم 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــع مــركــز القلب 
استخدام  طريق  عن  عوالي  منطقة  في 
العالج  توفير  يِتّم  ــه  وأنَّ الساخن،  الخط 
المجاني لجميع المواطنين والمقيمين 
في المملكة، الفتًا إلى أنَّ هذا البرنامج 
يهدف بشكل أساسي إلى توفير الوصول 
الــســريــع لــلــقــســطــرة الــعــالجــيــة الــفــوريــة 
لجميع مرضى الجلطات القلبية الحادة 

فــي الــمــمــلــكــة؛ ويــســهــم ذلـــك فــي خفض 
ل الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن أمــــراض  مـــعـــدَّ
الــقــلــب، والــتــركــيــز عــلــى تــوفــيــر الــرعــايــة 
مــة، واســتــخــدام جميع  الــطــبــيــة الــمــتــقــدِّ

الموارد المتاحة لعالج المرضى.
أمين  هيثم  طبيب  العميد  وأوضـــح 
في  ــل  يــتــمــثَّ الـــوطـــنـــي  اإلســــعــــاف  دور  أن 
الــحــادة  القلبية  الجلطات  مــرضــى  نقل 
والخاصة  الحكومية  المستشفيات  من 
ومـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة إلــى 
مـــركـــز الـــقـــلـــب، ويـــقـــوم الـــفـــريـــق الــطــبــي 
الــمــنــاوب فــي الــمــركــز بــاســتــقــبــال جميع 
الـــحـــاالت عـــن طـــريـــق الـــخـــط الــســاخــن، 
وذلـــــك عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة طـــــوال أيـــام 

األسبوع.
ونـــّوه الــدكــتــور هيثم بـــدور اإلســعــاف 
إرســـال  مــيــزة  مـــن  ِلــمــا يمتلكه  الــوطــنــي 
تخطيط القلب إلى الخط الساخن في 
تقنية  استخدام  القلب عن طريق  مركز 
التشخيص  في  ذلك  ويسهم   ،LifeNet
لجميع مرضى  الفوري  والنقل  السريع، 

الجلطات القلبية الحادة من منازلهم أو 
إلى  مشيرًا  فيه،  يوجدون  آخر  مكان  أي 
ورش  إقامة  على  أشــرف  القلب  مركز  أن 
علمية تستهدف طاقم اإلسعاف الوطني؛ 
وذلك بهدف تدريبهم على التعّرف على 
وإجراء  الحادة  القلبية  الجلطة  أعراض 

يسّهل  بــمــا  لــلــمــرضــى،  الــقــلــب  تخطيط 
المرضى  لجميع  السريع  النقل  عملية 

إلى المركز.
ــه قــد تــم إطــالق  ـ ــار أيــضــًا إلـــى أنَّ وأشــ
حــمــلــة »قــلــبــك أمـــانـــة« عـــن طــريــق مــركــز 
آل خليفة  ســلــمــان  خــلــيــفــة  بـــن  مــحــمــد 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــي لـــلـــقـــلـــب، وهـــــــي مـ ــخـــصـــصـ ــتـ الـ
ــعـــالج الــجــلــطــات  لــلــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي لـ
ــهــــدف إلـــــى زيـــــادة  الــقــلــبــيــة الـــــحـــــادة، وتــ
وعــــي الـــمـــرضـــى حــــول أمــــــراض الــقــلــب، 
الوقاية  وطـــرق  وأعــراضــهــا،  باتها،  ومسبِّ
منها، باإلضافة إلى توجيههم إلى طلب 
االتــصــال  طــريــق  عــن  الطبية  المساعدة 
 999 الرقم  على  الوطني  اإلســعــاف  على 
القلبية  الجلطة  بأعراض  عند شعورهم 
الـــحـــادة؛ لــضــمــان االســتــجــابــة الــســريــعــة 
والحصول على العالج الفوري، موضحًا 
مــن مرضى  فــقــط   %10 اآلن  حــتــى  أنـــه 
الجلطات القلبية الحادة يتلّقون العالج 
باإلسعاف  المباشر  االتصال  طريق  عن 

الوطني.

كــشــفــت الــســيــدة آمــنــة بنت 
اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
نسب  أن  العمراني  والتخطيط 
ــروع الـــمـــرحـــلـــة  ــشــ ــمــ ــاز بــ ــ ــجــ ــ االنــ
األولـــــــــى لـــمـــديـــنـــة شــــــرق ســـتـــرة 
وحدة   1077 تنفيذ  والمتضمنة 
ــى أعــمــال  ســكــنــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــ
لتلك  الثانوية  التحتية  البنية 
المرحلة قد بلغت 70%، مشيرة 
إلى أنه من المؤمل االنتهاء من 
األولــى  المرحلة  وحــدات  تنفيذ 
وفقًا  الــجــاري،  العام  نهاية  قبل 
لتنفيذ  المعد  الزمني  للجدول 

المشروع.
وأفـــــادت الـــوزيـــرة الــرمــيــحــي 
خـــــــــالل زيــــــارتــــــهــــــا الـــتـــفـــقـــديـــة 
للمدينة أمس بحضور عدد من 
الــمــســئــولــيــن بـــالـــوزارة والــفــريــق 
الهندسي بالمشروع، بأن مراحل 
تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة 
تــســيــر بــوتــيــرة مــتــســارعــة، حيث 
بــدء تشغيل  إلــى  ــوزارة  الــ تسعى 
المدينة  مــن  األولــــى  الــمــرحــلــة 

فــــور اكـــتـــمـــال أعـــمـــال الــمــرحــلــة 
األولـــــــى مــــن الــــمــــشــــروع، والـــتـــي 
ــرة  أســ  1077 تــســكــيــن  ســتــشــهــد 
مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــحــاصــلــيــن 
عــلــى شـــهـــادات تــرشــيــح، مــؤكــدة 
ــى ســـيـــر  ــ ــلـ ــ حـــــــــرص الــــــــــــــــــوزارة عـ
ــيـــة وأعــــمــــال  ــال االنـــشـــائـ ــ ــمـ ــ األعـ
مما  بــالــتــوازي،  التحتية  البنية 
الــوحــدات  تسليم  لسرعة  يؤهل 
المواعيد  وفــق  المواطنين  إلــى 

المقررة.
ــرة لـــدى  ــ ــوزيـ ــ كـــمـــا أشـــــــارت الـ
ــيــــر أعــــمــــال  ــلــــى ســ اطــــالعــــهــــا عــ
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــشــروع، 
قسيمة   563 توفير  والمتضمنة 
سكنية، إلى أن نسب اإلنجاز في 
بخدمات  القسائم  إمــداد  خطة 
البنية التحتية قد بلغت %15، 
وأن تلك النسبة ستشهد تزايدًا 
ــًا خــــــــالل الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـ
ــأن أعـــمـــال  ــ الــمــقــبــلــة، مـــفـــيـــدة بـ
حاليًا  الجارية  التحتية  البنية 
تــتــضــمــن مـــد خـــطـــوط الــصــرف 

الـــصـــحـــي، وخــــطــــوط تــصــريــف 
المياه،  وخطوط  األمطار،  مياه 
إلى  باإلضافة  الكهرباء،  وشبكة 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة، 
ــاًل عـــــــن أعـــــــمـــــــال تـــســـويـــة  ــ ــضــ ــ فــ
إلـــى أن تلك  الــقــســائــم، مــشــيــرة 
األعمال تؤهل المستفيدين من 
الفوري  للبدء  القسائم  خدمة 

في بنائها فور استالمها.
وقــــــــــــد شــــــــهــــــــدت الـــــــــزيـــــــــارة 
ــرة اإلســــكــــان  ــ ــوزيــ ــ ــة لــ ــديـ ــقـ ــفـ ــتـ الـ
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي افــتــتــاح 
شرق  لمدينة  النموذجي  الحي 
وحـــدات  والــــذي يتضمن  ســتــرة، 
سكنية  ووحــــدة  جــاهــزة،  سكنية 
مـــؤثـــثـــة، تـــم اعــــدادهــــا كــنــمــوذج 
والــزائــريــن  المواطنين  الطـــالع 
المطورة  التصاميم  نماذج  على 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الـــــــــــوزارة، ســــواء 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــخــطــيــط الـــحـــي 

السكني أو الوحدة السكنية.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــــــوزيــــــــرة آمـــنـــة 
الــرمــيــحــي عـــن اتـــاحـــة الــمــجــال 

أمـــــام الــمــواطــنــيــن الــحــاصــلــيــن 
االستفادة  ترشيح  شهادات  على 
ــن وحـــــــدات الـــمـــديـــنـــة لـــزيـــارة  مــ
الحي النموذجي واالطالع على 
السكنية  والوحدة  الحي  نموذج 
ــل ومــــخــــارج  ــ ــداخـ ــ الـــمـــؤثـــثـــة، ومـ
الــعــام  المخطط  وفـــق  الــمــديــنــة 
تـــكـــون آلــيــة  لــلــمــديــنــة، عــلــى أن 
زيــــــــارة الــــحــــي الـــنـــمـــوذجـــي مــن 
الموقع  عبر  موعد  خالل حجز 
االلكتروني للوزارة، والذي يتيح 
والثالثاء  »األحــد  أيــام  مواعيدًا 
والــخــمــيــس« مــن كــل أســبــوع من 
وحتى  صباحًا  التاسعة  الساعة 
الواحدة ظهرًا، ويرافق الزائرين 
لــشــرح مكونات  مــرشــد هــنــدســي 
الــحــي بــشــكــل خـــاص والــمــديــنــة 

بشكل عام.
وقــد أشـــارت وزيـــرة اإلســكــان 
ســـتـــرة  شـــــــرق  ــة  ــنــ مــــديــ أن  إلـــــــى 
الرئيسية  الــمــشــاريــع  احـــد  تــعــد 
إنجاز  على  الــــوزارة  تعمل  الــتــي 
ــلــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة خــــالل  مــــراحــ

ــيـــث يــتــم  الـــفـــتـــرة الـــمـــقـــبـــلـــة، حـ
مع  بــالــتــعــاون  الــمــشــروع  تنفيذ 
كــبــرى  احــــدى   »»CMEC شــركــة 
الشركات المتخصصة في قطاع 
الصين،  بجمهورية  الــمــقــاوالت 
تمتاز  الــمــديــنــة  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
بتوافر كافة المرافق والخدمات 
ــا مـــخـــطـــط  ــهــ ــنــ ــمــ ــتــــضــ الــــــتــــــي يــ
المشروع، والتي ستخدم قاطني 
الــمــديــنــة، مـــن مـــرافـــق صــحــيــة، 
باإلضافة  والتجارية،  وتعليمية، 

إلى دور العبادة.
كما تمتاز المدينة بموقعها 
ــوات  ــنـ ــقـ الـــســـاحـــلـــي، وتـــــوافـــــر الـ
الخضراء،  والمساحات  المائية 
أللعاب  المخصصة  والمناطق 
إلــــــــى أن  األطــــــــفــــــــال، مــــشــــيــــرة 
في  يــأتــي  المكونات  تلك  تــوافــر 
إطــــار رؤيــــة الــحــكــومــة الــمــوقــرة 
السكن  تــجــويــد خـــدمـــات  بــشــأن 
االجــتــمــاعــي، وتــوفــيــر مــقــومــات 
ــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ جـــــــــودة الــــحــــيــــاة واالسـ

بالمدن اإلسكانية.

تد�سين خدمة حجز مواعيد زيارة »الحي النموذجي« عبر الموقع الإلكتروني
وزي���رة الإ�س���كان: ن�س���بة الإنج���از بالمرحل���ة الأولى ل�»�س���رق �س���ترة« بلغت %70

رئي�ض ق�سم اأمرا�ض القلب بمركز محمد بن خليفة:

عالج اأكثر من 900 مري�ض جلطات قلبية حادة �سمن برنامج »با�سل«
الت�س�ال برق�م 999 ف�ور ظه�ور اأعرا��ض الجلط�ة ي�سم�ن الع�اج الف�وري للمري��ض

} رئيس قسم أمراض القلب.

فــــــــــــي إنــــــــــــجــــــــــــاز جــــــديــــــد 
لــمــســتــشــفــى كــيــمــز هــيــلــز، تم 
ــراء جـــراحـــة نـــادرة  ــ مـــؤخـــرا إجـ
لــــــســــــداد األوتـــــــــــــار وإصــــــابــــــات 
ــة بـــنـــجـــاح  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ األوعــــــيــــــة الـ
فــي   )KHH( مــســتــشــفــى  فــــي 
وقــــد  الــــحــــصــــم،  أم  مـــنـــطـــقـــة 
أجـــريـــت الـــجـــراحـــة لــيــد أحــد 
ــل تـــابـــعـــة  ــمــ عـــــمـــــال مـــــوقـــــع عــ

لمؤسسة صناعية بارزة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
مادهوشان استشاري الجراحة 
بإجراء  قام  الذي  التجميلية، 
ــه في  الـــجـــراحـــة الــمــعــقــدة، أنــ
مــنــتــصــف شـــهـــر يـــنـــايـــر تــلــقــى 
مستشفى كيمز هيلث مكالمة 
مـــن طــبــيــب فـــي مــوقــع العمل 
الموظفين  أحــد  تعرض  حــول 

إلصـــــابـــــة فـــــي الـــــيـــــد، ووصـــــل 
الــمــريــض إلـــى قــســم الــطــوارئ 
ــا  ــاًبـ فـــــي غــــضــــون ســــاعــــة مـــصـ
ــزيــــف حـــــــاد وعـــــــاجـــــــزًا عــن  ــنــ بــ
تـــحـــريـــك الـــســـبـــابـــة والــبــنــصــر 

والرسغ.
وأضــــــــــــــــــــــــاف الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــد تــمــكــنــا  ــ ــقـ ــ مــــــادهــــــوشــــــان: »لـ
عـــــلـــــى الــــــــفــــــــور مــــــــن إصــــــــالح 
منها(  )ســتــة  المصابة  ــاره  أوتــ
والـــشـــرايـــيـــن. وبــعــد 24 ســاعــة 
المريض  تمكن  المراقبة  من 
من ثني أصابعه ورسغه. تمت 
ــريـــض بــانــتــظــام  ــمـ مــتــابــعــة الـ
خــــالل األســبــوعــيــن الــتــالــيــيــن 
الحالي  الوقت  وفــي  للعملية، 
أصابعه  جميع  ثني  يستطيع 

ورسغه من دون عناء«. 
أن معظم  بالذكر  الجدير 
ــد تـــحـــتـــاج إلـــى  ــيــ إصـــــابـــــات الــ
عالج فوري ومناسب من أجل 
تــحــقــيــق فــرصــة تــعــاف أفــضــل 

وأداء الوظيفة المثلى.

جراحة نادرة في م�ست�سفى كيمز هيلث ليد عامل

} د. مادهوشان.

المشاورات  من  األولــى  الجولة  ُعقدت 
السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية 
وزارة  بــمــقــر  أمـــــس،  ــيـــة،  ــتـــراكـ فــيــتــنــام االشـ
الخارجية، برئاسة الدكتور الشيخ عبد اهلل 
بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية 
نائب  هيو،  كوانغ  وفام  السياسية،  للشؤون 

وزير الخارجية الفيتنامي.
وتم خالل االجتماع استعراض عالقات 
البحرين  مملكة  بين  والــتــعــاون  الــصــداقــة 

وجـــمـــهـــوريـــة فــيــتــنــام االشـــتـــراكـــيـــة، وســبــل 
السياسية  المجاالت  تعزيزها في مختلف 
واالقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية 
بـــمـــا يــحــقــق الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة لــكــال 
إلى  هــذا  الصديقين،  والشعبين  البلدين 
جانب مناقشة القضايا اإلقليمية والدولية 
ــار الــــحــــرص عـــلـــى تـــرســـيـــخ األمــــن  ــ فــــي إطــ
التنمية  أهـــداف  ودعــم  الدوليين،  والسلم 

المستدامة.

ع��ق��د ال��ج��ول��ة الأول�����ى م���ن ال��م�����س��اورات 
ال�س�تراكية وفيتن�ام  البحري�ن  بي�ن  ال�سيا�س�ية 

فـــي إطــــار تــســهــيــل إجـــــراءات 
ــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
الــراغــبــيــن فــي الــعــودة إلـــى أرض 
الـــذي وقع  الــزلــزال  الــوطــن بعد 
بــجــنــوب الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 
قــامــت ســـفـــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فــــي أنــــقــــرة بــتــســهــيــل إجــــــــراءات 
عـــــودة الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
الــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن من 
مدينتي اورفا وهاتاي إلى مملكة 

البحرين.
وقـــد ثــمــن لــدكــتــور إبــراهــيــم 
مملكة  سفير  الــعــبــداهلل  يــوســف 
ــهـــوريـــة  ــمـ ــبــــحــــريــــن لـــــــدى الـــجـ الــ
الــتــركــيــة الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة 
السامية من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الـــُمـــعـــظـــم، بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 
يد  ومد  عاجلة  وإغاثية  إنسانية 

الـــعـــون لــضــحــايــا الـــزلـــزال الـــذي 
ضرب كال من الجمهورية التركية 
الــســوريــة،  العربية  والــجــمــهــوريــة 
والحثيثة  المستمرة  والمتابعة 
مـــــن صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
البحرينيين  المواطنين  لشؤون 
مشيًدا  الخارج،  في  الموجودين 
التي  البارزة  اإلنسانية  بالجهود 
الملكية  المؤسسة  بها  تضطلع 
سمو  بقيادة  اإلنسانية  لألعمال 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــألعــمــال 

اإلنسانية وشؤون الشباب.
ــيـــر حـــرص  ــفـ كـــمـــا أكــــــد الـــسـ
سفارة مملكة البحرين في أنقرة 
عــلــى تــســهــيــل كـــافـــة اإلجـــــــراءات 
وتـــذلـــيـــل الــصــعــوبــات والــعــقــبــات 
من أجل تأمين عودة المواطنين 

ــــن  ــوديـ ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ ــيــــن الـ ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
الــكــارثــة  ــل  فـــي ظـ ــن  ــوطـ الـ أرض 
البالد،  يشهدها  التي  الطبيعية 

مــعــرًبــا عــن شــكــره وتــقــديــره لكل 
في  المعنية  الــرســمــيــة  الــجــهــات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــجــمــهــوريــة 
المستمر  تعاونهم  على  التركية 

وتــواصــلــهــم الــدائــم مــع الــســفــارة 
من أجل تأمين عودة المواطنين 
الــبــحــريــن سالمين  مــمــلــكــة  إلـــى 

معافين.

التركيتين وهاتاي  اأورفا  مدينتي  في  الموجودين  المواطنين  من  الثانية  المجموعة  عودة 

  يــســتــمــر فــــريــــق الــبــحــث 
واإلنـــــــقـــــــاذ الــــتــــابــــع لـــلـــحـــرس 
البحرين  دفـــاع  بــقــوة  الملكي 
ــبـــاشـــرة مــــن ســمــو  بــمــتــابــعــة مـ
ــن الــشــيــخ نــاصــر  ــركـ ــلــــواء الـ الــ
مستشار  خليفة  آل  حمد  بــن 
الحرس  قــائــد  الوطني  األمـــن 
اإلنسانية  مهمته  في  الملكي 
عملية سواعد الغيث في تركيا 
آثــار  لتخفيف  جــهــوده  ضــمــن 
الــــزلــــزال الـــــذي ضــــرب تــركــيــا 

وسوريا مؤخرًا.
ــريـــق الــبــحــث  ويـــتـــعـــامـــل فـ
واإلنقاذ الذي يعمل على مدار 
المباني  أنــقــاض  مــع  الــســاعــة 
ــة، وذلـــــك  ــيــ ــالــ بـــاحـــتـــرافـــيـــة عــ
ــًا مــنــهــم عـــلـــى تــطــبــيــق  ــرصــ حــ

أعلى معايير األمن والسالمة 
خالل عملية انتشال الناجين 
ــا  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ والســـــــــتـــــــــخـــــــــراج الـ

والـــــــجـــــــرحـــــــى والــــمــــصــــابــــيــــن 
في  األنــقــاض  تحت  العالقين 

المناطق المنكوبة.

فري���ق البح���ث والإنق���اذ التاب���ع للحر����ض الملكي
تركيا ف���ي  ال��غ��ي��ث  ���س��واع��د  ع��م��ل��ي��ة  ي��وا���س��ل 
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تركز استراتيجيات التدريس الحديثة على 
إثارة تفكير المتعلم، وتنميه ميوله، وقدراته، 
وكــيــفــيــة االســتــفــادة مــن طــريــقــة تــفــكــيــره في 
باإلضافة  المختلفة،  تحسين جوانب حياته 
الالزمة لحل  والطرق  بالمهارات  تزويده  إلى 
المشكالت وتنمية الجوانب الشخصية لديه. 
استراتيجية  االستراتيجيات  هــذه  بين  ومــن 
المتعلم  أن  تـــرى  الــتــي  الــمــتــداخــلــة  األمــــواج 
المعرفية  الــعــمــلــيــات  مـــن  ســلــســلــة  يستعمل 
تــتــفــاعــل وتــنــســجــم فــي سلسلة واحـــدة  الــتــي 
في  الــتــوســع  أو  الــمــشــكــالت،  حــل  مــن  تمكنه 
التعليمية.   األهــداف  تحقيق  أو  المعلومات، 
وتــعــود هـــذه االســتــراتــيــجــيــة إلـــى أســتــاذ علم 
 Robert( سيجلر  روبــرت  األمريكي  النفس 

.)Siegler
يــمــكــن تـــعـــريـــف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة األمــــــواج 
 Overlapping Waves( الــمــتــداخــلــة 
مــن  ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ مـ أنــــهــــا  عــــلــــى   )Strategy
المعرفي  بالنمو  ارتــبــاطــًا  األكــثــر  ــراءات  اإلجــ
 Cognitive( المعرفي  التعديل  وعمليات 
الـــدائـــمـــة  لــلــمــفــاهــيــم   )Modification
متفاعاًل  المتعلم  بــهــا  يــمــر  مــرحــلــة  كــل  فــي 
ــوازن  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــالــ ــلــــوصــــول إلــــــى حــ ــًا لــ ومــــكــــافــــحــ
السابقة  الخبرات  ربــط  طريق  عن  المعرفي 
يتصل  فيما  بينها  عالقة  وتكوين  بالالحقة 
هذه  وتعد  تدريسها.  يتم  التي  بالموضوعات 
الــتــعــاونــي،  التعلم  أنــــواع  االســتــراتــيــجــيــة مــن 
وإيجابيًا،  نشطًا،  فيها  المتعلم  يكون  حيث 
ومــشــاركــًا، ومــتــفــاعــاًل، ومــتــعــاونــًا مــع زمــالئــه. 
بــأنــهــا تجعل  وتـــمـــتـــاز هــــذه االســتــراتــيــجــيــة 
الطالب محورًا للعملية التعليمية، باإلضافة 
إلـــى أنــهــا تــدعــم الــتــعــلــم الــجــمــاعــي، وتعمل 
تدريجي،  بشكل  التفكير  تنمية  على  كذلك 
وتساعد الطالب على الوصول لحالة االتزان 

المعرفي.
االستراتيجية  هــذه  تسمية  سبب  ويــعــود 
ــى أن الــمــعــلــومــات  ــواج الــمــتــداخــلــة إلــ ــاألمــ بــ
ــزود بـــاســـتـــثـــارة ذهــنــيــة  ــ الـــمـــحـــددة األولــــيــــة تــ
تضمر،  ثم  المعرفة،  موجة  لتوسيع  مناسبة 
ــكـــذا تــصــغــر وتــكــبــر الــمــوجــة  ثـــم تــتــوســع، وهـ
الموقف  في  والتفكير  التعلم  في  المعرفية 
الــتــعــلــيــمــي الــصــفــي. أمـــا ارتـــفـــاع وانــخــفــاض 
الموجة المعرفية، فيمكن فهمه على أن رفع 
مناسبة  المعلومة  تكون  حين  يكون  الموجة 
الــطــالــب،  يمتلكها  الــتــي  النمائية  للمعرفة 
غير  المعلومة  تكون  يكون حين  وانخفاضها 

نضج  ومــســتــوى  المعرفي  للتركيب  مناسبة 
الــبــيــولــوجــي، مــا يتطلب اســتــخــدام  الــطــالــب 
والــمــواءمــة،  التماثل  عملية  تسهل  أســالــيــب 
وهكذا يحدث التطور المعرفي لدى الطالب 

على شكل موجة تلو أخرى.
ــقــــول إن  ــق، يــمــكــن الــ ــبـ ــا سـ ــاء عـــلـــى مــ ــنـ بـ
الموجة المعرفية هي تقديم معالجة جديدة 
يكون  بحيث  ســابــقــة،  لمعالجة  نهاية  تــكــون 
متداخلة  معرفية  موجات  عن  عبارة  التعلم 
ومتشابكة على صورة حوامات ودوائر معرفية، 
تصف حاالت ذهن الطالب وتفكيره، وتفاعله، 
مواضيع  أو  حياتية  مــواقــف  فــي  ومعالجته 
دراســـيـــة. وهـــنـــاك أشـــكـــال مــتــعــددة لــلــمــوجــة: 
مد  ومــوجــة  تنخفض،  ومــوجــة  ترتفع  موجة 
وموجة جزر، وموجة تثري وموجة تضمحل، 
وموجة بعيدة عن االستقرار والثبات، وأخيرًا 

الموجة في مهب الريح.
ــة األمــــــــــــواج  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ولــــتــــنــــفــــيــــذ اسـ
الــمــتــداخــلــة، يمكن اتــبــاع الــخــطــوات اآلتــيــة: 
الــدراســيــة على شكل  الــمــادة  أهـــداف  صياغة 
تحديد  ثــم  للقياس،  قابلة  سلوكية  أهـــداف 
يرغب  التي  الذهنية  والمعالجات  العمليات 
التفكير  مــهــارات  تحديد  وكــذلــك  بتنميتها، 
ذلــك يتم تطبيق  تــطــويــرهــا، بعد  يـــراد  الــتــي 
أســـلـــوب الــكــشــف عـــن االســـتـــعـــداد الــمــدخــلــي 
لـــلـــمـــفـــاهـــيـــم الـــقـــبـــلـــيـــة ومــــــهــــــارات الــتــفــكــيــر 
والــعــمــلــيــات والــمــعــالــجــات الــذهــنــيــة الــالزمــة، 
ــورة  يــلــيــهــا تــنــظــيــم طـــــالب الـــصـــف عـــلـــى صــ
مــجــمــوعــات مــتــعــاونــة ومــتــفــاوتــة، ثـــم إعــــداد 
أوراق عمل مناسبة للموضوع ينفذها الطالب 
الموجات  وإحـــدى  متداخلة،  أمـــواج  تتضمن 
تضم معلومات تدريبية كاملة يتم مناقشتها 
مع المجموعات الصفية المتعاونة، بعد ذلك 
يحدد  متداخلة  حوامة  مجموعة  كل  تعطى 
به،  القيام  المجموعات  مــن  المطلوب  فيها 
الزمالء  أمــام  مجموعة  كــل  مناقشة  يتم  ثــم 
واالستماع آلراء اآلخرين، وأخيرًا يأتي قياس 

األخطاء والسرعة.
إلـــــى أن تــطــبــيــق هـــذه  ــدر اإلشــــــــارة  ــجــ وتــ
ــة مــن  ــوعــ ــمــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة يــــــواجــــــه مــــجــ
الــتــحــديــات، مــن أهــمــا الــحــاجــة إلـــى تنظيم 
والمعلمين  الطالب  وتدريب  الصفية،  البيئة 
حول كيفية القيام بها، باإلضافة إلى تنظيم 
الوقت واستغالله بشكل فعال، حيث إن هذه 
االستراتيجية قد تستهلك بعض الوقت عند 

التنفيذ.

ا�ستراتيجية الأمواج المتداخلة 
وكيفية تطبيقها

أّكد العميد طبيب هيثم أمين رئيس 
قسم أمراض القلب في مركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي 
للقلب أنه قد تّم عالج أكثر من 900 حالة 
الــحــادة  القلبية  الــجــلــطــات  مــرضــى  مــن 
الوطني  الــبــرنــامــج  فــي  العمل  بــدء  منذ 
»باسل«  الحادة  القلبية  الجلطات  لعالج 
إلى  الفــتــًا  اآلن،  حتى  2022م  يناير  فــي 
أن مــركــز الــقــلــب هـــو الــمــركــز األســاســي 

لبرنامج »باسل«.
ه تمَّ إنشاء منظومة متكاملة  وَذَكَر أنَّ
لعالج مرضى الجلطات القلبية الحادة، 
الصحية  المؤسسات  جميع  بربط  تقوم 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــع مــركــز القلب 
استخدام  طريق  عن  عوالي  منطقة  في 
العالج  توفير  يِتّم  ــه  وأنَّ الساخن،  الخط 
المجاني لجميع المواطنين والمقيمين 
في المملكة، الفتًا إلى أنَّ هذا البرنامج 
يهدف بشكل أساسي إلى توفير الوصول 
الــســريــع لــلــقــســطــرة الــعــالجــيــة الــفــوريــة 
لجميع مرضى الجلطات القلبية الحادة 

فــي الــمــمــلــكــة؛ ويــســهــم ذلـــك فــي خفض 
ل الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن أمــــراض  مـــعـــدَّ
الــقــلــب، والــتــركــيــز عــلــى تــوفــيــر الــرعــايــة 
مــة، واســتــخــدام جميع  الــطــبــيــة الــمــتــقــدِّ

الموارد المتاحة لعالج المرضى.
أمين  هيثم  طبيب  العميد  وأوضـــح 
في  ــل  يــتــمــثَّ الـــوطـــنـــي  اإلســــعــــاف  دور  أن 
الــحــادة  القلبية  الجلطات  مــرضــى  نقل 
والخاصة  الحكومية  المستشفيات  من 
ومـــراكـــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة إلــى 
مـــركـــز الـــقـــلـــب، ويـــقـــوم الـــفـــريـــق الــطــبــي 
الــمــنــاوب فــي الــمــركــز بــاســتــقــبــال جميع 
الـــحـــاالت عـــن طـــريـــق الـــخـــط الــســاخــن، 
وذلـــــك عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة طـــــوال أيـــام 

األسبوع.
ونـــّوه الــدكــتــور هيثم بـــدور اإلســعــاف 
إرســـال  مــيــزة  مـــن  ِلــمــا يمتلكه  الــوطــنــي 
تخطيط القلب إلى الخط الساخن في 
تقنية  استخدام  القلب عن طريق  مركز 
التشخيص  في  ذلك  ويسهم   ،LifeNet
لجميع مرضى  الفوري  والنقل  السريع، 

الجلطات القلبية الحادة من منازلهم أو 
إلى  مشيرًا  فيه،  يوجدون  آخر  مكان  أي 
ورش  إقامة  على  أشــرف  القلب  مركز  أن 
علمية تستهدف طاقم اإلسعاف الوطني؛ 
وذلك بهدف تدريبهم على التعّرف على 
وإجراء  الحادة  القلبية  الجلطة  أعراض 

يسّهل  بــمــا  لــلــمــرضــى،  الــقــلــب  تخطيط 
المرضى  لجميع  السريع  النقل  عملية 

إلى المركز.
ــه قــد تــم إطــالق  ـ ــار أيــضــًا إلـــى أنَّ وأشــ
حــمــلــة »قــلــبــك أمـــانـــة« عـــن طــريــق مــركــز 
آل خليفة  ســلــمــان  خــلــيــفــة  بـــن  مــحــمــد 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــي لـــلـــقـــلـــب، وهـــــــي مـ ــخـــصـــصـ ــتـ الـ
ــعـــالج الــجــلــطــات  لــلــبــرنــامــج الـــوطـــنـــي لـ
ــهــــدف إلـــــى زيـــــادة  الــقــلــبــيــة الـــــحـــــادة، وتــ
وعــــي الـــمـــرضـــى حــــول أمــــــراض الــقــلــب، 
الوقاية  وطـــرق  وأعــراضــهــا،  باتها،  ومسبِّ
منها، باإلضافة إلى توجيههم إلى طلب 
االتــصــال  طــريــق  عــن  الطبية  المساعدة 
 999 الرقم  على  الوطني  اإلســعــاف  على 
القلبية  الجلطة  بأعراض  عند شعورهم 
الـــحـــادة؛ لــضــمــان االســتــجــابــة الــســريــعــة 
والحصول على العالج الفوري، موضحًا 
مــن مرضى  فــقــط   %10 اآلن  حــتــى  أنـــه 
الجلطات القلبية الحادة يتلّقون العالج 
باإلسعاف  المباشر  االتصال  طريق  عن 

الوطني.

كــشــفــت الــســيــدة آمــنــة بنت 
اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
نسب  أن  العمراني  والتخطيط 
ــروع الـــمـــرحـــلـــة  ــشــ ــمــ ــاز بــ ــ ــجــ ــ االنــ
األولـــــــــى لـــمـــديـــنـــة شــــــرق ســـتـــرة 
وحدة   1077 تنفيذ  والمتضمنة 
ــى أعــمــال  ســكــنــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــ
لتلك  الثانوية  التحتية  البنية 
المرحلة قد بلغت 70%، مشيرة 
إلى أنه من المؤمل االنتهاء من 
األولــى  المرحلة  وحــدات  تنفيذ 
وفقًا  الــجــاري،  العام  نهاية  قبل 
لتنفيذ  المعد  الزمني  للجدول 

المشروع.
وأفـــــادت الـــوزيـــرة الــرمــيــحــي 
خـــــــــالل زيــــــارتــــــهــــــا الـــتـــفـــقـــديـــة 
للمدينة أمس بحضور عدد من 
الــمــســئــولــيــن بـــالـــوزارة والــفــريــق 
الهندسي بالمشروع، بأن مراحل 
تنفيذ مشروع مدينة شرق سترة 
تــســيــر بــوتــيــرة مــتــســارعــة، حيث 
بــدء تشغيل  إلــى  ــوزارة  الــ تسعى 
المدينة  مــن  األولــــى  الــمــرحــلــة 

فــــور اكـــتـــمـــال أعـــمـــال الــمــرحــلــة 
األولـــــــى مــــن الــــمــــشــــروع، والـــتـــي 
ــرة  أســ  1077 تــســكــيــن  ســتــشــهــد 
مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن الــحــاصــلــيــن 
عــلــى شـــهـــادات تــرشــيــح، مــؤكــدة 
ــى ســـيـــر  ــ ــلـ ــ حـــــــــرص الــــــــــــــــــوزارة عـ
ــيـــة وأعــــمــــال  ــال االنـــشـــائـ ــ ــمـ ــ األعـ
مما  بــالــتــوازي،  التحتية  البنية 
الــوحــدات  تسليم  لسرعة  يؤهل 
المواعيد  وفــق  المواطنين  إلــى 

المقررة.
ــرة لـــدى  ــ ــوزيـ ــ كـــمـــا أشـــــــارت الـ
ــيــــر أعــــمــــال  ــلــــى ســ اطــــالعــــهــــا عــ
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــمــشــروع، 
قسيمة   563 توفير  والمتضمنة 
سكنية، إلى أن نسب اإلنجاز في 
بخدمات  القسائم  إمــداد  خطة 
البنية التحتية قد بلغت %15، 
وأن تلك النسبة ستشهد تزايدًا 
ــًا خــــــــالل الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ مـ
ــأن أعـــمـــال  ــ الــمــقــبــلــة، مـــفـــيـــدة بـ
حاليًا  الجارية  التحتية  البنية 
تــتــضــمــن مـــد خـــطـــوط الــصــرف 

الـــصـــحـــي، وخــــطــــوط تــصــريــف 
المياه،  وخطوط  األمطار،  مياه 
إلى  باإلضافة  الكهرباء،  وشبكة 
الـــطـــرق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة، 
ــاًل عـــــــن أعـــــــمـــــــال تـــســـويـــة  ــ ــضــ ــ فــ
إلـــى أن تلك  الــقــســائــم، مــشــيــرة 
األعمال تؤهل المستفيدين من 
الفوري  للبدء  القسائم  خدمة 

في بنائها فور استالمها.
وقــــــــــــد شــــــــهــــــــدت الـــــــــزيـــــــــارة 
ــرة اإلســــكــــان  ــ ــوزيــ ــ ــة لــ ــديـ ــقـ ــفـ ــتـ الـ
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي افــتــتــاح 
شرق  لمدينة  النموذجي  الحي 
وحـــدات  والــــذي يتضمن  ســتــرة، 
سكنية  ووحــــدة  جــاهــزة،  سكنية 
مـــؤثـــثـــة، تـــم اعــــدادهــــا كــنــمــوذج 
والــزائــريــن  المواطنين  الطـــالع 
المطورة  التصاميم  نماذج  على 
الـــتـــي أعـــدتـــهـــا الـــــــــــوزارة، ســــواء 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــتــخــطــيــط الـــحـــي 

السكني أو الوحدة السكنية.
وأعـــــلـــــنـــــت الــــــــوزيــــــــرة آمـــنـــة 
الــرمــيــحــي عـــن اتـــاحـــة الــمــجــال 

أمـــــام الــمــواطــنــيــن الــحــاصــلــيــن 
االستفادة  ترشيح  شهادات  على 
ــن وحـــــــدات الـــمـــديـــنـــة لـــزيـــارة  مــ
الحي النموذجي واالطالع على 
السكنية  والوحدة  الحي  نموذج 
ــل ومــــخــــارج  ــ ــداخـ ــ الـــمـــؤثـــثـــة، ومـ
الــعــام  المخطط  وفـــق  الــمــديــنــة 
تـــكـــون آلــيــة  لــلــمــديــنــة، عــلــى أن 
زيــــــــارة الــــحــــي الـــنـــمـــوذجـــي مــن 
الموقع  عبر  موعد  خالل حجز 
االلكتروني للوزارة، والذي يتيح 
والثالثاء  »األحــد  أيــام  مواعيدًا 
والــخــمــيــس« مــن كــل أســبــوع من 
وحتى  صباحًا  التاسعة  الساعة 
الواحدة ظهرًا، ويرافق الزائرين 
لــشــرح مكونات  مــرشــد هــنــدســي 
الــحــي بــشــكــل خـــاص والــمــديــنــة 

بشكل عام.
وقــد أشـــارت وزيـــرة اإلســكــان 
ســـتـــرة  شـــــــرق  ــة  ــنــ مــــديــ أن  إلـــــــى 
الرئيسية  الــمــشــاريــع  احـــد  تــعــد 
إنجاز  على  الــــوزارة  تعمل  الــتــي 
ــلــــهــــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة خــــالل  مــــراحــ

ــيـــث يــتــم  الـــفـــتـــرة الـــمـــقـــبـــلـــة، حـ
مع  بــالــتــعــاون  الــمــشــروع  تنفيذ 
كــبــرى  احــــدى   »»CMEC شــركــة 
الشركات المتخصصة في قطاع 
الصين،  بجمهورية  الــمــقــاوالت 
تمتاز  الــمــديــنــة  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
بتوافر كافة المرافق والخدمات 
ــا مـــخـــطـــط  ــهــ ــنــ ــمــ ــتــــضــ الــــــتــــــي يــ
المشروع، والتي ستخدم قاطني 
الــمــديــنــة، مـــن مـــرافـــق صــحــيــة، 
باإلضافة  والتجارية،  وتعليمية، 

إلى دور العبادة.
كما تمتاز المدينة بموقعها 
ــوات  ــنـ ــقـ الـــســـاحـــلـــي، وتـــــوافـــــر الـ
الخضراء،  والمساحات  المائية 
أللعاب  المخصصة  والمناطق 
إلــــــــى أن  األطــــــــفــــــــال، مــــشــــيــــرة 
في  يــأتــي  المكونات  تلك  تــوافــر 
إطــــار رؤيــــة الــحــكــومــة الــمــوقــرة 
السكن  تــجــويــد خـــدمـــات  بــشــأن 
االجــتــمــاعــي، وتــوفــيــر مــقــومــات 
ــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ جـــــــــودة الــــحــــيــــاة واالسـ

بالمدن اإلسكانية.

تد�سين خدمة حجز مواعيد زيارة »الحي النموذجي« عبر الموقع الإلكتروني
وزي���رة الإ�س���كان: ن�س���بة الإنج���از بالمرحل���ة الأولى ل�»�س���رق �س���ترة« بلغت %70

رئي�ض ق�سم اأمرا�ض القلب بمركز محمد بن خليفة:

عالج اأكثر من 900 مري�ض جلطات قلبية حادة �سمن برنامج »با�سل«
الت�س�ال برق�م 999 ف�ور ظه�ور اأعرا��ض الجلط�ة ي�سم�ن الع�اج الف�وري للمري��ض

} رئيس قسم أمراض القلب.

فــــــــــــي إنــــــــــــجــــــــــــاز جــــــديــــــد 
لــمــســتــشــفــى كــيــمــز هــيــلــز، تم 
ــراء جـــراحـــة نـــادرة  ــ مـــؤخـــرا إجـ
لــــــســــــداد األوتـــــــــــــار وإصــــــابــــــات 
ــة بـــنـــجـــاح  ــ ــويـ ــ ــدمـ ــ األوعــــــيــــــة الـ
فــي   )KHH( مــســتــشــفــى  فــــي 
وقــــد  الــــحــــصــــم،  أم  مـــنـــطـــقـــة 
أجـــريـــت الـــجـــراحـــة لــيــد أحــد 
ــل تـــابـــعـــة  ــمــ عـــــمـــــال مـــــوقـــــع عــ

لمؤسسة صناعية بارزة.
وأوضـــــــــــــــــــــــــح الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
مادهوشان استشاري الجراحة 
بإجراء  قام  الذي  التجميلية، 
ــه في  الـــجـــراحـــة الــمــعــقــدة، أنــ
مــنــتــصــف شـــهـــر يـــنـــايـــر تــلــقــى 
مستشفى كيمز هيلث مكالمة 
مـــن طــبــيــب فـــي مــوقــع العمل 
الموظفين  أحــد  تعرض  حــول 

إلصـــــابـــــة فـــــي الـــــيـــــد، ووصـــــل 
الــمــريــض إلـــى قــســم الــطــوارئ 
ــا  ــاًبـ فـــــي غــــضــــون ســــاعــــة مـــصـ
ــزيــــف حـــــــاد وعـــــــاجـــــــزًا عــن  ــنــ بــ
تـــحـــريـــك الـــســـبـــابـــة والــبــنــصــر 

والرسغ.
وأضــــــــــــــــــــــــاف الــــــــدكــــــــتــــــــور 
ــد تــمــكــنــا  ــ ــقـ ــ مــــــادهــــــوشــــــان: »لـ
عـــــلـــــى الــــــــفــــــــور مــــــــن إصــــــــالح 
منها(  )ســتــة  المصابة  ــاره  أوتــ
والـــشـــرايـــيـــن. وبــعــد 24 ســاعــة 
المريض  تمكن  المراقبة  من 
من ثني أصابعه ورسغه. تمت 
ــريـــض بــانــتــظــام  ــمـ مــتــابــعــة الـ
خــــالل األســبــوعــيــن الــتــالــيــيــن 
الحالي  الوقت  وفــي  للعملية، 
أصابعه  جميع  ثني  يستطيع 

ورسغه من دون عناء«. 
أن معظم  بالذكر  الجدير 
ــد تـــحـــتـــاج إلـــى  ــيــ إصـــــابـــــات الــ
عالج فوري ومناسب من أجل 
تــحــقــيــق فــرصــة تــعــاف أفــضــل 

وأداء الوظيفة المثلى.

جراحة نادرة في م�ست�سفى كيمز هيلث ليد عامل

} د. مادهوشان.

المشاورات  من  األولــى  الجولة  ُعقدت 
السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية 
وزارة  بــمــقــر  أمـــــس،  ــيـــة،  ــتـــراكـ فــيــتــنــام االشـ
الخارجية، برئاسة الدكتور الشيخ عبد اهلل 
بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية 
نائب  هيو،  كوانغ  وفام  السياسية،  للشؤون 

وزير الخارجية الفيتنامي.
وتم خالل االجتماع استعراض عالقات 
البحرين  مملكة  بين  والــتــعــاون  الــصــداقــة 

وجـــمـــهـــوريـــة فــيــتــنــام االشـــتـــراكـــيـــة، وســبــل 
السياسية  المجاالت  تعزيزها في مختلف 
واالقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية 
بـــمـــا يــحــقــق الـــمـــصـــالـــح الــمــشــتــركــة لــكــال 
إلى  هــذا  الصديقين،  والشعبين  البلدين 
جانب مناقشة القضايا اإلقليمية والدولية 
ــار الــــحــــرص عـــلـــى تـــرســـيـــخ األمــــن  ــ فــــي إطــ
التنمية  أهـــداف  ودعــم  الدوليين،  والسلم 

المستدامة.

ع��ق��د ال��ج��ول��ة الأول�����ى م���ن ال��م�����س��اورات 
ال�س�تراكية وفيتن�ام  البحري�ن  بي�ن  ال�سيا�س�ية 

فـــي إطــــار تــســهــيــل إجـــــراءات 
ــن الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
الــراغــبــيــن فــي الــعــودة إلـــى أرض 
الـــذي وقع  الــزلــزال  الــوطــن بعد 
بــجــنــوب الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 
قــامــت ســـفـــارة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
فــــي أنــــقــــرة بــتــســهــيــل إجــــــــراءات 
عـــــودة الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة من 
الــمــواطــنــيــن الــبــحــريــنــيــيــن من 
مدينتي اورفا وهاتاي إلى مملكة 

البحرين.
وقـــد ثــمــن لــدكــتــور إبــراهــيــم 
مملكة  سفير  الــعــبــداهلل  يــوســف 
ــهـــوريـــة  ــمـ ــبــــحــــريــــن لـــــــدى الـــجـ الــ
الــتــركــيــة الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة 
السامية من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الـــُمـــعـــظـــم، بــتــقــديــم مـــســـاعـــدات 
يد  ومد  عاجلة  وإغاثية  إنسانية 

الـــعـــون لــضــحــايــا الـــزلـــزال الـــذي 
ضرب كال من الجمهورية التركية 
الــســوريــة،  العربية  والــجــمــهــوريــة 
والحثيثة  المستمرة  والمتابعة 
مـــــن صــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
البحرينيين  المواطنين  لشؤون 
مشيًدا  الخارج،  في  الموجودين 
التي  البارزة  اإلنسانية  بالجهود 
الملكية  المؤسسة  بها  تضطلع 
سمو  بقيادة  اإلنسانية  لألعمال 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــألعــمــال 

اإلنسانية وشؤون الشباب.
ــيـــر حـــرص  ــفـ كـــمـــا أكــــــد الـــسـ
سفارة مملكة البحرين في أنقرة 
عــلــى تــســهــيــل كـــافـــة اإلجـــــــراءات 
وتـــذلـــيـــل الــصــعــوبــات والــعــقــبــات 
من أجل تأمين عودة المواطنين 

ــــن  ــوديـ ــ ــوجـ ــ ــمـ ــ ــيــــن الـ ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة إلـــى 
الــكــارثــة  ــل  فـــي ظـ ــن  ــوطـ الـ أرض 
البالد،  يشهدها  التي  الطبيعية 

مــعــرًبــا عــن شــكــره وتــقــديــره لكل 
في  المعنية  الــرســمــيــة  الــجــهــات 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــجــمــهــوريــة 
المستمر  تعاونهم  على  التركية 

وتــواصــلــهــم الــدائــم مــع الــســفــارة 
من أجل تأمين عودة المواطنين 
الــبــحــريــن سالمين  مــمــلــكــة  إلـــى 

معافين.

التركيتين وهاتاي  اأورفا  مدينتي  في  الموجودين  المواطنين  من  الثانية  المجموعة  عودة 

  يــســتــمــر فــــريــــق الــبــحــث 
واإلنـــــــقـــــــاذ الــــتــــابــــع لـــلـــحـــرس 
البحرين  دفـــاع  بــقــوة  الملكي 
ــبـــاشـــرة مــــن ســمــو  بــمــتــابــعــة مـ
ــن الــشــيــخ نــاصــر  ــركـ ــلــــواء الـ الــ
مستشار  خليفة  آل  حمد  بــن 
الحرس  قــائــد  الوطني  األمـــن 
اإلنسانية  مهمته  في  الملكي 
عملية سواعد الغيث في تركيا 
آثــار  لتخفيف  جــهــوده  ضــمــن 
الــــزلــــزال الـــــذي ضــــرب تــركــيــا 

وسوريا مؤخرًا.
ــريـــق الــبــحــث  ويـــتـــعـــامـــل فـ
واإلنقاذ الذي يعمل على مدار 
المباني  أنــقــاض  مــع  الــســاعــة 
ــة، وذلـــــك  ــيــ ــالــ بـــاحـــتـــرافـــيـــة عــ
ــًا مــنــهــم عـــلـــى تــطــبــيــق  ــرصــ حــ

أعلى معايير األمن والسالمة 
خالل عملية انتشال الناجين 
ــا  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ والســـــــــتـــــــــخـــــــــراج الـ

والـــــــجـــــــرحـــــــى والــــمــــصــــابــــيــــن 
في  األنــقــاض  تحت  العالقين 

المناطق المنكوبة.

فري���ق البح���ث والإنق���اذ التاب���ع للحر����ض الملكي
تركيا ف���ي  ال��غ��ي��ث  ���س��واع��د  ع��م��ل��ي��ة  ي��وا���س��ل 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16397/pdf/1-Supplime/16397.pdf?fixed1070
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/1324106
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1324109
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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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خطط لالإحالل الوظيفي للبحرينيني.. اخلدمة املدنية رًدا على بوعنق:

اإنهاء عقود 2957 موظًفا اأجنبًيا خالل 5 �سنوات تنفيًذا ل�سيا�سة الإحالل

حمرر ال�ش�ؤون النيابية:

قال جهاز اخلدمة املدنية اإنه مت اإنهاء عق�د 

التابعة  احلك�مية  اجلهات  يف  اأجنبًيا   2957

وذلك  املا�شية،  ال�شن�ات  خم�س  خالل  للجهاز 

يف �ش�ء التزام الدي�ان بالتاأكد من عدم وج�د 

قبل  ال�ظيفة  ل�شغل  م�ؤهل  بحريني  مر�شح 

بطلب  حك�مية  جهة  اأي  طلب  على  امل�افقة 

جتديد عقد م�ظف اأجنبي.

وذكر اجلهاز اأن اإجمايل عدد امل�ظفني غري 

البحرينيني يف ال�زارات والهيئات وامل�ؤ�ش�شات 

املدنية  اخلدمة  لقان�ن  اخلا�شعة  احلك�مية 

العدد  هذا  ومن  م�ظًفا،   )6979( يبلغ 

)1206( م�ظفني مت اال�شتعانة بهم يف القطاع 

للظروف  نظًرا  ك�رونا  جائحة  خالل  ال�شحي 

الطارئة التي مرت بها اململكة، جميعهم يعمل�ن 

بناًء  ت�ظيفهم  يتم  اإذ  امل�ؤقتة،  العق�د  بنظام 

على طلب اجلهة احلك�مية ذاتها ووفًقا الأنظمة 

التي  واالأ�شباب  وللمرّبرات  املدنية،  اخلدمة 

ت�افر  من  التاأكد  وبعد  ذاتها،  اجلهة  حتددها 

ت�افر  ومن  بالت�ظيف  اخلا�شة  اال�شرتاطات 

لل�ظيفة  املعتمدة  وامليزانية  ال�ظيفي  ال�شقف 

املراد �شغلها.

جاء ذلك يف رد بعث به ال�زير امل�ش�ؤول عن 

الت�شريعية  ال�شلطة  اأمام  املدنية  اخلدمة  جهاز 

غامن الب�عينني، وذلك رًدا على ال�ش�ؤال النيابي 

املقدم من النائب خالد ب�عنق.

مع  ي�يل  اأنه  الرد  يف  اجلهاز  واأو�شح 

اجلهات احلك�مية اهتماًما بالًغا خلطط التاأهيل 

اإذ  البحرينيني،  للم�ظفني  ال�ظيفي  واالإحالل 

يق�م باملتابعة والتن�شيق مع اجلهات احلك�مية 

ال�شن�ية  التعاميم  عرب  وذلك  ال�شاأن،  هذا  يف 

االحتياج  خطط  باإعداد  احلك�مية  للجهات 

التدريبي ال�شن�ية التي تت�شمن خطط التاأهيل 

اإحالل  اأن  اإىل  اأ�شار  كما  ال�ظيفي.  واالإحالل 

امل�ظفني البحرينيني يتطلب اكت�شابهم للمهارات 

االأمر  وه�  ال�ظائف،  ل�شغل  الالزمة  والقدرات 

التي  املتعاقدة  احلك�مية  اجلهات  تت�اله  الذي 

يعمل�ن بها مب�جب العق�د املربمة معهم.

التي  ال�ظائف  من  عدد  وج�د  اإىل  ولفت 

اال�شت�شارية  كال�ظائف  ن�عية  خربات  تتطلب 

يف جماالت تتن�ع على �شبيل املثال ال احل�شر 

واالقت�شاد،  واملالية  وال�شحة  الطب  بني 

والريا�شة،  والثقافة  والتعليم  والقان�ن، 

واملجاالت  العايل  والتعليم  والبيئة،  والطاقة 

االأكادميية التخ�ش�شية االأخرى، وذلك نظًرا ملا 

يف  مرتاكمة  خربات  من  ال�ظائف  تلك  تتطلبه 

هذه املجاالت اال�شت�شارية.
خالد بوعنق

ممدوح ال�صالح

غامن البوعينني

6979 اأجنبًيا باحلكومة.. 88% منهم يف ال�سحة والتعليم.. اخلدمة املدنية لل�سالح:

تدريب الأجنبي للبحريني جزء اأ�سا�سي من واجباته باجلهات احلكومية

تو�سعة منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار.. »التجارة« رًدا على مبارك:

1.6 مليون دينار اإيرادات »خمترب الأحجار الكرمية« يف 5 �سنوات

تنويع اخليارات التمويلية.. رًدا على �سوؤال نيابي.. »الإ�سكان«:

تركيز على تنمية مبادرات ال�سراكة مع »اخلا�ص« يف املرحلة املقبلة

حمرر ال�ش�ؤون النيابية:

تدريب  اأن  املدنية  اخلدمة  جهاز  اأكد 

جزًءا  ال�ظيفة  على  البحرينيني  امل�ظفني 

اأ�شا�شًيا من واجبات وم�ش�ؤوليات امل�ظف 

احلك�مية  اجلهة  حتدده  ملا  وفًقا  االأجنبي 

اخلربات  من  لال�شتفادة  وذلك  املتعاقدة، 

البحريني،  امل�ظف  اإىل  ونقلها  املرتاكمة 

وحفاًظا على الكفاءات ال�طنية يف اخلدمة 

املدنية.

وامل�شاواة  للعدالة  حتقيًقا  اإنه  وقال 

املناف�شة  روح  وتعزيز  الفر�س  وتكاف�ؤ 

تفعيل  مت  فقد  وال�شفافية،  امل�شاواة  ومبداأ 

اجلهات  بني  الداخلي  للنقل  �ش�اغر  نظام 

منح  مت  خالله  من  والذي  احلك�مية، 

امل�ظفني اخلا�شعني للخدمة املدنية فر�شة 

خمتلف  يف  ال�شاغرة  لل�ظائف  التقدمي 

على  احل�ش�ل  بغر�س  احلك�مية  اجلهات 

فر�س وظيفية اأف�شل.

ال�زير  به  بعث  رد  يف  ذلك  جاء 

اأمام  املدنية  اخلدمة  جهاز  عن  امل�ش�ؤول 

الب�عينني  غامن  الت�شريعية  ال�شلطة 

وزير �ش�ؤون جمل�شي ال�ش�رى والن�اب، 

من  املقدم  النيابي  ال�ش�ؤال  على  رًدا 

ال�شالح. ممدوح  النائب 

عدد  اإجمايل  اأن  رده  يف  اجلهاز  وذكر 

يف  العاملني  البحرينيني  غري  امل�ظفني 

ال�زارات والهيئات وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية 

يبلغ  املدنية  اخلدمة  لقان�ن  اخلا�شعة 

 )1206( بينهم  من  م�ظًفا،   )6979(

القطاع  يف  بهم  اال�شتعانة  مت  م�ظفني 

ك�رونا  فريو�س  جائحة  خالل  ال�شحي 

العاملية )ك�فيد-19(، وجميعهم يعمل�ن 

ت�ظيفهم  ويتم  امل�ؤقتة،  العق�د  بنظام 

ذاتها،  احلك�مية  اجلهة  طلب  على  بناًء 

وللمربرات  املدنية،  اخلدمة  الأنظمة  ووفًقا 

واالأ�شباب التي حتددها اجلهة ذاتها، وبعد 

اخلا�شة  اال�شرتاطات  ت�افر  من  التاأكد 

ال�ظيفي  ال�شقف  ت�افر  ومن  بالت�ظيف 

وامليزانية املعتمدة لل�ظيفة املراد �شغلها.

ال�ظائف  غالبية  اأن  اجلهاز  واأو�شح 

البحرينيني  غري  امل�ظف�ن  ي�شغلها  التي 

تتمركز يف القطاعات ال�شحية، والقطاعات 

اإذ  العايل،  التعليم  وم�ؤ�ش�شات  التعليمية 

القطاعات  هذه  يف  العاملني  ن�شبة  تبلغ 

غري  امل�ظفني  عدد  اإجمايل  من   )%88(

البحرينيني يف جميع القطاعات اخلا�شعة 

جميع  اأن  اإىل  م�شرًيا  املدنية،  للخدمة 

ال�ظائف يف اخلدمة املدنية مرتبطة بنظام 

واالأو�شاف  واملعايري  ال�ظائف  تقييم 

م�ؤهالت  وظيفة  لكل  اإن  اإذ  ال�ظيفية، 

علمية وخربات وظيفية يتم ا�شرتاطها عند 

اإجراءات الت�ظيف، وذلك ل�شغل ال�ظائف 

ال�شاغرة يف تلك اجلهات، كما اأن نظام تقييم 

ال�ظيفية  واالأو�شاف  واملعايري  ال�ظائف 

يبني املهام وال�اجبات التي ت�شمن �شالمة 

�شري العمل يف اجلهات احلك�مية.

اال�شتعانة  تتم  ال  اإنه  اجلهاز  وقال 

عدم  من  التاأكد  بعد  اإال  البحرينيني  بغري 

وج�د املر�شح البحريني امل�ؤهل ل�شغل تلك 

ال�ظائف، وياأتي ذلك من خالل االإجراءات 

عن  االإعالن  عرب  اجلهاز  بها  يق�م  التي 

خالل  من  اأو  �شغلها،  املراد  ال�ظائف 

امل�ؤهلني  البحرينيني  املر�شحني  البحث عن 

الت�ظيف  طلبات  نظام  يف  وامل�شجلني 

االإلكرتوين يف اخلدمة املدنية.

يع�د  العق�د  هذه  جتديد  اأن  وبنّي 

ي�ؤثر  ال  مبا  املتعاقدة  احلك�مية  للجهات 

اجلهات  تقدمها  التي  اخلدمات  على 

جهاز  ويق�م  جماالتها،  ب�شتى  احلك�مية 

اخلدمة املدنية بدوره يف حال طلب جتديد 

املر�شح  وج�د  عدم  من  بالتاأكد  العق�د 

قبل  ال�ظيفة  ل�شغل  امل�ؤهل  البحريني 

تزويد  يتم  اإذ  اجلهة،  طلب  على  امل�افقة 

اجلهة احلك�مية من قبل اجلهاز مبجم�عة 

بحرينيني  ملر�شحني  الذاتية  ال�شري  من 

عن  ا  ع��شً ال�ظيفة  ذات  ل�شغل  م�ؤهلني 

جتديد العق�د يف حال ت�افر ذلك.

النيابية: ال�ش�ؤون  حمرر 

بالتن�شيق  تعمل  اأنها  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  اأكدت 

من  جمم�عة  تنفيذ  على  املعنية  احلك�مية  اجلهات  مع 

البحرين. مناطق مملكة  امل�شاريع مبختلف 

البنية  على  العمل  امل�شاريع  اأبرز  من  اأن  وذكرت 

وذلك  لال�شتثمار  العاملية  البحرين  منطقة  لت��شعة  التحتية 

اإجراءات  يف  امل�شروع  اإن  اإذ  االأ�شغال،  وزارة  مع  بالتعاون 

للمناق�شة،  تنفيذه  لطرح  النهائية  امل�افقات  على  احل�ش�ل 

 457،569 االإيجار  من  املت�قع  ال�شن�ي  االإيراد  ويبلغ 

يف  الطرق  �شبكات  و�شيانة  تط�ير  جانب  اإىل  ديناًرا، 

ال�شناعية. املناطق 

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  به  بعثت  رد  يف  ذلك  جاء 

مبارك ع�ش� جمل�س  با�شمة  من  املقدم  النيابي  ال�ش�ؤال  على 

الن�اب، اإذ اأو�شحت ال�زارة اأنه ال ت�جد م�شاريع حالية اأو 

ع�شرة  احلادية  الدائرة  ال�زارة يف  اإِ�شراف  م�شتقبلية حتت 

ال�شمالية. املحافظة  من 

قيد  امل�شاريع  تفا�شيل  ردها  يف  ال�زارة  وا�شتعر�شت 

التنفيذ التي ت�شرف عليها خالل ال�قت احلايل، وهي م�شروع 

م�شتمر  م�شروع  وه�  احلد  يف  ال�شناعية  املنطقة  ت�ش�يق 

 1،460،000 احلايل  االإيجار  من  ال�شن�ي  االإيراد  ويبلغ 

يف  وه�  »�شجالت«  نظام  اإىل  باالإ�شافة  بحريني،  دينار 

مرحلة التط�ير والتدريب، اإىل جانب م�شروع ت�فري اأجهزة 

وه� يف  الكرمية  واالأحجار  املعادن  فح�س  ملخترب  ومعدات 

بفح�س  اخلا�شة  التجهيزات  ت�فري  من  النهائية  املرحلة 

خالل  االإيرادات  مت��شط  بلغ  اإذ  الثمينة  امل�شغ�الت  ودمغ 

وهذا  بحريني،  دينار  ملي�ن   1.6 املا�شية  اخلم�شة  االأع�ام 

املبلغ قابل للزيادة مع تط�ير املختربات.

قالت  لال�شتثمار،  العاملية  البحرين  ت��شعة  وعن 

من  االأوىل  املرحلة  تنفيذ  على  حالًيا  العمل  »يتم  ال�زارة: 

املزرع  مبنطقة  الطرق  �شبكة  تط�ير  يف  املتمثلة  امل�شروع 

ال�شناعية، كما يتم العمل على اإجراءات طرح تنفيذ املرحلة 

�شبكات  �شيانة  يف  املتمثلة  للم�شروع  والثالثة  الثانية 

لل�زارة«. التابعة  االأخرى  ال�شناعية  باملناطق  الطرق 

حمرر ال�ش�ؤون النيابية:

قالت وزارة االإ�شكان والتخطيط العمراين اإن خططها ترتكز 

القطاع  مع  ال�شراكة  مبادرات  تنمية  على  املقبلة  املرحلة  خالل 

اخلا�س، ب��شفها احلل امل�شتدام للم�اطنني ملا ت�فره من مميزات 

منها احل�ش�ل على خدمة ف�رية، واختيار ن�ع وم�شاحة وم�قع 

كل  احتياجات  ح�شب  ال�شكنية  ال�شقة  اأو  الق�شيمة  اأو  ال�حدة 

ال�شكن  لقطاع  املخ�ش�شة  للميزانية  االأمثل  واال�شتغالل  اأ�شرة، 

اخلدمات  من  ممكن  عدد  اأكرب  ت�فري  خالل  من  االجتماعي 

االإ�شكانية للم�اطنني.

والتخطيط  االإ�شكان  وزيرة  به  بعثت  رد  يف  ذلك  جاء 

اإن  ال�زارة  قالت  اإذ  نيابي،  �ش�ؤال  على  الرميحي  اآمنة  العمراين 

القرار ال�زاري رقم 909 ل�شنة 2015 قد نظم م�شاألة ا�شتحقاق 

اخلدمة االإ�شكانية واملعايري التي يجب على ال�زارة اتباعها يف 

تخ�شي�س خدمة التمليك.

تن�يع  مبادرتي  يف  الت��شع  مت  قد  اأنه  ال�زارة  واأ�شافت 

تالئم  باأ�شعار  اإ�شكانية  وحدات  وت�فري  التم�يلية  احلل�ل 

مبادرات  بناًء على جناح  االإ�شكانية،  التم�يالت  امل�شتفيدين من 

واإثبات  ال�شابقة،  االأع�ام  خالل  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة 

مت  اإذ  االجتماعي،  ال�شكن  لقطاع  اال�شتدامة  حتقيق  يف  جدواها 

ال�زارة  متنحها  التي  التم�يلية  واالأغرا�س  اخليارات  تن�يع 

امل�شتحدثة،  الفئة  و»مزايا«  ت�شهيل  من خالل مت�يل  للم�اطنني 

بناء  اأو  م�شكن،  �شراء  خيارات  للم�اطن  تقدم  اأ�شبحت  بحيث 

عقار  �شراء  اأو  وبنائها،  اأر�س  �شراء  اأو  اأر�س،  �شراء  اأو  م�شكن، 

لدى اأحد االأقارب، اأو امل�شاركة بني جمم�عة من املنتفعني ل�شراء 

خدمات اإ�شكانية م�شرتكة، ف�شالً عن زيادة احلد االأدنى واالأق�شى 

لقيمة التم�يالت االإ�شكانية كدعم مايل مقدم من احلك�مة.

االأرا�شي  تط�ير  حق�ق  برنامج  د�شنت  اأنها  ذكرت  كما 

احلك�مية، مبا يحقق معادلة تقلي�س الفج�ة بني قيمة التم�يالت 

وبني ت�فري املعرو�س من وحدات باأ�شعار خمف�شة، م�شرية اإىل 

ال�حدات  ت�فر  التي  العقارية  ال�شركات  مع  ال�زارة  تربط  اأنه 

االإ�شكانية عالقة �شراكة وتن�شيق عالية امل�شت�ى.

با�صمة مبارك

وزيرة الإ�صكان

»املوا�سالت«: مل نوّقع اتفاقيات 

ل�ستئناف رحالت جوية لبع�ص الدول

امل�شتمر  واالت�شاالت حر�شها  امل�ا�شالت  وزارة  اأكدت 

والنافذة،  املربمة  اجل�ية  اخلدمات  اتفاقيات  تطبيق  على 

والتزامها بتنفيذ كل االأحكام اخلا�شة باالتفاقيات الدولية 

جمال  يف  وال�شديقة  ال�شقيقة  الدول  مع  املربمة  الثنائية 

عليها  املتفق  الت�شغيلية  للخطط  وفًقا  اجل�ية،  اخلدمات 

ومع  االتفاقية،  طريف  قبل  من  املعينة  الطريان  ل�شركات 

الدويل  املدين  للطريان  الدولية  االتفاقية  اأحكام  مراعاة 

)معاهدة �شيكاغ�( وقان�ن تنظيم الطريان املدين ال�شادر 

رقم  بالقان�ن  املعدل   ،2013 ل�شنة   )14( رقم  بالقان�ن 

بالقرار  ال�شادرة  التنفيذية  والئحته   ،2022 ل�شنة   )4(

كفاءة  ي�شمن  وتعديالتها، ومبا  ل�شنة 2013   )21( رقم 

و�شالمة املالحة اجل�ية يف اململكة.

جاء ذلك يف رد بعث به وزير ىامل�ا�شالت واالت�شاالت 

النائب  من  املقدم  النيابي  ال�ش�ؤال  على  رًدا  الكعبي  حممد 

ممدوح ال�شالح.

اتفاق  ت�قيع  يتم  مل  اأنه  ردها  يف  ال�زارة  واأو�شحت 

ويتم  الدول،  بع�س  مع  معينة  ج�ية  رحالت  ال�شتئناف 

ت�شيري الرحالت اجل�ية يف ال�قت الراهن بناًء على �شروط 

واأحكام اتفاقيات اخلدمات اجل�ية النافذة.

»البلديات«: ت�سجيل عقار

لـ »�سوق مركزي مدينة خليفة«

حمرر ال�ش�ؤون النيابية:

ت�يل  اأنها  والزراعة  البلديات  �ش�ؤون  وزارة  اأكدت 

البحرين  مملكة  يف  العمرانية  للتنمية  كبرًيا  اهتماًما 

امل�اطنني  على  العام  بالنفع  تع�د  التي  اخلدمات  وتقدمي 

القطاع  اإ�شراك  منهجية  اتخاذها  اإىل  م�شرية  واملقيمني، 

اخلا�س ال�شتثمار العقارات البلدية وت�شغيلها وفق اأف�شل 

املمار�شات، ومن �شمنها م�شاريع تط�ير االأ�ش�اق املركزية 

يف اململكة، وذلك على غرار م�شاريع ال�زارة ك�ش�ق املحرق 

قيد  املركزي  حمد  مدينة  و�ش�ق  الت�شغيل،  ط�ر  املركزي 

التنفيذ.

والزراعة  البلديات  وزير  به  بعث  رد  يف  ذلك  جاء 

النائب ل�ل�ة  املقدم من  النيابي  ال�ش�ؤال  املبارك على  وائل 

الرميحي.

ت�فري  على  با�شتمرار  حتر�س  اإنها  ال�زارة  وقالت 

اململكة،  وحمافظات  مناطق  خمتلف  اأهايل  متطلبات 

لت�فري  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق  مت  قد  اأنه  م��شحة 

ت�شـجيل  من  االنتهاء  ومت  ال�ش�ق،  الإن�شاء  مالئم  م�قع 

عقار مب�شاحة تبلغ 10،008 اأمتار مربعة، وذلك بح�شب 

االإجراءات املتبعة.

عقار  لطرح  خطة  ب��شع  �شرعت  باأنها  وتابعت 

امل�شروع يف مزايدة عامة ال�شتثمار وت�شغيل ال�ش�ق وفق 

اأف�شل ال�شروط اخلدمية، مبا يحقق اأهدافه يف خدمة اأهايل 

االأرا�شي  ا�شتثمار  من�شة  �شمن  املحيطة  واملناطق  املدينة 

احلك�مية، والتي يتم من خاللها فتح املجال للم�شتثمرين 

بتقدمي طلباتهم بكل �شفافية، ويجري التن�شيق مع اجلهات 

يف  اال�شتثمار  فر�شة  عن  لالإعالن  املخت�شة  احلك�مية 

امل�شروع من خالل املن�شة يف م�عد ال يتجاوز الربع الثاين 

من العام احلايل، م�شيفة اأنه فيما يخ�س تر�شية امل�شروع 

املزايدة  اإجراءات  ا�شتكمال  من  االنتهاء  على  يعتمد  فاإنه 

التنفيذ  ا�شتكمال  يتم  اأن  امل�ؤمل  ومن  العرو�س،  وتقييم 

خالل 18 �شهًرا من بعد الرت�شية.

وزير املوا�صالت والت�صالت
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ك يف �سوء القانون ال�سابق ر الكثري من امللاّ الرميحي: ت�سراّ

ر »تعديلت االأرا�سي«.. ال تق�سيم يف املحاكم اإال بعد راأي »التخطيط« »ال�سورى« ميراّ
فاطمة �سلمان:

وافق جمل�س ال�سورى، يف جل�سته اأم�س، على مر�سوم 

املعنية  اأخذ راأي اجلهة  باإلزامية  بقانون حكومي يق�سي 

اأي  تق�سيم  قبل  املحكمة  قبل  من  العمراين«  بـ»التخطيط 

اأر�س.

وبح�سب الت�سريع اجلديد، ال تكون الق�سيمة نافذة يف 

والت�سجيل  العمراين  بالتخطيط  املعنية  مواجهة اجلهات 

العقاري اإذا كانت خمالفة للقواعد وال�سروط.

اإن  ال�سورى  مبجل�س  العامة  املرافق  جلنة  وقالت 

واال�سرتاطات  بالقواعد  بااللتزام  ُيلزم  اجلديد  القانون 

قانون  يف  عليها  املن�سو�س  االأرا�سي  بتق�سيم  املتعلقة 

ق�سم  عند  والتطوير  للتعمري  املعّدة  االأرا�سي  تق�سيم 

والهيئات  املحاكم  اأمــام  �سواء  والعقارات،  االأرا�سي 

الق�سائية املخت�سة اأو عن طريق االتفاق بني ال�سركاء.

واأكد ال�سوريون يف مداخالت لهم اأن الت�سريع �سي�سهم 

يف �سّد الفراغ الت�سريعي وتنظيم عملية تق�سيم االأرا�سي 

عرب وجوب االلتزام بالقواعد واال�سرتاطات املتعلقة بها، 

عن  اأو  املخت�سة  الق�سائية  والهيئات  املحاكم  اأمام  �سواء 

اإىل جانب اخت�سام اجلهات  ال�سركاء،  االتفاق بني  طريق 

عند  العقاري  والت�سجيل  العمراين  بالتخطيط  املعنية 

طلب الق�سمة اأمام املحاكم والهيئات الق�سائية املخت�سة.

االتفافية بني حكومة  اأم�س، على  املجل�س،  كما وافق 

والهر�سك  البو�سنة  وزراء  وجمل�س  البحرين  مملكة 

مكانة  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي  اجلوية،  اخلدمات  ب�ساأن 

املدين  الطريان  جمال  يف  الريادية  البحرين  مملكة 

جمال  يف  التعاون  اأطر  بتطوير  والتزامها  باملنطقة، 

اجلهود  يعك�س  مبا  ال�سديقة،  الدول  بني  اجلوي  النقل 

النقل  لقطاع  النمو  من  املزيد  لتحقيق  الرامية  احلثيثة 

باململكة. اجلوي 

من جانبها، اأكدت اآمنة اأحمد الرميحي وزيرة االإ�سكان 

التي  الفرز  عمليات  من  كثرًيا  اأن  العمراين  والتخطيط 

اتباع  يتم خاللها  �سابقة مل  اأوقات  املحاكم يف  متت عرب 

ا�سرتاطات التعمري، االأمر الذي اأدى اإىل ت�سرر الكثري من 

واإىل  ومقيمني،  مواطنني  من  والعقارات  االأرا�سي  مالك 

�سوء التخطيط على �سعيد تنظيم هذه املناطق.

قابلية  لعدم  نظًرا  جاء  ذلك  »كل  قائلة:  واأو�سحت 

اأن  كما  التحتية،  بالبنى  فرزها  مت  التي  العقارات  ربط 

اإ�سدار رخ�س بناء لها وبالتايل  املناطق مل ميكن  بع�س 

االأمر الذي  �سعوبة التعاطي معها ب�سورة غري مطورة، 

اأدى اإىل �سوء تنظيم هذه املناطق«.

املر�سوم  على  احلالية  التعديالت  اأن  اإىل  واأ�سارت 

االآنية  احلــاالت  جميع  وتعالج  �ساملة  تعديالت  هي 

اإذ  االأمور،  ترتيب  وتعيد  امل�سار  وت�سّحح  وامل�ستقبلية، 

وذلك  باال�سرتاطات  االلتزام  �سرورة  على  املادة  تن�س 

للحيلولة دون الوقوع فيما يخالف القوانني واالإجراءات 

املعمول بها؛ كون املر�سوم قد األغى االآلية املتبعة �سابًقا.

وتابعت »اإن التعديل احلايل يقت�سي اأخذ راأي جلان 

الفرز املنتدبة واخت�سام الهيئة كطرف يف دعاوى الفرز، 

الفرز  الإمكانية  العمراين  التخطيط  هيئة  براأي  واالأخذ 

التنفيذية  الالئحة  اإذا كان متما�سًيا مع  والبّت يف احلكم 

االأرا�سي«. لتق�سييم 

ه�سام  ال�سورى  اأعرب 

الق�ساب، خالل مداخلة له 

قانون  تعديالت  ب�ساأن 

املعدة  االأرا�سي  تق�سيم 

للتعمري، عن تاأييده التام 

موؤكًدا  التعديالت،  لتلك 

وا�ستغالل  تالعب  وجود 

ب�ساأن  الت�سريعية  الثغرات  لبع�س 

قانون  يف  واملوجودة  االأرا�سي  �سراء 

اإىل  اأدى  الذي  االأمر  االأرا�سي،  تق�سيم 

ا�ستفادة  »هناك  وتابع  كثرية.  اأ�سرار 

املخطط  وعبث يف  وت�سويه  �سخ�سية 

اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  العمراين 

ب�سراء  يقوم  من  هناك  حيث 

ق�سايا  رفع  ثم  االأرا�سي 

خ�سام يف املحاكم لتق�سيم 

القابلة  غري  االأرا�سي 

للتق�سيم، وذلك يوؤول اإىل 

واأ�سحاب  الدولة  ت�سرر 

االأرا�سي املجاورة«.

يف  ق�سايا  وجود  اإىل  واأ�سار 

واقعية  اأ�س�س  على  مبنية  املحاكم 

االإ�سكان  وزارة  اإليها  تلتفت  اأن  يجب 

كاخلالفات  العمراين،  والتخطط 

ال�سهل  من  الذي  واملرياث  العائلية 

معرفة اإىل من يوؤول.

ال�سوري  اأو�سح 

ال�ساعاتي،  هــاين 

مداخلة  خـــالل 

جل�سة  يف  لـــه 

اأن  اأمــ�ــس،  ــوم  ي

قانون  تعديالت 

ــي  ــس االأرا� تق�سيم 

من  ُيعد  للتعمري  املــعــدة 

لو�سع غطاء  ال�سرورة  لوازم 

�سرعي مينح االلتزام بالقواعد 

ب�ساأن  لي�س  واال�سرتاطات، 

االأرا�سي فقط، بل يطال املباين 

وكل ما هو مال �سائع.

»اإن  وتــــابــــع: 

ـــذ  ا�ـــســـرتاط اأخ

التخطيط  راأي 

ــــراين  ــــم ــــع ال

ــل  ــي ــج ــس ــ� ــت وال

اأي  قبل  العقاري 

ُوجد  بالقيمة  اإ�سدار 

االأمر  نافًذا،  حكًما  ليكون 

الفراغ  �سّد  يف  �سي�سهم  الذي 

اأمام  االحتكام  عند  القانوين 

املخت�سة،  والهيئات  املحاكم 

وهذا اأمر ُيعد من ال�سروريات 

جًدا«.

عبا�س  جـــواد  ــار  ــس اأ�

بوح�سني اإىل تاأييده التام 

الــقــانــون،  لتعديالت 

�سّد  غايتها  اأن  خا�سة 

الذي  الت�سريعي  الفراغ 

ُيعد من اأهم بنود املر�سوم 

امللحة  االأمور  ُتعد من  كونها 

وقانونًيا،  ت�سريعًيا  وال�سرورية 

للن�س  القانون احلايل  افتقار  موؤكًدا 

القانوين املنظم.

وت�ساءل ع�سو جمل�س ال�سورى 

عن كيفية قيام املحاكم بتنظيم تق�سيم 

ن�س  وجود  عدم  حال  يف  االأرا�سي 

ت�سري  وقانوين  ت�سريعي 

معترًبا  نهجه،  على 

الفراغ  �سّد  م�ساألة  اأن 

م�ساألة  الت�سريعي 

اأن  خا�سة  جًدا،  مهمة 

بالدرجة  التعديل معني 

االأوىل باالأرا�سي.

حّق  من  باأنه  حديثه  وختم 

االأرا�سي  بتعمري  املطالبة  املــالك 

وتطويرها كونها ملًكا لهم، وامللكية 

ميكن  وال  لهم،  م�سونة  اأنها  تعني 

منع الت�سّرف يف ملكهم اإال يف نطاق 

القانون ومن خالله.

الق�ساب: ثغرات تق�سيم

بت يف اأ�سرار االأرا�سي ت�سباّ

ال�ساعاتي: التعديل غطاء �سرعي 

والتزام بالقواعد واال�سرتاطات

بوح�سني: القانون احلايل

يفتقر للن�صاّ القانوين املنظم

»ال�سوؤون ال�سحية« بـ»الداخلية« ترتقي اإىل امل�ستوى

البلتيني من �سهادة االعتماد الكندي للخدمات ال�سحية

بوزارة  واالجتماعية  ال�سحية  ال�سوؤون  اإدارة  ارتقت 

االعتماد  �سهادة  من  البالتيني  امل�ستوى  اإىل  الداخلية 

امل�ستوى  اإىل  بذلك  انتقلت  اإذ  ال�سحية،  للخدمات  الكندي 

الثاين بعد متكنها من حتقيق امل�ستوى الذهبي االأول خالل 

لتوجيهات  تنفيًذا  العام 2019، وذلك  االأخري يف  امل�سح 

وزير الداخلية لالرتقاء مب�ستوى اخلدمات الطبية املقدمة 

وزارة  وكيل  من  ومبتابعة  الداخلية،  وزارة  ملن�سوبي 

ال�سحية  ال�سوؤون  اإدارة  الداخلية، واإ�سراف وتنفيذ مدير 

والفرق  ال�ساملة  اجلودة  مكتب  وموظفي  واالجتماعية 

املعنية.

واأكدت املقدم فاطمة عمر مدير اإدارة ال�سوؤون ال�سحية 

وجود  ب�سبب  ياأتي  االإجناز  هذا  حتقيق  اأن  واالجتماعية 

الهدف،  لتحقيق  واإ�سرار  وجهد  ومدرو�سة  حكيمة  خطة 

جودة  اعتماد  �سهادة  على  احل�سول  االإدارة  ا�ستطاعت  اإذ 

على  مرات  ثالث  الكندي  املجل�س  من  ال�سحية  اخلدمات 

التوايل.

تطلب  ال�سهادة  على  للح�سول  العمل  اأن  واأو�سحت 

بتفا�سيلها  املعايري  لتطبيق  املخت�سني  جهود  م�ساعفة 

اأ�سعب  بذلك  متجاوزين  ال�سروط،  وا�ستيفاء  املطلوبة 

التحديات التي كان من اأبرزها اأزمة انت�سار فريو�س كورونا، 

ترخي�س  عن  ا  اأي�سً اأثمرت  قد  اجلهود  تلك  اأن  اإىل  الفتة 

االإدارة موؤ�س�سة �سحية متعددة التخ�س�سات من قبل الهيئة 

يوؤكد  ما  وهو  ال�سحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

م�ستوى اخلدمات  لتطوير  بكل جهد ومتيز  االإدارة  مثابرة 

املقدمة للم�سمولني بالرعاية ال�سحية وا�ستيفائها للمعايري 

العاملية يف اإطار توفري رعاية �سحية متكاملة.

رئي�ص جمل�ص النواب: جاهزية تامة ال�ست�سافة 

اجتماعات االحتاد الربملاين الدويل يف مار�ص املقبل

اأكد اأحمد بن �سلمان امل�سلم رئي�س 

البحرين  مملكة  اأن  النواب  جمل�س 

بقيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم مت�سي قدًما يف حتقيق املزيد 

ظل  يف  احل�سارية  االإجنازات  من 

وتويل  ال�ساملة،  التنموية  امل�سرية 

قيم  وتعزيز  لن�سر  االهتمام  كل 

واالأخوة  ال�سلمي  التعاي�س  ومبادئ 

و�سعوب  دول  جميع  مع  االإن�سانية 

حر�س  اإىل  امل�سلم  واأ�سار  العامل. 

العمل  دعم  على  البحرين  مملكة 

العالقات  تعزيز  �سبيل  الربملاين، يف 

املواقف  وتن�سيق  امل�سرتكة  الدولية 

املثمر  بالتعاون  املوحدة،  والروؤى 

واحلكومة  الت�سريعية  ال�سلطة  بني 

املوقرة برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

مبا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

يحقق املزيد من املنجزات البحرينية 

الربملانية  املحافل  يف  واإبرازها 

الدولية.

ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء   

االأحد،  اأم�س  النواب،  جمل�س  رئي�س 

العام  االأمني  �سونغونغ  مارتن 

بح�سور  الدويل،  الربملاين  لالحتاد 

االأول  النائب  فخرو  حممد  جمال 

رئي�س  ال�سورى  جمل�س  لرئي�س 

ال�ست�سافة  املنظمة  الوطنية  اللجنة 

اجتماعات اجلمعية الـ146 لالحتاد 

واالجتماعات  الدويل  الربملاين 

حممد  را�سد  وامل�ست�سار  امل�ساحبة، 

بوجنمة االأمني العام ملجل�س النواب 

لل�سعبة  التنفيذية  اللجنة  �سر  اأمني 

اللجنة  رئي�س  نائب  الربملانية 

لال�ست�سافة،  املنظمة  الوطنية 

العام  االأمني  املال  علي  ويحيى 

واجلل�سات  اللجان  ل�سوؤون  امل�ساعد 

اللجنة  ع�سو  النيابي  والدعم 

الوطنية املنظمة لال�ست�سافة.

رئي�س  اأكد  اللقاء،  وخالل   

ال�سلطة  جاهزية  النواب  جمل�س 

البحرين  مملكة  يف  الت�سريعية 

اجلمعية  اجتماعات  ال�ست�سافة 

الدويل،  الربملاين  لالحتاد  الـ146 

من  التي  امل�ساحبة،  واالجتماعات 

املقرر اأن ت�ست�سيفها مملكة البحرين 

خالل الفرتة 11-15 مار�س القادم، 

الوزارات  جميع  مع  بالتعاون 

يف  املخت�سة  واجلهات  واملوؤ�س�سات 

اأكرب  ال�ست�سافة  البحرين،  مملكة 

للثقة  تاأكيدا  دويل،  برملاين  حدث 

بها  حتظى  التي  الرفيعة  الدولية 

مملكة البحرين.
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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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كلية البحرين اجلامعية تدعم ت�شجري حديقة �شافرة

الزراعي،  القطاع  لتنمية  الوطنية  املبادرة  اأعلنت 

بالتعاون مع وزارة �شوؤون البلديات والزراعة واملجل�س 

دمت  للت�شجري  الوطنية  احلملة  تلقي  للبيئة،  االأعلى 

اإذ  اجلامعية،  البحرين  كلية  من  كرميا  دعما  خ�شراء 

يف  الكا�شيا  اأ�شجار  من  �شتلة   60 غر�س  احلملة  �شهدت 

حديقة �شافرة.

ومت تد�شني املوقع بح�شور ال�شيخة مرام بنت عي�شى 

القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة  العام  االأمني  خليفة  اآل 

باملجل�س  التا�شعة  الدائرة  الزعبي ع�شو  الزراعي، وحمد 

القائم  �شوايا  رنا  والدكتورة  اجلنوبية،  للمنطقة  البلدي 

باأعمال رئي�س كلية البحرين اجلامعية، واملهند�شة مروة 

عبدالرحمن  والطالب  بالكلية،  املجتمع  مركز خدمة  مدير 

مهند�شي  من  وعدد  الطالبي،  املجل�س  رئي�س  جناحي 

البلدية اجلنوبية.

د.عبداحل�شني مريزا يتحّدث عن م�شريته يف اأم�شية لـ»الإداريني البحرينية«
نظمت جمعية االإداريني البحرينية اأم�شية اإدارية بعنوان »م�شريتي يف �شبيل الوطن« ا�شت�شافت فيها م�شت�شار 

ال�شركة الوطنية للنفط والغاز الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا الرئي�س الفخري للجمعية حتدث فيها عن م�شرية 

حياته واملحطات التاريخية لعمله يف قطاعات خمتلفة يف احلكومة، وقدم فيها درو�ًشا قيمة لالأجيال القادمة. واأكد 

االإن�شان ال يتوقف عند مرحلة  اأن عطاء  العملية  الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا يف حديثه عن م�شرية حياته 

»م�شريتي  كتابه  �شطرها يف  التي  املحطات  اأبرز  وتناول  وللوطن،  العمل  االإخال�س يف  اأهمية  على  م�شدًدا  معينة، 

يف �شبيل الوطن«. ويف ختام االأم�شية االإدارية، قدم الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا خال�شة جتربته، اإذ اأكد اأن 

التطوير ال بد اأن ياأتي من التغيري واأن حتقيق النجاح ال يتحقق من خالل العمل الفردي، ولكن من خالل فريق عمل 

يحمل روح الفريق واخلربة والكفاءة، كما ن�شح باأهمية التحلي بال�شرب واملثابرة لتحقيق االأهداف وجعلها واقًعا، 

منوًها بالقيادة احلكيمة ململكة البحرين والتي متنح الفر�شة للكفاءات وعلى راأ�شهم جاللة امللك املعظم و�شمو ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

البحرينية  االإداريني  جمعية  رئي�شة  املطلق  لولوة  الدكتور  رحبت  االإدارية،  لالأم�شية  االفتتاحية  كلمتها  ويف 

ب�شيف االأم�شية الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا، وال�شيوف امل�شاركني من الوجهاء ورجال االأعمال والروؤ�شاء يف 

اأبرز القطاعات االقت�شادية باململكة، منوهة بتاريخ الدكتور عبداحل�شني بن علي مريزا وقدرته على حتقيق النجاح 

وحمبة النا�س واالإخال�س للوطن وقيادته.

طلبة »البوليتكنك« يعر�شون م�شروعهم

اأمام رئي�س ال�شحة وال�شالمة العاملية للموانئ 

يف اإطار ال�شراكة املمتدة بني اجلانبني، 

ال�شنة  طلبة  من  طالًبا   24 نحو  قــدم 

اللوج�شتيات  تخ�ش�س  يف  النهائية 

التقنية  البحرين  لكلية  التابع  العاملية 

عن  تقدميًيا  ا  عر�شً البحرين(  )بوليتكنك 

رئي�س  اأمام  ال�شناعي  تخرجهم  م�شروع 

بي  اإي  ملوانئ  العاملية  وال�شالمة  ال�شحة 

 APM( ريد  جويت  اإيفون  ترمينالز،  اإم 

القائم  الزبريي  وفاروق   ،)Terminals
باأعمال املدير التنفيذي ل�شركة )اإي بي اإم 

ترمينالز البحرين(، وذلك بح�شور اأ�شامة 

ل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�شيد 

وديانا  بالبوليتكنك،  واجلــودة  املــوارد 

التنفيذي  الرئي�س  م�شت�شار  �شرحان 

للبوليتكنك. 

»اإن  قائاًل:  ال�شيد  �شرح  جانبه،  من 

موؤ�ش�شات  يف  امليداين  التدريب  برنامج 

دولية مثل اإي بي اإم تريمينالز من �شاأنه 

عموًما،  طلبتنا  على  بالفائدة  يعود  اأن 

وجه  على  اللوج�شتيات  وخريجي 

اخل�شو�س ب�شكل كبري«. 

اإىل ذلك، �شرح املدير االإداري االإقليمي 

وال�شرق  اآ�شيا   )APM Terminals(لـ

»من  بالقول:  جولدنر  جوناثان  االأو�شط 

اأولويات ت�شغيل موانئنا هو احلفاظ على 

نعتقد  امليناء.  ومرتادي  موظفي  �شالمة 

اأف�شل وجه عند  اأن هذا يتم حتقيقه على 

اإ�شراك زمالئنا يف اخلطوط االأمامية ب�شكل 

واإزالة  امل�شكالت  حلل  مًعا  للعمل  فعال 

املخاطر«.

راتب �شهري بقيمة 100 األف دولر وملدة عام كامل

ليلى عبداللطيف تفوز بجائزة جتوري الإ�شالمي البالغة مليونًا ومائتي األف دولر 
اخلدمات  تقدمي  يف  الرائد  البنك   ،)BisB( االإ�شالمي  البحرين  بنك  اأعلن 

عبداللطيف  ليلى  فوز  البحرين،  مبملكة  االإ�شالمية  الرقمية  امل�شرفية 

بجائزة جتوري االإ�شالمي الكربى يف نهاية عام 2022، والتي تبلغ قيمتها 

اأي ما ُيعادل راتب �شهري بقيمة 100،000  اأمريكي،  1،200،000 دوالر 

اأمريكي ملدة عام كامل. وقد مت موؤخًرا ت�شليم جائزة جتوري الكربى  دوالر 

وذلك  ليلى،  عائلة  البنك  من خاللها  ا�شت�شاف  خا�شة  احتفالية  فعالية  يف 

بح�شور يا�شر ال�شريفي الرئي�س التنفيذي للبنك، اإىل جانب عدد من موظفي 

البنك.

وبهذه املنا�شبة، �شّرح يا�شر ال�شريفي الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين 

االإ�شالمي: »بدايًة، نتقدم بالتهنئة لل�شيدة ليلى عبداللطيف لفوزها باجلائزة 

الكربى حل�شاب جتوري لعام 2022، متمنني اأن حتقق هذه اجلائزة اأمنياتها 

وطموحاتها. كما نحث الزبائن احلاليني اإىل م�شاعفة املبالغ املودعة يف ح�شاب 

مدخراتهم  ال�شتثمار  اجلدد  الزبائن  وندعو  بهم،  اخلا�س  االإ�شالمي  جتوري 

عرب فتح ح�شاب جتوري جديد وبدء رحلتهم معنا بخطوات �شهلة ومي�شرة 

عرب تطبيق االإ�شالمي الرقمي ليكونوا اأحد الفائزين املحظوظني. وبعد جناح 

ح�شاب جتوري بن�شخته لعام 2022، نعد زبائننا الكرام باأن العام اجلديد 

�شيحمل لهم املزيد من املفاجاآت واملكافاآت عرب باقة جديدة من جوائز ح�شاب 

جتوري لعام 2023 التي �شيتم االإعالن عنها قريًبا«.

عملية جراحة يد نادرة يف م�شت�شفى كيمزهيلث

االإجنـــازات  �شمن  من 

جراحة  اإجــراء  مت  النادرة، 

االأوتـــار  ل�شداد  متعددة 

الدموية  االأوعية  واإ�شابات 

بنجاح موؤخًرا يف م�شت�شفى 

يف   )KHH( كيمزهيلث 

وقد  احل�شم،  اأم  منطقة 

يد  على  اجلراحة  اأجريت 

عمل  موقع  موظفي  ــد  اأح

�شناعية  ملوؤ�ش�شة  التابعني 

بارزة.

ــدد،  ــ�ــش ال هـــذا  ويف 

مادهو�شان  الدكتور  قــال 

ــة  ــراح ــاري اجل ــش ــ� ــت ــش ا�

التجميلية، الذي قام باإجراء 

ــه  ــة املــعــقــدة، اإن ــراح اجل

يناير،  �شهر  منت�شف  يف 

مكاملة  كيمزهيلث  تلقت 

العمل  موقع  يف  طبيب  من 

املوظفني  اأحد  تعر�س  حول 

و�شل  الــيــد.  يف  الإ�شابة 

الطوارئ  ق�شم  اإىل  املري�س 

م�شاًبا  �شاعة  غ�شون  يف 

على  وعاجًزا  حاد  بنزيف 

والبن�شر  ال�شبابة  حتريك 

والر�شغ.

ـــاف الــدكــتــور  ـــش واأ�

»لقد  بالقول:  مادهو�شان 

متكنا على الفور من اإ�شالح 

اأوتاره امل�شابة )�شتة منها( 

وال�شرايني. وبعد 24 �شاعة 

املري�س  متكن  املراقبة،  من 

ور�شغه.  اأ�شابعه  ثني  من 

املري�س  مــعــايــنــة  ــت  مت

بانتظام على مدى اأ�شبوعني، 

ويف الوقت احلايل ي�شتطيع 

ثني جميع اأ�شابعه ور�شغه 

معظم  اإن  عناء.  دون  من 

اإىل  حتتاج  اليد  اإ�شابات 

من  ومنا�شب  فوري  عالج 

اأجل حتقيق التعايف االأف�شل 

واأداء الوظيفة االأمثل«.

جمموعة اأمريكانا البحرين 

تفتتح مطعم كنتاكي )KFC( اجلنبية

مطعم  البحرين  امريكانا  جمموعة  افتتحت 

رقم  الفرع  وهــو  اجلنبية،   )KFC( كنتاكي 

وخدمة   )The Station( برتول  مبحطة   24

ال�شيارات متاحة باملطعم.

الدكتور مادهو�شان

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12364/PDF/INAF_20230213005823298.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/999214/News.html
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إيران العنصر األساسي لزعزعة االستقرار في المنطقة

 قائد القيادة المركزية األمريكية لـ                 :
عالقات قوية مع قوة دفاع البحرين ألكثر من 55 عامًا

وليد صبري «

أك��د قائ��د القي��ادة المركزي��ة األمريكي��ة 
الجن��رال ماي��كل كوريال في رد على س��ؤال 
ل�»الوط��ن« حول التع��اون القائم بين قوة 
دف��اع البحري��ن، والق��وات األمريكي��ة، أن 
العالقة العس��كرية األمريكية مع قوة دفاع 
البحري��ن تع��ود إلى 55 عام��ًا، أي أكثر من 
عقد قبل تش��كيل القيادة المركزية، وهذه 

العالقة أقوى اآلن من أي وقت مضى. 
وأض��اف الجن��رال األمريكي خ��الل المؤتمر 
الصحفي ال��ذي عقده مع الصح��ف المحلية 
عب��ر البري��د اإللكترون��ي »اإليمي��ل« أن��ه 
ف��ي أكتوب��ر الماضي فقط، ش��اركت القوة 
البحرية الملكية البحرينية في مناورة بحرية 
في الخليج حيث تعاونت سبع سفن مأهولة 
من المملكة العربية الس��عودية والبحرين 
والمملكة المتح��دة والواليات المتحدة مع 
أنظمة غير مأهولة، وهذا واحد من العديد 
من األمثل��ة التي تؤك��د أن قواتن��ا تدرك 
قيمة الشراكات واالبتكار في الوقت الحالي.
وق��ال ف��ي رده عل��ى أس��ئلة الصحفيي��ن: 
»أمضي��ُت حتى اآلن 10 أش��هر في منصبي 
كقائ��د للقيادة المركزي��ة األمريكية وهذِه 
هي رحلتي الثالثة عش��ر إلى المنطقة خالل 
تل��ك الفت��رة. لذا فأن��ا ملتزم بالش��راكات 
وزيارة ش��ركائنا وجًها لوجه. حيث تس��اعد 
رحالت��ي التي أق��وم بها ف��ي المنطقة في 
للقي��ادة  االس��تراتيجي  نهج��ي  تش��كيل 
المركزي��ة وال��ذي يمكن تلخيصه بش��كل 
أفضل في ثالث كلمات: الشعوب والشركاء 

واالبتكار«.
وتابع أن »الش��عوب هي أعظ��م ثروة لدينا 
وأه��م مواردن��ا، جمي��ع الحلول للمش��اكل 
المزعجة في المنطقة تبدأ وتنتهي بالناس 
الذين يعملون على حل هذِه المشاكل. حيُث 
إن ش��ركاءنا هم الكس��ب الكبير ألمتنا في 
مواجهة المنافس��ين مثل الصين وروس��يا. 
وعب��ر القي��ادة المركزي��ة األمريكي��ة نحن 
نصقل ونقوي ونعتمد على تلك الشراكات. 
نح��ن نرك��ز على تطوي��ر ش��راكات عميقة 
ودائمة من ش��أنها أن تسمح لنا بمعالجة 
مجموعة م��ن التهديدات في المنطقة مًعا 
بما في ذلك تلك التي تمثلها إيران. كما أن 
ش��راكاتنا قائمة على عالقات شاملة وقيم 
ما يجعلنا الشريك المفضل في المنطقة«. 

وأوضح قائ��د القيادة المركزي��ة األمريكية 
أن »العنص��ر حاس��م ف��ي ش��راكاتنا ه��و 
االبتكار. حيُث ُيعد ابتكار الفكر واألس��اليب 
والمفاهي��م وابت��كار التكنولوجي��ا بمثابة 
النس��يج ال��ذي يض��م ش��ركاءنا. فاالبتكار 
سيؤدي إلى توسيع قيمة شراكتنا، وسيسمح 
لنا بالتحرك بش��كل أس��رع والعمل بش��كل 
أكثر كفاءة، ويس��اعدنا على زي��ادة التقدم 
في جمي��ع الجهود التش��غيلية. فهذا ُيمثل 
فرصة نمو حقيقية للش��راكات العس��كرية 
في المنطقة ووسيلة لتعزيز هذِه الشراكات 
بش��كل أكبر. إنن��ا نبني ثقاف��ة االبتكار في 
القي��ادة المركزية، وش��ركاؤنا يقفون معنا 

في هذِه الرحلة«. 
وذك��ر أنه »في الوقت الحال��ي، هناك حاجة 
األم��ن  لصال��ح  بس��رعة  لالبت��كار  ملح��ة 
اإلقليم��ي. في الواقع، تركز فرقة العمل 59 
وهي فرق��ة عمل االبت��كار البحرية الخاصة 
بن��ا ومقرها هنا ف��ي البحري��ن والذي يعد 
برنامج االبتكار الرائد لدينا في جميع أنحاء 
المنطق��ة. وأنا أقوم بزيارة فرقة العمل 59 
في كل مرة أعبر فيها البحرين. لقد قضيُت 
م��ع فرقة العم��ل 59 عدة س��اعات في آخر 
زي��ارة لي ي��وم 9 فبراير. ومن خ��الل فريق 
العمل هذا الذي أنشأناه في نوفمبر 2021، 
لدينا القدرة التكنولوجية في الوقت الحالي 
لتحس��ين الوع��ي بالمجال البحري بش��كل 
س��ريع وبناء ش��بكة ذكاء اصطناع��ي وغير 
مأهول��ة ومتكاملة لتك��ون لدينا بحار أكثر 

أمًنا وحماية أقوى للتجارة العالمية«.

وأشار إلى أنه »في البحر، نبني على األصول 
التي لدينا بالفعل وننش��ئ شبكة متداخلة 
من أجهزة االستش��عار التي تنقل البيانات 
ف��ي الوق��ت الفعل��ي، ستس��اعد كل ه��ذه 
البيانات، التي يتم دفعها من خالل تكامل 
البيان��ات ومنصات ال��ذكاء االصطناعي، في 

بناء صورة أوضح لبيئة التشغيل«.
وأوض��ح أن »األه��م من ذلك، أن ش��ركاءنا 
الدوليين واإلقليميين في هذه الرحلة معنا 
- وخاص��ة البحرين، تعاون��ت فرقة العمل 
59 مع البحرين العام الماضي، وقد أنش��أنا 
مرك��زًا هنا جنبًا إلى جنب م��ع مركز آخر في 

العقبة، األردن«.
ولفت الجنرال األمريكي إلى أنه »في أكتوبر 
الماض��ي فق��ط، ش��اركت الق��وة البحري��ة 
الملكي��ة البحريني��ة في من��اورة بحرية في 
الخلي��ج حيث تعاونت س��بع س��فن مأهولة 
من المملكة العربية الس��عودية والبحرين 
والمملكة المتح��دة والواليات المتحدة مع 
أنظمة غير مأهولة. ه��ذا واحد من العديد 
من األمثلة التي تؤكد أن قواتنا تدرك قيمة 

الشراكات واالبتكار في الوقت الحالي«.
وأوض��ح أن��ه »بحل��ول نهاي��ة ه��ذا العام، 
ستجمع فرقة العمل 59 أسطواًل يضم أكثر 
من 100 سفينة سطحية وتحت سطحية غير 
مأهول��ة تعمل معًا وتتواص��ل مًعا وتوفر 
الوع��ي بالمج��ال البح��ري لجمي��ع الجيوش 
المش��اركة، م��ا ال يقل عن 80 ف��ي المائة 
من هذه الس��فن غير المأهولة ستأتي من 
القوات الش��ريكة لنا، ويستمر عدد البلدان 
الشريكة في النمو، وهي جزء من قوة فرقة 
العم��ل 59 التش��غيلية وجزء م��ن موظفي 

فريق العمل 59«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ل�»الوط��ن«، ح��ول 
الشراكة االستراتيجية بين القوات المسلحة 
األمريكي��ة وق��وة دفاع البحري��ن في حفظ 
األم��ن وتأمين س��فن المالح��ة وإمدادات 
الطاق��ة باإلضاف��ة إل��ى تط��ور ق��وة دفاع 
البحرين في التس��ليح والجاهزي��ة القتالية 

وامتالكه��ا ألحدث األس��لحة العالمية، أفاد 
الجن��رال األمريكي بأن العالقة العس��كرية 
األمريكية مع قوة دف��اع البحرين تعود إلى 
55 عام��ًا، أي أكث��ر م��ن عقد قبل تش��كيل 
القي��ادة المركزية، وإن ه��ذه العالقة أقوى 

اآلن من أي وقت مضى.
وحول الشراكات الجديدة في المنطقة، ذكر 
أن إسرائيل هي أحدث شريك لنا في القيادة 
المركزي��ة األمريكية، معتب��رًا أن انضمام 
إس��رائيل إلى القيادة المركزي��ة األمريكية 
قبل أقل من 18 ش��هرًا يق��دم فرصًا هائلة 
وش��ركاؤها  إس��رائيل  وت��رى  للمنطق��ة، 
اآلخ��رون في المنطقة تهديدات مش��تركة 
ولديهم س��بب مش��ترك، وبس��رعة كبيرة، 
تتشكل شراكات جديدة في المنطقة، وهذا 

سيفيد األمن واالستقرار اإلقليميين«.
ون��وه إل��ى أن »تركيزن��ا عل��ى األش��خاص 
والش��راكات واالبتكار س��يجعلنا في أفضل 
المركزي��ة  والقي��ادة  للمس��تقبل،  وض��ع 
مس��تعدة لذلك المس��تقبل، نحن في وضع 
جي��د لدع��م المنطق��ة اليوم وفي األش��هر 

والسنوات المقبلة«.
وفيم��ا يتعل��ق بتوس��ع الحش��ود البحري��ة 
اإليراني��ة في الخليج، واس��تخدام الطائرات 
ب��دون طي��ار وتوريد األس��لحة ف��ي الخليج 
العرب��ي، وإذا ما كان هناك مخاوف أمريكية 
تتطل��ب تدخ��الت وتأكي��دات ح��ادة، نوه 
الجنرال األمريكي إلى أن »إيران هي العنصر 
األساس��ي لزعزعة االس��تقرار في المنطقة، 
عل��ى ه��ذه  باس��تمرار  ولطالم��ا ش��ددت 

النقطة«.
وق��ال إنه »ف��ي الواقع، يصادف ه��ذا العام 
الذكرى األربعين لتشكيل القيادة المركزية 
األمريكي��ة ونح��ن نتأم��ل ونفتخ��ر بتاريخ 
القي��ادة المركزي��ة، وكانت إيران الش��غل 
الش��اغل للقيادة المركزي��ة األمريكية عند 
تش��كيلها في عام 1983، والي��زال هذا هو 
الح��ال اليوم. وم��ع ذلك، فقد ط��ورت إيران 
بش��كل كبي��ر قدرته��ا العس��كرية بم��رور 

الوق��ت، وإيران اليوم أكثر قدرة وتقدمًا من 
الناحي��ة التكنولوجي��ة وأكثر قوة عس��كريا 
مم��ا كانت عليه قبل خمس س��نوات فقط. 
ولمكافح��ة ه��ذا، فإننا نعزز ش��راكاتنا في 

المنطقة«.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن إيران وس��عت نطاق 
تدميرها ونشاطها المزعزع لالستقرار خارج 
المنطق��ة، وتش��حن طه��ران اآلن طائرات 
ب��دون طيار مميتة وأس��لحة متط��ورة إلى 
روس��يا، وت��زود روس��يا وتدع��م حربها غير 

الشرعية في أوكرانيا.
وتاب��ع: »نح��ن نس��تخدم مناه��ج مبتكرة 
للتهديد الذي تش��كله إيران، ستس��مح لنا 
المبتكرة  التقنيات والعملي��ات والمفاهيم 
وتنفي��ذ تكنولوجي��ا جديدة مث��ل األنظمة 
غير المأهولة والذكاء االصطناعي ومنصات 
االتصاالت بزيادة فعالية مكافحة الطائرات 
بدون طيار واألنظم��ة المأهولة الموجودة 

في المنطقة اآلن«.
وقال: »لقد أشرت بالفعل إلى فرقة العمل 
59، حسنًا، منذ ثالثة أشهر فقط، اختتمت 
 ،Digital Horizon فرقة العم��ل 59 برنامج
النط��اق  واس��ع  توضيح��ي  ع��رض  وه��و 
لتحدي��د أفضل الحلول ب��دون طيار والذكاء 
االصطناع��ي لالنتش��ار البح��ري، ف��ي هذا 
التمرين، جربت فرقة العمل 59 في الخليج 
العربي سفن ناش��ئة غير مأهولة مرتبطة 
بمنصات الذكاء االصطناعي، قام قادة فرق 
العم��ل بتقيي��م مجموعة المنص��ات التي 
توفر أكبر قدر م��ن الوعي بالمجال البحري، 

والتي هي جاهزة لتطبيق تشغيلها اآلن«.
وفيم��ا يتعلق باإلج��راءات األمنية الجديدة 
التي ت��م تنفيذها في ع��ام 2023 لحماية 
م��ن  الخليج��ي  التع��اون  مجل��س  دول 
التهديدات الروس��ية في المستقبل، وكيف 
يمكن للجيش األمريك��ي أن يدعم البحرين 
في مثل هذِه الحالة، أفاد الجنرال األمريكي 
بأن روس��يا ال تش��كل تهديدًا عسكريًا على 

دول مجلس التعاون الخليجي.

الجنرال مايكل كوريال

»الفرقة 59« تجمع أسطواًل يضم أكثر من 100 سفينة

القوة البحرية الملكية البحرينية شاركت في مناورة بالخليج أكتوبر الماضي

إيران توسع نطاق تدميرها ونشاطها المزعزع لالستقرار

االتصال بـ999 فور ظهور أعراض الجلطة يضمن العالج الفوري

 عالج 900 مريض جلطات قلبية حادة 
ضمن »باسل« بمركز محمد بن خليفة للقلب

أّكد رئيس قس��م أمراض القلب في 
مركز محمد بن خليفة بن س��لمان 
آل خليفة التخصصي للقلب العميد 
طبيب هيثم أمين، أنه تّم عالج أكثر 
م��ن 900 حالة من مرضى الجلطات 
القلبي��ة الحادة منذ ب��دء العمل في 
الجلطات  لع��الج  الوطني  البرنام��ج 
القلبي��ة الحادة »باس��ل« ف��ي يناير 
2022 وحتى اآلن، الفتًا إلى أن مركز 
القلب هو المركز األساس��ي لبرنامج 

»باسل«.
منظوم��ة  إنش��اء  ت��مَّ  أنَّ��ه  وَذَك��َر 
متكامل��ة لع��الج مرض��ى الجلطات 
القلبية الح��ادة، وتقوم بربط جميع 
المؤسسات الصحية في البحرين مع 
مركز القلب ف��ي منطقة عوالي عن 
طريق استخدام الخط الساخن، وأنَّه 
يِت��ّم توفير الع��الج المجاني لجميع 
المواطنين والمقيمين في المملكة.
ولفت إلى أنَّ البرنامج يهدف بشكل 
أس��اس إلى توفير الوصول الس��ريع 
للقس��طرة العالجية الفورية لجميع 

مرضى الجلط��ات القلبية الحادة في 
المملكة؛ ويس��هم ذل��ك في خفض 
ل الوفيات الناجمة عن أمراض  معدَّ
القلب، والتركيز على توفير الرعاية 
مة، واستخدام جميع  الطبية المتقدِّ

الموارد المتاحة لعالج المرضى.
اإلس��عاف  دور  أن  أمي��ن  وأوض��ح 
الوطن��ي يتمثَّ��ل ف��ي نق��ل مرضى 

م��ن  الح��ادة  القلبي��ة  الجلط��ات 
المستش��فيات الحكومية والخاصة، 
ومراكز الرعاية الصحية األولية، إلى 
مركز القلب، ويق��وم الفريق الطبي 
المناوب في المركز باستقبال جميع 
الحاالت عن طريق الخط الس��اخن، 
وذلك على مدار الساعة وطوال أيام 

األسبوع.
ونّوه ب��دور اإلس��عاف الوطن��ي ِلما 
يمتلكه م��ن ميزة إرس��ال تخطيط 
القل��ب إل��ى الخ��ط الس��اخن ف��ي 
مرك��ز القلب ع��ن طريق اس��تخدام 
تقني��ة LifeNet، ويس��هم ذلك في 
التشخيص الس��ريع، والنقل الفوري 
لجمي��ع مرض��ى الجلط��ات القلبي��ة 
الح��ادة من منازلهم أو أي مكان آخر 

يتواجدون فيه.
وأش��ار إل��ى أن مركز القلب، أش��رف 
عل��ى إقامة ورش علمية تس��تهدف 
طاق��م اإلس��عاف الوطن��ي؛ وذل��ك 
به��دف تدريبهم عل��ى التعّرف على 
أع��راض الجلط��ة القلبي��ة الح��ادة 

وإجراء تخطيط القلب للمرضى، بما 
يس��ّهل عملية النقل السريع لجميع 

المرضى إلى المركز.
ولف��ت إل��ى أنه ت��م إط��الق حملة 
»قلب��ك أمان��ة« ع��ن طري��ق مركز 
محمد بن خليفة س��لمان آل خليفة 
التخصص��ي للقل��ب، وه��ي موازية 
للبرنام��ج الوطني لع��الج الجلطات 
القلبي��ة الحادة، وته��دف إلى زيادة 
وعي المرضى ح��ول أمراض القلب، 
وط��رق  وأعراضه��ا،  ومس��بِّباتها، 
إل��ى  باإلضاف��ة  منه��ا،  الوقاي��ة 
توجيهه��م إل��ى طل��ب المس��اعدة 
الطبي��ة عن طري��ق االتص��ال على 
اإلس��عاف الوطني عل��ى الرقم 999 
الجلطة  بأع��راض  عن��د ش��عورهم 
القلبية الحادة؛ لضمان االس��تجابة 
العالج  عل��ى  والحص��ول  الس��ريعة 
الفوري، وموضحًا أنه حتى اآلن %10 
فقط من مرضى الجلط��ات القلبية 
الح��ادة يتلّق��ون الع��الج عن طريق 
االتصال المباشر باإلسعاف الوطني.

العميد طبيب هيثم أمين

 »األشغال«: نعمل على تطوير 
عدد من الطرق ومشاريع 

الصرف في »الجنوبية«

أك��دت وزارة األش��غال أنه��ا ماضية ف��ي تطوير خدم��ات البنية 
التحتية بما يس��هم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتلبية 
احتياج��ات المواطنين والمقيمين ف��ي مختلف محافظات مملكة 
البحرين، وذلك ضمن مبادرات ال��وزارة في تطوير خدمات البنية 
التحتية، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير عدد من الطرق 
ومش��اريع للصرف الصح��ي في المحافظ��ة الجنوبي��ة. جاء ذلك، 
خالل اس��تعراض مش��اريع قطاعي الطرق والصرف الصحي -قيد 
التنفي��ذ- في المحافظ��ة الجنوبية م��ع مجلس بل��دي المنطقة 
الجنوبية. وأوضحت الوزارة أن لديها عددًا من المشاريع في قطاع 
الطرق والتي تأتي ضمن الخطة االستراتيجية وتسهم في تطوير 
شبكة الطرق وتوزيع الحركة المرورية من خالل توسعة وتطوير 
الش��وارع الحالية وإنش��اء ش��وارع بديلة وجديدة، مما يسهم في 
تقليل زمن الرحلة لمس��تخدمي الطريق وزيادة مستوى السالمة 
المرورية. وأش��ارت إلى أن من بين مش��اريع الط��رق قيد التنفيذ 
في المحافظة الجنوبية، مش��روع توسعة ش��ارع 77 بالقرب من 
تقاطعه مع ش��ارع 47 - المرحلة األولى - والذي يش��مل تحويل 
الشارع إلى شارع مزدوج مما سيسهم في تنظيم الحركة المرورية 

وتخفيف االزدحام المروري في المنطقة.

 تنظيم الندوة الثالثة حول
فقر الدم المنجلي 18 فبراير

تح��ت رعاية رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، تس��تعد المستش��فيات 
الحكومي��ة لتنظيم الن��دوة الثالث��ة حول فقر ال��دم المنجلي 
يوم الس��بت 18 فبراير في فندق الخليج بمشاركة واسعة من 

الكوادر الطبية والخبراء واالستشاريين.
وأك��د نائب العام للخدم��ات الطبية رئيس لجن��ة إدارة مركز 
أمراض ال��دم الوراثية رئيس الندوة الوطنية الثالثة حول فقر 
ال��دم المنجلي الدكتور حازم العال��ي، أن الندوة تأتي امتدادًا 
للنجاحات التي حققتها في النس��ختين األولى والثانية، مبينًا 
إلى أن الجهود متواصلة نحو مواصلة تقديم أفضل الخدمات 
الطبية للمرضى والمصابين بفق��ر الدم المنجلي عبر تقديم 

الرعاية الطبية الشاملة.
وأش��ار إلى أن رعاي��ة رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة لها انعكاس��ات 
إيجابي��ة كبي��رة عل��ى نج��اح الندوة ف��ي ظل ح��رص معاليه 
عل��ى تقديم كام��ل الدعم للجن��ة المنظمة، مش��يدًا بجهود 
المستش��فيات الحكومية والعمل ال��دؤوب الذي تقوم به من 

أجل مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في المملكة.

افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى عوالي
تم أمس افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى عوالي وذلك بحضور الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة نفط البحري��ن »بابك��و« الدكتور عبدالرحم��ن جواهري 
وأعض��اء اإلدارة التنفيذي��ة ومس��ؤولي الش��ركة. وف��ي جول��ة تفقدية في 
المرافق الجديدة، رافقه خاللها رئيس المستش��فى ورئيس األطباء الدكتور 
طارق حميد، اطلع الدكتور جواهري والحضور على الوحدات العالجّية الجديدة 
وم��ا تضمه من أجه��زة متطورة ومعدات تش��خيصية على أحدث مس��توى 
يقوم على تش��غيلها كوادر مؤهلة تأهي��اًل عاليًا. وقال الرئيس التنفيذي إن 
التوس��عة الجديدة لمستشفى عوالي س��وف تضيف زخمًا كبيرًا للمستشفى 
وس��تعزز من سمعته كواحد من المستش��فيات النوعّية الذي يقدم خدمات 
عالجّية شاملة في البحرين، منوهًا بما يضمه المستشفى من كفاءات طبية 
مش��هود لها بالخبرة الكبيرة س��واء أطباء أو استشاريون، إضافة إلى الكوادر 

التمريضية الذين تم اختيارهم على أساس من الكفاءة والمهنية.
وأوض��ح الدكت��ور جواهري بأن مستش��فى عوالي قد أصبح الي��وم واحدًا من 
المؤسسات العالجية ذات المستوى الرفيع والخدمات الطبية الراقّية، وأصبح 
يس��تقطب المرضى من جميع أرجاء المملكة مم��ن يفضلون الحصول على 
الخدم��ات العالجّية المتميزة التي يقدمها المستش��فى، مؤكدًا بأن افتتاح 
التوس��عة األخي��رة بم��ا تضمه م��ن عي��ادات وتخصصات جدي��دة وأجهزة 

ومعدات تش��خيصية وعالجية على أرفع مس��توى، من ش��أنها أن ُتسهم في 
اس��تقطاب المزي��د من الراغبين ف��ي تلقي العالج المتخص��ص، األمر الذي 
سيس��هم في تخفيف الضغط على المستش��فيات والمراكز العالجّية األخرى 
في المملكة. وأضاف أن مجلس إدارة الش��ركة برئاس��ة عبداهلل جهاد الزين 
قد أولوا هذا المش��روع اهتمامًا خاصًا منذ بداية وضع حجر األس��اس وحتى 

استكماله بالشكل الذي يليق بسمعة شركة »بابكو«.

09 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Mon 13 Feb 2023   |  الســنة 18  |   العــدد 6274   |   االثنيــن 22 رجــب 1444هـــ

إيران العنصر األساسي لزعزعة االستقرار في المنطقة

 قائد القيادة المركزية األمريكية لـ                 :
عالقات قوية مع قوة دفاع البحرين ألكثر من 55 عامًا

وليد صبري «

أك��د قائ��د القي��ادة المركزي��ة األمريكي��ة 
الجن��رال ماي��كل كوريال في رد على س��ؤال 
ل�»الوط��ن« حول التع��اون القائم بين قوة 
دف��اع البحري��ن، والق��وات األمريكي��ة، أن 
العالقة العس��كرية األمريكية مع قوة دفاع 
البحري��ن تع��ود إلى 55 عام��ًا، أي أكثر من 
عقد قبل تش��كيل القيادة المركزية، وهذه 

العالقة أقوى اآلن من أي وقت مضى. 
وأض��اف الجن��رال األمريكي خ��الل المؤتمر 
الصحفي ال��ذي عقده مع الصح��ف المحلية 
عب��ر البري��د اإللكترون��ي »اإليمي��ل« أن��ه 
ف��ي أكتوب��ر الماضي فقط، ش��اركت القوة 
البحرية الملكية البحرينية في مناورة بحرية 
في الخليج حيث تعاونت سبع سفن مأهولة 
من المملكة العربية الس��عودية والبحرين 
والمملكة المتح��دة والواليات المتحدة مع 
أنظمة غير مأهولة، وهذا واحد من العديد 
من األمثل��ة التي تؤك��د أن قواتن��ا تدرك 
قيمة الشراكات واالبتكار في الوقت الحالي.

وق��ال ف��ي رده عل��ى أس��ئلة الصحفيي��ن: 
»أمضي��ُت حتى اآلن 10 أش��هر في منصبي 
كقائ��د للقيادة المركزي��ة األمريكية وهذِه 
هي رحلتي الثالثة عش��ر إلى المنطقة خالل 
تل��ك الفت��رة. لذا فأن��ا ملتزم بالش��راكات 
وزيارة ش��ركائنا وجًها لوجه. حيث تس��اعد 
رحالت��ي التي أق��وم بها ف��ي المنطقة في 
للقي��ادة  االس��تراتيجي  نهج��ي  تش��كيل 
المركزي��ة وال��ذي يمكن تلخيصه بش��كل 
أفضل في ثالث كلمات: الشعوب والشركاء 

واالبتكار«.
وتابع أن »الش��عوب هي أعظ��م ثروة لدينا 
وأه��م مواردن��ا، جمي��ع الحلول للمش��اكل 
المزعجة في المنطقة تبدأ وتنتهي بالناس 
الذين يعملون على حل هذِه المشاكل. حيُث 
إن ش��ركاءنا هم الكس��ب الكبير ألمتنا في 
مواجهة المنافس��ين مثل الصين وروس��يا. 
وعب��ر القي��ادة المركزي��ة األمريكي��ة نحن 
نصقل ونقوي ونعتمد على تلك الشراكات. 
نح��ن نرك��ز على تطوي��ر ش��راكات عميقة 
ودائمة من ش��أنها أن تسمح لنا بمعالجة 
مجموعة م��ن التهديدات في المنطقة مًعا 
بما في ذلك تلك التي تمثلها إيران. كما أن 
ش��راكاتنا قائمة على عالقات شاملة وقيم 
ما يجعلنا الشريك المفضل في المنطقة«. 

وأوضح قائ��د القيادة المركزي��ة األمريكية 
أن »العنص��ر حاس��م ف��ي ش��راكاتنا ه��و 
االبتكار. حيُث ُيعد ابتكار الفكر واألس��اليب 
والمفاهي��م وابت��كار التكنولوجي��ا بمثابة 
النس��يج ال��ذي يض��م ش��ركاءنا. فاالبتكار 
سيؤدي إلى توسيع قيمة شراكتنا، وسيسمح 
لنا بالتحرك بش��كل أس��رع والعمل بش��كل 
أكثر كفاءة، ويس��اعدنا على زي��ادة التقدم 
في جمي��ع الجهود التش��غيلية. فهذا ُيمثل 
فرصة نمو حقيقية للش��راكات العس��كرية 
في المنطقة ووسيلة لتعزيز هذِه الشراكات 
بش��كل أكبر. إنن��ا نبني ثقاف��ة االبتكار في 
القي��ادة المركزية، وش��ركاؤنا يقفون معنا 

في هذِه الرحلة«. 
وذك��ر أنه »في الوقت الحال��ي، هناك حاجة 
األم��ن  لصال��ح  بس��رعة  لالبت��كار  ملح��ة 
اإلقليم��ي. في الواقع، تركز فرقة العمل 59 
وهي فرق��ة عمل االبت��كار البحرية الخاصة 
بن��ا ومقرها هنا ف��ي البحري��ن والذي يعد 
برنامج االبتكار الرائد لدينا في جميع أنحاء 
المنطق��ة. وأنا أقوم بزيارة فرقة العمل 59 
في كل مرة أعبر فيها البحرين. لقد قضيُت 
م��ع فرقة العم��ل 59 عدة س��اعات في آخر 
زي��ارة لي ي��وم 9 فبراير. ومن خ��الل فريق 
العمل هذا الذي أنشأناه في نوفمبر 2021، 
لدينا القدرة التكنولوجية في الوقت الحالي 
لتحس��ين الوع��ي بالمجال البحري بش��كل 
س��ريع وبناء ش��بكة ذكاء اصطناع��ي وغير 
مأهول��ة ومتكاملة لتك��ون لدينا بحار أكثر 

أمًنا وحماية أقوى للتجارة العالمية«.

وأشار إلى أنه »في البحر، نبني على األصول 
التي لدينا بالفعل وننش��ئ شبكة متداخلة 
من أجهزة االستش��عار التي تنقل البيانات 
ف��ي الوق��ت الفعل��ي، ستس��اعد كل ه��ذه 
البيانات، التي يتم دفعها من خالل تكامل 
البيان��ات ومنصات ال��ذكاء االصطناعي، في 

بناء صورة أوضح لبيئة التشغيل«.
وأوض��ح أن »األه��م من ذلك، أن ش��ركاءنا 
الدوليين واإلقليميين في هذه الرحلة معنا 
- وخاص��ة البحرين، تعاون��ت فرقة العمل 
59 مع البحرين العام الماضي، وقد أنش��أنا 
مرك��زًا هنا جنبًا إلى جنب م��ع مركز آخر في 

العقبة، األردن«.
ولفت الجنرال األمريكي إلى أنه »في أكتوبر 
الماض��ي فق��ط، ش��اركت الق��وة البحري��ة 
الملكي��ة البحريني��ة في من��اورة بحرية في 
الخلي��ج حيث تعاونت س��بع س��فن مأهولة 
من المملكة العربية الس��عودية والبحرين 
والمملكة المتح��دة والواليات المتحدة مع 
أنظمة غير مأهولة. ه��ذا واحد من العديد 
من األمثلة التي تؤكد أن قواتنا تدرك قيمة 

الشراكات واالبتكار في الوقت الحالي«.
وأوض��ح أن��ه »بحل��ول نهاي��ة ه��ذا العام، 
ستجمع فرقة العمل 59 أسطواًل يضم أكثر 
من 100 سفينة سطحية وتحت سطحية غير 
مأهول��ة تعمل معًا وتتواص��ل مًعا وتوفر 
الوع��ي بالمج��ال البح��ري لجمي��ع الجيوش 
المش��اركة، م��ا ال يقل عن 80 ف��ي المائة 
من هذه الس��فن غير المأهولة ستأتي من 
القوات الش��ريكة لنا، ويستمر عدد البلدان 
الشريكة في النمو، وهي جزء من قوة فرقة 
العم��ل 59 التش��غيلية وجزء م��ن موظفي 

فريق العمل 59«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ل�»الوط��ن«، ح��ول 
الشراكة االستراتيجية بين القوات المسلحة 
األمريكي��ة وق��وة دفاع البحري��ن في حفظ 
األم��ن وتأمين س��فن المالح��ة وإمدادات 
الطاق��ة باإلضاف��ة إل��ى تط��ور ق��وة دفاع 
البحرين في التس��ليح والجاهزي��ة القتالية 

وامتالكه��ا ألحدث األس��لحة العالمية، أفاد 
الجن��رال األمريكي بأن العالقة العس��كرية 
األمريكية مع قوة دف��اع البحرين تعود إلى 
55 عام��ًا، أي أكث��ر م��ن عقد قبل تش��كيل 
القي��ادة المركزية، وإن ه��ذه العالقة أقوى 

اآلن من أي وقت مضى.
وحول الشراكات الجديدة في المنطقة، ذكر 
أن إسرائيل هي أحدث شريك لنا في القيادة 
المركزي��ة األمريكية، معتب��رًا أن انضمام 
إس��رائيل إلى القيادة المركزي��ة األمريكية 
قبل أقل من 18 ش��هرًا يق��دم فرصًا هائلة 
وش��ركاؤها  إس��رائيل  وت��رى  للمنطق��ة، 
اآلخ��رون في المنطقة تهديدات مش��تركة 
ولديهم س��بب مش��ترك، وبس��رعة كبيرة، 
تتشكل شراكات جديدة في المنطقة، وهذا 

سيفيد األمن واالستقرار اإلقليميين«.
ون��وه إل��ى أن »تركيزن��ا عل��ى األش��خاص 
والش��راكات واالبتكار س��يجعلنا في أفضل 
المركزي��ة  والقي��ادة  للمس��تقبل،  وض��ع 
مس��تعدة لذلك المس��تقبل، نحن في وضع 
جي��د لدع��م المنطق��ة اليوم وفي األش��هر 

والسنوات المقبلة«.
وفيم��ا يتعل��ق بتوس��ع الحش��ود البحري��ة 
اإليراني��ة في الخليج، واس��تخدام الطائرات 
ب��دون طي��ار وتوريد األس��لحة ف��ي الخليج 
العرب��ي، وإذا ما كان هناك مخاوف أمريكية 
تتطل��ب تدخ��الت وتأكي��دات ح��ادة، نوه 
الجنرال األمريكي إلى أن »إيران هي العنصر 
األساس��ي لزعزعة االس��تقرار في المنطقة، 
عل��ى ه��ذه  باس��تمرار  ولطالم��ا ش��ددت 

النقطة«.
وق��ال إنه »ف��ي الواقع، يصادف ه��ذا العام 
الذكرى األربعين لتشكيل القيادة المركزية 
األمريكي��ة ونح��ن نتأم��ل ونفتخ��ر بتاريخ 
القي��ادة المركزي��ة، وكانت إيران الش��غل 
الش��اغل للقيادة المركزي��ة األمريكية عند 
تش��كيلها في عام 1983، والي��زال هذا هو 
الح��ال اليوم. وم��ع ذلك، فقد ط��ورت إيران 
بش��كل كبي��ر قدرته��ا العس��كرية بم��رور 

الوق��ت، وإيران اليوم أكثر قدرة وتقدمًا من 
الناحي��ة التكنولوجي��ة وأكثر قوة عس��كريا 
مم��ا كانت عليه قبل خمس س��نوات فقط. 
ولمكافح��ة ه��ذا، فإننا نعزز ش��راكاتنا في 

المنطقة«.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن إيران وس��عت نطاق 
تدميرها ونشاطها المزعزع لالستقرار خارج 
المنطق��ة، وتش��حن طه��ران اآلن طائرات 
ب��دون طيار مميتة وأس��لحة متط��ورة إلى 
روس��يا، وت��زود روس��يا وتدع��م حربها غير 

الشرعية في أوكرانيا.
وتاب��ع: »نح��ن نس��تخدم مناه��ج مبتكرة 
للتهديد الذي تش��كله إيران، ستس��مح لنا 
المبتكرة  التقنيات والعملي��ات والمفاهيم 
وتنفي��ذ تكنولوجي��ا جديدة مث��ل األنظمة 
غير المأهولة والذكاء االصطناعي ومنصات 
االتصاالت بزيادة فعالية مكافحة الطائرات 
بدون طيار واألنظم��ة المأهولة الموجودة 

في المنطقة اآلن«.
وقال: »لقد أشرت بالفعل إلى فرقة العمل 
59، حسنًا، منذ ثالثة أشهر فقط، اختتمت 
 ،Digital Horizon فرقة العم��ل 59 برنامج
النط��اق  واس��ع  توضيح��ي  ع��رض  وه��و 
لتحدي��د أفضل الحلول ب��دون طيار والذكاء 
االصطناع��ي لالنتش��ار البح��ري، ف��ي هذا 
التمرين، جربت فرقة العمل 59 في الخليج 
العربي سفن ناش��ئة غير مأهولة مرتبطة 
بمنصات الذكاء االصطناعي، قام قادة فرق 
العم��ل بتقيي��م مجموعة المنص��ات التي 
توفر أكبر قدر م��ن الوعي بالمجال البحري، 

والتي هي جاهزة لتطبيق تشغيلها اآلن«.
وفيم��ا يتعلق باإلج��راءات األمنية الجديدة 
التي ت��م تنفيذها في ع��ام 2023 لحماية 
م��ن  الخليج��ي  التع��اون  مجل��س  دول 
التهديدات الروس��ية في المستقبل، وكيف 
يمكن للجيش األمريك��ي أن يدعم البحرين 
في مثل هذِه الحالة، أفاد الجنرال األمريكي 
بأن روس��يا ال تش��كل تهديدًا عسكريًا على 

دول مجلس التعاون الخليجي.

الجنرال مايكل كوريال

»الفرقة 59« تجمع أسطواًل يضم أكثر من 100 سفينة

القوة البحرية الملكية البحرينية شاركت في مناورة بالخليج أكتوبر الماضي

إيران توسع نطاق تدميرها ونشاطها المزعزع لالستقرار

االتصال بـ999 فور ظهور أعراض الجلطة يضمن العالج الفوري

 عالج 900 مريض جلطات قلبية حادة 
ضمن »باسل« بمركز محمد بن خليفة للقلب

أّكد رئيس قس��م أمراض القلب في 
مركز محمد بن خليفة بن س��لمان 
آل خليفة التخصصي للقلب العميد 
طبيب هيثم أمين، أنه تّم عالج أكثر 
م��ن 900 حالة من مرضى الجلطات 
القلبي��ة الحادة منذ ب��دء العمل في 
الجلطات  لع��الج  الوطني  البرنام��ج 
القلبي��ة الحادة »باس��ل« ف��ي يناير 
2022 وحتى اآلن، الفتًا إلى أن مركز 
القلب هو المركز األساس��ي لبرنامج 

»باسل«.
منظوم��ة  إنش��اء  ت��مَّ  أنَّ��ه  وَذَك��َر 
متكامل��ة لع��الج مرض��ى الجلطات 
القلبية الح��ادة، وتقوم بربط جميع 
المؤسسات الصحية في البحرين مع 
مركز القلب ف��ي منطقة عوالي عن 
طريق استخدام الخط الساخن، وأنَّه 
يِت��ّم توفير الع��الج المجاني لجميع 
المواطنين والمقيمين في المملكة.
ولفت إلى أنَّ البرنامج يهدف بشكل 
أس��اس إلى توفير الوصول الس��ريع 
للقس��طرة العالجية الفورية لجميع 

مرضى الجلط��ات القلبية الحادة في 
المملكة؛ ويس��هم ذل��ك في خفض 
ل الوفيات الناجمة عن أمراض  معدَّ
القلب، والتركيز على توفير الرعاية 
مة، واستخدام جميع  الطبية المتقدِّ

الموارد المتاحة لعالج المرضى.
اإلس��عاف  دور  أن  أمي��ن  وأوض��ح 
الوطن��ي يتمثَّ��ل ف��ي نق��ل مرضى 

م��ن  الح��ادة  القلبي��ة  الجلط��ات 
المستش��فيات الحكومية والخاصة، 
ومراكز الرعاية الصحية األولية، إلى 
مركز القلب، ويق��وم الفريق الطبي 
المناوب في المركز باستقبال جميع 
الحاالت عن طريق الخط الس��اخن، 
وذلك على مدار الساعة وطوال أيام 

األسبوع.
ونّوه ب��دور اإلس��عاف الوطن��ي ِلما 
يمتلكه م��ن ميزة إرس��ال تخطيط 
القل��ب إل��ى الخ��ط الس��اخن ف��ي 
مرك��ز القلب ع��ن طريق اس��تخدام 
تقني��ة LifeNet، ويس��هم ذلك في 
التشخيص الس��ريع، والنقل الفوري 
لجمي��ع مرض��ى الجلط��ات القلبي��ة 
الح��ادة من منازلهم أو أي مكان آخر 

يتواجدون فيه.
وأش��ار إل��ى أن مركز القلب، أش��رف 
عل��ى إقامة ورش علمية تس��تهدف 
طاق��م اإلس��عاف الوطن��ي؛ وذل��ك 
به��دف تدريبهم عل��ى التعّرف على 
أع��راض الجلط��ة القلبي��ة الح��ادة 

وإجراء تخطيط القلب للمرضى، بما 
يس��ّهل عملية النقل السريع لجميع 

المرضى إلى المركز.
ولف��ت إل��ى أنه ت��م إط��الق حملة 
»قلب��ك أمان��ة« ع��ن طري��ق مركز 
محمد بن خليفة س��لمان آل خليفة 
التخصص��ي للقل��ب، وه��ي موازية 
للبرنام��ج الوطني لع��الج الجلطات 
القلبي��ة الحادة، وته��دف إلى زيادة 
وعي المرضى ح��ول أمراض القلب، 
وط��رق  وأعراضه��ا،  ومس��بِّباتها، 
إل��ى  باإلضاف��ة  منه��ا،  الوقاي��ة 
توجيهه��م إل��ى طل��ب المس��اعدة 
الطبي��ة عن طري��ق االتص��ال على 
اإلس��عاف الوطني عل��ى الرقم 999 
الجلطة  بأع��راض  عن��د ش��عورهم 
القلبية الحادة؛ لضمان االس��تجابة 
العالج  عل��ى  والحص��ول  الس��ريعة 
الفوري، وموضحًا أنه حتى اآلن %10 
فقط من مرضى الجلط��ات القلبية 
الح��ادة يتلّق��ون الع��الج عن طريق 
االتصال المباشر باإلسعاف الوطني.

العميد طبيب هيثم أمين

 »األشغال«: نعمل على تطوير 
عدد من الطرق ومشاريع 

الصرف في »الجنوبية«

أك��دت وزارة األش��غال أنه��ا ماضية ف��ي تطوير خدم��ات البنية 
التحتية بما يس��هم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتلبية 
احتياج��ات المواطنين والمقيمين ف��ي مختلف محافظات مملكة 
البحرين، وذلك ضمن مبادرات ال��وزارة في تطوير خدمات البنية 
التحتية، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير عدد من الطرق 
ومش��اريع للصرف الصح��ي في المحافظ��ة الجنوبي��ة. جاء ذلك، 
خالل اس��تعراض مش��اريع قطاعي الطرق والصرف الصحي -قيد 
التنفي��ذ- في المحافظ��ة الجنوبية م��ع مجلس بل��دي المنطقة 
الجنوبية. وأوضحت الوزارة أن لديها عددًا من المشاريع في قطاع 
الطرق والتي تأتي ضمن الخطة االستراتيجية وتسهم في تطوير 
شبكة الطرق وتوزيع الحركة المرورية من خالل توسعة وتطوير 
الش��وارع الحالية وإنش��اء ش��وارع بديلة وجديدة، مما يسهم في 
تقليل زمن الرحلة لمس��تخدمي الطريق وزيادة مستوى السالمة 
المرورية. وأش��ارت إلى أن من بين مش��اريع الط��رق قيد التنفيذ 
في المحافظة الجنوبية، مش��روع توسعة ش��ارع 77 بالقرب من 
تقاطعه مع ش��ارع 47 - المرحلة األولى - والذي يش��مل تحويل 
الشارع إلى شارع مزدوج مما سيسهم في تنظيم الحركة المرورية 

وتخفيف االزدحام المروري في المنطقة.

 تنظيم الندوة الثالثة حول
فقر الدم المنجلي 18 فبراير

تح��ت رعاية رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، تس��تعد المستش��فيات 
الحكومي��ة لتنظيم الن��دوة الثالث��ة حول فقر ال��دم المنجلي 
يوم الس��بت 18 فبراير في فندق الخليج بمشاركة واسعة من 

الكوادر الطبية والخبراء واالستشاريين.
وأك��د نائب العام للخدم��ات الطبية رئيس لجن��ة إدارة مركز 
أمراض ال��دم الوراثية رئيس الندوة الوطنية الثالثة حول فقر 
ال��دم المنجلي الدكتور حازم العال��ي، أن الندوة تأتي امتدادًا 
للنجاحات التي حققتها في النس��ختين األولى والثانية، مبينًا 
إلى أن الجهود متواصلة نحو مواصلة تقديم أفضل الخدمات 
الطبية للمرضى والمصابين بفق��ر الدم المنجلي عبر تقديم 

الرعاية الطبية الشاملة.
وأش��ار إلى أن رعاي��ة رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة لها انعكاس��ات 
إيجابي��ة كبي��رة عل��ى نج��اح الندوة ف��ي ظل ح��رص معاليه 
عل��ى تقديم كام��ل الدعم للجن��ة المنظمة، مش��يدًا بجهود 
المستش��فيات الحكومية والعمل ال��دؤوب الذي تقوم به من 

أجل مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في المملكة.

افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى عوالي
تم أمس افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى عوالي وذلك بحضور الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة نفط البحري��ن »بابك��و« الدكتور عبدالرحم��ن جواهري 
وأعض��اء اإلدارة التنفيذي��ة ومس��ؤولي الش��ركة. وف��ي جول��ة تفقدية في 
المرافق الجديدة، رافقه خاللها رئيس المستش��فى ورئيس األطباء الدكتور 
طارق حميد، اطلع الدكتور جواهري والحضور على الوحدات العالجّية الجديدة 
وم��ا تضمه من أجه��زة متطورة ومعدات تش��خيصية على أحدث مس��توى 
يقوم على تش��غيلها كوادر مؤهلة تأهي��اًل عاليًا. وقال الرئيس التنفيذي إن 
التوس��عة الجديدة لمستشفى عوالي س��وف تضيف زخمًا كبيرًا للمستشفى 
وس��تعزز من سمعته كواحد من المستش��فيات النوعّية الذي يقدم خدمات 
عالجّية شاملة في البحرين، منوهًا بما يضمه المستشفى من كفاءات طبية 
مش��هود لها بالخبرة الكبيرة س��واء أطباء أو استشاريون، إضافة إلى الكوادر 

التمريضية الذين تم اختيارهم على أساس من الكفاءة والمهنية.
وأوض��ح الدكت��ور جواهري بأن مستش��فى عوالي قد أصبح الي��وم واحدًا من 
المؤسسات العالجية ذات المستوى الرفيع والخدمات الطبية الراقّية، وأصبح 
يس��تقطب المرضى من جميع أرجاء المملكة مم��ن يفضلون الحصول على 
الخدم��ات العالجّية المتميزة التي يقدمها المستش��فى، مؤكدًا بأن افتتاح 
التوس��عة األخي��رة بم��ا تضمه م��ن عي��ادات وتخصصات جدي��دة وأجهزة 

ومعدات تش��خيصية وعالجية على أرفع مس��توى، من ش��أنها أن ُتسهم في 
اس��تقطاب المزي��د من الراغبين ف��ي تلقي العالج المتخص��ص، األمر الذي 
سيس��هم في تخفيف الضغط على المستش��فيات والمراكز العالجّية األخرى 
في المملكة. وأضاف أن مجلس إدارة الش��ركة برئاس��ة عبداهلل جهاد الزين 
قد أولوا هذا المش��روع اهتمامًا خاصًا منذ بداية وضع حجر األس��اس وحتى 

استكماله بالشكل الذي يليق بسمعة شركة »بابكو«.
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 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:  6273

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/1051350
https://alwatannews.net/article/1051445
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/12/watan-20230212.pdf?1676184620
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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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 »زين البحرين« توقع اتفاقية مع »الغرفة« 
لتوسيع نطاق حلول شبكتها الداخلية

وقعت زين البحرين مؤخرًا، اتفاقية مع غرفة تجارة 
وصناعة البحري��ن لتزويد موظفيهم وش��ركائهم 
بأحدث خدمات الهاتف المحمول في موقع عملهم، 
حي��ث تأتي هذه الش��راكة كج��زء من الت��زام زين 
بتسريع التحول الرقمي في المملكة وتقديم أحدث 

الحلول الرقمية المبتكرة.
وتم توقيع االتفاقية في مبنى غرفة تجارة وصناعة 
البحرين بين المدير المنتدب لشركة زين البحرين، 
محمد زي��ن العابدين، والرئي��س التنفيذي لغرفة 
تج��ارة وصناعة البحرين، الدكتور عبداهلل الس��ادة، 
بحضور أعضاء من اإلدارة التنفيذية من الجانبين.

وقال زين العابدين: »يسعدنا توسيع حلول شبكتنا 
لتض��م غرفة تجارة وصناع��ة البحرين ونتطلع إلى 
عالقة ناجحة معهم على الم��دى الطويل. تواصل 
زي��ن البحري��ن توس��يع خدم��ات ش��بكتها ودع��م 
الش��ركات لالس��تفادة من إمكانيات حلول الشبكة 
سهلة االستخدام. حيث إن أهم أولوياتنا هي توفير 
أفض��ل تجرب��ة تقنية للعم��الء باس��تخدام أحدث 

الحلول الرقمية«.
فيم��ا أكد الس��ادة، أن ش��ركة زين من الش��ركات 

الوطني��ة الرائ��دة ف��ي تقدي��م الحل��ول المبتكرة 
لتس��ريع التحول الرقمي، ونتطل��ع من خالل توقيع 
هذه االتفاقية إلى المس��اهمة في تقديم خدمات 

أفضل في مبنى »بيت التجار« بما تتطلبه المرحلة 
المقبل��ة م��ن تقدم كبير ف��ي االرتق��اء بالخدمات 

الرقمية وسرعة إنجازها.

 عبر »احصل على راتبك قبل موعده«

 تطبيق بنك السالم يقدم
مرحلة جديدة الستالم الرواتب

أعل��ن بنك الس��الم عن ط��رح أحدث 
خدماته ف��ي التطبي��ق »احصل على 
راتب��ك قب��ل موع��ده«، وه��ي خدمة 
تس��تهدف الزبائن من فئ��ة األفراد 
الذين يتم ص��رف رواتبهم في البنك 
من خالل الحصول عل��ى راتبهم قبل 
موع��د صرف��ه لم��دة تص��ل إلى 15 
يومًا. ويمكن لغير الزبائن االستفادة 
م��ن ه��ذه الخدمة من خ��الل تحويل 

رواتبهم إلى بنك السالم.
وتأتي هذه الخدمة، كجزء من جهود 
البن��ك لتعزي��ز التجرب��ة المصرفية 
لزبائن��ه، وجعل��ه البن��ك المفض��ل 
لتحويل الراتب الشهري، بما يساهم 
ف��ي ترس��يخ مكانة بنك الس��الم في 
عل��ى مس��توى  المصرف��ي  القط��اع 

البحرين. 
وتتوف��ر ه��ذه الخدم��ة ف��ي تطبيق 
بن��ك الس��الم للزبائ��ن الذي��ن ت��م 
تحوي��ل رواتبه��م إل��ى بنك الس��الم 
خالل الثالثة أش��هر الماضية. وتتيح 
الخدمة للزبائ��ن الحصول على راتب 

مق��دم قبل موعده يص��ل إلى 2000 
دينار حسب الشروط واألحكام، وذلك 
باحتساب رسوم خدمة رمزية قيمتها 
11 دين��ارًا ش��املة ضريب��ة القيم��ة 

المضافة.
وتندرج خدمة »احصل على راتبك قبل 
موعده« ضم��ن مجموعة من المزايا 
التي يزود بها البنك زبائنه من خالل 

عدد من البرامج والخدمات المبتكرة، 
بما ف��ي ذلك برنام��ج مكافآت الوالء 
ال��ذي يمن��ح الزبائ��ن نق��اط الوالء 
المعام��الت  بع��ض  إج��راء  مقاب��ل 
المصرفية، ومي��زة ذاكرة المعامالت 
الت��ي تق��دم خدم��ة تحلي��ل بيانات 
اإلنف��اق. كما يس��عى البنك بش��كل 
متواص��ل لتطوير خدمات��ه الرقمية 
لتمكين الزبائن م��ن إدارة ومتابعة 
المالية  أموره��م ومتطلباتهم  كافة 
اعتمادًا على ال��ذكاء االصطناعي عبر 

تطبيق بنك السالم.
المصرفية  الخدم��ات  رئي��س  وق��ال 
لألف��راد في البن��ك محم��د بوحجي: 
»نس��عى لتنمية عالقاتنا مع زبائننا 
وتلبي��ة كاف��ة متطلباته��م المالية 
وتعزي��ز تجربته��م المصرفية معنا، 
ولذل��ك نحرص على ط��رح المبادرات 
والخدمات التي من ش��أنها تبس��يط 
وتيس��ير  المصرفي��ة  معامالته��م 

أمورهم المادية«.
وأوضح، أنه من هذا المنطلق يس��رنا 

اإلع��الن عن طرحنا ألح��دث خدماتنا 
المتمثلة في إتاحة الفرصة للحصول 
عل��ى الرات��ب الش��هري مقدم��ًا قبل 

موعد نزول الراتب الشهري.
وقال »نطم��ح من خالل هذه الخدمة 
المفض��ل  البن��ك  نك��ون  أن  إل��ى 
عن��د  الرات��ب  والمعتم��د الس��تالم 
الزبائ��ن، حيث سنس��تمر في تقديم 
المزي��د من الخدمات المبتكرة إلثراء 
تجربتهم معن��ا عبر تطوير الخدمات 
والمنتج��ات المصرفي��ة الت��ي تلبي 

احتياجاتهم وتطلعاتهم المالية«.
ويلتزم بنك الس��الم بتعزيز خدماته 
لتض��م منتج��ات جدي��دة وخدم��ات 
مصرفي��ة متنوع��ة ومبتك��رة، كم��ا 
يح��رص عل��ى تنمي��ة عالقات��ه م��ع 
الزبائن بشكل دائم عبر تقديم حلول 
ُتس��اعدهم عل��ى تحقي��ق أهدافهم 
المالي��ة ب��كل كف��اءة وُيس��ر، وذلك 
تماشيًا مع وعده المؤسسي المتمثل 
في تقدي��م »تجربة ممي��زة لعالقة 

دائمة«.

محمد بوحجي

 »البحرين الوطنية للتأمين«: ترقية
المعراج لمنصب رئيس العمليات

الوطني��ة  البحري��ن  ش��ركة  أعلن��ت 
الش��ركات  إح��دى   ،»bni« للتأمي��ن 
التابع��ة لش��ركة البحري��ن الوطنية 
القابض��ة »BNH«، عن ترقية محمد 
المعراج إلى منصب رئيس العمليات، 
حيث س��يتولى مس��ؤولية اإلش��راف 
عل��ى عمليات االكتت��اب والمطالبات 
ل��كل م��ن التأمين عل��ى الس��يارات 
والتأمين��ات العام��ة، بم��ا ف��ي ذلك 
مب��ادرات التح��ول الرقمي للش��ركة 
والذي سيس��اهم ف��ي تقدي��م أعلى 

مستويات الخدمة للعمالء.
وانضم المعراج إلى ش��ركة البحرين 
أبري��ل  ف��ي  للتأمي��ن  الوطني��ة 
2013. وبع��د حصول��ه عل��ى درج��ة 
األعم��ال،  إدارة  ف��ي  البكالوري��وس 
تابع دراس��اته التأميني��ة حيث أكمل 
الدبلوم المتقدم من معهد التأمين 

القانون��ي »ACII«، وإدارة المخاط��ر 
عل��ى  »ARM« وحص��ل  المش��تركة 
الزمالة من معهد التأمين القانوني 
)FCII(. وب��دأ حيات��ه المهني��ة ف��ي 

التأمي��ن م��ع ش��ركة bni كمختص 
ف��ي إع��ادة التأمي��ن وترأس قس��م 
التأمينات العامة وقد كان مس��ؤواًل 
التأمي��ن  وإع��ادة  االكتت��اب  ع��ن 

والمطالبات عل��ى تأمين الممتلكات 
وتأمي��ن  الهندس��ي  والتأمي��ن 

المسؤولية والتأمين البحري.
وقال��ت الرئي��س التنفيذي لش��ركة 
إيمان  للتأمي��ن  الوطني��ة  البحري��ن 
مجلي: »يحفل سجل المعراج بخبرات 
واس��عة ومزي��ج ممي��ز م��ن التفكير 
االس��تراتيجي والقي��ادة التنفيذي��ة. 
س��يواصل  بأن��ه  ثق��ة  عل��ى  وإنن��ا 
مس��اهمته القّيم��ة في نم��و أعمال 
الش��ركة ونجاحها لتلبي��ة احتياجات 
المصلح��ة. حيث س��يعمل  أصح��اب 
السيد محمد من خالل منصبه الجديد 
على دع��م مس��يرة الش��ركة للتميز 
س��عيًا للوصول لمراحل متقدمة من 
النم��و والتوس��ع في تحقي��ق أهداف 
متمي��زة ومبتك��رة تف��وق تطلعات 

عمالئنا«.

محمد المعراجإيمان مجلي

 »بتك« توقع مع »وورك سمارت« لتنظيم 
مؤتمر »ميت آي سي تي« ومعرض »بايتكس«

وقع��ت جمعي��ة البحري��ن لش��ركات 
تع��اون  اتفاقي��ة  »بت��ك«،  التقني��ة 
م��ع ش��ركة وورك س��مارت لتنظي��م 
الفعالي��ات، لتنظيم النس��خة الحادية 
تكنولوجي��ا  مؤتم��ر  م��ن  عش��رة 
المعلوم��ات واالتص��االت »مي��ت آي 
س��ي تي« ومعرض البحري��ن الدولي 
للتكنولوجيا »بايتكس«، الذي سيقام 
خ��الل الفترة م��ن 7 إل��ى 9 مايو في 
مرك��ز الخليج للمؤتم��رات، وذلك في 
إطار الجهود المش��تركة والمتواصلة 
االتص��االت  قط��اع  تطوي��ر  لدع��م 
وتكنولوجيا المعلومات في المملكة.

وتنظم »بت��ك« المؤتمر ه��ذا العام 
التنمي��ة  »تحقي��ق  عن��وان:  تح��ت 
المس��تدامة من خالل التحول الرقمي 
للصناع��ات والش��ركات والحكومات«. 
كم��ا يش��جع المؤتم��ر المتخصصون 
والش��ركات على مناقش��ة دور التحول 

الرقم��ي في مؤسس��اتهم وتحس��ين 
العمليات.

كما يناقش المؤتم��ر، كيفية تطوير 
طرق استعدادنا للمستقبل عن طريق 
إعادة توجيه رأس المال إلى الشركات 
الحكوم��ات  وتحفي��ز  المس��تدامة، 
باإلضاف��ة  المس��تدامة،  لألنش��طة 
إل��ى تش��جيع العمالء على اس��تخدام 

المنتجات والخدمات المستدامة.

ويعد »ميت آي س��ي ت��ي« أحد أطول 
المؤتمرات في المملك��ة حيث يقدم 
جلس��ات مكثفة وغني��ة بالمعلومات 
م��ن متحدثي��ن متميزي��ن يقوم��ون 
بمش��اركة األف��كار حول أح��دث وأهم 

الموضوعات في مجال التكنولوجيا. 
كم��ا يق��ام بالت��وازي م��ع المؤتمر، 
معرض البحري��ن الدولي للتكنولوجيا 
»بايتكس«، وه��و معرض تكنولوجي 

تكنولوجي��ا  ش��ركات  جمي��ع  يجم��ع 
المعلوم��ات واالتصاالت تحت س��قف 
واح��د الس��تعراض أح��دث منتج��ات 
وحل��ول التح��ول الرقمي ف��ي صناعة 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
وأوضح رئي��س مجل��س إدارة »ِبِتك« 
ط��ارق فخرو أن »بت��ك« تعهدت منذ 
إنش��ائها بدع��م الش��ركات الصغيرة 
والمتوس��طة ف��ي قط��اع تكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتص��االت م��ن خالل 
توفي��ر منص��ة لجم��ع وخل��ق ف��رص 
م��ن  العدي��د  ف��ي  محتمل��ة  عم��ل 
األنش��طة المتنوعة مثل المؤتمرات 
والمعارض. م��ن جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة »وورك سمار« أحمد 
الحجي��ري إن��ه رغ��م التحدي��ات التي 
واجهتها ش��ركات التقني��ة في العام 
الماض��ي إال أن المؤتم��ر حقق نجاحًا 

مبهرًا.

 »تويوتا« تطلق مركبة
Veloz الجديدة في البحرين

أطلقت ش��ركة إبراهي��م خليل كان��و، الوكيل الحصري لس��يارات 
تويوتا ف��ي البحرين مركب��ة Veloz الجديدة، والت��ي تجمع بين 
رحاب��ة المقص��ورة والتصميم األني��ق، والراح��ة واألداء العملي، 
��زت بمجموعة من المي��زات المتقدمة لتلبي��ة االحتياجات  وُجهِّ
المختلفة لعمالء الش��ركة األكثر تمي��زًا، وذلك في إطار التزامها 
ن  بتوفي��ر حري��ة التنقل للجمي��ع وتقديم مركب��ات متنوعة ُتؤمِّ

المزيد من راحة البال وتعكس تطلعات عمالئها.
وُتَع��د تويوتا Veloz الجدي��دة مركبًة عمليًة للغاي��ة؛ إذ تتميز 
بكفاءة عالية في اس��تهالك الوقود تبل��غ 19.3 كم/لتر، وقدرات 
اس��تثنائية على المناورة حتى على الطرقات الضيقة، فضاًل عن 
رحاب��ة مقصورتها الداخلية، والت��ي تضم 3 صفوف من المقاعد 

يمكنها استيعاب سبعة ركاب بشكل مريح.
وقال كبير المهندس��ين المس��ؤولين عن تطوي��ر مركبة تويوتا 
Veloz إيجي فوجيباياش��ي »اتبعنا مفهوم سهولة القيادة في أي 
مكان وفي أي وقت وألي ش��خص عند تطوي��ر المركبة الجديدة، 
وصممناها لتتمتع بقدرات اس��تثنائية على المناورة، مما يسمح 

بقيادة سلسة ومريحة حتى على الطرقات الضيقة«.

 »إم جي موتور« ُتنهي 2022 
بنمو 40٪ في المبيعات

تتاب��ع »إم جي موتور« تحقيق اإلنجازات وتس��لُّق س��ّلم الترتيب 
بي��ن أول 10 مصنِّعي��ن للس��يارات ف��ي دول مجل��س التع��اون 
الخليجي، وذلك مع احتالل العالمة التجارية للمرتبة السادسة مع 
أداء غير مس��بوق للمبيعات في العام 2022. ولقد انتهت السنة 
مع كس��ب إم جي لحّصة س��وقية وازنة بلغت 4.7% ومع مبيعات 
إجمالية وصلت إلى 57.506 س��يارة. وتس��تمر »إم جي« بتحقيق 
نمو مضاَعف األرقام منذ أن باش��رت عملياتها في منطقة الشرق 

األوسط، لتصل إلى زيادة مبيعاتها بنسبة %40.
وُتع��ّد إنجازات الش��ركة رائع��ة فعلي��ًا بالنظر للمناَفس��ة التي 
تواجهه��ا م��ن عالم��ات تجارية صينية ناش��ئة في أس��واق دول 

مجلس التعاون الخليجي.
هذه المحّطة البارزة ضمن مس��يرة الش��ركة ل��م يكن بالمقدور 
تحقيقها لوال الدعم االس��تثنائي من شبكة وكالء إم جي وخطط 

ع القوية التي تعتمدها العالمة التجارية.  التوسُّ
ونتيجة لهذا، يوجد لدى الشركة اآلن ما مجموعه 49 صالة عرض 
ف��ي المنطقة، مع التخطيط الفتت��اح 6 صاالت عرض جديدة في 
النصف األول من 2023. ولطالما رّكزت العالمة التجارية بش��كل 
دائ��م على ضمان أعلى مس��تويات خدمة العم��الء، مع افتتاح 4 
مراف��ق جديدة ف��ي النصف األول من 2023 ُتض��اف إلى المرافق 
الحديث��ة المتط��ّورة البالغ عدده��ا 64 وتق��ّدم خدماتها لكافة 
العم��الء. واآلن، أصبح��ت »إم ج��ي« بين أول 6 عالم��ات تجارية 
للس��يارات في المنطقة، وه��ي تتابع الريادة عب��ر زيادات كبيرة 

بالحصص السوقية في مختلف أنحاء مجلس التعاون الخليجي. 
ويتمّي��ز طرازا إم ج��ي 5 وإم جي ZS بكونهم��ا األفضل أداًء على 
مدى العام. ولقد أظهر العمالء على نطاق واسع تقديرهم الكبير 

لمنَتجات العالمة التجارية بريطانية المنشأ.
وق��ال المدير العام لش��ركة الزياني للس��يارات، الموزع الحصري 
لس��يارات إم ج��ي موتور في مملكة البحري��ن  محمد زكي: »نحن 

سعداء بالنجاح الذي تحقق خالل الفترة الماضية«.

 عملية جراحة يد نادرة
في مستشفى كيمزهيلث

مستش��فى  ف��ي  أجري��ت 
ف��ي   )KHH( كيمزهيل��ث 
منطق��ة أم الحصم عملية 
جراحي��ة متع��ددة بنج��اح 
لس��داد األوت��ار وإصاب��ات 

األوعية الدموية.
وق��د أجري��ت الجراحة ليد 
أح��د موظفي موق��ع عمل 
صناعية  لمؤسس��ة  تاب��ع 
الدكت��ور  وأوض��ح  ب��ارزة. 
استش��اري  مادهوش��ان، 
التجميلي��ة،  الجراح��ة 
ال��ذي قام بإج��راء الجراحة 

التعقيدية، أنه في منتصف شهر يناير، تلقت كيمزهيلث مكالمة 
من طبيب ف��ي موقع العمل حول تعرض أحد الموظفين إلصابة 
ف��ي اليد. وبين أن المريض وصل إلى قس��م الطوارئ في غضون 
س��اعة مصابًا بنزيف حاد وعاج��زًا على تحريك الس��بابة، البنصر 
والرس��غ. وأضاف الدكتور مادهوش��ان بالق��ول: »لقد تمكنا على 
الفور من إصالح أوتاره المصابة )س��تة منها( والش��رايين. وبعد 
٢٤ ساعة من المراقبة، تمكن المريض من ثني أصابعه ورسغه. 
وتمت معاينة رؤية المريض بانتظام خالل األسبوعين المقبلين، 
وفي الوقت الحالي يس��تطيع ثني جميع أصابعه ورسغه من دون 
عناء. إن معظم إصابات اليد تحتاج إلى عالج فوري ومناس��ب من 

أجل تحقيق التعافي األفضل وأداء الوظيفة األمثل«.

د. مادهوشان
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إيران العنصر األساسي لزعزعة االستقرار في المنطقة

 قائد القيادة المركزية األمريكية لـ                 :
عالقات قوية مع قوة دفاع البحرين ألكثر من 55 عامًا

وليد صبري «

أك��د قائ��د القي��ادة المركزي��ة األمريكي��ة 
الجن��رال ماي��كل كوريال في رد على س��ؤال 
ل�»الوط��ن« حول التع��اون القائم بين قوة 
دف��اع البحري��ن، والق��وات األمريكي��ة، أن 
العالقة العس��كرية األمريكية مع قوة دفاع 
البحري��ن تع��ود إلى 55 عام��ًا، أي أكثر من 
عقد قبل تش��كيل القيادة المركزية، وهذه 

العالقة أقوى اآلن من أي وقت مضى. 
وأض��اف الجن��رال األمريكي خ��الل المؤتمر 
الصحفي ال��ذي عقده مع الصح��ف المحلية 
عب��ر البري��د اإللكترون��ي »اإليمي��ل« أن��ه 
ف��ي أكتوب��ر الماضي فقط، ش��اركت القوة 
البحرية الملكية البحرينية في مناورة بحرية 
في الخليج حيث تعاونت سبع سفن مأهولة 
من المملكة العربية الس��عودية والبحرين 
والمملكة المتح��دة والواليات المتحدة مع 
أنظمة غير مأهولة، وهذا واحد من العديد 
من األمثل��ة التي تؤك��د أن قواتن��ا تدرك 
قيمة الشراكات واالبتكار في الوقت الحالي.

وق��ال ف��ي رده عل��ى أس��ئلة الصحفيي��ن: 
»أمضي��ُت حتى اآلن 10 أش��هر في منصبي 
كقائ��د للقيادة المركزي��ة األمريكية وهذِه 
هي رحلتي الثالثة عش��ر إلى المنطقة خالل 
تل��ك الفت��رة. لذا فأن��ا ملتزم بالش��راكات 
وزيارة ش��ركائنا وجًها لوجه. حيث تس��اعد 
رحالت��ي التي أق��وم بها ف��ي المنطقة في 
للقي��ادة  االس��تراتيجي  نهج��ي  تش��كيل 
المركزي��ة وال��ذي يمكن تلخيصه بش��كل 
أفضل في ثالث كلمات: الشعوب والشركاء 

واالبتكار«.
وتابع أن »الش��عوب هي أعظ��م ثروة لدينا 
وأه��م مواردن��ا، جمي��ع الحلول للمش��اكل 
المزعجة في المنطقة تبدأ وتنتهي بالناس 
الذين يعملون على حل هذِه المشاكل. حيُث 
إن ش��ركاءنا هم الكس��ب الكبير ألمتنا في 
مواجهة المنافس��ين مثل الصين وروس��يا. 
وعب��ر القي��ادة المركزي��ة األمريكي��ة نحن 
نصقل ونقوي ونعتمد على تلك الشراكات. 
نح��ن نرك��ز على تطوي��ر ش��راكات عميقة 
ودائمة من ش��أنها أن تسمح لنا بمعالجة 
مجموعة م��ن التهديدات في المنطقة مًعا 
بما في ذلك تلك التي تمثلها إيران. كما أن 
ش��راكاتنا قائمة على عالقات شاملة وقيم 
ما يجعلنا الشريك المفضل في المنطقة«. 

وأوضح قائ��د القيادة المركزي��ة األمريكية 
أن »العنص��ر حاس��م ف��ي ش��راكاتنا ه��و 
االبتكار. حيُث ُيعد ابتكار الفكر واألس��اليب 
والمفاهي��م وابت��كار التكنولوجي��ا بمثابة 
النس��يج ال��ذي يض��م ش��ركاءنا. فاالبتكار 
سيؤدي إلى توسيع قيمة شراكتنا، وسيسمح 
لنا بالتحرك بش��كل أس��رع والعمل بش��كل 
أكثر كفاءة، ويس��اعدنا على زي��ادة التقدم 
في جمي��ع الجهود التش��غيلية. فهذا ُيمثل 
فرصة نمو حقيقية للش��راكات العس��كرية 
في المنطقة ووسيلة لتعزيز هذِه الشراكات 
بش��كل أكبر. إنن��ا نبني ثقاف��ة االبتكار في 
القي��ادة المركزية، وش��ركاؤنا يقفون معنا 

في هذِه الرحلة«. 
وذك��ر أنه »في الوقت الحال��ي، هناك حاجة 
األم��ن  لصال��ح  بس��رعة  لالبت��كار  ملح��ة 
اإلقليم��ي. في الواقع، تركز فرقة العمل 59 
وهي فرق��ة عمل االبت��كار البحرية الخاصة 
بن��ا ومقرها هنا ف��ي البحري��ن والذي يعد 
برنامج االبتكار الرائد لدينا في جميع أنحاء 
المنطق��ة. وأنا أقوم بزيارة فرقة العمل 59 
في كل مرة أعبر فيها البحرين. لقد قضيُت 
م��ع فرقة العم��ل 59 عدة س��اعات في آخر 
زي��ارة لي ي��وم 9 فبراير. ومن خ��الل فريق 
العمل هذا الذي أنشأناه في نوفمبر 2021، 
لدينا القدرة التكنولوجية في الوقت الحالي 
لتحس��ين الوع��ي بالمجال البحري بش��كل 
س��ريع وبناء ش��بكة ذكاء اصطناع��ي وغير 
مأهول��ة ومتكاملة لتك��ون لدينا بحار أكثر 

أمًنا وحماية أقوى للتجارة العالمية«.

وأشار إلى أنه »في البحر، نبني على األصول 
التي لدينا بالفعل وننش��ئ شبكة متداخلة 
من أجهزة االستش��عار التي تنقل البيانات 
ف��ي الوق��ت الفعل��ي، ستس��اعد كل ه��ذه 
البيانات، التي يتم دفعها من خالل تكامل 
البيان��ات ومنصات ال��ذكاء االصطناعي، في 

بناء صورة أوضح لبيئة التشغيل«.
وأوض��ح أن »األه��م من ذلك، أن ش��ركاءنا 
الدوليين واإلقليميين في هذه الرحلة معنا 
- وخاص��ة البحرين، تعاون��ت فرقة العمل 
59 مع البحرين العام الماضي، وقد أنش��أنا 
مرك��زًا هنا جنبًا إلى جنب م��ع مركز آخر في 

العقبة، األردن«.
ولفت الجنرال األمريكي إلى أنه »في أكتوبر 
الماض��ي فق��ط، ش��اركت الق��وة البحري��ة 
الملكي��ة البحريني��ة في من��اورة بحرية في 
الخلي��ج حيث تعاونت س��بع س��فن مأهولة 
من المملكة العربية الس��عودية والبحرين 
والمملكة المتح��دة والواليات المتحدة مع 
أنظمة غير مأهولة. ه��ذا واحد من العديد 
من األمثلة التي تؤكد أن قواتنا تدرك قيمة 

الشراكات واالبتكار في الوقت الحالي«.
وأوض��ح أن��ه »بحل��ول نهاي��ة ه��ذا العام، 
ستجمع فرقة العمل 59 أسطواًل يضم أكثر 
من 100 سفينة سطحية وتحت سطحية غير 
مأهول��ة تعمل معًا وتتواص��ل مًعا وتوفر 
الوع��ي بالمج��ال البح��ري لجمي��ع الجيوش 
المش��اركة، م��ا ال يقل عن 80 ف��ي المائة 
من هذه الس��فن غير المأهولة ستأتي من 
القوات الش��ريكة لنا، ويستمر عدد البلدان 
الشريكة في النمو، وهي جزء من قوة فرقة 
العم��ل 59 التش��غيلية وجزء م��ن موظفي 

فريق العمل 59«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ل�»الوط��ن«، ح��ول 
الشراكة االستراتيجية بين القوات المسلحة 
األمريكي��ة وق��وة دفاع البحري��ن في حفظ 
األم��ن وتأمين س��فن المالح��ة وإمدادات 
الطاق��ة باإلضاف��ة إل��ى تط��ور ق��وة دفاع 
البحرين في التس��ليح والجاهزي��ة القتالية 

وامتالكه��ا ألحدث األس��لحة العالمية، أفاد 
الجن��رال األمريكي بأن العالقة العس��كرية 
األمريكية مع قوة دف��اع البحرين تعود إلى 
55 عام��ًا، أي أكث��ر م��ن عقد قبل تش��كيل 
القي��ادة المركزية، وإن ه��ذه العالقة أقوى 

اآلن من أي وقت مضى.
وحول الشراكات الجديدة في المنطقة، ذكر 
أن إسرائيل هي أحدث شريك لنا في القيادة 
المركزي��ة األمريكية، معتب��رًا أن انضمام 
إس��رائيل إلى القيادة المركزي��ة األمريكية 
قبل أقل من 18 ش��هرًا يق��دم فرصًا هائلة 
وش��ركاؤها  إس��رائيل  وت��رى  للمنطق��ة، 
اآلخ��رون في المنطقة تهديدات مش��تركة 
ولديهم س��بب مش��ترك، وبس��رعة كبيرة، 
تتشكل شراكات جديدة في المنطقة، وهذا 

سيفيد األمن واالستقرار اإلقليميين«.
ون��وه إل��ى أن »تركيزن��ا عل��ى األش��خاص 
والش��راكات واالبتكار س��يجعلنا في أفضل 
المركزي��ة  والقي��ادة  للمس��تقبل،  وض��ع 
مس��تعدة لذلك المس��تقبل، نحن في وضع 
جي��د لدع��م المنطق��ة اليوم وفي األش��هر 

والسنوات المقبلة«.
وفيم��ا يتعل��ق بتوس��ع الحش��ود البحري��ة 
اإليراني��ة في الخليج، واس��تخدام الطائرات 
ب��دون طي��ار وتوريد األس��لحة ف��ي الخليج 
العرب��ي، وإذا ما كان هناك مخاوف أمريكية 
تتطل��ب تدخ��الت وتأكي��دات ح��ادة، نوه 
الجنرال األمريكي إلى أن »إيران هي العنصر 
األساس��ي لزعزعة االس��تقرار في المنطقة، 
عل��ى ه��ذه  باس��تمرار  ولطالم��ا ش��ددت 

النقطة«.
وق��ال إنه »ف��ي الواقع، يصادف ه��ذا العام 
الذكرى األربعين لتشكيل القيادة المركزية 
األمريكي��ة ونح��ن نتأم��ل ونفتخ��ر بتاريخ 
القي��ادة المركزي��ة، وكانت إيران الش��غل 
الش��اغل للقيادة المركزي��ة األمريكية عند 
تش��كيلها في عام 1983، والي��زال هذا هو 
الح��ال اليوم. وم��ع ذلك، فقد ط��ورت إيران 
بش��كل كبي��ر قدرته��ا العس��كرية بم��رور 

الوق��ت، وإيران اليوم أكثر قدرة وتقدمًا من 
الناحي��ة التكنولوجي��ة وأكثر قوة عس��كريا 
مم��ا كانت عليه قبل خمس س��نوات فقط. 
ولمكافح��ة ه��ذا، فإننا نعزز ش��راكاتنا في 

المنطقة«.
وتجدر اإلش��ارة إلى أن إيران وس��عت نطاق 
تدميرها ونشاطها المزعزع لالستقرار خارج 
المنطق��ة، وتش��حن طه��ران اآلن طائرات 
ب��دون طيار مميتة وأس��لحة متط��ورة إلى 
روس��يا، وت��زود روس��يا وتدع��م حربها غير 

الشرعية في أوكرانيا.
وتاب��ع: »نح��ن نس��تخدم مناه��ج مبتكرة 
للتهديد الذي تش��كله إيران، ستس��مح لنا 
المبتكرة  التقنيات والعملي��ات والمفاهيم 
وتنفي��ذ تكنولوجي��ا جديدة مث��ل األنظمة 
غير المأهولة والذكاء االصطناعي ومنصات 
االتصاالت بزيادة فعالية مكافحة الطائرات 
بدون طيار واألنظم��ة المأهولة الموجودة 

في المنطقة اآلن«.
وقال: »لقد أشرت بالفعل إلى فرقة العمل 
59، حسنًا، منذ ثالثة أشهر فقط، اختتمت 
 ،Digital Horizon فرقة العم��ل 59 برنامج
النط��اق  واس��ع  توضيح��ي  ع��رض  وه��و 
لتحدي��د أفضل الحلول ب��دون طيار والذكاء 
االصطناع��ي لالنتش��ار البح��ري، ف��ي هذا 
التمرين، جربت فرقة العمل 59 في الخليج 
العربي سفن ناش��ئة غير مأهولة مرتبطة 
بمنصات الذكاء االصطناعي، قام قادة فرق 
العم��ل بتقيي��م مجموعة المنص��ات التي 
توفر أكبر قدر م��ن الوعي بالمجال البحري، 

والتي هي جاهزة لتطبيق تشغيلها اآلن«.
وفيم��ا يتعلق باإلج��راءات األمنية الجديدة 
التي ت��م تنفيذها في ع��ام 2023 لحماية 
م��ن  الخليج��ي  التع��اون  مجل��س  دول 
التهديدات الروس��ية في المستقبل، وكيف 
يمكن للجيش األمريك��ي أن يدعم البحرين 
في مثل هذِه الحالة، أفاد الجنرال األمريكي 
بأن روس��يا ال تش��كل تهديدًا عسكريًا على 

دول مجلس التعاون الخليجي.

الجنرال مايكل كوريال

»الفرقة 59« تجمع أسطواًل يضم أكثر من 100 سفينة

القوة البحرية الملكية البحرينية شاركت في مناورة بالخليج أكتوبر الماضي

إيران توسع نطاق تدميرها ونشاطها المزعزع لالستقرار

االتصال بـ999 فور ظهور أعراض الجلطة يضمن العالج الفوري

 عالج 900 مريض جلطات قلبية حادة 
ضمن »باسل« بمركز محمد بن خليفة للقلب

أّكد رئيس قس��م أمراض القلب في 
مركز محمد بن خليفة بن س��لمان 
آل خليفة التخصصي للقلب العميد 
طبيب هيثم أمين، أنه تّم عالج أكثر 
م��ن 900 حالة من مرضى الجلطات 
القلبي��ة الحادة منذ ب��دء العمل في 
الجلطات  لع��الج  الوطني  البرنام��ج 
القلبي��ة الحادة »باس��ل« ف��ي يناير 
2022 وحتى اآلن، الفتًا إلى أن مركز 
القلب هو المركز األساس��ي لبرنامج 

»باسل«.
منظوم��ة  إنش��اء  ت��مَّ  أنَّ��ه  وَذَك��َر 
متكامل��ة لع��الج مرض��ى الجلطات 
القلبية الح��ادة، وتقوم بربط جميع 
المؤسسات الصحية في البحرين مع 
مركز القلب ف��ي منطقة عوالي عن 
طريق استخدام الخط الساخن، وأنَّه 
يِت��ّم توفير الع��الج المجاني لجميع 
المواطنين والمقيمين في المملكة.
ولفت إلى أنَّ البرنامج يهدف بشكل 
أس��اس إلى توفير الوصول الس��ريع 
للقس��طرة العالجية الفورية لجميع 

مرضى الجلط��ات القلبية الحادة في 
المملكة؛ ويس��هم ذل��ك في خفض 
ل الوفيات الناجمة عن أمراض  معدَّ
القلب، والتركيز على توفير الرعاية 
مة، واستخدام جميع  الطبية المتقدِّ

الموارد المتاحة لعالج المرضى.
اإلس��عاف  دور  أن  أمي��ن  وأوض��ح 
الوطن��ي يتمثَّ��ل ف��ي نق��ل مرضى 

م��ن  الح��ادة  القلبي��ة  الجلط��ات 
المستش��فيات الحكومية والخاصة، 
ومراكز الرعاية الصحية األولية، إلى 
مركز القلب، ويق��وم الفريق الطبي 
المناوب في المركز باستقبال جميع 
الحاالت عن طريق الخط الس��اخن، 
وذلك على مدار الساعة وطوال أيام 

األسبوع.
ونّوه ب��دور اإلس��عاف الوطن��ي ِلما 
يمتلكه م��ن ميزة إرس��ال تخطيط 
القل��ب إل��ى الخ��ط الس��اخن ف��ي 
مرك��ز القلب ع��ن طريق اس��تخدام 
تقني��ة LifeNet، ويس��هم ذلك في 
التشخيص الس��ريع، والنقل الفوري 
لجمي��ع مرض��ى الجلط��ات القلبي��ة 
الح��ادة من منازلهم أو أي مكان آخر 

يتواجدون فيه.
وأش��ار إل��ى أن مركز القلب، أش��رف 
عل��ى إقامة ورش علمية تس��تهدف 
طاق��م اإلس��عاف الوطن��ي؛ وذل��ك 
به��دف تدريبهم عل��ى التعّرف على 
أع��راض الجلط��ة القلبي��ة الح��ادة 

وإجراء تخطيط القلب للمرضى، بما 
يس��ّهل عملية النقل السريع لجميع 

المرضى إلى المركز.
ولف��ت إل��ى أنه ت��م إط��الق حملة 
»قلب��ك أمان��ة« ع��ن طري��ق مركز 
محمد بن خليفة س��لمان آل خليفة 
التخصص��ي للقل��ب، وه��ي موازية 
للبرنام��ج الوطني لع��الج الجلطات 
القلبي��ة الحادة، وته��دف إلى زيادة 
وعي المرضى ح��ول أمراض القلب، 
وط��رق  وأعراضه��ا،  ومس��بِّباتها، 
إل��ى  باإلضاف��ة  منه��ا،  الوقاي��ة 
توجيهه��م إل��ى طل��ب المس��اعدة 
الطبي��ة عن طري��ق االتص��ال على 
اإلس��عاف الوطني عل��ى الرقم 999 
الجلطة  بأع��راض  عن��د ش��عورهم 
القلبية الحادة؛ لضمان االس��تجابة 
العالج  عل��ى  والحص��ول  الس��ريعة 
الفوري، وموضحًا أنه حتى اآلن %10 
فقط من مرضى الجلط��ات القلبية 
الح��ادة يتلّق��ون الع��الج عن طريق 
االتصال المباشر باإلسعاف الوطني.

العميد طبيب هيثم أمين

 »األشغال«: نعمل على تطوير 
عدد من الطرق ومشاريع 

الصرف في »الجنوبية«

أك��دت وزارة األش��غال أنه��ا ماضية ف��ي تطوير خدم��ات البنية 
التحتية بما يس��هم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتلبية 
احتياج��ات المواطنين والمقيمين ف��ي مختلف محافظات مملكة 
البحرين، وذلك ضمن مبادرات ال��وزارة في تطوير خدمات البنية 
التحتية، مشيرًا إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير عدد من الطرق 
ومش��اريع للصرف الصح��ي في المحافظ��ة الجنوبي��ة. جاء ذلك، 
خالل اس��تعراض مش��اريع قطاعي الطرق والصرف الصحي -قيد 
التنفي��ذ- في المحافظ��ة الجنوبية م��ع مجلس بل��دي المنطقة 
الجنوبية. وأوضحت الوزارة أن لديها عددًا من المشاريع في قطاع 
الطرق والتي تأتي ضمن الخطة االستراتيجية وتسهم في تطوير 
شبكة الطرق وتوزيع الحركة المرورية من خالل توسعة وتطوير 
الش��وارع الحالية وإنش��اء ش��وارع بديلة وجديدة، مما يسهم في 
تقليل زمن الرحلة لمس��تخدمي الطريق وزيادة مستوى السالمة 
المرورية. وأش��ارت إلى أن من بين مش��اريع الط��رق قيد التنفيذ 
في المحافظة الجنوبية، مش��روع توسعة ش��ارع 77 بالقرب من 
تقاطعه مع ش��ارع 47 - المرحلة األولى - والذي يش��مل تحويل 
الشارع إلى شارع مزدوج مما سيسهم في تنظيم الحركة المرورية 

وتخفيف االزدحام المروري في المنطقة.

 تنظيم الندوة الثالثة حول
فقر الدم المنجلي 18 فبراير

تح��ت رعاية رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، تس��تعد المستش��فيات 
الحكومي��ة لتنظيم الن��دوة الثالث��ة حول فقر ال��دم المنجلي 
يوم الس��بت 18 فبراير في فندق الخليج بمشاركة واسعة من 

الكوادر الطبية والخبراء واالستشاريين.
وأك��د نائب العام للخدم��ات الطبية رئيس لجن��ة إدارة مركز 
أمراض ال��دم الوراثية رئيس الندوة الوطنية الثالثة حول فقر 
ال��دم المنجلي الدكتور حازم العال��ي، أن الندوة تأتي امتدادًا 
للنجاحات التي حققتها في النس��ختين األولى والثانية، مبينًا 
إلى أن الجهود متواصلة نحو مواصلة تقديم أفضل الخدمات 
الطبية للمرضى والمصابين بفق��ر الدم المنجلي عبر تقديم 

الرعاية الطبية الشاملة.
وأش��ار إلى أن رعاي��ة رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة لها انعكاس��ات 
إيجابي��ة كبي��رة عل��ى نج��اح الندوة ف��ي ظل ح��رص معاليه 
عل��ى تقديم كام��ل الدعم للجن��ة المنظمة، مش��يدًا بجهود 
المستش��فيات الحكومية والعمل ال��دؤوب الذي تقوم به من 

أجل مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في المملكة.

افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى عوالي
تم أمس افتتاح التوسعة الجديدة لمستشفى عوالي وذلك بحضور الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة نفط البحري��ن »بابك��و« الدكتور عبدالرحم��ن جواهري 
وأعض��اء اإلدارة التنفيذي��ة ومس��ؤولي الش��ركة. وف��ي جول��ة تفقدية في 
المرافق الجديدة، رافقه خاللها رئيس المستش��فى ورئيس األطباء الدكتور 
طارق حميد، اطلع الدكتور جواهري والحضور على الوحدات العالجّية الجديدة 
وم��ا تضمه من أجه��زة متطورة ومعدات تش��خيصية على أحدث مس��توى 
يقوم على تش��غيلها كوادر مؤهلة تأهي��اًل عاليًا. وقال الرئيس التنفيذي إن 
التوس��عة الجديدة لمستشفى عوالي س��وف تضيف زخمًا كبيرًا للمستشفى 
وس��تعزز من سمعته كواحد من المستش��فيات النوعّية الذي يقدم خدمات 
عالجّية شاملة في البحرين، منوهًا بما يضمه المستشفى من كفاءات طبية 
مش��هود لها بالخبرة الكبيرة س��واء أطباء أو استشاريون، إضافة إلى الكوادر 

التمريضية الذين تم اختيارهم على أساس من الكفاءة والمهنية.
وأوض��ح الدكت��ور جواهري بأن مستش��فى عوالي قد أصبح الي��وم واحدًا من 
المؤسسات العالجية ذات المستوى الرفيع والخدمات الطبية الراقّية، وأصبح 
يس��تقطب المرضى من جميع أرجاء المملكة مم��ن يفضلون الحصول على 
الخدم��ات العالجّية المتميزة التي يقدمها المستش��فى، مؤكدًا بأن افتتاح 
التوس��عة األخي��رة بم��ا تضمه م��ن عي��ادات وتخصصات جدي��دة وأجهزة 

ومعدات تش��خيصية وعالجية على أرفع مس��توى، من ش��أنها أن ُتسهم في 
اس��تقطاب المزي��د من الراغبين ف��ي تلقي العالج المتخص��ص، األمر الذي 
سيس��هم في تخفيف الضغط على المستش��فيات والمراكز العالجّية األخرى 
في المملكة. وأضاف أن مجلس إدارة الش��ركة برئاس��ة عبداهلل جهاد الزين 
قد أولوا هذا المش��روع اهتمامًا خاصًا منذ بداية وضع حجر األس��اس وحتى 

استكماله بالشكل الذي يليق بسمعة شركة »بابكو«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/12/watan-20230212.pdf?1676184620
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/1051423
https://alwatannews.net/article/1051489
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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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المنام - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  اســـتقبل 
رئيـــس مجلـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة  إدارة 
الشـــيخ ســـلمان بن عبدهللا بن حمد آل 
خليفـــة، بمكتبـــه ســـفير ســـلطنة عمـــان 
الشـــقيقة لـــدى مملكـــة البحرين فيصل 

البوسعيدي.
واســـتعرض الشيخ ســـلمان مع السفير 
العمانـــي العالقات األخويـــة التاريخية 

الوثيقة التي تربط البلدين الشـــقيقين، 
العالقـــات  هـــذه  تشـــهده  بمـــا  مشـــيدا 
المتميـــزة مـــن تقدم وتطـــور في جميع 
المجـــاالت بفضـــل مـــا تحظـــى بـــه مـــن 
البـــالد  لـــدن ملـــك  رعايـــة ودعـــم مـــن 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد 
بن عيســـى آل خليفـــة، وأخيه صاحب 
طـــارق  بـــن  هيثـــم  الســـلطان  الجاللـــة 
المعظم سلطان سلطنة عمان المعظم.

تنمية آفاق التعاون الثنائي مع عمان

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أّكـــد جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة أن إجمالي عـــدد الموظفين غيـــر البحرينيين 
في الوزارات والهيئات والمؤسســـات الحكوميـــة الخاضعة لقانون الخدمة 
المدنية يبلغ 6979 موظفًا، ومن هذا العدد 1206 موظفين تمت االستعانة 
بهـــم في القطاع الصحـــي في جائحة كورونا وذلك نظـــرًا للظروف الطارئة 

التي مرت بها المملكة، جميعهم يعملون بنظام العقود المؤقتة.
وقال الجهاز في رّده على السؤال البرلماني المقدم من النائب خالد بوعنق 
إن تجديـــد العقـــود يعود للجهـــات الحكومية المتعاقدة ومـــدى احتياجاتها 
الفعليـــة بما ال يؤثـــر على الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية بشـــتى 
مجاالتهـــا، ويقـــوم جهـــاز الخدمـــة المدنيـــة في حـــال طلب تجديـــد العقود 
بالتأكـــد مـــن عـــدم وجود المرشـــح البحرينـــي المؤهل لشـــغل الوظيفة قبل 
الموافقـــة علـــى طلب الجهـــة، حيث يتم تزويـــد الجهة الحكوميـــة من قبل 
الجهـــاز بمجموعة من الســـير الذاتية لمرشـــحين بحرينيين مؤهلين لشـــغل 
الوظيفة عوضًا عن تجديد العقود في حال توافر ذلك، ويأتي ذلك التزامًا 
بتطبيـــق أحكام قانـــون الخدمة المدنيـــة والئحته التنفيذية بشـــأن أولوية 
المرشـــح البحرينـــي لشـــغل الوظيفـــة العامة، األمـــر الذي تـــم بموجبه إنهاء 
عقـــود 2957 موظفـــًا غير بحريني في الفترة مـــن 1 يناير 2018 ولغاية 30 

ديسمبر 2022م.

إنهاء عقود 2957 وافًدا في 4 سنوات

المنامة - وزارة الخارجية

مـــن  األولـــى  الجولـــة  ُعقـــدت 
المشـــاورات السياســـية بين مملكة 
فيتنـــام  وجمهوريـــة  البحريـــن 
وزارة  بمقـــر  أمـــس  االشـــتراكية، 
وزارة  وكيـــل  برئاســـة  الخارجيـــة، 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة، 
ونائـــب وزير الخارجيـــة الفيتنامي 

فام كوانغ هيو.
وتـــم خـــالل االجتماع، اســـتعراض 
عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون بيـــن 

مملكـــة البحرين وجمهورية فيتنام 
االشـــتراكية، وســـبل تعزيزهـــا فـــي 
السياســـية  المجـــاالت  مختلـــف 
والتقنيـــة  والعلميـــة  واالقتصاديـــة 
المصالـــح  يحقـــق  بمـــا  والثقافيـــة 
المشـــتركة لكال البلدين والشـــعبين 
الصديقين، هذا إلى جانب مناقشة 
القضايـــا اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي 
إطـــار الحـــرص على ترســـيخ األمن 
والســـلم الدولييـــن، ودعـــم أهـــداف 

التنمية المستدامة.

تعزيز التعاون السياسي واالقتصادي مع فيتنام

افتتاح الورشة التشاورية إلعداد االستعراض الطوعي الثاني للبحرين
بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة

افتتحـــت وزيـــرة التنمية المســـتدامة 
نـــور الخليـــف، بحضـــور وكيـــل وزارة 
الخارجية للشـــؤون السياسية الشيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، والمنسق 
المقيـــم ألنشـــطة األمم المتحـــدة لدى 
أولـــى  المقـــّود،  البحرينخالـــد  مملكـــة 
ورش العمـــل التشـــاورية ضمـــن خطة 
إعـــداد مملكـــة البحرين الســـتعراضها 
حـــول  الثانـــي  الطوعـــي  الوطنـــي 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
والذي ســـيتم تقديمه خـــالل المنتدى 
بشـــأن  المســـتوى  الرفيـــع  السياســـي 
مدينـــة  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
نيويـــورك بشـــهر يوليو من هـــذا العام 
بعنـــوان “تســـريع وتيـــرة التعافـــي من 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 
19( والتنفيـــذ الكامل ألهداف التنمية 

المستدامة لعام 2030”.
األولـــى  التشـــاورية  الورشـــة  وتأتـــي 
لمناقشـــة أهداف التنمية المســـتدامة 
والتـــي اســـتهدفت القطـــاع الحكومي 
بمشـــاركة 30 جهـــة حكوميـــة، ضمـــن 
ســـتعقد  تشـــاورية  ورش  سلســـلة 
خـــالل األســـابيع القادمـــة مـــع ممثلين 
والســـلطة  المدنـــي،  المجتمـــع  مـــن 
والقطاع  واألكاديمييـــن،  التشـــريعية، 
لملـــف  الداعمـــة  والجهـــات  الخـــاص، 
الشـــباب،  إلـــى  باإلضافـــة  المـــرأة، 
إلعـــداد  الدوليـــة  للمنهجيـــات  وفقـــًا 

االستعراضات الوطنية الطوعية.
للحـــوار  مســـاحة  الورشـــة  ووفـــرت 
وتبـــادل المعرفة وفرصة إلبراز التزام 
مملكـــة البحرين وجهودها المســـتمرة 
لتحقيق االســـتدامة في شّتى نواحي 

التنميـــة فـــي ظـــّل المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيـــادة ملـــك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، والمتابعـــة المســـتمرة من 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة،. ويشـــكل 

الطوعـــي  الوطنـــي  االســـتعراض 
الثاني حـــول تحقيق أهـــداف التنمية 
المســـتدامة فرصـــة لتســـليط الضـــوء 
على التقـــدم المحرز في تنفيذ أجندة 
2030 منذ إعداد المملكة الستعراضها 
عـــام  فـــي  األول  الطوعـــي  الوطنـــي 

.2018

المنامة - وزارة التنمية المستدامة

المنامة - بنا

أنـــاب ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وزيـــر العدل والشـــؤون 
اإلســـالمية واألوقاف نـــواف المعاودة، للمشـــاركة في 
أعمـــال المؤتمر رفيع المســـتوى لدعـــم مدينة القدس، 
الـــذي أقيـــم أمـــس فـــي مقـــر األمانـــة العامـــة لجامعـــة 
الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار 

“القدس صمود وتنمية”.
مصـــر  رئيـــس جمهوريـــة  بمشـــاركة  المؤتمـــر،  وُعقـــد 
العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، وملك المملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية الشـــقيقة جاللـــة الملـــك عبـــدهللا 
الثاني ابن الحســـين، ورئيس دولة فلســـطين الشقيقة 
محمـــود عباس، واألمين العـــام للجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط، ومشـــاركة عربيـــة وإقليمية ودولية رفيعة 

المستوى.
وأكـــد وزيـــر العـــدل موقـــف مملكـــة البحريـــن الرافض 
ألي إجـــراءات تهـــدف إلـــى تغييـــر الوضـــع التاريخـــي 
والقانوني لمدينة القدس الشـــريف، وضرورة الحفاظ 
علـــى هويتها التاريخية والدينية والحضارية، والعمل 

على دعم األشقاء الفلسطينيين.
وأكد موقف البحرين الثابت والداعم لحقوق الشـــعب 
الفلســـطيني، طبًقا لقـــرارات الشـــرعية الدولية، وحقه 
فـــي إقامة دولته المســـتقلة ذات الســـيادة على حدود 
الرابـــع مـــن يونيـــو 1967 وعاصمتها القدس الشـــرقية 
وعودة الالجئين وفق حل الدولتين بموجب ما نصت 

عليه قرارات الشرعية الدولية.

مؤكًدا موقف البحرين الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

الملك المعظم ينيب وزير العدل للمشاركة في مؤتمر دعم القدس
مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

فـــي إطـــار خطـــة وزارة التربيـــة والتعليـــم 
تحديـــد  اختبـــاري  علـــى  الطلبـــة  لتدريـــب 
 IELTS اإلنجليزيـــة  اللغـــة  فـــي  المســـتوى 
الدليـــل  بتوزيـــع  وإلحاقـــًا   ،TOEFLو
االسترشـــادي لولـــي األمر، تـــم امس األحد 
توزيـــع 13 ألـــف نســـخة من دليـــل الطالب 
طلبـــة  علـــى  االختباريـــن،  هذيـــن  بشـــأن 
المســـتوى الثالث من كافة المسارات في 
جميـــع مـــدارس المرحلـــة الثانويـــة البالغ 

عددها 41 مدرسة.
جـــاء ذلـــك ضمـــن التنســـيق المســـتمر بيـــن إدارة 

سياسات وتطوير المناهج، وإدارات عمليات المناطق التعليمية، 
وقطاع الخدمات المساندة.

ويتضمـــن دليـــل الطالب محورين أساســـيين هما محـــور اختبار 
IELTS، ومحـــور اختبار TOEFL، حيـــث يحتوي كل محور على 
مقدمة تمهيدية، وشـــرح لمحتوى كل قســـم من أقسام االختبار، 
مرفق بنماذج من فقرات اختبارات ســـابقة، إضافٍة إلى عدد من 
المواقـــع اإللكترونيـــة والتطبيقات التي يمكن للطلبة االســـتفادة 

منهـــا لتطويـــر مهاراتهـــم فيمـــا يتعلق 
مـــع  الدولييـــن،  االختباريـــن  بتقديـــم 
اشـــتمال كل محور علـــى مجموعة من 
االختبـــارات المتكاملـــة لزيـــادة فـــرص 
تـــدرب الطلبـــة وضمـــان حصولهـــم على 
متطلبـــات  المرجـــّوة حســـب  الدرجـــات 
مؤسســـات التعليم العالي وســـوق العمل 

داخل مملكة البحرين وخارجها.
يذكر أن الطلبة سيخضعون اليوم االثنين 
القبلـــي  لالختبـــار  فبرايـــر   13 الموافـــق 
الـــذي ســـيقيس قدراتهـــم فـــي المهـــارات 
االساســـية األربعـــة المطلوبة لهذه االختبارات وهي )االســـتماع، 
القـــراءة، الكتابة، والتحدث(، وتمت جدولـــة هذا االختبار ضمن 
جـــدول اليـــوم الدراســـي، ثـــم ســـيخضع الطلبـــة فـــي شـــهر مايو 
المقبـــل لالختبـــار البعـــدي لقياس مدى التطور الـــذي تم تحقيقه 
طـــوال فترة تدريبهم هـــذا الفصل. هذا ويبدي منتســـبو الوزارة 
والمعلمون والطلبة حماســـًا الفتًا لهـــذه الخطوة التطويرية التي 
من شأنها أن تفتح آفاقًا رحبة معززة للمستقبل العلمي والعملي.

لطلبة المستوى الثالث في 41 مدرسة ثانوية... “التربية”:

TOEFLو IELTS توزيع 13 ألف نسخة من دليل الطالب الختباري

70 % نسبة اإلنجاز بالمرحلة األولى لـ “شرق سترة”
حجز مواعيد زيارة “الحي النموذجي” إلكترونيًّا... الرميحي:

كشــفت وزيــرة اإلســكان والتخطيــط العمرانــي آمنــة الرميحــي عن أن نســب اإلنجاز 
بمشــروع المرحلة األولى لمدينة شــرق ســترة والمتضمنة تنفيذ 1077 وحدة ســكنية 
باإلضافــة إلــى أعمــال البنيــة التحتية الثانويــة لتلك المرحلة قد بلغت 70 %، مشــيرة 
إلــى أنــه مــن المؤمــل االنتهــاء مــن تنفيــذ وحــدات المرحلــة األولــى قبــل نهايــة العــام 

الجاري، وفًقا للجدول الزمني المعد لتنفيذ المشروع.

وأفادت الوزيرة الرميحي خالل زيارتها 
التفقدية للمدينة أمس ـ األحد ـ بحضور 
عـــدد من المســـئولين بالـــوزارة والفريق 
الهندسي بالمشـــروع، بأن مراحل تنفيذ 
مشروع مدينة شرق سترة تسير بوتيرة 
متسارعة، حيث تسعى الوزارة إلى بدء 
تشـــغيل المرحلـــة األولـــى مـــن المدينـــة 
فـــور اكتمال أعمـــال المرحلة األولى من 
المشروع، والتي ستشهد تسكين 1077 
أســـرة مـــن المواطنيـــن الحاصليـــن على 
شهادات ترشيح، مؤكدة حرص الوزارة 
علـــى ســـير األعمـــال اإلنشـــائية وأعمال 
البنيـــة التحتيـــة بالتـــوازي، ممـــا يؤهـــل 
لسرعة تسليم الوحدات إلى المواطنين 

وفق المواعيد المقررة.
كما أشـــارت الوزيرة لـــدى اطالعها على 
ســـير أعمال المرحلة الثانية للمشـــروع، 
والمتضمنة توفير 563 قســـيمة سكنية، 
إلـــى أن نســـب اإلنجاز في خطـــة إمداد 
القســـائم بخدمـــات البنيـــة التحتيـــة قد 
بلغت 15 %، وأن تلك النســـبة ستشـــهد 
تزايًدا متســـارًعا خالل المرحلة المقبلة، 
التحتيـــة  البنيـــة  أعمـــال  بـــأن  مفيـــدة 
مـــد خطـــوط  تتضمـــن  الجاريـــة حاليـــًا 
الصـــرف الصحـــي، وخطـــوط تصريـــف 
ميـــاه األمطار، وخطوط المياه، وشـــبكة 
الكهرباء، باإلضافة إلى الطرق الرئيسية 
والفرعيـــة، فضـــالً عـــن أعمـــال تســـوية 

القســـائم، مشـــيرة إلى أن تلـــك األعمال 
تؤهل المســـتفيدين من خدمة القســـائم 

للبدء الفوري في بنائها فور استالمها.
لوزيـــرة  التفقديـــة  الزيـــارة  وشـــهدت 
اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي افتتاح 
الحـــي النموذجـــي لمدينة شـــرق ســـترة، 
والـــذي يتضمن وحدات ســـكنية جاهزة، 
ووحـــدة ســـكنية مؤثثـــة، تـــم إعدادهـــا 
كنموذج إلطـــالع المواطنيـــن والزائرين 
علـــى نمـــاذج التصاميـــم المطـــورة التي 
أعدتها الوزارة، سواء المتعلقة بتخطيط 

الحي السكني أو الوحدة السكنية.
وأعلنـــت الرميحـــي عـــن إتاحـــة المجال 
علـــى  الحاصليـــن  المواطنيـــن  أمـــام 
شهادات ترشيح االستفادة من وحدات 
النموذجـــي  الحـــي  لزيـــارة  المدينـــة 
واالطـــالع على نموذج الحـــي والوحدة 
الســـكنية المؤثثـــة، ومداخـــل ومخـــارج 
المدينـــة وفـــق المخطط العـــام للمدينة، 
الحـــي  زيـــارة  آليـــة  تكـــون  أن  علـــى 
النموذجـــي مـــن خالل حجـــز موعد عبر 
والـــذي  للـــوزارة،  اإللكترونـــي  الموقـــع 
يتيـــح مواعيـــد أيـــام “األحـــد والثالثـــاء 
والخميس” من كل أســـبوع من الســـاعة 
التاســـعة صباحًا وحتـــى الواحدة ظهرًا، 
ويرافق الزائرين مرشـــدًا هندسيًا لشرح 
مكونات الحي بشـــكل خـــاص والمدينة 

عموما.

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

أّكـــدت وزارة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي أّن عدد 
الطلبات اإلسكانية القائمة ألهالي الدائرة الخامسة من 
المحافظة الشـــمالية يبلـــغ 1980 طلبًا، من بينهم 1907 
طلبـــات لوحدات ســـكنية، و 53 طلبًا لقســـيمة ســـكنية، 

و20 طلبـــًا لشـــّقة تمليـــك، منّوهة إلـــى أنها تّتبـــع معيار 
أقدميـــة الطلـــب بصفة أساســـية بحســـب المنطقة في 

تخصيصها لخدمات التمليك المتوافرة لدى الوزارة.
جـــاء ذلك في رّدها على الســـؤال البرلماني المقّدم من 

عضو مجلس النواب مريم الصايغ، حيث قالت الوزارة 
إّن القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 قد نظم مسألة 
اســـتحقاق الخدمـــة اإلســـكانية والمعاييـــر التـــي يجب 

على الوزارة اتباعها في تخصيص خدمة التمليك.

“اإلســكــــان”: 1980 طلبـــا لـ “خـــامــســـة الشمـــالـيــــة”
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اســتقبل األميــن العــام للمؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية، الرئيس التنفيــذي للحملة الوطنية لدعــم ضحايا الزلزال في تركيا وســوريا مصطفى الســيد، في مكتبه 
عبدالوهاب الحواج نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الحواج، حيث قدم مواد عينية بقيمة 200,000 دينار نيابة عن مجموعة الحواج دعمًا للحملة الوطنية لدعم 
ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. وذلك تجاوبًا مع التوجيهات السامية بدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا. وبهذه المناسبة توجه األمين العام للمؤسسة الملكية 
لألعمال اإلنســانية بخالص الشــكر والتقدير إلى مجموعة الحواج على مباردتهم الكريمة في تقديم هذا التبرع والتي تأتي تفاعالً مع توجيهات جاللة الملك المعظم 

والحملة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا بقيادة ممثل جاللة الملك ولألعمال اإلنسانية شؤون الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

واكـــد أن هـــذا التجـــاوب الكريـــم من قبل 
مجموعة الحواج يعكس المواقف الثابتة 
والواضحة المشـــرف من القيادة والشعب 
البحريني مع األشـــقاء في سوريا وتركيا، 
والعمـــل علـــى توحيـــد الجهـــود مـــن أجـــل 
تحقيـــق الهـــدف الذي نســـعى إليـــه جميعًا 
وهو مســـاعدة ضحايا الزلـــزال والتخفيف 

من آثار المحنة األليمة التي يمرون بها.
شـــهادة  اللقـــاء  خـــال  الســـيد  قـــدم  كمـــا 

لهـــذا  تقديـــرا  الحـــواج  لمجموعـــة  شـــكر 
التبـــرع الســـخي ومـــا تقدمـــه المجموعـــة 
للحملـــة الوطنية لدعـــم ضحيا الزلزال في 
تركيـــا وســـوريا، داعيا جميع المؤسســـات 
وشـــركات القطـــاع الخـــاص واألفـــراد في 
اإلســـهام هذه الحملـــة الوطنية لمســـاعدة 
فـــي  والمنكوبيـــن  واألصدقـــاء  األشـــقاء 
الظروف اإلنســـانية التي يمرون بها والتي 
تعكس المعدن األصيل للشـــعب البحريني 

والمقيمين الكرام.
بتوجيهـــات  الحـــواج  أشـــاد  جانبـــه  مـــن 
جالـــة الملـــك المعظـــم فـــي دعـــم ضحايا 
الزلـــزال في تركيا وســـوريا مثمنًا ما تقوم 
بـــه الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة في دعم 
الجهود اإلنســـانية لمســـاعدة األشقاء في 
هـــذه الظروف اإلنســـانية األليمة، مشـــيدًا 

اللجنـــة الوطنيـــة بقيـــادة ممثـــل  بجهـــود 
جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــباب ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة، مثمنًا الشراكة المجتمعية وإشراك 
مؤسسات المجتمع في عمل الخير مؤكدًا 
علـــى تشـــرفه شـــخصيًا وجميع منتســـبي 
مجموعـــة الحواج بالمســـاهمة فـــي العمل 
اإلنساني لمساندة األشقاء ضحايا الزلزال 

في تركيا وسوريا.

ضاحية السيف -المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

“الحواج” تتبرع بـ 200 ألف دينار مواد عينية لضحايا الزلزال
السيد: مواقف القيادة والشعب البحريني مشرفة مع األشقاء في سوريا وتركيا

يســـتمر فريـــق البحث واإلنقـــاذ التابع للحـــرس الملكي بقوة 
دفاع البحرين بمتابعة مباشـــرة من مستشـــار األمن الوطني 
قائد الحرس الملكي سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة فـــي مهمته اإلنســـانية عملية ســـواعد الغيث في 
تركيـــا ضمن جهوده لتخفيـــف آثار الزلزال الذي ضرب تركيا 

وسوريا أخيرا.
ويتعامـــل فريـــق البحـــث واإلنقـــاذ الـــذي يعمـــل علـــى مـــدار 
الســـاعة مع أنقـــاض المباني باحترافية عاليـــة، وذلك حرصًا 
منهم على تطبيق أعلى معايير األمن والسامة خال عملية 
انتشال الناجين والستخراج الضحايا والجرحى والمصابين 

العالقين تحت األنقاض في المناطق المنكوبة.

الرفاع - قوة الدفاع

فريق “سواعد الغيث” يواصل مهمته اإلنسانية في تركيا

فـــي إطار تســـهيل إجـــراءات المواطنيـــن البحرينيين الراغبين فـــي العودة إلى 
أرض الوطـــن بعـــد الزلزال الذي وقع بجنوب الجمهورية التركية، قامت ســـفارة 
مملكـــة البحريـــن فـــي أنقرة بتســـهيل إجـــراءات عـــودة المجموعـــة الثانية من 

المواطنين البحرينيين الكرام من مدينتي اورفا وهاتاي إلى مملكة البحرين.
وقـــد ثمن ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى الجمهوريـــة التركية إبراهيـــم العبدهللا، 
التوجيهات الملكية السامية من ملك الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، بتقديم مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة ومد يد العون 
لضحايـــا الزلـــزال الذي ضرب كًا مـــن الجمهورية التركيـــة والجمهورية العربية 
الســـورية، والمتابعة المســـتمرة والحثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لشـــؤون المواطنين 

البحرينييـــن المتواجديـــن في الخارج، مشـــيًدا بالجهود اإلنســـانية البارزة التي 
تضطلع بها المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية بقيادة ســـمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة، ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب.
كمـــا أكـــد الســـفير حرص ســـفارة مملكـــة البحرين فـــي أنقرة على تســـهيل كافة 
اإلجـــراءات وتذليـــل الصعوبـــات والعقبـــات من أجـــل تأمين عـــودة المواطنين 
البحرينييـــن المتواجديـــن فـــي الجمهوريـــة التركيـــة إلـــى أرض الوطن في ظل 
الكارثة الطبيعية التي يشـــهدها الباد، معرًبا عن شكره وتقديره لكافة الجهات 
الرســـمية المعنيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن والجمهوريـــة التركيـــة علـــى تعاونهم 
المستمر وتواصلهم الدائم مع السفارة من أجل تأمين عودة المواطنين لمملكة 

البحرين سالمين معافين.

المنامة - وزارة الخارجية

عودة المجموعة الثانية من البحرينيين من مدينَتي أورفا وهاتاي في تركيا

قـــال األمين العـــام لجمعيـــة الهال 
األحمـــر البحرينيـــة مبـــارك الحادي 
إن الهـــال األحمـــر البحريني يعمل 
ضمن فريـــق الحملة الوطنية لدعم 
المتضرريـــن وضحايـــا الزلـــزال في 
تركيا وسوريا، من خال المساهمة 
الفريـــق  مـــع  المشـــترك  والعمـــل 
الوطنـــي المعني بإغاثـــة المنكوبين 
في الدول المتضررة جراء الزلزال.

حديثـــه  أثنـــاء  الحـــادي  ولفـــت 
خـــال اتصـــال هاتفـــي مـــع “الباد” 
إلـــى أن التبرعـــات التـــي ســـيقدمها 
المواطنـــون فـــي المملكة وســـتصل 
للمعنييـــن في الـــدول المنكوبة عبر 
المنظمـــات الرســـمية للمعنييـــن في 
سوريا وتركيا، تعكس صور تاحم 
الشـــعب البحريني في مد يد العون 
الـــدول  فـــي  األشـــقاء  ومســـاعدة 

المنكوبة المتضررة.
الشـــعب  دور  الحـــادي  وثمـــن 
البحرينـــي في تقديم المســـاعدات 
والوقوف مع أشـــقائه في الظروف 
الروابـــط  منطلـــق  مـــن  الصعبـــة 
ظـــل  فـــي  واإلنســـانية  األخويـــة 
المحنـــة األليمـــة التـــي تعـــرض لهـــا 
والـــذي  المدمـــر  الزلـــزال  ضحايـــا 
خلـــف العديد من الضحايا وأحدث 
دمـــارًا كبيـــرًا فـــي البنيـــة التحتيـــة 

والمنشآت.

الهالل األحمر لـ“^”: مساعدة ضحايا 
رغم الكارثة... رحالت البحرينيين إلى تركيا مستمرةالزلزال تعكس إنسانية البحرينيين

مواعيد عمليات التجميل ثابتة... وإقبال على عروض الفالنتاين

أكد عدد من أصحاب شركات ومكاتب 
السفريات والسياحة استمرار رحات 
السفر إلى مناطق تركيا التي يقصدها 
الســـياح البحرينيون مثل إسطنبول، 
تقســـيم، طرابـــزون، أنطاليـــا، بورصة، 
أنقرة، ريزا، واوردو، من دون إلغاء أو 
تأخير وتأثـــر في عمليات الحجوزات 
لحركة الطيـــران واإلقامات الفندقية، 
أســـعار  متوســـط  يتـــراوح  حيـــث 
الرحـــات إلـــى إســـطنبول وطرابزون 
للفرد الواحد ما بين 240 ولغاية 280 
دينـــارًا لمـــدة 8 أيـــام، للرحـــات التي 
تنطلـــق خال الفتـــرة مـــن 14 ولغاية 

23 فبراير الجاري.
وقال أصحاب مكاتب الســـفريات إن 
حجـــوزات الســـفر بمناســـبة عـــروض 
العـــاج  لرحـــات  أو  الحـــب”  “عيـــد 

مستمرة دون توقف.

مكاتـــب  مالكـــة  قالـــت  جهتهـــا،  مـــن 
ســـفريات وحجـــوزات مـــا بيـــن تركيا 
إن  عبداللطيـــف،  عليـــاء  والبحريـــن 
حجـــوزات الســـياح لـــم تتأثـــر خـــال 
هـــذه الفتـــرة ومازالـــت منتظمة وفق 
تنطلـــق  التـــي  المبرمجـــة  الرحـــات 
مـــن مطـــار البحريـــن الدولـــي، إضافة 
لوجـــود حجـــوزات مســـبقة لعـــدد من 
بالمراجعـــات  الملتزميـــن  المرضـــى 
وإجـــراء الفحوصـــات والعمليات في 
الطبيـــة،  والعيـــادات  المستشـــفيات 
مؤكـــدة أن بعض المرضـــى المصابين 
بأمـــراض الســـرطان لديهـــم مواعيـــد 
في عدد من المستشـــفيات، حيث تم 
التواصـــل مـــع الجهـــات الطبيـــة هناك 
دون  المواعيـــد  تثبيـــت  مـــن  للتأكـــد 
إلغائها، كما أن بعض الســـيدات لديهن 
حجـــوزات مســـبقة إلجـــراء عمليـــات 

التجميل بمختلف أنواعها.
وأكد عدد من أصحاب مكاتب تنسيق 
الدائـــم  حرصهـــم  والســـياحة  الســـفر 
على حث الســـياح لتجنب الســـفر إلى 
المناطق التي حدث فيها الزلزال، كما 
أن المكاتب الســـياحية لديهم طواقم 
في تركيا مؤهلة تتواصل مع الجهات 

الرسمية للتأكد من سامة المواطنين 
أو  الســـياحة  بغـــرض  المســـافرين 

العاج.
ولفت أصحاب المكاتب والســـفريات 
إلى توفير خدمات التأمين االختياري 
للســـفر إلـــى تركيـــا للمســـافرين خال 

فترة األسابيع المقبلة.
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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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مـــع  اتفاقيـــة  البحريـــن”  “زيـــن  وقعـــت 
غرفـــة تجـــارة وصناعة البحريـــن لتزويد 
موظفيهـــم وشـــركائهم بأحـــدث خدمات 
عملهـــم.  موقـــع  فـــي  المحمـــول  الهاتـــف 
تأتـــي هـــذه الشـــراكة كجـــزء مـــن التزام 
فـــي  الرقمـــي  التحـــول  بتســـريع  “زيـــن” 
المملكة وتقديم أحـــدث الحلول الرقمية 

المبتكرة.
 تـــم توقيـــع االتفاقيـــة فـــي مبنـــى غرفة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن بيـــن المديـــر 
المنتدب لشـــركة “زيـــن البحرين”، محمد 
زيـــن العابدين والرئيـــس التنفيذي لغرفة 
عبـــدهللا  البحريـــن،  وصناعـــة  تجـــارة 
اإلدارة  مـــن  أعضـــاء  بحضـــور  الســـادة، 
وقـــال  الجانبيـــن.  كال  مـــن  التنفيذيـــة 
المديـــر المنتدب في زين البحرين محمد 
زيـــن العابديـــن: “يســـعدنا توســـيع حلول 
شـــبكتنا لتضـــم غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
البحريـــن ونتطلـــع إلـــى عالقـــة ناجحـــة 

معهـــم على المدى الطويـــل. تواصل زين 
البحرين توســـيع خدمات شـــبكتها ودعم 
الشركات لالستفادة من إمكانيات حلول 
إن  حيـــث  االســـتخدام.  ســـهلة  الشـــبكة 
أهـــم أولوياتنـــا هي توفيـــر أفضل تجربة 
تقنية للعمالء باســـتخدام أحدث الحلول 
التنفيـــذي  الرئيـــس  وأضـــاف  الرقميـــة”. 
“إن  البحريـــن:  تجـــارة وصناعـــة  لغرفـــة 

شركة زين من الشركات الوطنية الرائدة 
فـــي تقديـــم الحلـــول المبتكـــرة لتســـريع 
خـــالل  مـــن  ونتطلـــع  الرقمـــي،  التحـــول 
توقيع هذه االتفاقية إلى المســـاهمة في 
تقديـــم خدمـــات أفضل في مبنـــى “بيت 
المقبلـــة  المرحلـــة  تتطلبـــه  بمـــا  التجـــار” 
مـــن تقدم كبير فـــي االرتقـــاء بالخدمات 

الرقمية وسرعة إنجازها”.

كجزء من التزام الشركة بتسريع التحول الرقمي بالمملكة

“زين” توقع اتفاقية مع “الغرفة” لتوسيع نطاق حلول شبكتها الداخلية
أكـــد  نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
البحريـــن   - األصغـــر  للتمويـــل  اإلبـــداع 
الخليـــج  لبرنامـــج  التنفيـــذي  والمديـــر 
العربي للتنمية “أجفنذ”، ناصر القحطاني، 
أن ســـيدات األعمال البحرينيات يســـهمن 
في تطويـــر صناعة التمويـــل األصغر في 
البحريـــن وعلى مســـتوى المنطقـــة ككل، 
الفتـــا إلـــى أن هـــذه المســـاهمة تتضمـــن 
جوانب تجارية لناحية دعم المشروعات 
اجتماعيـــة  وجوانـــب  الصغـــر،  متناهيـــة 
لناحيـــة دعم الشـــرائح القائمـــة على تلك 
المشـــروعات بمـــا فيهـــا الشـــباب والمـــرأة 
واألســـر المنتجـــة. جاء ذلـــك في تصريح 
لـــه بمناســـبة إعـــالن “فوربس” عـــن قائمة 
أقـــوى 100 ســـيدة أعمـــال على مســـتوى 
الشـــرق األوســـط، حيث حافظت رئيســـة 
للتمويـــل  مجلـــس إدارة شـــركة اإلبـــداع 
متناهي الصغر منى يوســـف المؤيد على 
حضورهـــا في هـــذه القائمـــة، فيما دخلت 

عضو مجلس إدارة الشـــركة دالل الغيص 
القائمة ألول مرة.

مـــن جانبه هنـــأ الرئيس التنفيذي لشـــركة 
 – الصغـــر  متناهـــي  للتمويـــل  االبـــداع 
البحريـــن خالـــد الغـــزاوي كالً مـــن المؤيد 
والغيـــص علـــى تكريمهـــن ضمـــن قائمـــة 
نســـائية  قيـــادات  تضـــم  التـــي  فوربـــس 

هـــي األكثـــر تأثيرًا في الشـــرق األوســـط، 
معربـــا عن الفخر واالعتزاز بمســـيرة تميز 
وعطـــاء النســـاء البحرينيـــات بمـــا فيهـــن 
ســـيدات األعمال، وقدرتهـــن على العطاء 
والتميـــز وقيـــادة المؤسســـات التجاريـــة 
واالجتماعيـــة إلـــى أفق أرحب مـــن النمو 

والتطور.

هنأ المؤيد والغيص بحلولهما ضمن قائمة “فوربس”..”اإلبداع”:

سيدات األعمال البحرينيات يسهمن بتطوير صناعة التمويل األصغر بالمنطقة

الجديـــدة  التوســـعة  أمـــس،  صبـــاح  افتتحـــت، 
لمستشفى عوالي، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي 
لشركة نفط البحرين “بابكو” عبدالرحمن جواهري، 

وأعضاء اإلدارة التنفيذية ومسؤولي الشركة.
وفـــي جولة تفقدية فـــي المرافق الجديـــدة، رافقه 
خاللها رئيس المستشـــفى ورئيـــس األطباء طارق 
حميـــد، اطلـــع جواهـــري والحضور علـــى الوحدات 
العالجّيـــة الجديدة ومـــا تضمه من أجهزة متطورة 
ومعـــدات تشـــخيصية علـــى أحدث مســـتوى يقوم 

على تشغيلها كوادر مؤهلة تأهيالً عاليًا.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي إن التوســـعة الجديـــدة 
لمستشـــفى عوالـــي ســـوف تضيـــف زخمـــًا كبيـــرًا 
مـــن  مـــن ســـمعته كواحـــد  للمستشـــفى، وســـتعزز 
المستشفيات النوعّية الذي يقدم خدمات عالجّية 
شـــاملة فـــي مملكـــة البحريـــن، منوهـــًا بمـــا يضمـــه 
المستشـــفى من كفاءات طبية مشهود لها بالخبرة 
الكبيرة، ســـواء أطباء أو استشـــاريين، إضافة إلى 
الكـــوادر التمريضيـــة الذيـــن تـــم اختيارهـــم علـــى 

أساس من الكفاءة والمهنية.
وأوضـــح جواهري أن مستشـــفى عوالي قد أصبح 
ذات  العالجيـــة  المؤسســـات  مـــن  واحـــدًا  اليـــوم 
الراقّيـــة،  الطبيـــة  والخدمـــات  الرفيـــع  المســـتوى 
وأصبـــح يســـتقطب المرضـــى مـــن جميـــع أرجـــاء 
المملكـــة ممـــن يفضلـــون الحصول علـــى الخدمات 

العالجّية المتميزة التي يقدمها المستشفى، مؤكدًا 
أن افتتاح التوسعة األخيرة بما تضمه من عيادات 
وتخصصات جديدة وأجهزة ومعدات تشـــخيصية 
وعالجية على أرفع مســـتوى، من شـــأنه أن يســـهم 
في اســـتقطاب مزيد من الراغبين في تلقي العالج 
المتخصـــص، األمـــر الـــذي سيســـهم فـــي تخفيـــف 
الضغـــط علـــى المستشـــفيات والمراكـــز العالجّيـــة 

األخرى في المملكة.
وأضاف أن مجلس إدارة الشـــركة برئاســـة عبدهللا 
جهـــاد الزين قد أولى هذا المشـــروع اهتمامًا خاصًا 
منـــذ بداية وضع حجر األســـاس وحتى اســـتكماله 
بالشكل الذي يليق بسمعة شركة “بابكو”، مؤكدًا أن 
إدارة الشـــركة لن تدّخر جهدًا في تلبّية احتياجات 

العاملين بالشـــركة وعائالتهم، متمنيًا للجميع دوام 
الصحة والعافّية.

يذكر أن التوسعة الجديدة لمستشفى عوالي تضم 
العديـــد من الوحدات الطبيـــة، منها وحدة متطورة 

للعـــالج باألوكســـجين عالي الضغـــط HBOT حيث 
تديـــر هذه الوحدة أول امـــرأة بحرينية متخصصة 
فـــي هـــذا المجـــال الفريد مـــن نوعه، والـــذي يخدم 
الغطـــس  إصابـــات  مـــن  يعانـــون  الذيـــن  المرضـــى 
والتسمم بأول أكسيد الكربون ومرضى السرطان، 
كما تقـــدم الوحدة عالجات فعالة في مجال إعادة 
التأهيل بعد الســـكتات الدماغيـــة ومرض الزهايمر 

إضافة إلى العالجات المضادة للشيخوخة.
وتشـــمل التوســـعة الجديـــدة كذلك وحـــدة للعالج 
الطبيعـــي مجهزة بمعدات حديثة للعالج الطبيعي، 
بأحـــدث  المـــزود  المائـــي  العـــالج  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
 4 التـــي تضـــم  التقنيـــات، وتقـــدم هـــذه الوحـــدة، 
عيـــادات فردية تتمتـــع بخصوصية كاملة، خدمات 

التشـــخيص وإعادة التأهيـــل والوقاية. وباإلضافة 
إلـــى ذلـــك توجد غرف واســـعة لكبار الشـــخصيات، 
وغـــرف يمكن تحويلها إلى غرف عزل عند الحاجة 
تم تشـــييدها بأعلى المواصفات، فيما تمت إضافة 
صيدلية جديدة واســـعة تستوعب أعداد المرضى 

بكل خصوصية وراحة.
الطبيـــة  واألجهـــزة  بالمعـــدات  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا 
 )BIA( والتشـــخيصية الحديثة، يوجد جهاز تحليل
المتخصـــص فـــي قيـــاس تكويـــن جســـم االنســـان 
بنـــاًء على المعدل الذي ينتقل بـــه التيار الكهربائي 
عبـــر الجســـم حيـــث يتوفر هـــذا الجهاز فـــي عيادة 
 )DEXA( اختصاصـــي التغذيـــة، كمـــا يوجـــد جهـــاز
وهـــو جهاز فريد مـــن نوعه يمكنـــه أداء وظيفتين 
رئيســـيتن فـــي آن واحـــد، أولهـــا قيـــاس الكثافـــة 
المعدنيـــة للعظـــام والـــذي يمكن بواســـطته تحديد 
كثافة العظام وتشخيص هشاشة أو ترقق العظام، 
أمـــا الميزة الثانية للجهاز فتكمن في تحليل دهون 
الجســـم مما يساعد على تحديد نسبة الدهون لدى 
االنســـان باعتبارها عامل رئيسي لإلصابة بأمراض 
مصاحبـــة أخـــرى. كمـــا يحتـــوي المبنى علـــى جهاز 
ذاتـــي لتســـجيل الدخـــول، وهي خدمـــة مخصصة 
فقـــط لموظفـــي شـــركة “بابكـــو” لتســـريع حضـــور 
المواعيد علمًا أن مستشفى عوالي هو الوحيد في 

المملكة الذي يوّفر مثل هذه الخدمة الحديثة.

ق الحديثة د المراف ق ي... وجواهري يتف ى عوال افتتاح التوسعة الجديدة لمستشف
تشّكل دعماً مهماً للقطاع الصحي والعالجي بمملكة البحرين

أطلـــق صندوق العمـــل “تمكيـــن” عددا من 
البرامج لدعم قطاع الصناعات اإلبداعية، 
والتـــي تـــم تدشـــينها مـــن خـــالل فعاليـــة 
مجـــال  فـــي  الخبـــرة  أصحـــاب  حضرهـــا 
الصناعـــات اإلبداعية إلـــى جانب عدد من 
المراكـــز اإلبداعيـــة، حيـــث تضمـــن الدعم 
اإلعالن عـــن التعاون مع عـــدد من المراكز 
اإلبداعيـــة، إضافـــة إلـــى توفيـــر مســـارات 
متعددة لقطاع الصناعات اإلبداعية ضمن 
برامـــج الدعـــم المختلفـــة، وذلـــك تماشـــيًا 
مـــع األولويـــات الوطنيـــة وخطـــة التعافي 
االقتصـــادي الهادفة إلـــى تنمية القطاعات 

الرئيسة. 
يأتي ذلك من خالل دعم قسمين رئيسين، 
دعـــم  علـــى  األول  القســـم  يركـــز  حيـــث 
المؤسسات واألفراد في قطاع الصناعات 
نمـــاذج  إعـــداد  فـــي  الراغبيـــن  اإلبداعيـــة 
أوليـــة للحصـــول علـــى فرصـــة التمويـــل، 
إضافـــة إلى توفير الدعـــم المخصص لكل 
قطـــاع فرعـــي، والـــذي يلبـــي احتياجـــات 
متطلبـــات التوظيف والتدريب، فضالً عن 

دعـــم المبدعيـــن فـــي تســـويق منتجاتهـــم 
وذلـــك  والعالميـــة،  اإلقليميـــة  لألســـواق 
مخصصـــة  مســـارات  توفيـــر  خـــالل  مـــن 
لقطـــاع الصناعـــات اإلبداعية ضمن برامج 
دعـــم األفـــراد والمؤسســـات المختلفة بما 
يتـــالءم مـــع الشـــروط واألحـــكام الخاصة 
ثـــالث  دعـــم  يتـــم  حيـــث  برنامـــج،  بـــكل 
فئات رئيســـة وهي المؤسســـات المبتكرة، 
اإلبـــداع.  ومراكـــز  اإلبداعيـــة،  المشـــاريع 
والقســـم الثانـــي للدعـــم يتضمـــن التعاون 
مـــع عدد مـــن المراكز اإلبداعيـــة الحتضان 
رواد الصناعـــات اإلبداعية لتســـريع عملية 
نموهـــم وزيـــادة عوائدهـــم فـــي مجاالتهم 
المختلفـــة. وتتضمـــن المراكـــز االبداعيـــة: 
والرياضـــة   )Gaming( األلعـــاب  تطويـــر 
 D11 اإللكترونيـــة بالشـــراكة مع مؤسســـة
لأللعاب، وقطاع الفنون البصرية بالشراكة 
مـــع الـــرواق واالتحـــاد العالمـــي لصاحبات 
األعمال والمهن البحرينية، وقطاع تصميم 
األزياء بالشراكة مع أرتيزانا الرائد المبدع 
)+973( إلى جانب ذا كولكتف هاب لقطاع 

اإلعالم الرقمي.
و صّرحـــت الرئيـــس التنفيـــذي لصنـــدوق 
العمـــل “تمكيـــن” مهـــا مفيـــز بـــأن “تواصل 
تمكيـــن التزامهـــا فـــي دفـــع عجلـــة النمـــو 
جميـــع  دعـــم  خـــالل  مـــن  االقتصـــادي 
القطاعات، وخصوصا القطاعات الرئيسة، 
والتي يشـــكل قطـــاع الصناعات اإلبداعية 
أبرزهـــا، لمـــا لـــه مـــن دور كبيـــر فـــي صقل 
مهارات الكـــوادر الوطنية نظـــرا لما تتمتع 

بـــه المملكـــة من مواهـــب مؤهلـــة بقدرات 
قـــادرة  مبتكـــرة  وأفـــكار  عاليـــة  رياديـــة 
علـــى اإلبداع والمنافســـة محليـــا ودوليًا”. 
وأضافت “نســـعى من خالل هذه المبادرة 
والمؤسســـات  األفـــراد  وصـــول  لتســـهيل 
لألسواق العالمية مما يمهد الطريق لفرص 
استثمارية ناجحة ويعزز من مكانة مملكة 

البحرين كمركز لإلبداع والتميز”. 
كمـــا يأتـــي اهتمـــام مملكة البحريـــن بدعم 

الصناعـــات اإلبداعيـــة انطالًقا مـــن تنامي 
أهميتها عالمًيا، نظًرا لما تتيحه من فرصة 
للتعـــرف علـــى إبـــداع ومهـــارات الكـــوادر 
المحليـــة المبتكرة فـــي مختلف المجاالت، 
إلـــى جانب المســـاهمة في تعزيـــز المكانة 
فـــي  عالميـــًا  البحريـــن  لمملكـــة  الرياديـــة 
هـــذا المجال. حيـــث أثبتت الدراســـات أن 
هـــذا القطـــاع يســـهم بنســـبة 7 % في نمو 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي على المســـتوى 
الدولـــي. إضافـــة لذلـــك فـــإن وجـــود  بيئة 
محليـــة محفـــزة وداعمـــة لإلبـــداع تعكس 
أهمية االبتـــكار ودوره في إنعاش الحركة 
الســـياحية في المملكة، الســـيما مع وجود 
مختصيـــن ومهنييـــن ممن لديهم الشـــغف 
لهـــذا القطـــاع، إضافة إلى تمكيـــن الكوادر 
المحليـــة من االنخـــراط في مجـــال ريادة 
نوعيـــة  عمـــل  فـــرص  وتوفيـــر  األعمـــال 
للبحرينييـــن إلى جانب وجـــود العديد من 

فرص االستثمار إقليميًا وعالميًا.
يذكـــر أنـــه فـــي العـــام الماضـــي، بلـــغ عـــدد 
المؤسســـات المدعومـــة فـــي كافـــة برامج 

الصنـــدوق نحـــو 4.1 ألـــف مؤسســـة مـــن 
مختلـــف القطاعـــات واألحجـــام التنموية، 
كمـــا تـــم دعـــم 71 % من المؤسســـات في 
تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية. إضافة 
لذلـــك، فقـــد تم العمل وفق نهج اســـتباقي 
الســـتقطاب طلبات المشاريع الواعدة مما 
انعكس على زيادة دعم الوظائف النوعية 
بنســـبة 21 %، تضمنـــت حصـــول الكـــوادر 
الوطنيـــة علـــى أكثـــر مـــن 10 آالف فرصة 
للتوظيـــف إلـــى جانـــب حصـــول  8.4 ألف 
فرصـــة للتدريـــب لتعزيـــز مشـــاركتهم في 
ســـوق العمل. وتأتي هذه المبادرة تماشيًا 
مـــع األولويـــات اإلســـتراتيجية لهـــذا العام 
المرتكزة على أربعة محاور رئيســـة، وهي 
رفع نسبة مشاركة البحرينيين، والتدريب 
بحســـب متطلبات ســـوق العمـــل للمهارات 
الجديدة والناشـــئة، فضالً عن دعم تطوير 
المؤسسات والنظام البيئي لريادة األعمال 
ممـــا يســـهم فـــي تعزيـــز األثـــر االقتصادي 

والنمو المستدام.

“تمكين” تدعم الصناعات اإلبداعية لتنمية مهارات االبتكار
عبر عدد من البرامج المختلفة تماشياً مع األولويات الوطنية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

رسالة وزيرة الصحة للصحافة
جمعنـــي أول لقاء مـــع وزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت الســـيد جواد 
حســـن يـــوم الثالثاء الماضـــي في افتتـــاح المعـــرض التشـــكيلي للفنانة 
الشـــيخة هال بنـــت محمد آل خليفة بالمحرق، حيث كانت ســـعادتها من 
ضيـــوف المعرض، وبعد تبادل أطراف الحديث زودتني برقمها الخاص، 

وقالت بالحرف “كلنا فريق البحرين”.
مـــا قامت به الوزيرة ال يحتاج إلى تفســـير، فهي رســـالة صافية صادقة 
بأن بابـــي مفتوح للصحافة، وأي أوجه قصور ومالحظات تجدونها في 
أي موقع أبلغوني على الفور بالمفهوم العلمي الدقيق، وهذا تأكيد أيضا 
على معرفة ســـعادتها بأن للصحافة وظيفة ورسالة سامية في المجتمع 
ويجـــب علـــى كل مســـؤول تذليـــل كل العقبات والصعاب التـــي قد تؤثر 

على عمل الصحافي أو تحد من عطائه.
عندمـــا تجـــد الوزيـــر أو المســـؤول يتفهـــم ويقـــدر مشـــقة هـــذه المهنـــة 
والمجهود الضخم الذي يقوم به كاتب الرأي أو الصحافي، تشعر بالرضا 
بأنك قدمت وتقدم الكثير للوطن وأهله، وتقوم بدورك بأمانة شـــديدة. 
تشـــعر بأنك جزء من صنع القرار على اعتبـــار أن الصحافة مرآة صادقة 

للمجتمع ولها مكانتها الالئقة مثل بقية المهن في رفعة وتقدم الوطن.
عندمـــا نكتـــب أعمدتنا اليوميـــة، ال نكتب بدوافع التســـلية والمتعة، إنما 
نكتـــب حبـــا فـــي الوطـــن وأن تكـــون أقالمنا عنصـــرا فاعـــال ومؤثرا في 
نجاحـــه فـــي مختلف الميادين، ونبذل كل جهـــد صادق من أجل تحقيق 
األهـــداف والوصـــول إلى الغايات النبيلة، وكما قال ســـيدي جاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه “لقد 
أثبتت الصحافة ووســـائل اإلعالم، بتاريخها الوطني المشرف وتمسكها 
بمبادئ وأخالقيات المهنة، أنها لبنة أساسية في بناء المجتمع وتقدمه، 
ومنارة للفكر واإلبداع والمعرفة، وأنها مكون أســـاس في دولة القانون، 
وصمـــام أمان ضد التطـــرف واإلرهاب وخطاب التحريـــض والكراهية”، 
كما أكد ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعـــاه، أن للصحافـــة 

المحلية دورا رائدا وفاعال في التنمية والبناء والتطوير.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

ـــابِق )تجديد لحظة الميثاق( ســـألني أحُد األصدقاِء:  تعقيًبا على العموِد السَّ
“مـــا الـــذي بقَي مـــن الميثاق بعد 22 ســـنة من التصويِت عليـــه؟”. قلت: إنني 
وابِت والقيـــِم والرؤى  أنظـــر إلـــى الميثـــاق باعتباره مدونـــًة من المبـــادِئ والثَّ
، ولذلك مهما تغيـــرت األوضاُع  التـــي حِظَيـــت بمـــا يقارب اإلجمـــاع الوطنـــيِّ
واألحـــواُل، وتعددت األفـــكاُر واالتجاهاُت، فإن الميثاَق ســـيظل يســـتوعُب 

مجمل تطلعاتها المشروعِة، وسوف يبقى مرجًعا صالًحا ألمٍد بعيٍد. 
اريـــِخ، لحظًة ارتقائيـــًة لتجديِد  صحيـــٌح أنَّ تلـــك اللحظـــة كانت، بمعيـــاِر التَّ
ولِة والمجتمِع مًعا، وتحصينهما  ات السياسيِة والثقافيِة واالجتماعيِة للدَّ الذَّ
ـــل لحيويِة المجتمعاِت، لكنها ليســـت معلقًة على  ضـــدَّ عوامـــــِل الوهِن المعطِّ
، بل هي ممتدة إلـــى اليوِم، يفترُض أن  لحظـــة التَّصويـــِت واإلجماع الوطنيِّ

تحتكُم إليه األفعال واألقواُل جميُعها.
لقـــد أْدَرَكـــْت أغلُب القـــوى الحّيُة فـــي المجتمِع تلـــك الحقيقـــَة، فنظرت إلى 
الميثاق كمرجعية لإلجماع والوحدِة. والتاريُخ المعاصُر يعطينا العديَد مــــن 
ــــواهِد علـى صــــدِق هـــــذا اإلدراِك وأهميِتِه. فالميثاُق نقطُة تّحوٍل مهمٍة،  الشَّ
ـــراكِة الوطنيِة من أجل  بمـــا يمثله من تطوير للحياة السياســـية، وتعزيٍز للشَّ
ا، واستشـــراِف تطّوِر المجتمع وتطلعاتِه  بنـــاِء المجتمِع الديمقراطيِّ تدريجيًّ
اِت وتوفيِر ســـبل العيِش الكريِم، في مجتمٍع حرٍّ  نحو تعزيِز الحقوِق والحريَّ

متقدٍم.
”، وتمّثالً  وباختصـــار مازلُت أرى الميثاَق اســـتجابةً  “لنداء الواجـــب الوطنيِّ
للحاضر والمســـتقبل، وإدراًكا لمـــا تحمله التحّوالُت الدوليـــُة واإلقليميُة من 
ـــعِب بحياٍة  انعكاســـاٍت ومخاطـــر واســـتحقاقاٍت، وتأكيـــًدا على جـــدارةِ الشَّ
سياســـيٍة ديمقراطيـــٍة حقيقيـــٍة، وإحاطـــة ممارســـتها بالضوابـــط والقواعـــد 

الدستورية والقانونيِة التي تضمن لها أسباب الّنجاح واالستمراِر.
صحيـــٌح أن التجربـــَة واجهتهـــا بعـــُض التحديـــاِت، نتيجـــًة لعوامـــل عديـــدٍة 
داخليـــٍة وخارجيـــٍة، إال أن مشـــروَع التحديِث واإلصالِح، ســـوف يظلُّ هدًفا 
مشـــترًكا بين الدولة وقوى المجتمع، في سبيل استكماِل بناِء دولِة الحداثِة 
والمواطنِة المتســـاويِة، ضمن برامَج وطنية ُيسهم فيها الجميُع على أساس 
مرجعيـــة الميثـــاِق، بالتمســـِك الوثيِق بمكاســـب الدولـــِة الوطنيـــِة العصرية، 
ومنظومة الُحقوق والحرياِت والمســـؤوليِة المعززة بإنجازات ملموسة على 
األرض، داخـــَل منظومٍة مرجعيٍة موحدٍة، ســـقُفها الحريـــةُ  والعدالُة والعمُل 

من داخل المؤسساِت، وتحصيُن الجبهِة الداخلية ضدَّ أي اختراٍق.

* كاتب وإعالمي بحريني

* كمال الذيب

الميثاق كلحظة تاريخية لتجديد الذات

ما طرحته وزارة اإلسكان مؤخرا في برامج التمويالت اإلسكانية الجديدة 
المبتكرة والمرنة، مثل تســـهيل البيت العود للمحافظة على النسيج األسري 
واالجتماعي المترابط، يدشن مرحلة جديدة من معالجات الملف اإلسكاني، 
ورجاؤنا لوزارة اإلســـكان إعادة النظر في المدن القائمة كعامل مساعد لحل 
أزمـــة الســـكن التي يعانـــي منهـــا المواطنون من أصحـــاب الطلبـــات القائمة، 
فهـــي مدن قائمة جاهزة للســـكن، وفيهـــا جميع الخدمـــات، وبنيتها التحتية 
تعمـــل بشـــكل جيـــد، وفيها بيـــوت مهجورة، وبيـــوت آيلة للســـقوط، وبيوت 
ورثة معلقة ال يسكنها أحد، وبيوت معروضة للبيع، ما يجعلها فرصة جيدة 
للـــوزارة لتقوم باســـتمالكها بعد تعويض مالكها ممن يرغـــب منهم في ذلك، 
ثـــم تقـــوم بإعادة بنائها مـــن جديد وتخصيصها ألصحـــاب الطلبات القديمة، 
وبهـــذا تتـــم إعادة الروح فـــي هذه المـــدن، وتحقيق االســـتفادة المثلى منها 
للمواطنيـــن، بـــداًل مـــن تركهـــا تذبـــل لتصبـــح مصـــدر تهديـــد لبنيـــة المجتمع 
ونســـيجه، وذلك ســـيقلل من ظاهرة سكن العزاب، وســـيحقق السكن الالئق 

لمزيد من المواطنين، وســـيحافظ على نســـيج المجتمع المحلي أمام زحف 
العزاب القائم اآلن في هذه المدن وما يحمله من آثار ســـلبية من شـــأنها أن 
تهدد مســـتقبل األجيال القادمة في هذه المواقع المهددة بنزوح المواطنين 
منهـــا جـــراء تحولها لمناطق غير مرغوبة، بســـبب انتشـــار العـــزاب فيها وما 
يحدثونـــه من ممارســـات ســـلبية، ما جعل الكثيـــر من المواطنين يشـــعرون 

بالغربة في وطنهم.
المناطق الســـكنية محدودة جدا في البحرين، والتخلي عن المدن الســـكنية 
القائمـــة التي بنتها وزارة اإلســـكان بالشـــكل الحاصل ال يمكـــن القبول به، أو 
حتى تخيل استمراره، وذلك لعواقبه الوخيمة على الوطن والمواطنين؛ لذا 
نحتاج لتحرك ســـريع، ودراســـة جادة لهذا المقترح الذي سيحقق الكثير من 

األهداف التنموية والفائدة للجميع.

* كاتب بحريني

* علي جالل

يا وزارة اإلسكان! انقذي المدن

ميثاق العمل الوطني.. منهج ملكي للوطن
عندمـــا تصبح المناســـبات الوطنية جزءًا من أفـــراح كل من يعيش على 
كامـــل تراب المملكـــة، وتتجلى من حولنا أجمل صور البهجة والســـعادة 
التي ترســـم في مســـاراتها أجزل معانـــي الحب بين الوطـــن والمواطن، 
ويتغنى على هذه األرض الغالية شـــعب مخلص وفي للوطن وحكومته 
وقيادتـــه الرشـــيدة، فإننـــا وبكل فخر واعتـــزاز أبناء البحريـــن هذه البلد 

الصغيرة بحجمها والعظيمة بقيادتها وشعبها الوفي.
فعندما نتحدث عن جمال المناســـبات المختلفة التي نعيشها في وطننا 
الغالـــي ومـــا تحملـــه تلك المناســـبات الجميلة من معـــان وطنية عظيمة، 
فإننـــا حتمـــًا نتذكر تاريـــخ 14 فبراير الـــذي تحتفل فيه مملكتنـــا الغالية 
البحريـــن وحكومتها وشـــعبها من كل عام بيوم الميثـــاق الوطني، وهي 
مناســـبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا وتحمل معها أجمل الذكريات 
للشعب البحريني الذي قال كلمته في هذا اليوم بـ “نعم للميثاق” وبنسبة 

.% 98.4
إن ميثـــاق العمـــل الوطنـــي يعـــد وثيقـــة إصالحيـــة وتحديثيـــة وطنيـــة 
متكاملـــة تخدم كل المجاالت واالتجاهـــات المختلفة لهذا الوطن، وهي 
وثيقة لمشروع إصالحي وطني حدد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم حفظه هللا ورعاه، مســـاراتها 
ومحاورها لتحقيق رؤية واضحة ومتكاملة لبناء مجتمع عصري يكون 

نموذجًا فريدًا ومتقدمًا على مستوى المنطقة.
فمثل هذا المشروع الوطني أراد جاللة الملك من خالله أن يؤكد مواصلة 
مســـيرة البناء الوطني، وإحداث تغيير جـــذري في النهج العملي للدولة 
بهـــدف إعالء المبادئ والقيم األساســـية والمهمة للمشـــروع اإلصالحي، 
ومواصلة العمل على تحقيق المزيد من التطلعات واإلنجازات الوطنية 

بتكاتف الجميع من أجل البحرين.

* كاتب بحريني

*  د. خالد زايد

الميثاق الوطني واستشراف المستقبل
إذ نســـتقبل فـــي هذه األيام ذكرى االســـتفتاء الكبير على ميثـــاق العمل الوطني 
الـــذي انطلق بناًء على توجيهات ورعاية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعـــاه، لينقل مملكة البحرين 
إلى عصٍر جديد، فإننا اليوم نلمس اآلثار العظيمة لهذا المنجز الوطني الحضاري 
والديمقراطي الذي كان تعبيًرا عن العمق التاريخي واألفق المســـتقبلي للمملكة 
تحت قيادة ُملهمة واستثنائية آلت على نفسها أن تتقدم بالبحرين على مختلف 
األصعدة في مســـيرة تنموية شـــاملة، يتنعم بظاللها وثمارهـــا جميع المواطنين 

البحرينيين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الطاهر.
لقد كانت البحرين وبترجمٍة أمينٍة من قبِل صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه، من 
خـــالل لجنِة تفعيـــِل مبادئ ميثاق العمل الوطني ســـباقًة إلـــى التقدم في العمل 
الديمقراطي، وإلى إقرار المشـــاركة الشـــعبية ضمن التقاليد الوطنية الراســـخة، 
وكان لرؤية حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه بعيدة 
المدى وتفهمه العميق لمختلف التفاعالت المحلية واإلقليمية والدولية أثر كبير 
في تبني ميثاق العمل الوطني كمنهاج عمل استطاع أن يوحد الجهود الوطنية 

لتنتظم كل طاقات البالد وإمكانياتها لخدمة المواطن البحريني.
إننـــا لننظر للميثاق اليوم بوصفه إحدى أهم الوثائق التي صدرت على مســـتوى 
الوطـــن العربـــي بكل مـــا حمله مـــن رؤى واقعيـــة ومتوازنة، ذلك أنـــه انطلق من 
الشـــعب وتقاليـــده وكانت غايته الشـــعب ومصالحه في فصـــٍل جديٍد من تاريخ 
البحريـــن المجيـــد وصفحـــٍة مشـــرقٍة أخـــرى من تاريـــخ آل خليفة الكـــرام الذين 
تمازجت فيهم الشـــجاعة والحكمـــة، فاختطوا للبحرين الطريـــق ومضوا به في 
المســـيرة الزاهـــرة، لُيعـــززوا مـــن منعِة مملكـــة البحريـــن وكفاءتها فـــي مواجهِة 
تحديـــات الحداثـــِة والعصر الجديِد وتحقيق مزيٍد مـــن التقدِم واالزدهار لها في 
شـــتى المجاالت، وتعزيز مكانتها وتحقيق نهضٍة تنمويٍة شـــاملٍة ومستقبٍل أكثر 
إشـــراًقا بالمنجـــزات ألبنـــاء هـــذا الوطن على األصعـــدِة كافة. “المقـــال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

* عضو مجلس الشورى
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