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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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أكد نائب رئيس الجامعة 
مختار  البروفيسور  األهلية 
ريــادة  حضور  على  الهاشمي 
األعـــمـــال أكــاديــمــيــا وبــحــثــيــا 
أنشطة  فـــي جــمــيــع  ومــهــاريــا 
ــج الــجــامــعــة األهــلــيــة،  ــرامـ وبـ
الـــجـــامـــعـــة  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرا 
ــيــــرا فــي  ــبــ ــعـــت شــــوطــــا كــ قـــطـ
ــم  ــيــ ــاهــ ــفــ تـــــجـــــذيـــــر قـــــيـــــم ومــ
ــال  ــمـ واتــــجــــاهــــات ريـــــــادة األعـ
فــــــــي مــــخــــتــــلــــف بــــرامــــجــــهــــا 
إيــمــانــا منها  وتــخــصــصــاتــهــا، 
بــأهــمــيــة انـــفـــتـــاح خــريــجــيــهــا 
على ريادة األعمال واكتسابها 
جــمــيــع مــعــارفــهــا ومــهــاراتــهــا 
مع  ينسجم  بــمــا  األســاســيــة، 
استراتيجيات األمانة العامة 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
العصري  التعليم  ومــمــيــزات 
على  الجامعة  تحرص  الذي 

تقديمه.
وأوضـــــــح الـــهـــاشـــمـــي بـــأن 
ــادة  ــريــ ــة بــ ــعـ ــامـ ــجـ ــتــــمــــام الـ اهــ
ــنــــوات  األعــــــمــــــال رافـــــــــق الــــســ
قــبــل  تـــأســـيـــســـهـــا  ــن  ــ مـ األول 
نــحــو 22 عــامــا، وتــنــامــى عبر 
تشجيع العديد من خريجي 
الـــجـــامـــعـــة مــنــتــســبــيــهــا عــلــى 
ــات ومـــؤســـســـات  ــركــ ــاء شــ ــشــ إنــ
خاصة تتسع ويتعاظم شأنها 
تــدريــجــيــا، مــعــبــرا عــن فخره 
واعـــتـــزازه بــعــشــرات الــشــركــات 
والـــمـــؤســـســـات الـــتـــي أســســهــا 
خــريــجــو الــجــامــعــة األهــلــيــة 
وشــكــلــت إضـــافـــة نــوعــيــة في 

االقتصاد الوطني.
وأوضــــــــح بـــــأن الــجــامــعــة 
وتـــتـــويـــجـــا لـــمـــا حــقــقــتــه مــن 
نــجــاحــات فــي هـــذا الــمــجــال، 
أطلقت في العام 2017م مركز 
ريـــــــادة األعــــمــــال بــالــجــامــعــة 
ــة  ــطــ ــشــ يـــــــؤطـــــــر ويـــــنـــــظـــــم أنــ
وفعاليات الجامعة المستمرة 

ــادة األعـــمـــال، حيث  بــشــأن ريــ
سنوي  وبشكل  المركز  يقيم 
ــرات الـــــــورش والــــنــــدوات  ــشــ عــ
ــارض  ــعــ ــمــ ــات والــ ــتــــديــ ــنــ ــمــ والــ
ومـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
الـــمـــحـــفـــزة عـــلـــى االنــــخــــراط 
ــيـــدان ريـــــادة األعـــمـــال،  فـــي مـ
وقـــد اســتــقــطــب هـــذا الــمــركــز 
كــمــا كــبــيــرا مـــن الــنــاجــحــيــن 
والــــمــــتــــمــــيــــزيــــن فــــــي ريــــــــادة 
البحرين  داخــل  األعمال من 
استعرضوا  الــذيــن  وخارجها 
وقصصهم  تجاربهم  وناقشوا 
الــمــلــهــمــة مـــع الــطــلــبــة. وفــي 
الــــمــــجــــال الـــبـــحـــثـــي أوضـــــح 
الهاشمي بأن كلية الدراسات 
ريادة  ضمن  والبحوث  العليا 
األعمال في مقدمة العناوين 
أساتذة  تحظ  التي  البحثية 
الــجــامــعــة وطــلــبــة الـــدراســـات 
الطلبة  وعــمــوم  فيها  العليا 
بها  واالهــتــمــام  تناولها  على 
لما لها من أهمية كبرى في 
تنمية االقتصاد وخلق فرص 
واعـــــــدة فــــي الــــســــوق، مــنــوهــا 
بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا عــدد 
وخريجي  وطلبة  أساتذة  من 
إدارة  مـــاجـــســـتـــيـــر  ــج  ــامــ ــرنــ بــ
ــال فـــي هـــذا الــمــجــال،  ــمـ األعـ

الجامعة  باحثو  أنجز  حيث 
الـــــعـــــديـــــد مـــــــن الــــــــدراســــــــات 
ــادة األعـــمـــال  ــريــ الــمــتــصــلــة بــ
الــعــديــد منها  والـــتـــي نــشــرت 
محكمة  عالمية  مجالت  في 

وذات سمعة عالية.
ــيــــس  ــرئــ ــب الــ ــ ــائــ ــ ونـــــــــــوه نــ
لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة إلــى أن 
الجامعة ماضية في خطتها 
دراسي  مقرر  نحو تخصيص 
فــــــي ريـــــــــــادة األعـــــــمـــــــال لــكــل 
ــامــــج أكــــاديــــمــــي تــقــدمــه  ــرنــ بــ
الجامعة  تقدم  إذ  الجامعة، 
ــادة األعــمــال  5 بــرامــج فــي ريــ
في 5 برامج أكاديمية بدرجة 
ــوقـــت  ــالــــوريــــوس فــــي الـ ــكــ ــبــ الــ
الحاضر وتعتزم تعميم ذلك 
خالل  برامجها  جميع  على 
الــفــتــرة الــقــصــيــرة الــمــقــبــلــة، 
بــمــا يــمــكــن جــمــيــع خــريــجــي 
الجامعة األهلية بال استثناء 
مـــــن الـــــمـــــهـــــارات األســـاســـيـــة 
والــــــمــــــعــــــارف الـــعـــلـــمـــيـــة فــي 
مــجــال ريـــادة األعــمــال. وأكــد 
الهاشمي أن مملكة البحرين 
تزخر بالفرص المتميزة في 
ريــــادة األعـــمـــال فــي مختلف 
الـــمـــزيـــد  وأن  الــــقــــطــــاعــــات، 
بــهــذا المجال  مــن االهــتــمــام 

بــشــكــل  يـــســـهـــم  أن  ــه  ــنـ ــكـ ــمـ يـ
اقتصادية  تنمية  فــي  كــبــيــرة 
واســــعــــة تـــحـــقـــق انـــعـــكـــاســـات 
ــــدالت  ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ إيـ
ــادي وحـــيـــاة  ــتــــصــ الـــنـــمـــو االقــ
وهو  عــام،  بشكل  المواطنين 
األهلية  الجامعة  تنشده  مــا 
العامة  المؤسسات  ومختلف 

والخاصة ذات العالقة.
ومـــــــــــن جــــهــــتــــهــــا أكــــــــدت 
مــديــرة مــركــز ريــــادة األعــمــال 
ــتـــورة مــاريــا  بــالــجــامــعــة الـــدكـ
صــابــري على أن مــركــز ريــادة 
ــا  ــاهـ ــجـ األعــــــمــــــال يـــتـــبـــنـــى اتـ
في  نوعه  من  وفريدا  جديدا 
األعمال  ريــادة  مفهوم  تغيير 
حيث ال يقتصر هذا المفهوم 
ــبـــة الـــتـــخـــصـــصـــات  ــلـ عـــلـــى طـ
ــا قــد  ــمــ ــقــــط كــ الــــتــــجــــاريــــة فــ
تــتــصــور األذهــــــان، إنــمــا على 
مختلف  مــن  الطلبة  جميع 
يمكنهم  الذين  التخصصات 
تــطــويــر الــعــديــد مــن األفــكــار 
لــمــشــاريــع ريـــــادة أعـــمـــال في 
تــخــصــصــاتــهــم الــعــلــمــيــة وفــي 

مختلف المجاالت.
وتــــــطــــــرقــــــت الــــــدكــــــتــــــورة 
ريــادة  إلــى دور مركز  صــابــري 
ــمــــال حــيــث يــعــمــل على  األعــ
الجامعيين  الطلبة  تشجيع 
على الــولــوج فــي عــالــم ريــادة 
إعــداد  على   ويعمل  األعمال 
مشاريع وإجراء دراسات حول 
األعــمــال  ريـــادة  مــجــال  تأثير 
على الطلبة، فضال عن سعي 
الـــمـــركـــز لـــصـــقـــل الـــمـــهـــارات 
الــــريــــاديــــة والـــقـــيـــاديـــة لـــدى 
الــطــلــبــة وتــحــفــيــز الــجــوانــب 
وتـــدريـــبـــهـــم على  اإلبـــداعـــيـــة 
وبــالــتــالــي  الـــمـــخـــاطـــر  إدارة 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــي االرتـ ــ ــهـــم فـ مـــســـاعـــدتـ
ــهــــم  ــعــ ــاريــ ــشــ بـــــأفـــــكـــــارهـــــم ومــ

الخاصة.

بالجامعة  الأعم���ال  ري���ادة  ف���ي  مرك���ز متخ�ص�ص 

وم�ص���اندتهم  الطلبة  اأف���كار  لحت�ص���ان  الأهلي���ة 

} البروفيسور مختار الهاشمي.} د. ماريا صابري.

برئاسة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومشاركة السيد 
علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، والدكتور عبداللطيف بن راشد 
الزياني وزير الخارجية، عقد أمس، اجتماع مشترك بين السلطة التشريعية 
لرئيس  الثاني  النائب  الفاضل  عبداهلل  جهاد  د.  بحضور  الخارجية،  ووزارة 
الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيس  الرميحي  بن محمد  وعلي  الشورى،  مجلس 
والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى، والنائب حسن عيد بوخماس رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس النواب، وعدد من 
لمجلس  العام  األمين  بونجمة،  راشد محمد  والمستشار  اللجنتين،  أعضاء 

النواب، والسيدة كريمة محمد العباسي األمين العام لمجلس الشورى.
النواب  رئيس مجلس  المسلم  بن سلمان  أحمد  أشاد  االجتماع،  وخالل 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة  بــحــرص 
وبــمــا يحقق  أمـــن المنطقة واســتــقــرارهــا،  لــلــحــفــاظ عــلــى  الــمــعــظــم،  الــبــالد 
تطلعات الشعوب، وما يربط بينها من عالقات أخوية تاريخية وطيدة، مثمنا 
برئاسة صاحب  الموقرة  الحكومة  مع  المتواصل  والتنسيق  المثمر  التعاون 
رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
كافة  على  التشريعية  السلطة  أعضاء  الكريمة إلطالع  والتوجيهات  الــوزراء، 
أجل  مــن  والعمل  والــدولــيــة،  والخليجية  المحلية  والــتــطــورات  المستجدات 

خدمة المصالح العليا للوطن ومصلحة المواطنين.
ــــرب عـــن تــقــديــر مــجــلــس الـــنـــواب لــجــهــود الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بن  وأعـ
السياسة  تنفيذ  في  بــالــوزارة،  العاملين  وكــل  الخارجية،  وزيــر  الزياني  راشــد 
المعظم،  الملك  جاللة  بقيادة  البحرين،  لمملكة  الحكيمة  الدبلوماسية 
إطار  وفق  المشترك،  والعمل  الدبلوماسية  العالقات  تعزيز  على  والمرتكزة 
االحترام المتبادل بين الدول، ودعم المصالح المشتركة في المسارات كافة.

 كما أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، بالنهج الحكيم 
والرؤى الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك المعّظم، والدعم المستمر 
من لدن جاللته من أجل نشر السالم والوئام، والدعوة إلى السالم والتعايش 

والتسامح والحوار بين جميع شعوب ودول العالم.
وأكد رئيس مجلس الشورى استمرار العمل وتعزيز التعاون مع الحكومة 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الموقرة 
ومواصلة اللقاءات واالجتماعات المشتركة الداعمة لمجاالت النهضة والبناء 
في  يسهم  الخارجية  وزارة  مع  البّناء  التنسيق  أن  إلــى  مشيًرا  المملكة،  في 
إبراز دور الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، باعتبارها انعكاًسا ومرآة 

للدبلوماسية الرسمية للمملكة.
البحرين تحصد اإلشادات  أن مملكة  إلى  الشورى   وأشار رئيس مجلس 
الـــدولـــيـــة، والــتــقــديــر الــكــبــيــر لـــدورهـــا الــمــحــوري فـــي اســتــضــافــة الــمــؤتــمــرات 
وآليات تعزيز  وتناقش سبل  التي تبحث  المختلفة، وخصوًصا  واالجتماعات 

السالم والتعايش السلمي بين الجميع.
الخارجية،  وزير  الزياني  راشد  بن  الدكتور عبداللطيف  نقل  من جانبه، 
بــن عيسى آل خليفة ملك  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة  تــحــيــات حــضــرة صــاحــب 
آل خليفة،  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  المعظم، وصاحب  البالد 
التي تقوم به السلطة  الــوزراء، وتقديرهم للجهود  العهد رئيس مجلس  ولي 
التشريعية ودورها الفاعل والبناء في كل ما يخدم صالح الوطن والمواطنين، 
مهنًئا أحمد بن سلمان المسلم، على انتخابه رئيًسا لمجلس النواب، وعلى 
الثقة التي أوالها الشعب للنواب، متمنًيا لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة 

مملكة البحرين وشعبها الوفي.
السلطتين  بين  الــتــعــاون  لعالقات  ارتــيــاحــه  عــن  الخارجية  وزيــر  وأعـــرب 
الشاملة  التنموية  المسيرة  نجاح  فــي  يسهم  مما  والتنفيذية،  التشريعية 
وزارة  حرص  مؤكًدا  للوطن،  وازدهــار  رفعة  من  المواطنين  تطلعات  وتحقيق 
عن  معبًرا  التشريعية،  السلطة  مع  والعمل  التعاون  تعزيز  على  الخارجية 

تطلعه إلى مزيد من التعاون والنجاح.
كما استعرض التحديات التي تواجه المنطقة من أزمات وكوارث طبيعية، 
التركية  الجمهورية  الـــذي ضــرب  الــزلــزال  تــعــازيــه لضحايا  بــالــغ  عــن  مــعــرًبــا 
من  اآلالف  عــشــرات  وقـــوع  عــن  أســفــر  والـــذي  الــســوريــة،  العربية  والجمهورية 
الضحايا، متمنًيا للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكًدا تضامن مملكة البحرين 
مع البلدين الشقيقين في هذا المصاب األليم، مثمًنا توجيهات جاللة الملك 
المعظم بتقديم المساعدات اإلغاثية إلى البلدين وإرسال فريق متخصص 

في البحث واإلنقاذ.
المنطقة  تـــواجـــه دول  الــتــي  الــتــحــديــات  عـــن  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ وتـــحـــدث 
وتهدد أمنها واستقرارها. وقال إن الصراعات في المنطقة مازالت مستمرة، 
باإلضافة إلى األطماع الخارجية وتأثيرها ودور القوى اإلقليمية، مما يتطلب 
االتحادية  روسيا  بين  الحرب  إلــى  مشيًرا  مواجهتها،  على  والعمل  التعاون 
الملك  إلى دعوة جاللة  الغذائية، منوًها  اإلمــدادات  وتأثيرها على  وأوكرانيا 
المعظم، إلى وقف إطالق النار وحل الصراع بالطرق الدبلوماسية. وأكد أن 
اإلرهاب يعد من أشد التحديات التي تواجهها المنطقة، والتي تنعكس سلًبا 
اإلرهابية  التنظيمات  وجود  استمرار  في ظل  وذلك  واستقرارها،  أمنها  على 
وممارسة دورها التخريبي، داعًيا إلى ضرورة العمل مًعا لتحقيق الرؤية في 

تحقيق تطلعات الشعوب في االزدهار والتنمية.
وأشار إلى أن استراتيجية مملكة البحرين وسياستها ترتكز على خمسة 
مــرتــكــزات، وهــــي: تحقيق الــســالم فــي الــمــنــطــقــة وبــنــاء عــالقــات ثــنــائــيــة مع 
المستدامة،  التنمية  وتحقيق  اإلنــســان،  حــقــوق  وحــمــايــة  وتــعــزيــز  الجميع، 
واألمن بمفهومه الشامل والصحي والبيئي والغذائي والمائي، وحماية البيئة، 
من  الدبلوماسي  العمل  في  كبيرا  دورا  المعظم،  الملك  لجاللة  أن  موضًحا 
خالل مشاركة جاللته في االجتماعات والقمم ولقاءات جاللته المستمرة مع 
رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، ما أسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين 

في المحافل الدولية.
كما تطرق الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى دور مجلس التعاون 
واالقتصادي  االستراتيجي  العمق  تعزيز  في  وأهميته  العربية  الخليج  لدول 
البحرين بشكل خاص، منوًها  ولمملكة  عام  العربي بشكل  الخليج  لمنطقة 
السلطة  بــدور  مشيًدا  المجلس،  دول  شعوب  بين  الخليجية  اللحمة  بمتانة 
التشريعية ودورها في إصدار التشريعات، مؤكًدا حرص جاللة الملك المعظم 
تحقيق  فــي  ودوره  العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون  مجلس  جهود  دعــم  على 

تطلعات الشعوب الخليجية.
البحرين  مملكة  بين  الثنائية  المباحثات  الخارجية حول  وزير  وتحدث 
بن  محمد  الشيخ  مــع  عقده  بلقاء  بــدأت  المباحثات  إن  وقـــال:  قطر.  ودولـــة 
مقر  في  الخارجية،  وزيــر  الــوزراء  رئيس مجلس  نائب  ثاني،  آل  عبدالرحمن 
وضع  االجتماع  تــنــاول  الــريــاض، حيث  فــي  التعاون  لمجلس  العامة  األمــانــة 
اللجان  المباحثات على مستوى  الالزمة إلطــالق مسار  واالجـــراءات  اآلليات 
العربية  المملكة  التي عقدت في  العال  بيان قمة  الثنائية، وفقًا لما تضمنه 

السعودية في 5 يناير2021م. 
وأضاف أن لجنة المتابعة البحرينية – القطرية عقدت اجتماعها األول 
العامة، وترأس وفد المملكة  يوم اإلثنين 13 فبراير 2023م، في مقر األمانة 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  الدكتور 

السياسية، بينما ترأس وفد دولة قطر الدكتور أحمد حسن الحمادي األمين 
العام لوزارة الخارجية.

الكفيلة  والسبل  الــالزمــة  واآللــيــات  اإلجــــراءات  بحث  االجتماع  إن  وقــال 
البلدين  بين  المعلقة  الخاصة  الملفات  إلنهاء  الثنائية  المباحثات  بإنجاح 
الشقيقين وفًقا لما تضمنه بيان العال، وبما يحقق تطلعات شعبي البلدين 
االتفاق على  تم  أنه  إلى  واالزدهـــار، مشيًرا  واالستقرار  األمــن  في  الشقيقين 
وتسوية  المرجوة،  األهــداف  تحقيق  بهدف  ومستمرة  دوريــة  اجتماعات  عقد 

كافة المسائل الخالفية العالقة.
الوطنية  الخطة  إعـــداد  فــي  ــوزارة  الــ إلــى جــهــود  الخارجية  وزيـــر  وتــطــرق 
لحقوق اإلنسان التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، مشيًرا إلى بدء الوزارة 
والجهات  ــوزارات  ــ الـ مــع  بــالــتــعــاون  الخطة  فــي  الــمــدرجــة  الــبــرامــج  تنفيذ  فــي 

المختصة واألطراف أصحاب العالقة من جمعيات المجتمع المدني.
وقال إن إعداد هذه الخطة لقي ترحيب ودعم الدول المشاركة في اجتماع 
االستعراض  خالل  الماضي،  نوفمبر  في  جنيف  في  االنسان  حقوق  مجلس 
الدوري الشامل لحقوق اإلنسان والذي تقدمه مملكة البحرين للمرة الرابعة، 
وذلك تأكيدًا الحترامها والتزامها بآلية االستعراض الدوري الشامل لحقوق 
اإلنسان كونها آلية مهمة وفعالة في تعزيز وتحسين وضع حقوق اإلنسان في 

كافة دول العالم.
اجتماعات  فــي  لمشاركتها  للتحضير  اآلن  تستعد  الـــوزارة  إن   وأضـــاف: 
مجلس حقوق االنسان في جنيف في بداية شهر مارس المقبل، وهو فرصة 
لــاللــتــقــاء مــع الــمــفــوض الــســامــي لــحــقــوق اإلنــســان والــمــســؤولــيــن الدوليين 
المعنيين بحقوق اإلنسان لبناء الشراكات وتبادل الرأي معهم حول مجاالت 

التعاون وتبادل الدعم في مجال حماية وتعزيز حقوق االنسان.
التي  االستفسارات  من  عــدد  على  الخارجية  وزيــر  رد  اللقاء،  ختام  وفــي 
لمملكة  الخارجية  السياسة  حــول  التشريعية  السلطة  ممثلي  مــن  وجــهــت 
وانعكاساتها  المنطقة  تواجه  التي  والتحديات  األحــداث  وتطورات  البحرين 
على األمن واالستقرار في المنطقة، موضحا موقف مملكة البحرين الثابت 
والدولية  اإلقليمية  والنزاعات  الصراعات  وإنهاء  والوئام  السالم  الى  الداعي 
عالقات  وتعزيز  ودعــم  الــدولــي،  القانون  قــواعــد  ووفــق  الدبلوماسية  بالطرق 

المملكة في محيطها الخليجي والعربي والدولي.
حضر االجتماع، الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية، والدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، 
المدير العام ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، 
والــســفــيــر طـــالل عــبــدالــســالم األنـــصـــاري، مــديــر عـــام شـــؤون وزارة الــخــارجــيــة، 

والسيدة مريم عادل المناعي، القائم بأعمال رئيس قطاع االتصال.

فـي اجتماعه مع ال�شلطة الت�شريعية.. وزير اخلارجية:

حري�صون على اإنجاح المباحثات مع قطر بما يحقق تطلعات ال�صعبين ال�صقيقين
ا�ستراتيجية البحرين تقوم على مرتكزات في مقدمتها ال�شالم وحقوق الإن�شان والأمن والتنمية الم�شتدامة

عــقــد اجـــتـــمـــاع تــنــســيــقــي مــشــتــرك صــبــاح 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتين  بين  أمس 
حيث رأس االجتماع من جانب مجلس النواب 
أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، 
الـــشـــورى عــلــي بن  فــيــمــا رأس جـــانـــب مــجــلــس 
صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس الـــشـــورى، ومــن 
الصحي  القطاع  من  الحكومي  الفريق  جانب 
الـــفـــريـــق طــبــيــب الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل 
قانون  تطبيق  على مستجدات  لالطالع  وذلــك 
الــضــمــان الــصــحــي الــــذي ســيــســهــم فـــي تطوير 

جودة الخدمات الصحية في المملكة.
كما حضر االجتماع من الجانب الحكومي، 
وزيرة  السيد جواد حسن  بنت  الدكتورة جليلة 
الــصــحــة، والـــدكـــتـــور أحــمــد مــحــمــد األنـــصـــاري 
الحكومية،  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس 
ــورة لــــولــــوة شـــويـــطـــر الـــقـــائـــم بــأعــمــال  ــتــ ــدكــ والــ
الصحية  الــرعــايــة  لمراكز  التنفيذي  الرئيس 
األولية، والسيد إبراهيم علي النواخذة األمين 

العام للمجلس األعلى للصحة.
ــــس مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى خــــالل  ــيـ ــ وأكـــــــــد رئـ
االجتماع أن تطبيق الضمان الصحي الوطني 
سيشّكل نقلة نوعية في تقديم وإدارة الخدمات 
الصحي  األمـــن  وسيرسخ  والــعــالجــيــة،  الطبية 
متكاملة،  صحية  خــدمــات  وســيــقــدم  للجميع، 
ومستدامة، وذات جودة عالية، مشيًدا بالجهود 
األعلى  المجلس  بها  يــقــوم  الــتــي  المتواصلة 
ــه الــفــريــق طــبــيــب الشيخ  لــلــصــحــة، وعــلــى رأســ
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس، 
الدكتورة  رأسها  الصحة وعلى  وزارة  إلى جانب 
جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة، والسعي 
للتعريف  والــــوزارة  المجلس  قبل  مــن  الـــدؤوب 
السلطة  وإطـــالع  الــوطــنــي،  الصحي  بالضمان 
تطبيقه  ومــراحــل  تفاصيله،  على  التشريعية 

بشكل كامل.
ــلـــى للصحة  الــمــجــلــس األعـ رئـــيـــس  ــدم  ــ وقـ
عـــرًضـــا تــفــصــيــلــيــًا بـــشـــأن أبـــــرز االســـتـــعـــدادات 
التي  واإلجــــــراءات  الــصــحــي  الــضــمــان  لتطبيق 

تمت حتى اآلن ومكونات المشروع.
ــار، أكـــد الــشــيــخ محمد بن  ــ وفـــي هـــذا اإلطـ
الصحي  الضمان  قانون  أّن  خليفة  آل  عبداهلل 
يهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة 
على  الحصول  سهولة  توفر  وتنافسية،  وعادلة 
األطـــراف  ــار يحمي جميع  إطـ الــخــدمــة ضــمــن 
المشاركة فيها من خالل رزم )الباقات( أساسية 

واختيارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
الــمــجــلــس األعـــلـــى للصحة  رئــيــس  وشــــدد 
الصحية  الــخــدمــات  مجانية  اســتــمــراريــة  على 
والـــــعـــــالج والـــــــــــدواء لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي جــمــيــع 
البحريني  الــمــواطــن  سيتمتع  حيث  األحــــوال، 
الــخــدمــات اإلضــافــيــة وتحسين  مـــن  بــالــمــزيــد 
جـــودة الــخــدمــات مــع منحه فـــرص االســتــفــادة 
مـــن الــخــدمــات الــطــبــيــة فـــي الــقــطــاع الــخــاص 

فــي حـــال اخــتــيــار الــبــاقــة االخــتــيــاريــة. بــدورهــا 
اســـتـــعـــرضـــت الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة بـــنـــت الــســيــد 
الصحة  وزارة  دور  الصحة  وزيـــرة  حسن  جـــواد 
كشريك أساسي في تطوير مكونات المنظومة 
بما  الصحي  الضمان  مشروع  ضمن  الصحية 
في ذلك وضع االستراتيجية الوطنية للصحة 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــصــحــة 
تضمن  مستقبلية  رؤية  وفق  تنفيذها  ومتابعة 
المقدمة،  الصحية  الخدمات  جــودة  استدامة 
لالحتياجات  السياسات  وضــع  إلــى  بــاإلضــافــة 
الصحية المستقبلية، وسياسات تدريب الكوادر 
البحريني  الــمــجــلــس  مــع  بــالــشــراكــة  الــصــحــيــة 
وتشجيع  الصحية،  والتخصصات  لــلــدراســات 
المهام  إلى  باإلضافة  العلمي،  البحث  وتنسيق 
المعنية بالصحة العامة. وتم خالل االجتماع 
الذاتي  التسيير  برنامج  استعراض مستجدات 
الرعاية  ومــراكــز  الحكومية  المستشفيات  فــي 
الــصــحــيــة األولــــيــــة، ومــــا تــحــقــق مـــن خــطــوات 

إجرائية على هذا الصعيد.
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محميد احملميد

أول السطر:
عادت من جديد مسألة االزدحام المروري 
والتجاوزات من قبل سواق المركبات.. وبدأت 
الـــمـــاحـــظـــات والـــشـــكـــاوى تـــعـــود فـــي الــكــثــيــر 
والــطــرقــات.. مطلوب مزيد من  الــشــوارع  مــن 
للنظام  الــقــانــونــي  التشديد  وربــمــا  الــتــوعــيــة، 

المروري.
مسألة بحاجة إلى إعادة النظر:

تكون  حاليا  والتعليم  التربية  وزارة  تكاد 
الرسمية  والجهات  الـــوزارات  بين  ــوزارة  الـ هي 
األكثر رفعا للقضايا ضد المواطنين وأصحاب 
إلى  نــظــرا  االلكترونية  والــمــواقــع  الحسابات 
في  »التلفيق«..  حد  إلى  النقد  في  تجاوزهم 
الـــــــوزارات والـــجـــهـــات ال تــقــوم  بــاقــي  حــيــن أن 
أو حتى  إجــراء ضد من ينتقدها،  باتخاذ أي 
يدعي عليها في كثير من األحيان، وقد تكتفي 
الــحــســاب لتصحيح  بــالــتــواصــل مــع صــاحــب 

المعلومة أو مسح التعليق.
وزارة  ــراءات  ــ إجـ إن  الــقــول  وارد  فــي  لــســت 
نقدها  في  يتجاوز  من  مع  والتعليم  التربية 
وأن صمت  ومطلوبة،  إجـــراءات صحيحة  هي 
ــراء غير صحيح وغير  إجـ الــــوزارات هــو  بــاقــي 
مــطــلــوب، أو أن أقـــول الــعــكــس فــي األمــريــن.. 
ــام مــســألــة عــدم  ولــكــن مــا يهمني هــنــا أنــنــا أمـ
تـــوحـــيـــد الـــمـــوقـــف الـــرســـمـــي بـــيـــن الـــــــــوزارات 
والجهات في التعامل مع النقد ومع التجاوز، 
مــا يشير إلـــى عـــدم وضـــوح الــرؤيــة لـــدى تلك 
النقد  مع  التعامل  في  الرسمية  المؤسسات 

والتجاوزات.
ــتـــمـــاعـــي  ــات الــــتــــواصــــل االجـ ــابــ ــســ ــي حــ ــ فـ
وأداء  والمؤسسات  ــوزارات  الــ عــن  يوميا  يقال 

المسؤولين أمور كثيرة وكبيرة، تتجاوز النقد 
الــمــســؤول بــدرجــات عالية، ولــكــن مــا مــن مرة 
أصــحــاب  بـــجـــرجـــرة  قـــامـــت  مـــا  وزارة  وجـــدنـــا 
وإن  التعليقات،  أصــحــاب  وتعقب  الحسابات 
انشغال  ولــكــن  وقــلــيــل،  نـــادر  فهو  ذلــك  حصل 
وزارة التربية والتعليم تحديدا بهذه المسألة، 
بشكل مستمر، يجعلنا  اإلجــراء  ذلك  واتخاذ 
موضوعية  أكــثــر  بشكل  الــمــســألــة  أمـــام  نــقــف 

وأمانة.
كثرة النقد ضد مؤسسة ما غالبا ما يعني 
أن هــنــاك أخــطــاء وثــمــة مــاحــظــات فــي عمل 
وأداء تلك المؤسسة، من الواجب تصحيحها، 
ومن الازم توضيحها.. وربما تكون كثرة النقد 
ضد المؤسسة نوعا من االستهداف المقصود 
والــمــمــنــهــج لــمــواقــف مــســبــقــة وشــخــصــيــة مع 
أو  فيها..  المسؤولين  وبعض  المؤسسة  تلك 
ربــمــا تــكــون كــثــرة الــنــقــد لــســوء الــعــاقــة بين 
لــن يوصل  المسألة هــكــذا  وتـــرك  الــطــرفــيــن.. 
إلى حل ومعالجة، بل سوف يستمر النقد إلى 
المؤسسة  تستمر  المقابل  وفي  التجاوز،  حد 

في تعقب المنتقدين والمتجاوزين. 
ــادة النظر  هـــذه مــســألــة يــجــب أن يــتــم إعــ
بــالــتــربــيــة..  تــعــنــى  وزارة  مـــن  فــيــهــا، وخـــاصـــة 

والتعليم كذلك.

آخر السطر:
ــاالت األخـــطـــاء الــتــحــكــيــمــيــة الــفــادحــة  حــ
ــدوري والـــكـــأس.. بحاجة إلى  الــ فــي مــبــاريــات 
وقفة حاسمة من المعنيين، فا يعقل إضاعة 
مجهود فريق كامل بسبب خطأ تقديري من 
الحكم.. ربما تقنية )الفار( هي الحل.. ربما.

malmahmeed7@gmail.com

م�ساألة بحاجة �إلى �إعادة نظر

النائب محمد األحمد رئيس لجنة  أكد 
بمجلس  ــة  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ الــمــالــيــة  ــؤون  ــشــ الــ
والحرص  االهتمام  تولي  اللجنة  أن  النواب 
الدائم ألن توجه الجهود في سبيل الوصول 
المناقشات  إطــار  فــي  المرجوة  النتائج  إلــى 
الحكومة،  مــع  المستمر  والــحــوار  المكثفة، 
بشأن ما ورد من ماحظات في تقرير ديوان 
لــعــامــي )2021- ــة  ــ الــمــالــيــة واإلداريــ الــرقــابــة 

تحقق  نــتــائــج  عــلــى  الـــوقـــوف  بــغــيــة   ،)2022
الصالح العام.

ــقـــد أمـــس  ــاع الـــــــذي عـ ــمــ ــتــ وخـــــــال االجــ
الدكتورة  مع  النواب،  بمقر مجلس  األربعاء 
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  الــبــوعــيــنــيــن  ريـــم 
لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة وأســامــة الــســيــد نــائــب 
لكلية  اإلداريــــة  للشؤون  التنفيذي  الرئيس 
الــبــحــريــن الــتــقــنــيــة )بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن( 
ــد الــــمــــرافــــق لـــهـــمـــا، بــحــثــت الــلــجــنــة  ــ ــوفـ ــ والـ
الماحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية بشأن بوليتكنك البحرين، 
مسؤولي  إيــضــاحــات  إلــى  اللجنة  واستمعت 
ــات الــمــتــعــلــقــة  ــظـ ــمـــاحـ الـــجـــامـــعـــة حـــــول الـ

بالكلية.
وخـــال االجــتــمــاع أشـــار األحــمــد إلــى أن 
الــلــجــنــة الــمــالــيــة تــنــطــلــق مـــن مــســؤولــيــاتــهــا 

البرلمانية،  أدواتــهــا  تفعيل  فــي  الدستورية، 
للتأكد من قيام الجهات الحكومة بااللتزام 
الــــتــــام بـــمـــراجـــعـــة الــــمــــاحــــظــــات، وتــطــبــيــق 
التوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية 
واإلدارية في تقريره، وتصحيح األخطاء بما 

يخدم مسار العمل الوطني.
وأوضــــح أن الــلــجــنــة تــعــمــل جــاهــدة عبر 
المخالفات  لدراسة  المستمرة  اجتماعاتها 
الــرقــابــة المالية  تــقــريــر ديــــوان  فــي  ــواردة  ــ الــ
ــة  ــى رؤيــ ــ ــلـــوصـــول إلـ واإلداريـــــــــــة، فــــي ســـعـــي لـ

مخرجات  إلى  والخلوص  وشاملة،  متكاملة 
وتــوصــيــات تــدعــم تــقــريــرهــا الــنــهــائــي، الــذي 
المال  على  الحفاظ  إلــى  خاله  مــن  تصبو 
العام، والحد من التجاوزات المالية واإلدارية 

في مؤسسات وأجهزة الدولة.
في  ستستمر  اللجنة  أن  األحــمــد  وذكـــر 
عــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا مــع الــجــهــات الــتــي وردت 
الرقابة  ديــوان  تقرير  في  ماحظات  بشأنها 
المالية واإلداريــة، ضمن منهجية تقوم على 
التعاون مع الحكومة لمعالجة المخالفات.

لبحث �لبحرين«  »بوليتكنك  مع  تجتمع  �لنو�ب«  »مالية 

و�لإد�رية �لمالية  �لرقابة  ديو�ن  وتو�سيات  مالحظات 

ــج الــــــورشــــــة  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــح بــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
آل  يوسف  هشام  بروفيسور  العميد 
الملك  مستشفى  قــائــد  نــائــب  ريـــس 
الدكتورة  وبحضور  الجامعي  حمد 
التعليم  مــركــز  مــديــر  الــحــســن  دالل 
حسني  والـــبـــروفـــيـــســـور  واالحــــتــــراف 
ــاري أمــــــراض الــنــســاء  ــتـــشـ مــلــص اسـ
وجراحة  األنابيب  وأطفال  والـــوالدة 
الـــمـــنـــاظـــيـــر ورئــــيــــس قـــســـم الـــنـــســـاء 
باإلضافة  المستشفى،   والــوالدة في 
إلى رؤساء األقسام اإلدارية والطبية 
البرنامج  انطلق  فيما  بالمستشفى، 
وتنسيق  بـــإشـــراف  لــلــورشــة  الــعــلــمــي 
ــتـــورة مــهــا عـــبـــدالـــوهـــاب غــرابــة  الـــدكـ
ــوالدة  ــراض الــنــســاء والـ اســتــشــاري أمـ
بالمستشفى ومدير  التدريب بقسم 
الــوالدة وحضور نخبة من  و  النساء 
االســـتـــشـــاريـــيـــن والـــمـــتـــحـــدثـــيـــن مــن 

داخل وخارج المستشفى.
ــــرح الــبــروفــيــســور هـــشـــام آل  وصـ
تسعى  الــمــســتــشــفــى  إدارة  أن  ريــــس 
دائــمــا إلـــى إقــامــة مــثــل هـــذه الـــورش 
بالتوصيات  والـــخـــروج  والــمــؤتــمــرات 
كفاءة  مــن  ترفع  أن  شأنها  مــن  التي 
العاملين في القطاع الصحي وتعزز 
متابعة  عــلــى  ويشجعهم  مــعــارفــهــم، 

آخر التطورات العلمية ورفع مستوى 
المعايير  أعــلــى  لــتــواكــب  مــهــاراتــهــم 
والـــمـــقـــايـــيـــس الـــدولـــيـــة والــعــالــمــيــة 

المعتمدة. 
ــورة  ــتـ ــدكـ ــحــــت الـ وبـــــدورهـــــا أوضــ
للخدمات  كثمرة  أنــه  الحسن  دالل 
االســتــثــنــائــيــة والــمــمــيــزة الــمــقــدمــة 
ونـــــتـــــاج لـــتـــحـــســـيـــن جــــــــودة وكــــفــــاءة 
ــات الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن  الـــخـــدمـ
والــمــقــيــمــيــن، فــقــد انــخــفــض معدل 
ــوالدة  ــ ــيــــات األطــــفــــال حـــديـــثـــي الــ وفــ
مـــولـــود في  ألــــف  لــكــل  بــنــســبــة 2.88 
مملكة البحرين، وذلك وفًقا لتقرير 
بحسب  و  العالمية  الصحة  منظمة 
الــتــنــمــيــة  أهـــــــداف  مــــن    3.1 الـــبـــنـــد 
ــة لـــمـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
فــي خفض  يتمثل  الـــذي  الــعــالــمــيــة 
مستوى  على  األمهات  وفيات  معدل 
إلــــى أقــــل مـــن 70 لــكــل 100  الــعــالــم 
آلف والدة، مضيفة أنه تم الحصول  
يقل  ما ال  لتوفير   %100 درجــة  على 
عــــن أربــــــع مـــراجـــعـــات قـــبـــل الــــــوالدة 
أن  مؤكدة  الحوامل،  النساء  لجميع 
هــنــاك مـــؤشـــرا رئــيــســيــا آخــــر لــهــدف 
ــو وجــــود  ــ الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة وهـ
مجال  في  المؤهلين  المتخصصين 

ــبـــاء  ــة الــصــحــيــة، مــثــل األطـ ــايـ ــرعـ الـ
ــاء  ــنــ والــــمــــمــــرضــــات والـــــقـــــابـــــات أثــ
الوالدة، وبالتالي، تهدف ورشة عمل 
تخطيط القلب إلى تحسين مهارات 
الرعاية  مقدمي  من  المتخصصين 
في هذا المجال في بما يتوافق مع 

أهداف التنمية المستدامة.
ومـــن جــانــبــهــا  قــالــت اســتــشــاري 
أمـــــــراض الـــنـــســـاء والـــــــــوالدة ومـــديـــر 
الـــتـــدريـــب بــقــســم الــنــســاء و الــــوالدة 
ــتـــورة مــهــا عـــبـــدالـــوهـــاب غــرابــة  الـــدكـ
فــي تــصــريــح لـــ»أخــبــار الــخــلــيــج« بــأن 
تسعى  بالمستشفى  الــعــلــيــا  اإلدارة 
من  النوعية  هــذه  تنظيم  من خــال 
مستوى  رفــع  إلــى  العلمية  الــبــرامــج 
ــة فـــــي كــيــفــيــة  ــيــ ــوعــ ــتــ الــــمــــعــــرفــــة والــ
الجنين  لقلب  المستمرة  المراقبة 
بين   »  »CTG والــوالدة  الحمل  اثناء 
الــعــامــلــيــن فـــي هـــذا الــقــطــاع كــذلــك 
ــات الــــدم  ــنـ ــيـ ــذ عـ ــ اتـــقـــان عـــمـــلـــيـــة أخــ
معدل  وتقليل   )FBS( األجــنــة  مــن 
الوالدات القيصرية، مؤكدة أن »حمد 
الوحيد  المستشفى  هــو  الجامعي« 
إضافة   ،)FBS( يوفر خــدمــة   الــذي 
تــوفــيــره ألحـــدث تقنية فــي هذا  إلــى 
تسجيل  تــقــنــيــة  ــي   وهــ أال  الــمــجــال 
بــدون أي أســاك عن  الجنين  نبض 
طــريــق     Bluetooth ، ما يمكن 
الــمــرأة الــحــامــل مــن حــريــة الحركة 
أثــــنــــاء الــــــــــوالدة وســــهــــولــــة تــســجــيــل 
تخطيط الجنين وخاصة في حاالت 

السمنة.
وأفـــــــــــادت بــــــأن تـــخـــطـــيـــط قــلــب 
الجنين أثناء الحمل والوالدة يعتبر 
ــم الــفــحــوصــات الـــتـــي يمكن  مـــن أهــ
االســتــدالل من خالها على سامة 
الــمــؤشــرات  أهــم  ويــعــد مــن   الجنين 
المشيمة  وظائف  جودة  على  الدالة 
وتــغــذيــة الــجــنــيــن الــمــنــاســبــة أثــنــاء 
الحمل، موضحة أن تقنية تخطيط 

الـــجـــنـــيـــن بــــاســــتــــخــــدام الـــبـــلـــوتـــوث 
الجامعي«  »حمد  في  والمستخدمة 
الــمــريــضــة في  مــنــذ 4 ســنــوات تمنح 
ــة الــــــــوالدة  مـــســـاحـــة لــلــتــحــرك  ــرفـ غـ
بمقدار 30 مترا، كما تمكن الطاقم  
ــبــــي مـــــن مـــتـــابـــعـــتـــهـــا مـــــن دون  الــــطــ
مؤكدة  السرير،  على  بالنوم  التقيد 
بالسماح  أيــضــا  تتميز  الــتــقــنــيــة  أن 
ومتابعة  الــاصــق  بــوضــع  للمريضة 
هذه  أن  الــى  مشيرة  الجنين،  نبض 
الــتــقــنــيــة تــســتــخــدم لــلــحــوامــل منذ 

األسبوع  37.
ــارت الــدكــتــورة مــهــا إلـــى أن  ــ وأشـ
الطبي  الــطــاقــم  تــســتــهــدف  ــة  ــورشـ الـ
فـــي قــســم الـــنـــســـاء والـــــــــوالدة، حيث 
جلسات  أربـــع  عقد  الــورشــة  تتضمن 
العمل  أوراق  من  عــدد  طــرح  تخللها 
المتخصصة في آخر ما تم التوصل 
المستمرة  المراقبة  كيفية  في  إليه 
الجانب  والــمــخــاض،  الجنين  لقلب 
وجانب  الطبية،  للقضايا  القانوني 
استمرارية التعليم، إضافة إلى ثاث 
جلسات تدريبية، واحدة عن تخطيط 
ــدة عــن تــقــنــيــات أخــذ  ــ الــجــنــيــن وواحـ
ــرى  ــدم مـــن األجـــنـــة واالخــ عــيــنــات الــ
على  واألطــبــاء  القابات  تدريب  عن 
  »Wireless CTG  « اســـتـــعـــمـــال 
وذلــــــــك بــــاســــخــــدام لـــصـــقـــات فــقــط 
وبدون أي أساك واستعمال خاصية 
الورشة  بأن  مفيدة   ،»Bluetooth«
تعليمية  فيديو  تسجيات  ستعرض 
لـــحـــاالت مــرضــيــة بـــهـــدف الــتــعــريــف 
بكيفية متابعة معدل ضربات القلب 
وتــوفــيــر تحليل نبض  لــدى األجــنــة، 
الــقــلــب لـــدى األجـــنـــة أثـــنـــاء مــراقــبــة 
مــعــدل ضــربــات الــقــلــب، مــشــيــرة إلــى 
تــخــصــيــص حــلــقــة نـــقـــاشـــيـــة لــطــرح 
المهمة مثل فسيولوجيا  المواضيع 
والمشيمة  الــرحــم  ــدة  ووحــ األجـــنـــة، 
ــات الـــــــدم مــن  ــنـ ــيـ ــات أخــــــذ عـ ــيـ ــنـ ــقـ وتـ

األجنة.
تكمن  الورشة  أهمية  أن  وأكــدت 
الجدد  االطــبــاء  وتثقيف  توعية  فــي 
وممرضات التوليد لقراءة تخطيط 
ــذ الــقــيــاســات  قــلــب الــجــنــيــن مـــع أخــ
الازمة إلنقاذ الجنين من أي عواقب 
في  األكسجين  نقص  نتيجة  أخــرى 
الحاالت  إن معظم  إذ  الطفل،  دمــاغ 
تــحــتــاج الــســيــدة الــحــامــل إلـــى عمل 
تخطيط قلب الجنين حتى يتسنى 
لــلــطــبــيــب الــمــعــالــج مــعــرفــة حــالــتــه 
على  والــتــعــرف  عــام  بشكل  الصحية 
والتي  الــــوالدة،  أثــنــاء  أو  وضــعــه قبل 
قـــد تـــواجـــه مــعــظــم الـــحـــاالت بشكل 
مــرضــي  ــــرض  عـ أي  بــــوجــــود  أو  ــام  ــ عـ
وبالتالي  الطفل بشكل خاص،  لدى 
الوالدة  أثناء  التخطيط  تتم عملية 
لــلــوقــايــة مــن الــمــضــاعــفــات، وبــذلــك 
حالة  تشخيص  الطبيب  يستطيع 
الطفل ومنها يقرر ما إذا تتم الوالدة 

قيصرية أو بشكل طبيعي.

�لولدة  �أثناء  �لأجنة  قلب  تقنيات تخطيط  �أحدث  يناق�ش  �لجامعي«  »حمد 

انخفا����ض مع���دل وفي���ات االأطف���ال حديث���ي ال���والدة يف البحري���ن 

اإلســـــــكـــــــان  وزارة  أّكـــــــــــــــــدت 
عــدد  أّن  الــعــمــرانــي  والــتــخــطــيــط 
الـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن الـــخـــدمـــات 
ــالــــي الــــدائــــرة  اإلســـكـــانـــيـــة مــــن أهــ
بلغ  المحرق  بمحافظة  السابعة 
خـــال  وذلــــــك  مـــســـتـــفـــيـــدًا،   1244
الفصلين التشريعيين السابقين، 
أما بالنسبة إلى عدد المستفيدين 
الحاصلين على خدمات إسكانية 
التخصيص  إجــراء  قيد  مختلفة 
إلــى  مــشــيــرة   ،135 عــددهــم  فيبلغ 
المستفيدين  الــمــواطــنــيــن  عــــدد 
من عاوة بدل السكن الذي يبلغ 
عــدد  تــبــلــغ  كــمــا  مـــواطـــنـــًا،   1279
الــطــلــبــات الــتــي تـــم إلــغــاؤهــا منذ 
الحالي  التشريعي  الفصل  بداية 
بــإجــمــالــي 4 طــلــبــات فــقــط وذلــك 
فيه  المسموح  الحد  لتجاوز  إمــا 

للراتب أو لعدم تشكيل أسرة.
ــي رّدهـــــــــا عــلــى  ــ جــــــاء ذلــــــك فـ
الـــســـؤال الــبــرلــمــانــي الــمــقــّدم من 
عــــبــــداهلل حـــســـن الـــظـــاعـــن عــضــو 
ــلـــس الــــــنــــــواب، حـــيـــث ذكـــــرت  مـــجـ
الوزارة أّن عدد الطلبات اإلسكانية 
القائمة ألهالي الدائرة الخامسة 
مـــن الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة يبلغ 
1661 طلبًا، من بينهم 1472طلبًا 
طــلــبــًا  و157  ســـكـــنـــيـــة،  ــدات  ــ ــوحـ ــ لـ
لشّقة  و32 طلبًا  لقسيمة سكنية، 

تمليك.
اإلســـــــكـــــــان  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والتخطيط العمراني إن الخطط 
المقبلة  الــمــرحــلــة  خـــال  تــرتــكــز 
مع  الشراكة  مــبــادرات  تنمية  على 
القطاع الخاص، باعتبارها الحل 
توفره  لما  للمواطنين  المستدام 
على  الحصول  منها  مميزات  من 
خدمة فورية، اختيار نوع ومساحة 
الــقــســيــمــة  أو  ــدة  ــ ــوحــ ــ الــ ــع  ــ ــوقـ ــ ومـ
بــحــســب  الـــســـكـــنـــيـــة  الــــشــــقــــة  أو 
ــرة، االستغال  أسـ كــل  احــتــيــاجــات 
ــثـــل لــلــمــيــزانــيــة الــمــخــصــصــة  األمـ
لــقــطــاع الــســكــن االجــتــمــاعــي من 
أكبر عدد ممكن من  خال توفير 
الخدمات اإلسكانية للمواطنين.

وتابعت الوزارة أنه تّم التوسع 
ــلـــول  فـــــي مــــبــــادرتــــي تـــنـــويـــع الـــحـ
التمويلية وتوفير وحدات إسكانية 
من  المستفيدين  تــائــم  بــأســعــار 
على  بناء  اإلسكانية،  التمويات 
ــة مــع  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ نــــجــــاح مـــــــبـــــــادرات الـ
الــقــطــاع الـــخـــاص خـــال األعــــوام 
الـــســـابـــقـــة، وإثــــبــــات جــــدواهــــا فــي 
تحقيق االستدامة لقطاع السكن 
ــم تــنــويــع  ــ ــي، حـــيـــث تـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
التمويلية  ــــراض  واألغـ الــخــيــارات 
للمواطنين  الــوزارة  تمنحها  التي 
من خال تمويل تسهيل و»مزايا« 
ــة، بــحــيــث  ــتــــحــــدثــ ــمــــســ ــة الــ ــئــ ــفــ الــ
خيارات  للمواطن  تقدم  أصبحت 
شـــراء مــســكــن، أو بــنــاء مــســكــن، أو 
شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، 
أو شــراء عقار لــدى أحــد األقــارب، 
أو الــمــشــاركــة بــيــن مــجــمــوعــة من 
ــات  ــدمــ ــراء خــ ــ ــشــ ــ ــيـــن لــ ــتـــفـــعـ ــنـ الـــمـ
إسكانية مشتركة، فضًا عن زيادة 
لقيمة  واألقــــصــــى  األدنــــــى  الـــحـــد 
التمويات اإلسكانية كدعم مالي 

مقدم من الحكومة.
ــكــــان  اإلســ وزارة  ذكـــــــرت  ــا  ــمـ كـ
والتخطيط العمراني أنها دشنت 
بــرنــامــج حــقــوق تــطــويــر األراضــــي 

الــحــكــومــيــة، بــمــا يــحــقــق مــعــادلــة 
ــن قــيــمــة  ــيــ ــوة بــ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــيـــص الـ ــلـ ــقـ تـ
التمويات وبين توفير المعروض 
مــــن وحـــــــدات بـــأســـعـــار مــخــفــضــة، 
الـــوزارة مع  مشيرة إلــى أنــه تربط 
الـــشـــركـــات الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــي تــوّفــر 
الوحدات اإلسكانية عاقة شراكة 
وتنسيق عالية المستوى، ومنوهة 
فــي الــوقــت ذاتـــه بــاســتــمــرارهــا في 
سلمان،  بمدينة  مــشــاريــع  تنفيذ 
ومدينة خليفة، وضاحية الرملي، 
شرق  مدينة  الــحــد،  شــرق  مدينة 
ســـتـــرة، بــاإلضــافــة إلـــى الــمــنــاطــق 
الــمــخــصــصــة لــشــريــط الـــعـــمـــارات 
ــة فـــــــي عـــــــــدة مـــنـــاطـــق  ــيــ ــنــ ــكــ ــســ الــ

بالمملكة.
ــحــــت أنـــهـــا تــعــمــل على  وأوضــ
ــن ذوي  ــ مـ الـــمـــواطـــنـــيـــن  تـــمـــكـــيـــن 

الــدخــل الــمــحــدود مــن الــحــصــول 
وألسرته  له  المائم  السكن  على 
البند   )9( بــالــمــادة  عــمــًا  وذلــــك 
البحرين  مملكة  دســتــور  مــن  )و( 
والتي نصت على أن تعمل الدولة 
على توفير السكن المائم لذوي 
الدخل المحدود من المواطنين، 
وانــــطــــاقــــًا مــــع ذلـــــك تــــم تــوفــيــر 
خــدمــات إســكــانــيــة مــتــنــوعــة تتيح 
األكثر  الخدمة  اختيار  للمواطن 
ــه االجــتــمــاعــيــة  ــروفـ ــة لـــظـ مــــاءمــ
والـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
ــة تـــمـــلـــيـــك وحــــــــدة ســكــنــيــة  ــدمــ خــ
ــدة  ــ ــة تـــمـــلـــيـــك وحـ ــدمــ »بـــــيـــــت«، خــ
التمويات  خدمة  »شقة«،  سكنية 
المتنوعة  بــأغــراضــهــا  اإلســكــانــيــة 
ــويـــل تــســهــيــل« الــــــذي يـــنـــدرج  ــمـ »تـ
و»تسهيل  عقاري«  »تسهيل  ضمنه 

تعاون« و»تسهيل البيت العود«، إلى 
جــانــب خــدمــتــي »مـــزايـــا« و»مــزايــا« 
الفئة المستحدثة، باإلضافة إلى 
خدمة القسيمة السكنية، وخدمة 

تمويل الترميم. 

وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين:

�ل�����س��اب��ع��ة  �ل�����د�ئ�����رة  م����ن  م�����س��ت��ف��ي��دً�   1244

ب���ال���م���ح���رق م�����ن �ل����خ����دم����ات �لإ����س���ك���ان���ي���ة

} عبداهلل الظاعن.

عدد  أّن  االجتماعية  التنمية  وزارة  أّكـــدت 
األسر واألفراد الُمستفيدين من خدمة الضمان 
االجتماعي بلغ 17,341 مستفيدًا بحسب آخر 
قانون  أن  مبّينة   ،2023 يناير  لشهر  إحصائية 
الضمان االجتماعي كفل استحقاق المساعدة 
النقدية  المزايا  في  تتمثل  والتي  االجتماعية 
الــتــي يــتــقــرر مــنــحــهــا أليـــة أســــرة أو فـــرد وفــقــًا 
ألحــكــام هــذا الــقــانــون لكل الــفــئــات الــتــي ليس 
لها مصدر دخل كاف تعتمد عليه في معيشتها 
بهدف مساعدتها على تأمين الحد األدنى من 
متطلبات الحياة األساسية، وهي تشمل 11 فئة 
كالتالي )األسرة، األرملة، المطلقة، المهجورة، 
المسن، أسرة النزيل بمراكز اإلصاح والتأهيل، 
العاجز عن العمل، األفراد من ذوي االحتياجات 
الخاصة، البنت غير المتزوجة، الولد واليتيـم(.

جــاء ذلــك فــي مــعــرض رّدهـــا على الــســؤال 
السيد  عــلــوي  مــن جليلة  الــمــقــدم  الــبــرلــمــانــي 
وزارة  قالت  الــنــواب، حيث  حسن عضو مجلس 
التنمية االجتماعية إنه في إطار اهتمام الدولة 
باألشخاص ذوي الدخل المحدود فقد تم زيادة 
من  بدءا  وذلك  االجتماعية  المساعدات  قيمة 
يناير 2022، حيث صدر قانون رقم )32( لسنة 
القانون رقم  التاسعة من  المادة  2021 بتعديل 

االجتماعي  الــضــمــان  بــشــأن   2006 لسنة   )18(
تقل  أن  األحــوال  »ال يجوز في جميع  لتصبح: 
ديــنــارًا   77 عــن  شــهــريــًا  االجتماعية  المساعدة 
للفرد الواحد و132 دينارًا لألسرة المكونة من 
فردين و28 دينارًا لكل فرد من أفراد األسرة التي 

يزيد عددها على ذلك«.
 كما بّينت أّن الفئات المستحقة للمساعدة 
العاوات  من  حزمة  من  تستفيد  االجتماعية 

وبرامج الدعم النقدي المباشر كالتالي:
للمادة  وفقا  االجتماعية:  المساعدات   {
رقم  االجتماعي  الضمان  قــانــون  مــن  التاسعة 
االجتماعية  المساعدة  مبلغ  فــإن  لسنة،   )18(
و28  للفردين  دينارًا  و132  للفرد  دينارًا   77 هو 
ديــنــارا لكل فــرد من أفــراد األســرة يزيد عددها 

على ذلك.
ــدودي الـــدخـــل  ــحــ ــمــ } الــــدعــــم الـــمـــالـــي لــ
ــاوة الـــغـــاء(: يــتــم دعـــم هـــذه الــفــئــة بمبلغ  )عــ
الدخل  لمحدودي  المالي  الدعم  وهــو  إضافي 
تــلــقــائــي لــكــل مستفيد  ــــذي يــصــرف بــشــكــل  والـ
من الضمان االجتماعي من أفراد وأسر، وذلك 
في  ارتــفــاع  أي  مواجهة  فــي  مساعدتهم  بهدف 
على  الدعم  يصرف  حيث  المعيشة،  متطلبات 

وذلك  دينارًا شهريًا   )55  ،77  ،110( فئات  ثاث 
بحسب مجموع دخل رب األسرة.

دعـــــم  يـــــتـــــم  الــــــكــــــهــــــربــــــاء:  ــيــــض  ــفــ ــخــ تــ  {
الــمــســتــفــيــديــن مـــن الــضــمــان االجــتــمــاعــي من 
خال تخفيض فاتورة الكهرباء والماء بخصم 
دينارًا  و20  أدنــى،  كحد  شهريًا  دنانير   10 قيمة 

شهريًا كحد أقصى من مبلغ الفاتورة.
} التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن 
اللحوم: من برامج الدعم النقدي التي تقدمها 
التعويض  برنامج  االجتماعية،  التنمية  وزارة 
والذي  اللحوم،  الدعم عن  رفع  النقدي مقابل 
على  وحصره  الدعم  توجيه  إلى ضمان  يهدف 
المواطنين فقط على نحو يحمي المال العام 

من صرفه في غير األوجه المقررة له.
} مخصص اإلعاقة: يتم دعم المستفيدين 
اإلعاقة  أصحاب  من  االجتماعي  الضمان  من 
ــار شــهــريــًا كــمــخــصــص لـــذوي  ــنـ بــمــبــلــغ 100 ديـ
اإلعاقة، سواء لصاحب الطلب أو أفراد أسرته، 
الــوزاري  الــقــرار  وفــق  حيث يصرف لمستحقيه 
رقم )24( لسنة 2008م بشأن معايير استحقاق 
يـــؤثـــر صــرف  أن  دون  مـــن  ــة،  ــاقــ اإلعــ مــخــصــص 

المساعدة على مبلغ المخصص أو العكس.

�أكثر من 17 �ألف �أ�سرة م�ستفيدة من خدمة �ل�سمان �لجتماعي

كتبت: فاطمة علي

العمل  ورشــة  عقد  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  استأنف 
خال  المؤقت  توقفها  بعد  الجنين  قلب  لتخطيط  التخصصية 
الـــورشـــة فـــي نسختها الــخــامــســة بــمــحــاور  ــا، لــتــعــود  ــورونـ جــائــحــة كـ
متخصصة ودراسات وبحوث علمية حديثة شارك فيها 125 طبيبا 
وممرضا من مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة بالمملكة 
جلسات   3 إلــى  باإلضافة  وتفاعلية  تعليمية  جلسات   4 خــال  مــن 
فــي تسجيات  مــرضــيــة  حــالــة   30 عـــرض  تخللها  والــتــي  تــدريــبــيــة، 
الهيئة  مــن  معتمدة  ســاعــات   7 المشاركين  منح  تــم  فيما  فــيــدويــة، 

الوطنية لتنظيم المهن الصحية.

https://drive.google.com/file/d/1bhShlyVPS5HQs0HNr7AThsAHCkVlAgul/view
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/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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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
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 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
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 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
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 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
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 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
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 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
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 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
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 »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’
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وأوضحت الوزارة في معرض 
ــؤال الــبــرلــمــانــي  ردهــــا عــلــى الـــسـ
أحــمــد عبدالواحد  مــن  الــمــقــّدم 
قراطة عضو مجلس النواب أبرز 
التعافي  خطة  ضمن  تحقق  ما 
بينها  مـــن  والـــتـــي  االقـــتـــصـــادي 
تـــجـــاوز إجـــمـــالـــي الــبــحــريــنــيــيــن 
ــم تـــوظـــيـــفـــهـــم ضــمــن  ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ الـ
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــوظــيــف 
الـــعـــدد الــمــســتــهــدف خــــال عــام 
إلــى  ليصل   %149 بنسبة   2022
تدريب  إلــى  بــاإلضــافــة   ،29,995
يـــعـــادل  ــا  مــ بــحــريــنــيــا،   10,334

103% من الهدف الموضوع.
ــًا  وأضــــــافــــــت أنـــــــه تـــــــّم أيــــضــ
بقيمة  اســتــثــمــارات  اســتــقــطــاب 
أمريكي  دوالر  مليار  بـــ1.1  تقدر 
جــانــب  ــــى  إلـ  ،2022 ــام  ــ عـ ــــال  خـ
إطاق 23 مشروعًا في قطاعات 
اآلن  حــتــى  واالنــتــهــاء  مختلفة، 
ــاريـــع ضــمــن  ــشـ ــن تــنــفــيــذ 7 مـ مــ
الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــكــبــرى 
االقتصادي،  التعافي  خطة  في 
ــا اســـتـــكـــمـــال الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــرزهــ ــ أبــ
األولــــــــــى مـــــن بـــــــاج الــــجــــزائــــر، 
وتــدشــيــن الــمــرحــلــة األولــــى من 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة األمـــريـــكـــيـــة، 
خليج  جــمــيــرا  منتجع  وافــتــتــاح 
الــبــحــريــن، وافــتــتــاح فــنــدق فيدا 
مراسي البحرين، باإلضافة إلى 
رزيدنسز  العنوان  فندق  افتتاح 
ــن، ومــــركــــز  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مــــــراســــــي الـ
الــبــحــريــن الــعــالــمــي لــلــمــعــارض، 
ومـــســـتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك حـــمـــد – 

اإلرسالية األمريكية.
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ وزارة  ــــت  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
يتعلق  الوطني فيما  واالقتصاد 
بــأبــرز مــا تــحــّقــق ضــمــن أولــويــة 
تنمية القطاعات الواعدة، وعبر 
إطاق عدد من االستراتيجيات 
وهي  الواعدة،  القطاعات  لدعم 
قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز، وقــطــاع 
ــاع الـــخـــدمـــات  ــطــ ــيـــاحـــة، وقــ الـــسـ
الــخــدمــات  وقــطــاع  اللوجستية، 
ــاع الـــصـــنـــاعـــة،  ــ ــطـ ــ ــيــــة، وقـ ــالــ الــــمــ
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وقــطــاع 
الرقمي،  واالقتصاد  المعلومات 
وإطاق برامج تحفيز للشركات 
الــــمــــتــــوســــطــــة والــــصــــغــــيــــرة فــي 
الــــواعــــدة مـــن قبل  الـــقـــطـــاعـــات 
حيث  )تمكين(،  العمل  صندوق 
سجل الناتج المحلي اإلجمالي 
 %7.2 بنسبة  نموًا  النفطي  غير 
ــالـــث مــــن عـــام  ــثـ ــع الـ ــربــ حـــتـــى الــ

.2022
ــًا مــن  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ وذكـــــــــرت أنــــــه الـ
ــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن  ــة مــــمــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
ــة الــمــالــيــة  ــدامـ ــتـ بــتــحــقــيــق االسـ
االقتصادي،  االســتــقــرار  وتعزيز 
تم إعان برنامج التوازن المالي 
أولــويــات خطة  الــمــحــدث ضمن 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، وهـــو ما 
التوازن  لبرنامج  تمديدًا  يمثل 
المالي الذي تم إطاقه في عام 
إضــافــيــيــن،  عــامــيــن  ــدة  مــ  2018
إلــى  الــوصــول  يستهدف  والــــذي 
المصروفات  بين  التوازن  نقطة 
العامة واإليرادات العامة بحلول 

البرنامج  أّن  عام 2024، مضيفة 
ــدث يــتــضــمــن عـــــــددًا مــن  ــحـ ــمـ الـ
خفض  في  المتمثلة  المبادرات 
الـــمـــصـــروفـــات الــتــشــغــيــلــيــة فــي 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــعــزيــز 
كـــــفـــــاءة مـــيـــزانـــيـــة الـــمـــشـــاريـــع، 
ــات الــــقــــوى  ــ ــروفــ ــ ــصــ ــ وضـــــبـــــط مــ
وعدالة  كــفــاءة  وتعزيز  العاملة، 
الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي الـــمـــبـــاشـــر 
مساهمة  وزيــــــادة  لــمــســتــحــقــيــه، 
للحكومة،  المملوكة  الــشــركــات 
وتــنــمــيــة اإليـــــــرادات الــحــكــومــيــة، 
منوهة إلى أّن الحساب الختامي 
الموحد للدولة سيتضمن نتائج 
لعام  الــبــرنــامــج  مــبــادرات  تنفيذ 

.2022
الــمــالــيــة  وزارة  بـــّيـــنـــت  كـــمـــا 
الناتج  أّن  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد 
نــمــوًا  شــهــد  اإلجــمــالــي  المحلي 
 2022 عـــــــام  خـــــــال  ــًا  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ مـ
مـــدعـــومـــًا بــنــمــو األنـــشـــطـــة غير 
انتعاشًا  شــهــدت  الــتــي  النفطية 
ملحوظًا بالتزامن مع مرور عام 
على خطة التعافي االقتصادي، 
المحلي  الناتج  أداء  إلــى  الفــتــًا 
 2022 عام  بداية  منذ  اإلجمالي 
حتى الربع الثالث، والذي شهد 
باألسعار   %5.5 بنسبة  ارتــفــاعــًا 
الــثــابــتــة مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
القطاع  فيما سجل   ،2021 لعام 
غير النفطي نموًا بنسبة %7.2.

ــه، نــّوهــت  ــ ــي الــســيــاق ذاتــ وفــ
الــنــمــو  ــرة  ــيــ وتــ أن  إلـــــى  الـــــــــوزارة 
مدى  على  تسارعت  االقتصادي 
السنوات العشرين الماضية من 
محققة   2021 حــتــى   2001 عـــام 
 %3.9 بنسبة  مركبًا  سنويًا  نموًا 
 2021 ــتــــى  حــ  2001 عـــــــام  ــن  ــ مــ
ــًا بـــنـــمـــو الـــقـــطـــاع غــيــر  ــوعــ ــدفــ مــ
ــا ســـنـــويـــًا  ــمـ الـــنـــفـــطـــي والــــــــذي نـ
بنسبة 5.8% خال الفترة ذاتها. 
كــمــا تـــراجـــعـــت نــســبــة مــســاهــمــة 
ــاع الــنــفــطــي فــــي الــنــاتــج  ــقـــطـ الـ
المحلي اإلجمالي من 43% إلى 
الــواضــح  الــتــقــدم  لتعكس   ،%18
في مساعي التنويع االقتصادي 
وتـــعـــزيـــز الــــمــــبــــادرات الـــداعـــمـــة 
لـــزيـــادة مــســاهــمــات الــقــطــاعــات 
غير النفطية في الناتج المحلي 
اإلجــمــالــي وصــــواًل إلـــى أهـــداف 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــريـــن االقـ ــبـــحـ رؤيـــــــة الـ

.2030
وأردفــــــــــــــت بــــــــــأّن مـــســـاهـــمـــة 
القطاع غير النفطي في الناتج 
الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي بــاألســعــار 
الثابتة بلغت 82.0% خال الربع 
وشــكــل   ،2022 عــــام  مـــن  الــثــالــث 
ــات الــمــالــيــة  ــروعــ ــشــ ــمــ ــاع الــ ــطــ قــ
جــاء  حــيــن  فـــي   ،%17.4 حـــوالـــي 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
بمساهمة  الثانية  المرتبة  فــي 
قدرها 14.2%، فقطاع الخدمات 
الثالثة  المرتبة  فــي  الحكومية 
ثــم   ،%12.1 بــلــغــت  بــمــســاهــمــة 
 ،%7.2 بنسبة  والتشييد  البناء 
فالمواصات واالتصاالت بنسبة 

.%7.0
الخاص  القطاع  دور  وحــول 
االقــتــصــادي  التعافي  خطة  فــي 
قالت  المالي،  الــتــوازن  وبرنامج 
ــه يــســهــم فـــي تــمــويــل  ــ الـــــــوزارة إّنـ
المشاريع التنموية الكبرى التي 
تم إعانها ضمن خطة التعافي 
ــدة قــطــاعــات  االقـــتـــصـــادي فـــي عـ
ــيـــة  ــنـ ــبـ حــــيــــويــــة كــــقــــطــــاعــــات الـ
والسياحة  واالتصاالت  التحتية 

ــاع الــتــعــلــيــم  ــ ــطـ ــ ــاعــــة وقـ ــنــ والــــصــ
والـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، بــاإلضــافــة 
ــكــــان والــشــبــاب  ــى قـــطـــاع اإلســ إلــ
والـــــــريـــــــاضـــــــة، وأوضـــــــحـــــــت أنــــه 
لتنظيم الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، تم إطاق دليل 
القطاعين  بين  الشراكة  تنظيم 
الــعــام والــخــاص فــي شهر يونيو 
من عام 2022 ضمن إطار خطة 
ليسهم في  االقتصادي  التعافي 
في  الــخــاص  القطاع  دور  تعزيز 
المشاريع والخدمات الحكومية 
ــار تــنــظــيــمــي شــفــاف،  ــ ضــمــن إطـ
تنفيذ  إلى  الدليل  يهدف  حيث 
ــاريــــع الـــعـــامـــة  ــمــــشــ ــيـــل الــ ــغـ وتـــشـ
بــكــفــاءة وفــعــالــيــة، واالســـتـــفـــادة 
مــن خــبــرات وإمــكــانــيــات القطاع 
أو  الخدمات  توفير  في  الخاص 
األعباء  وتخفيف  السلع،  توريد 
الــمــالــيــة عـــن الـــمـــوازنـــة الــعــامــة 
ــز الـــشـــفـــافـــيـــة  ــزيــ ــعــ لــــلــــدولــــة، وتــ
الشراكة  ــراءات  إجـ في  والنزاهة 

مع القطاع الخاص.
الــمــالــيــة  وزارة  أشـــــارت  كــمــا 
أنــه تم  إلــى  واالقــتــصــاد الوطني 
ــــاق الــمــنــصــة االســتــثــمــاريــة  إطـ
تــتــيــح  ــي  ــتــ الــ  )invest.bh(
الوصول  إمكانية  للمستثمرين 
إلــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة مما 
المشاريع  تعّرف  من  سيمكنهم 
الحالية المتاحة لاستثمار إلى 
جانب المشاريع المستقبلية في 
المملكة، وتعرض المنصة عددًا 
ضمن  التنموية  الــمــشــاريــع  مــن 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
وتــشــتــمــل عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــن 
قيمة المشروع والعائد المتوقع 
تّم  أنــه  مضيفة  االستثمار،  مــن 
ــــاق مــنــصــة اســتــثــمــار  أيـــضـــًا إطـ
األراضـــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة لــعــرض 
األراضي الجاهزة لاستثمار في 
منصة واحدة ضمن إطار تعزيز 
الـــشـــفـــافـــيـــة وإشــــــــــراك الـــقـــطـــاع 

الخاص.

يف ردها على �صوؤال نيابي.. وزارة املالية واالقت�صاد الوطني:

نللمللو مللتللوا�للصللل للللللنللاتللج الللمللحلللللي الإجلللملللاللللي خللال 

الللنللفللطلليللة غلليللر  الأنللل�لللصلللطلللة  بللنللمللو  ملللدعلللوملللا   2022
التعافي  خطة  أّن  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  أّكــدت 
الـــ27  وبرامجها  الخمس  أولوياتها  بفضل  أثمرت  االقتصادي 
تعديل  في  أسهمت  والتي  المثمرة،  النتائج  تحقيق حزمة من 
نظرتها  االئــتــمــانــيــة  للتصنيفات  بــــورز«  آنـــد  »ســتــانــدرد  وكــالــة 
المستقبلية القتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية 
في نوفمبر 2022، مشيدة بالنمو الذي شهده االقتصاد في ظل 

استمرار وتيرة تنفيذ خطة التعافي االقتصادي.

} أحمد قراطة.

  أكد د. أحمد محمد األنصاري الرئيس التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية، أن قسم العمليات بمجمع 
السلمانية الطبي أنجز 1758 عملية جراحية خال 
شهر يناير الماضي، وذلك ضمن اآلليات التنفيذية 
لخطة تقليص قوائم االنتظار الجاري العمل عليها.

تخصصا طبيا   14 العمليات شملت  أن    وأوضــح 
فـــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، مــنــوهــا بــاســتــمــرار 
االستراتيجيات  تبني  في  الحكومية  المستشفيات 
المستشفيات  في جميع  الخدمات  بتطوير  الكفيلة 
الحكومية السيما بمجمع السلمانية الطبي، مقارنة 
بـ1571 عملية جراحية بشهر ديسمبر من عام 2022 
المنصرم. وأضاف األنصاري أنه تم إجراء 53 عملية 
لجراحة األسنان والفكين، و364 عملية جراحة عامة، 
لجراحة  عملية  و32  العظام،  لجراحة  عملية  و353 
األوعية الدموية، و26 عملية لجراحة طب األعصاب، 
و132 عملية لجراحة األنف واألذن والحنجرة، و134 

لجراحة  عملية  و116  ووالدة،  نساء  جــراحــة  عملية 
و58  أطفال،  جراحة  عملية  و91  البولية،  المسالك 
عمليات  وأربـــع  والتجميل،  الــحــروق  جــراحــة  عملية 
الــكــلــى، و306 عــمــلــيــات إجـــــراءات  ــة  ــزراعـ لـ جــراحــيــة 
عملية  و92  تخدير،  إجــراءات  عمليات  و15  مناظير، 

لجراحة العيون.
ــدد، أشـــــاد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي    وفــــي هــــذا الــــصــ
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــجــهــود كـــافـــة الـــكـــوادر 
الــصــحــيــة بــقــســم الــعــمــلــيــات بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
الــطــبــي، والــتــي أســهــمــت بــإخــاصــهــا وعــمــلــهــا الــجــاد 
قوائم  وتقليص  المرضى  مــن  أكبر  عــدد  خدمة  فــي 
االنتظار، مشيرا إلى أن العمل مستمر إلعادة جدولة 
المواعيد وفق المنهجية المقررة، مؤكدا في الوقت 
ذاته أهمية التزام المرضى بالمواعيد المحددة لهم 
لضمان حصولهم على الخدمات الصحية في الوقت 

المناسب وعدم تأثر خططهم العاجية.

الما�صي �صهر يناير  بال�صلمانية خال  1758 عملية جراحية  اإنجاز 

ــؤون  ــ ــشــ ــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــت لــ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ نـ
بمجلس  واالقــتــصــاديــة  الــمــالــيــة 
ــا  ــهــ ــتــــمــــاعــ الــــــــشــــــــورى خـــــــــال اجــ
حسين  خــالــد  بــرئــاســة  المنعقد 
رقم  بقانون  المرسوم  المسقطي 
)36( لسنة 2022 بالتصديق على 
ــة واتــفــاقــيــتــي  ــاريـ االتــفــاقــيــة اإلطـ
بــيــن حكومة  والــضــمــان  الــوكــالــة 
ــة الـــــبـــــحـــــريـــــن والــــبــــنــــك  ــكــ ــلــ ــمــ مــ
اإلســــــامــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة لــتــمــويــل 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــشـــروع 
من  المياه  وتــوزيــع  نقل  تحسين 
بقانون  والمرسوم  الــدور،  محطة 
رقم )37( لسنة 2022 بالتصديق 
والضمان  القرض  اتفاقيتي  على 
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وصــــــنــــــدوق أبــــوظــــبــــي لــلــتــنــمــيــة 
تــطــويــر شبكات  لــتــمــويــل مــشــروع 
بالمرحلة  المرتبطة  المياه  نقل 
الــثــانــيــة مـــن مــحــطــة الــــــدور في 

مملكة البحرين.
أهــداف  اللجنة  واستعرضت 

واستمعت  بــقــانــون،  المرسومين 
ــات الـــمـــســـتـــشـــاريـــن  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ إلــــــــى مـ
الــقــانــونــي والــمــالــي واالقــتــصــادي 
فعليا على  المترتبة  اآلثار  بشأن 
ــع،  ــواقـ الـ أرض  عــلــى  تــطــبــيــقــهــمــا 
فـــيـــمـــا قـــــــررت الـــلـــجـــنـــة مـــواصـــلـــة 
بحث المرسومين ودعوة الجهات 
الــمــعــنــيــة بـــهـــا لـــاســـتـــمـــاع إللـــى 
تساؤالت  على  وردودهـــا  مرئياتها 

أصحاب السعادة األعضاء.
ــنــــة فــي  ــلــــجــ كــــمــــا نـــــظـــــرت الــ
لسنة   )45( رقم  بقانون  المرسوم 
تــعــديــل  عــلــى  بــالــمــوافــقــة   2022
بــعــض أحــكــام الــنــظــام »الــقــانــون« 
لدول مجلس  للجمارك  الموحد 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
والـــذي يــهــدف إلــى تسيير شــؤون 
الــــــجــــــمــــــارك، وزيـــــــــــــادة الــــتــــبــــادل 
مــجــلــس  دول  بــــيــــن  الـــــتـــــجـــــاري 
التعاون، إضافة إلى تيسير إتمام 
إجــــــراءات الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي 
إلدارات  والسماح  البضاعة،  على 

ــارك بـــتـــبـــادل الــمــعــلــومــات  ــمـ الـــجـ
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
التخليص  ألغــراض  اإللكترونية 
ــي، وجــــــــواز الــتــخــلــيــص  ــركـ ــمـ ــجـ الـ
الـــمـــســـبـــق عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع قــبــل 
الجمركية  الــدائــرة  إلــى  وصولها 
ــام الــتــي  ــ ــكـ ــ ــق الــــشــــروط واألحـ ــ وفـ
يزيد  مــا  الــعــام،  المدير  يحددها 
ــن مــســاهــمــة شـــــؤون الــجــمــارك  مـ
االقتصادية  التنمية  مسيرة  فــي 
ــة  ــركـ ــزز حـ ــ ــعــ ــ ــكــــة، ويــ ــلــ ــي الــــمــــمــ ــ فــ
والسفر،  البضائع  ونقل  التجارة 
النظام  مع  التوافق  على  ويعمل 
لدول مجلس  الموحد  الجمركي 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ــر أنــظــمــتــهــا الــجــمــركــيــة  ــويـ ــطـ وتـ

المشتركة.
ــلـــة  ــة مـــواصـ ــنـ ــلـــجـ وقـــــــــررت الـ
ــوم بـــقـــانـــون خـــال  ــرسـ ــمـ بـــحـــث الـ
ــة ودعـــــوة  ــادمــ ــقــ ــتــــمــــاعــــات الــ االجــ
إلى  لاستماع  المعنية  الجهات 

مرئياتها بشأنه.

المرحلة لتمويل  بقانون  مر�صومين  تبحث  ال�صورى«  »مالية 

الثانية من م�صروع تح�صين وتوزيع المياه من محطة الدور

الوطنيلة  النلدوة  محلاور  اعتملاد 

الثالثلة حلول فقلر اللدم المنجللي
بن  هــشــام  الشيخ  أكــد 
خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
ــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء  – رئـ
الحكومية،  المستشفيات 
ــريــــن  ــبــــحــ الــ ــة  ــكــ ــلــ ــمــ مــ أن 
ــا كـــبـــيـــرا  ــامــ ــمــ ــتــ ــي اهــ ــ ـــولـ تــ
الــدم  فقر  مــرضــى  بصحة 
الــــمــــنــــجــــلــــي مــــــــن خـــــال 
تــقــديــم الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
الـــشـــامـــلـــة والـــمـــتـــكـــامـــلـــة، 
الــنــدوة  تنظيم  أن  مــبــيــنــًا 
ــهــــم فـــي  ــيــــســ ــة ســ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
ــاء وبــــذل  ــعـــطـ ــة الـ ــلـ مـــواصـ
نحو  الجهود  مــن  المزيد 

الــدم  فقر  لمرضى  خصوصا  الطبي  القطاع  ارتــقــاء  مواصلة 
المنجلي.

ــار إلـــى أن رعـــايـــة الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ وأشـ
للندوة  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
السبت  يـــوم  الــتــي ســتــقــام  المنجلي  الــــدم  فــقــر  الــثــالــثــة حـــول 
الموافق 18 فبراير الحالي في فندق الخليج، سيكون لها األثر 
وضعتها  التي  األهـــداف  كامل  تحقيق  على  الكبير  اإليجابي 
اللجنة المنظمة للندوة، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير لدعمه 

المتواصل واهتمامه المباشر.
وأوضـــــــح أن الــــنــــدوة ســيــتــخــلــلــهــا الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــحـــاور 
واالستشاريين  الخبراء  كوكبة من  تواجد  الرئيسية من خال 
واألكاديميين الذين يمتلكون باعا طويا في مرض فقر الدم 
متطورة  علمية  أوراق  تقديم  الندوة  ستشهد  حيث  المنجلي، 

تهدف إلى مواصلة ارتقاء هذا القطاع الهام.
ــدوة ســـــوف تــشــهــد مـــشـــاركـــة فـــاعـــلـــة مــن  ــ ــنـ ــ وأوضــــــــح أن الـ
مختصين  أطباء  من  المنجلي  الــدم  فقر  بعاج  المختصين 
وممرضين إلى جانب مرضى السكلر وذويهم، متمنيًا لجميع 

المشاركين النجاح وتحقيق كامل االستفادة.

} الشيخ هشام آل خليفة.

ــل مـــيـــخـــائـــيـــل  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ  اسـ
بـــــوغـــــدانـــــوف، مـــمـــثـــل رئــيــس 
الشرق  إلــى  االتحادية  روسيا 
األوســــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا نـــائـــب 
وزارة  بمقر  الــخــارجــيــة،  وزيـــر 
الخارجية في موسكو، أحمد 
عبدالرحمن الساعاتي، سفير 
روسيا  لــدى  البحرين  مملكة 

االتحادية.
ــاء، أشـــــاد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخـــــــــال الـ
مـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل بـــــــوغـــــــدانـــــــوف 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي  ــعـــاقـ ــالـ بـ
االتحادية  روسيا  بين  تجمع 
ــًدا  ومــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مـــؤكـ
تـــطـــلـــع بـــــــاده لـــتـــعـــزيـــز تــلــك 
إلى  بها  واالرتـــقـــاء  الــعــاقــات 
يحقق  بما  أرحـــب  مستويات 

التطلعات المشتركة.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
وتقديره  اعتزازه  عن  السفير 
ــذي  لــلــمــســتــوى الــمــتــمــيــز الــ
تـــشـــهـــده عــــاقــــات الـــصـــداقـــة 
ــاون الـــتـــي تــجــمــع بين  ــعـ ــتـ والـ

ــا  ــيــ ــن وروســ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــة الـــصـــديـــقـــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ االتـ
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، مــؤكــًدا 
العاقات  هــذه  تعزيز  أهمية 
قدًما  بها  والــمــضــي  الثنائية 

ــل تــحــقــيــًقــا  ــمـ نـــحـــو آفــــــاق أشـ
آلمــــــال وتـــطـــلـــعـــات الــبــلــديــن 
ــن الــــصــــديــــقــــيــــن،  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ والــ
مــتــمــنــًيــا لــروســيــا االتــحــاديــة 

دوام التقدم واالزدهار.

ممثل رئي�س رو�صيا التحادية اإلى ال�صرق الأو�صط واإفريقيا 

نائب وزير الخارجية ي�صتقبل �صفير مملكة البحرين في مو�صكو

واإلقامة  والــجــوازات  الجنسية  أعلنت شــؤون 
استقبال المراجعين أيام السبت من كل اسبوع، 
اعتبارا من تاريخ 2023/02/18 من تمام الساعة 
مـــركـــزي  فــــي  ــاء  مـــسـ  2:00 حـــتـــى  صـــبـــاحـــا   7:30
ومدينة  المحرق  في  األمني  بالمجمع  الخدمة 
الــدوام من يوم األحد  عيسى، فيما سيظل وقت 
 7:30 الساعة  مــن  معتاد  هــو  كما  الخميس  إلــى 

صباحًا حتى الساعة 7مساًء.

واإلقامة  والــجــوازات  الجنسية  وتدعو شــؤون 
إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر  المراجعين 
لمراجعة  الــحــاجــة  عــنــد   MAWAEID تطبيق 
ــا فـــي حــــال وجــــود أي  أحــــد مـــراكـــز الـــخـــدمـــة، أمــ
االتــصــال  مــركــز  مــع  الــتــواصــل  فيمكن  استفسار 
مــن يـــوم األحـــد إلـــى الخميس عــلــى هــاتــف رقــم 
info@npra. 17077077، أو البريد اإللكتروني

.gov.bh

»الللجللنلل�للصلليللة والللللللجللللللوازات« تلل�للصللتللقللبللل 

اللللملللراجلللعللليلللن كللللل �للصللبللت اأ�للصللبللوعلليللا

المنطقة  بلدية  نظمت 
إدارة  مع  بالتعاون  الشمالية 
ــوزارة  ــ الـــعـــقـــوبـــات الـــبـــديـــلـــة بــ
ــن بـــرنـــامـــج  ــمـ الـــداخـــلـــيـــة ضـ
»ســـــاعـــــي أعـــــمـــــال الــمــنــفــعــة 
الــــعــــامــــة« )ســــامــــع( بــرنــامــج 
ــل لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــمــ عــ
ــانـــون الــعــقــوبــات الــبــديــلــة،  قـ
حيث تمت زراعة 370 شجرة 
بمنطقة   62 شـــارع  على  نيم 
بــوري الــمــؤدي إلــى المحجر 

البيطري بطول 600 متر.
 وأشارت البلدية الشمالية 
الــبــرنــامــج شــمــل 14  إلــــى أن 
شــخــصــا مـــن الــمــســتــفــيــديــن 
البلدية  العقوبات  قانون  من 
ساهموا في برنامج تشجير، 
التنظيف  مــهــام  تضمن  كما 
ــبــــذر والــتــقــلــيــم والـــغـــرس  والــ
والتنسيق وتجميل األراضي.

المنطقة  بلدية   وأشــادت 
الــشــمــالــيــة بـــإنـــجـــاز بــرنــامــج 
ساعي أعمال المنفعة العامة 
يعتبر ضمن  الـــذي  )ســامــع( 

بها  تقوم  التي  البرامج  أحد 
مع  تماشيا  الــداخــلــيــة  وزارة 
إجــــــراءات تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات 
والــتــدابــيــر الــبــديــلــة )حــضــور 
والتأهيل(،  التدريب  بــرامــج 
حيث ساهمت إدارة العقوبات 
بــالــتــعــاون مــع إدارة  الــبــديــلــة 
الـــوقـــايـــة مـــن الــجــريــمــة في 

إعداده واإلشراف عليه.

 وأكدت البلدية الشمالية 
مـــــواصـــــلـــــة إعــــــــــــداد بــــرامــــج 
العقوبات  من  للمستفيدين 
ــي تــشــتــمــل  ــ ــتــ ــ ــة والــ ــلــ ــديــ ــبــ الــ
المجتمعية،  األعــمــال  على 
أعمال  فــي  المساهمة  منها 
ــر فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــيــ ــجــ ــشــ ــتــ الــ
مـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة 

الشمالية.

ب�صلللواعد   �صلللجللللللللللرة   370 زراعلللللللة 

البديللللة الللللعقوبات  مللللن  الم�صلللتفيدين 

 كشفت السيدة آمنة بنت 
أحمد الرميحي وزيرة اإلسكان 
أنه في  العمراني  والتخطيط 
لتنفيذ  الـــــــوزارة  خــطــة  ــار  ــ إطـ
تـــوجـــيـــهـــات حــــضــــرة صـــاحـــب 
ــد بــن  ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الــــجــــالــــة الـ
عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، وأمر صاحب السمو 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد 
بتوزيع  الــوزراء  رئيس مجلس 
على  إســكــانــيــة  خـــدمـــة   6128
المواطنين، فقد قامت الوزارة 
أعداد جديدة من  بتخصيص 
اإلسكانية،  التمويات  طلبات 
ــدد االجـــمـــالـــي  ــ ــعـ ــ ــيـــرتـــفـــع الـ لـ
 1789 إلـــــــى  لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
مــســتــفــيــدًا بــقــيــمــة تــمــويــلــيــة 
ألــف  و467  مــلــيــونــا   99 تــبــلــغ 
اجمالي  أن  إلى  دينار، مشيرة 
عـــــدد الــمــتــقــدمــيــن بــطــلــبــات 
قبول االستفادة من الخدمات 
قد  التدشين  منذ  التمويلية 

بلغ 3485 طلبًا.
إن  الـــــــــــوزيـــــــــــرة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــم  الــــــــتــــــــمــــــــويــــــــات الـــــــــتـــــــــي تــ
ــيـــن  ــنـ ــلـــمـــواطـ ــا لـ ــهـ ــيـــصـ تـــخـــصـ
ــمــــويــــات  تــــتــــنــــوع مــــــا بــــيــــن تــ
تـــســـهـــيـــل عــــــقــــــاري، وتــســهــيــل 
تعاون،  وتسهيل  العود،  البيت 
مزايا  تمويات  إلى  باإلضافة 
الــفــئــة الــمــســتــحــدثــة، مــؤكــدة  
سرعة  عــلــى  تعمل  ــوزارة  ــ الـ أن 
تــخــصــيــص طــلــبــات الــتــمــويــل 

المواطنون،  بها  يتقدم  التي 
اإلســكــان  بــنــك  مــع  بالتنسيق 
والبنوك والمصارف التجارية 

الممولة.
وأفادت الوزيرة بأن طلبات 
الوزارة  إلى  ترد  التي  التمويل 
تــشــهــد تــنــامــيــًا مــســتــمــرًا من 
بعد  السيما  المواطنين،  قبل 
تـــنـــوع األغــــــــراض الــتــمــويــلــيــة 
ــويــــات  ــمــ الـــــتـــــي أتــــاحــــتــــهــــا تــ
تسهيل  أن  مــوضــحــة  تسهيل، 
أنواع  يأتي في صــدارة  عقاري 
الــتــمــويــات مـــن حــيــث إقــبــال 
الــمــواطــنــيــن، مــع إقــبــال الفت 
ــلـــى أنــــــــواع تـــمـــويـــل تــســهــيــل  عـ
ــا الــفــئــة  ــزايــ الــبــيــت الـــعـــود ومــ

المستحدثة.
أبــرز ما يميز  أن  وأضافت 
تـــمـــويـــات »تــســهــيــل« هـــو رفــع 

التمويل  لقيمة  األدنــى  الحد 
ــار بــحــريــنــي  ــنـ مـــن 19 ألــــف ديـ
ــنــــار، كــمــا تم  ــف ديــ ألــ ــى 40  إلــ
رفــــع الــحــد األقـــصـــى لــهــا من 
ألــف   70 إلــــى  ديـــنـــار  ألــــف   60
ديـــنـــار بــحــريــنــي، وذلــــك تحت 
ــلــــة الــــــدعــــــم الـــحـــكـــومـــي  مــــظــ
لــلــمــواطــن بــحــيــث ال يــتــعــدى 
ــهـــري لــلــخــدمــة  الـــقـــســـط الـــشـ
كما  الــدخــل،  مــن   %25 نسبة 
تـــم إتـــاحـــة خــيــار زيـــــادة قيمة 
مــبــلــغ الــتــمــويــل بـــزيـــادة نسبة 
 %30 إلى  الشهري  االستقطاع 
أو 35%، وذلك بناء على رغبة 

المنتفع ومقدرته المالية.
فــــــيــــــمــــــا جــــــــــــــــــاءت أبـــــــــــرز 
الفئة  »مــزايــا  تمويل  مميزات 
رفع سقف عمر  المستحدثة« 
عــامــًا،   40 إلـــى  المستفيدين 
باإلضافة إلى تنويع الخيارات 
الــتــمــويــلــيــة، مـــن حــيــث شـــراء 
أو  سكنية،  قسائم  أو  وحـــدات 

بناء قسائم.
ــى  وأشـــــــــــــارت الـــــــوزيـــــــرة إلــ
الــتــطــويــر  شــــركــــات  ــبــــال  إقــ أن 
الــعــقــاري عــلــى الــمــشــاركــة في 
ــج مـــــن خــــال  ــامــ ــرنــ ــبــ هـــــــذا الــ
الــــحــــزمــــة األولــــــــــى الــــتــــي تــم 
طــرحــهــا فـــي مــديــنــة ســلــمــان 
ــرًا  ــ ومـــديـــنـــة خــلــيــفــة، يـــعـــد أمـ
مشجعًا في ظل خطط الوزارة 
وزيـــادة  البرنامج  فــي  للتوسع 
ــروض مـــــن الـــــوحـــــدات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

السكنية.

للم�صتفيدين دينار  مليون   99 تخ�صي�س 

مللن الللتللمللويللات الإ�للصللكللانلليللة الللجللديللدة

} وزيرة الإ�سكان.
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وأوضحت الوزارة في معرض 
ــؤال الــبــرلــمــانــي  ردهــــا عــلــى الـــسـ
أحــمــد عبدالواحد  مــن  الــمــقــّدم 
قراطة عضو مجلس النواب أبرز 
التعافي  خطة  ضمن  تحقق  ما 
بينها  مـــن  والـــتـــي  االقـــتـــصـــادي 
تـــجـــاوز إجـــمـــالـــي الــبــحــريــنــيــيــن 
ــم تـــوظـــيـــفـــهـــم ضــمــن  ــ ــن تـ ــ ــذيـ ــ الـ
الــبــرنــامــج الــوطــنــي لــلــتــوظــيــف 
الـــعـــدد الــمــســتــهــدف خــــال عــام 
إلــى  ليصل   %149 بنسبة   2022
تدريب  إلــى  بــاإلضــافــة   ،29,995
يـــعـــادل  ــا  مــ بــحــريــنــيــا،   10,334

103% من الهدف الموضوع.
ــًا  وأضــــــافــــــت أنـــــــه تـــــــّم أيــــضــ
بقيمة  اســتــثــمــارات  اســتــقــطــاب 
أمريكي  دوالر  مليار  بـــ1.1  تقدر 
جــانــب  ــــى  إلـ  ،2022 ــام  ــ عـ ــــال  خـ
إطاق 23 مشروعًا في قطاعات 
اآلن  حــتــى  واالنــتــهــاء  مختلفة، 
ــاريـــع ضــمــن  ــشـ ــن تــنــفــيــذ 7 مـ مــ
الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــكــبــرى 
االقتصادي،  التعافي  خطة  في 
ــا اســـتـــكـــمـــال الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــرزهــ ــ أبــ
األولــــــــــى مـــــن بـــــــاج الــــجــــزائــــر، 
وتــدشــيــن الــمــرحــلــة األولــــى من 
مــنــطــقــة الـــتـــجـــارة األمـــريـــكـــيـــة، 
خليج  جــمــيــرا  منتجع  وافــتــتــاح 
الــبــحــريــن، وافــتــتــاح فــنــدق فيدا 
مراسي البحرين، باإلضافة إلى 
رزيدنسز  العنوان  فندق  افتتاح 
ــن، ومــــركــــز  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ مــــــراســــــي الـ
الــبــحــريــن الــعــالــمــي لــلــمــعــارض، 
ومـــســـتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك حـــمـــد – 

اإلرسالية األمريكية.
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ الـ وزارة  ــــت  ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
يتعلق  الوطني فيما  واالقتصاد 
بــأبــرز مــا تــحــّقــق ضــمــن أولــويــة 
تنمية القطاعات الواعدة، وعبر 
إطاق عدد من االستراتيجيات 
وهي  الواعدة،  القطاعات  لدعم 
قـــطـــاع الــنــفــط والــــغــــاز، وقــطــاع 
ــاع الـــخـــدمـــات  ــطــ ــيـــاحـــة، وقــ الـــسـ
الــخــدمــات  وقــطــاع  اللوجستية، 
ــاع الـــصـــنـــاعـــة،  ــ ــطـ ــ ــيــــة، وقـ ــالــ الــــمــ
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وقــطــاع 
الرقمي،  واالقتصاد  المعلومات 
وإطاق برامج تحفيز للشركات 
الــــمــــتــــوســــطــــة والــــصــــغــــيــــرة فــي 
الــــواعــــدة مـــن قبل  الـــقـــطـــاعـــات 
حيث  )تمكين(،  العمل  صندوق 
سجل الناتج المحلي اإلجمالي 
 %7.2 بنسبة  نموًا  النفطي  غير 
ــالـــث مــــن عـــام  ــثـ ــع الـ ــربــ حـــتـــى الــ
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ــًا مــن  ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ وذكـــــــــرت أنــــــه الـ
ــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن  ــة مــــمــ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ حـ
ــة الــمــالــيــة  ــدامـ ــتـ بــتــحــقــيــق االسـ
االقتصادي،  االســتــقــرار  وتعزيز 
تم إعان برنامج التوازن المالي 
أولــويــات خطة  الــمــحــدث ضمن 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، وهـــو ما 
التوازن  لبرنامج  تمديدًا  يمثل 
المالي الذي تم إطاقه في عام 
إضــافــيــيــن،  عــامــيــن  ــدة  مــ  2018
إلــى  الــوصــول  يستهدف  والــــذي 
المصروفات  بين  التوازن  نقطة 
العامة واإليرادات العامة بحلول 

البرنامج  أّن  عام 2024، مضيفة 
ــدث يــتــضــمــن عـــــــددًا مــن  ــحـ ــمـ الـ
خفض  في  المتمثلة  المبادرات 
الـــمـــصـــروفـــات الــتــشــغــيــلــيــة فــي 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــعــزيــز 
كـــــفـــــاءة مـــيـــزانـــيـــة الـــمـــشـــاريـــع، 
ــات الــــقــــوى  ــ ــروفــ ــ ــصــ ــ وضـــــبـــــط مــ
وعدالة  كــفــاءة  وتعزيز  العاملة، 
الـــــدعـــــم الـــحـــكـــومـــي الـــمـــبـــاشـــر 
مساهمة  وزيــــــادة  لــمــســتــحــقــيــه، 
للحكومة،  المملوكة  الــشــركــات 
وتــنــمــيــة اإليـــــــرادات الــحــكــومــيــة، 
منوهة إلى أّن الحساب الختامي 
الموحد للدولة سيتضمن نتائج 
لعام  الــبــرنــامــج  مــبــادرات  تنفيذ 

.2022
الــمــالــيــة  وزارة  بـــّيـــنـــت  كـــمـــا 
الناتج  أّن  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد 
نــمــوًا  شــهــد  اإلجــمــالــي  المحلي 
 2022 عـــــــام  خـــــــال  ــًا  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ مـ
مـــدعـــومـــًا بــنــمــو األنـــشـــطـــة غير 
انتعاشًا  شــهــدت  الــتــي  النفطية 
ملحوظًا بالتزامن مع مرور عام 
على خطة التعافي االقتصادي، 
المحلي  الناتج  أداء  إلــى  الفــتــًا 
 2022 عام  بداية  منذ  اإلجمالي 
حتى الربع الثالث، والذي شهد 
باألسعار   %5.5 بنسبة  ارتــفــاعــًا 
الــثــابــتــة مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة 
القطاع  فيما سجل   ،2021 لعام 
غير النفطي نموًا بنسبة %7.2.

ــه، نــّوهــت  ــ ــي الــســيــاق ذاتــ وفــ
الــنــمــو  ــرة  ــيــ وتــ أن  إلـــــى  الـــــــــوزارة 
مدى  على  تسارعت  االقتصادي 
السنوات العشرين الماضية من 
محققة   2021 حــتــى   2001 عـــام 
 %3.9 بنسبة  مركبًا  سنويًا  نموًا 
 2021 ــتــــى  حــ  2001 عـــــــام  ــن  ــ مــ
ــًا بـــنـــمـــو الـــقـــطـــاع غــيــر  ــوعــ ــدفــ مــ
ــا ســـنـــويـــًا  ــمـ الـــنـــفـــطـــي والــــــــذي نـ
بنسبة 5.8% خال الفترة ذاتها. 
كــمــا تـــراجـــعـــت نــســبــة مــســاهــمــة 
ــاع الــنــفــطــي فــــي الــنــاتــج  ــقـــطـ الـ
المحلي اإلجمالي من 43% إلى 
الــواضــح  الــتــقــدم  لتعكس   ،%18
في مساعي التنويع االقتصادي 
وتـــعـــزيـــز الــــمــــبــــادرات الـــداعـــمـــة 
لـــزيـــادة مــســاهــمــات الــقــطــاعــات 
غير النفطية في الناتج المحلي 
اإلجــمــالــي وصــــواًل إلـــى أهـــداف 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــريـــن االقـ ــبـــحـ رؤيـــــــة الـ
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وأردفــــــــــــــت بــــــــــأّن مـــســـاهـــمـــة 
القطاع غير النفطي في الناتج 
الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي بــاألســعــار 
الثابتة بلغت 82.0% خال الربع 
وشــكــل   ،2022 عــــام  مـــن  الــثــالــث 
ــات الــمــالــيــة  ــروعــ ــشــ ــمــ ــاع الــ ــطــ قــ
جــاء  حــيــن  فـــي   ،%17.4 حـــوالـــي 
قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
بمساهمة  الثانية  المرتبة  فــي 
قدرها 14.2%، فقطاع الخدمات 
الثالثة  المرتبة  فــي  الحكومية 
ثــم   ،%12.1 بــلــغــت  بــمــســاهــمــة 
 ،%7.2 بنسبة  والتشييد  البناء 
فالمواصات واالتصاالت بنسبة 

.%7.0
الخاص  القطاع  دور  وحــول 
االقــتــصــادي  التعافي  خطة  فــي 
قالت  المالي،  الــتــوازن  وبرنامج 
ــه يــســهــم فـــي تــمــويــل  ــ الـــــــوزارة إّنـ
المشاريع التنموية الكبرى التي 
تم إعانها ضمن خطة التعافي 
ــدة قــطــاعــات  االقـــتـــصـــادي فـــي عـ
ــيـــة  ــنـ ــبـ حــــيــــويــــة كــــقــــطــــاعــــات الـ
والسياحة  واالتصاالت  التحتية 

ــاع الــتــعــلــيــم  ــ ــطـ ــ ــاعــــة وقـ ــنــ والــــصــ
والـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، بــاإلضــافــة 
ــكــــان والــشــبــاب  ــى قـــطـــاع اإلســ إلــ
والـــــــريـــــــاضـــــــة، وأوضـــــــحـــــــت أنــــه 
لتنظيم الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص، تم إطاق دليل 
القطاعين  بين  الشراكة  تنظيم 
الــعــام والــخــاص فــي شهر يونيو 
من عام 2022 ضمن إطار خطة 
ليسهم في  االقتصادي  التعافي 
في  الــخــاص  القطاع  دور  تعزيز 
المشاريع والخدمات الحكومية 
ــار تــنــظــيــمــي شــفــاف،  ــ ضــمــن إطـ
تنفيذ  إلى  الدليل  يهدف  حيث 
ــاريــــع الـــعـــامـــة  ــمــــشــ ــيـــل الــ ــغـ وتـــشـ
بــكــفــاءة وفــعــالــيــة، واالســـتـــفـــادة 
مــن خــبــرات وإمــكــانــيــات القطاع 
أو  الخدمات  توفير  في  الخاص 
األعباء  وتخفيف  السلع،  توريد 
الــمــالــيــة عـــن الـــمـــوازنـــة الــعــامــة 
ــز الـــشـــفـــافـــيـــة  ــزيــ ــعــ لــــلــــدولــــة، وتــ
الشراكة  ــراءات  إجـ في  والنزاهة 

مع القطاع الخاص.
الــمــالــيــة  وزارة  أشـــــارت  كــمــا 
أنــه تم  إلــى  واالقــتــصــاد الوطني 
ــــاق الــمــنــصــة االســتــثــمــاريــة  إطـ
تــتــيــح  ــي  ــتــ الــ  )invest.bh(
الوصول  إمكانية  للمستثمرين 
إلــى الــفــرص االســتــثــمــاريــة مما 
المشاريع  تعّرف  من  سيمكنهم 
الحالية المتاحة لاستثمار إلى 
جانب المشاريع المستقبلية في 
المملكة، وتعرض المنصة عددًا 
ضمن  التنموية  الــمــشــاريــع  مــن 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
وتــشــتــمــل عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات عــن 
قيمة المشروع والعائد المتوقع 
تّم  أنــه  مضيفة  االستثمار،  مــن 
ــــاق مــنــصــة اســتــثــمــار  أيـــضـــًا إطـ
األراضـــــــــي الـــحـــكـــومـــيـــة لــعــرض 
األراضي الجاهزة لاستثمار في 
منصة واحدة ضمن إطار تعزيز 
الـــشـــفـــافـــيـــة وإشــــــــــراك الـــقـــطـــاع 

الخاص.

يف ردها على �صوؤال نيابي.. وزارة املالية واالقت�صاد الوطني:

نللمللو مللتللوا�للصللل للللللنللاتللج الللمللحلللللي الإجلللملللاللللي خللال 

الللنللفللطلليللة غلليللر  الأنللل�لللصلللطلللة  بللنللمللو  ملللدعلللوملللا   2022
التعافي  خطة  أّن  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  أّكــدت 
الـــ27  وبرامجها  الخمس  أولوياتها  بفضل  أثمرت  االقتصادي 
تعديل  في  أسهمت  والتي  المثمرة،  النتائج  تحقيق حزمة من 
نظرتها  االئــتــمــانــيــة  للتصنيفات  بــــورز«  آنـــد  »ســتــانــدرد  وكــالــة 
المستقبلية القتصاد مملكة البحرين من مستقرة إلى إيجابية 
في نوفمبر 2022، مشيدة بالنمو الذي شهده االقتصاد في ظل 

استمرار وتيرة تنفيذ خطة التعافي االقتصادي.

} أحمد قراطة.

  أكد د. أحمد محمد األنصاري الرئيس التنفيذي 
للمستشفيات الحكومية، أن قسم العمليات بمجمع 
السلمانية الطبي أنجز 1758 عملية جراحية خال 
شهر يناير الماضي، وذلك ضمن اآلليات التنفيذية 
لخطة تقليص قوائم االنتظار الجاري العمل عليها.
تخصصا طبيا   14 العمليات شملت  أن    وأوضــح 
فـــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، مــنــوهــا بــاســتــمــرار 
االستراتيجيات  تبني  في  الحكومية  المستشفيات 
المستشفيات  في جميع  الخدمات  بتطوير  الكفيلة 
الحكومية السيما بمجمع السلمانية الطبي، مقارنة 
بـ1571 عملية جراحية بشهر ديسمبر من عام 2022 
المنصرم. وأضاف األنصاري أنه تم إجراء 53 عملية 
لجراحة األسنان والفكين، و364 عملية جراحة عامة، 
لجراحة  عملية  و32  العظام،  لجراحة  عملية  و353 
األوعية الدموية، و26 عملية لجراحة طب األعصاب، 
و132 عملية لجراحة األنف واألذن والحنجرة، و134 

لجراحة  عملية  و116  ووالدة،  نساء  جــراحــة  عملية 
و58  أطفال،  جراحة  عملية  و91  البولية،  المسالك 
عمليات  وأربـــع  والتجميل،  الــحــروق  جــراحــة  عملية 
الــكــلــى، و306 عــمــلــيــات إجـــــراءات  ــة  ــزراعـ لـ جــراحــيــة 
عملية  و92  تخدير،  إجــراءات  عمليات  و15  مناظير، 

لجراحة العيون.
ــدد، أشـــــاد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي    وفــــي هــــذا الــــصــ
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة بــجــهــود كـــافـــة الـــكـــوادر 
الــصــحــيــة بــقــســم الــعــمــلــيــات بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
الــطــبــي، والــتــي أســهــمــت بــإخــاصــهــا وعــمــلــهــا الــجــاد 
قوائم  وتقليص  المرضى  مــن  أكبر  عــدد  خدمة  فــي 
االنتظار، مشيرا إلى أن العمل مستمر إلعادة جدولة 
المواعيد وفق المنهجية المقررة، مؤكدا في الوقت 
ذاته أهمية التزام المرضى بالمواعيد المحددة لهم 
لضمان حصولهم على الخدمات الصحية في الوقت 

المناسب وعدم تأثر خططهم العاجية.

الما�صي �صهر يناير  بال�صلمانية خال  1758 عملية جراحية  اإنجاز 

ــؤون  ــ ــشــ ــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــت لــ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ نـ
بمجلس  واالقــتــصــاديــة  الــمــالــيــة 
ــا  ــهــ ــتــــمــــاعــ الــــــــشــــــــورى خـــــــــال اجــ
حسين  خــالــد  بــرئــاســة  المنعقد 
رقم  بقانون  المرسوم  المسقطي 
)36( لسنة 2022 بالتصديق على 
ــة واتــفــاقــيــتــي  ــاريـ االتــفــاقــيــة اإلطـ
بــيــن حكومة  والــضــمــان  الــوكــالــة 
ــة الـــــبـــــحـــــريـــــن والــــبــــنــــك  ــكــ ــلــ ــمــ مــ
اإلســــــامــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة لــتــمــويــل 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــشـــروع 
من  المياه  وتــوزيــع  نقل  تحسين 
بقانون  والمرسوم  الــدور،  محطة 
رقم )37( لسنة 2022 بالتصديق 
والضمان  القرض  اتفاقيتي  على 
بــيــن حــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وصــــــنــــــدوق أبــــوظــــبــــي لــلــتــنــمــيــة 
تــطــويــر شبكات  لــتــمــويــل مــشــروع 
بالمرحلة  المرتبطة  المياه  نقل 
الــثــانــيــة مـــن مــحــطــة الــــــدور في 

مملكة البحرين.
أهــداف  اللجنة  واستعرضت 

واستمعت  بــقــانــون،  المرسومين 
ــات الـــمـــســـتـــشـــاريـــن  ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ إلــــــــى مـ
الــقــانــونــي والــمــالــي واالقــتــصــادي 
فعليا على  المترتبة  اآلثار  بشأن 
ــع،  ــواقـ الـ أرض  عــلــى  تــطــبــيــقــهــمــا 
فـــيـــمـــا قـــــــررت الـــلـــجـــنـــة مـــواصـــلـــة 
بحث المرسومين ودعوة الجهات 
الــمــعــنــيــة بـــهـــا لـــاســـتـــمـــاع إللـــى 
تساؤالت  على  وردودهـــا  مرئياتها 

أصحاب السعادة األعضاء.
ــنــــة فــي  ــلــــجــ كــــمــــا نـــــظـــــرت الــ
لسنة   )45( رقم  بقانون  المرسوم 
تــعــديــل  عــلــى  بــالــمــوافــقــة   2022
بــعــض أحــكــام الــنــظــام »الــقــانــون« 
لدول مجلس  للجمارك  الموحد 
العربية،  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
والـــذي يــهــدف إلــى تسيير شــؤون 
الــــــجــــــمــــــارك، وزيـــــــــــــادة الــــتــــبــــادل 
مــجــلــس  دول  بــــيــــن  الـــــتـــــجـــــاري 
التعاون، إضافة إلى تيسير إتمام 
إجــــــراءات الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي 
إلدارات  والسماح  البضاعة،  على 

ــارك بـــتـــبـــادل الــمــعــلــومــات  ــمـ الـــجـ
بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات 
التخليص  ألغــراض  اإللكترونية 
ــي، وجــــــــواز الــتــخــلــيــص  ــركـ ــمـ ــجـ الـ
الـــمـــســـبـــق عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع قــبــل 
الجمركية  الــدائــرة  إلــى  وصولها 
ــام الــتــي  ــ ــكـ ــ ــق الــــشــــروط واألحـ ــ وفـ
يزيد  مــا  الــعــام،  المدير  يحددها 
ــن مــســاهــمــة شـــــؤون الــجــمــارك  مـ
االقتصادية  التنمية  مسيرة  فــي 
ــة  ــركـ ــزز حـ ــ ــعــ ــ ــكــــة، ويــ ــلــ ــي الــــمــــمــ ــ فــ
والسفر،  البضائع  ونقل  التجارة 
النظام  مع  التوافق  على  ويعمل 
لدول مجلس  الموحد  الجمركي 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
ــر أنــظــمــتــهــا الــجــمــركــيــة  ــويـ ــطـ وتـ

المشتركة.
ــلـــة  ــة مـــواصـ ــنـ ــلـــجـ وقـــــــــررت الـ
ــوم بـــقـــانـــون خـــال  ــرسـ ــمـ بـــحـــث الـ
ــة ودعـــــوة  ــادمــ ــقــ ــتــــمــــاعــــات الــ االجــ
إلى  لاستماع  المعنية  الجهات 

مرئياتها بشأنه.

المرحلة لتمويل  بقانون  مر�صومين  تبحث  ال�صورى«  »مالية 

الثانية من م�صروع تح�صين وتوزيع المياه من محطة الدور

الوطنيلة  النلدوة  محلاور  اعتملاد 

الثالثلة حلول فقلر اللدم المنجللي
بن  هــشــام  الشيخ  أكــد 
خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
ــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء  – رئـ
الحكومية،  المستشفيات 
ــريــــن  ــبــــحــ الــ ــة  ــكــ ــلــ ــمــ مــ أن 
ــا كـــبـــيـــرا  ــامــ ــمــ ــتــ ــي اهــ ــ ـــولـ تــ
الــدم  فقر  مــرضــى  بصحة 
الــــمــــنــــجــــلــــي مــــــــن خـــــال 
تــقــديــم الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة 
الـــشـــامـــلـــة والـــمـــتـــكـــامـــلـــة، 
الــنــدوة  تنظيم  أن  مــبــيــنــًا 
ــهــــم فـــي  ــيــــســ ــة ســ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
ــاء وبــــذل  ــعـــطـ ــة الـ ــلـ مـــواصـ
نحو  الجهود  مــن  المزيد 

الــدم  فقر  لمرضى  خصوصا  الطبي  القطاع  ارتــقــاء  مواصلة 
المنجلي.

ــار إلـــى أن رعـــايـــة الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بن  ــ وأشـ
للندوة  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
السبت  يـــوم  الــتــي ســتــقــام  المنجلي  الــــدم  فــقــر  الــثــالــثــة حـــول 
الموافق 18 فبراير الحالي في فندق الخليج، سيكون لها األثر 
وضعتها  التي  األهـــداف  كامل  تحقيق  على  الكبير  اإليجابي 
اللجنة المنظمة للندوة، مقدمًا جزيل الشكر والتقدير لدعمه 

المتواصل واهتمامه المباشر.
وأوضـــــــح أن الــــنــــدوة ســيــتــخــلــلــهــا الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــحـــاور 
واالستشاريين  الخبراء  كوكبة من  تواجد  الرئيسية من خال 
واألكاديميين الذين يمتلكون باعا طويا في مرض فقر الدم 
متطورة  علمية  أوراق  تقديم  الندوة  ستشهد  حيث  المنجلي، 

تهدف إلى مواصلة ارتقاء هذا القطاع الهام.
ــدوة ســـــوف تــشــهــد مـــشـــاركـــة فـــاعـــلـــة مــن  ــ ــنـ ــ وأوضــــــــح أن الـ
مختصين  أطباء  من  المنجلي  الــدم  فقر  بعاج  المختصين 
وممرضين إلى جانب مرضى السكلر وذويهم، متمنيًا لجميع 

المشاركين النجاح وتحقيق كامل االستفادة.

} الشيخ هشام آل خليفة.

ــل مـــيـــخـــائـــيـــل  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ  اسـ
بـــــوغـــــدانـــــوف، مـــمـــثـــل رئــيــس 
الشرق  إلــى  االتحادية  روسيا 
األوســــــــــط وأفــــريــــقــــيــــا نـــائـــب 
وزارة  بمقر  الــخــارجــيــة،  وزيـــر 
الخارجية في موسكو، أحمد 
عبدالرحمن الساعاتي، سفير 
روسيا  لــدى  البحرين  مملكة 

االتحادية.
ــاء، أشـــــاد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وخـــــــــال الـ
مـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل بـــــــوغـــــــدانـــــــوف 
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة الــتــي  ــعـــاقـ ــالـ بـ
االتحادية  روسيا  بين  تجمع 
ــًدا  ومــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مـــؤكـ
تـــطـــلـــع بـــــــاده لـــتـــعـــزيـــز تــلــك 
إلى  بها  واالرتـــقـــاء  الــعــاقــات 
يحقق  بما  أرحـــب  مستويات 

التطلعات المشتركة.
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أعــــــــــرب 
وتقديره  اعتزازه  عن  السفير 
ــذي  لــلــمــســتــوى الــمــتــمــيــز الــ
تـــشـــهـــده عــــاقــــات الـــصـــداقـــة 
ــاون الـــتـــي تــجــمــع بين  ــعـ ــتـ والـ

ــا  ــيــ ــن وروســ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
ــة الـــصـــديـــقـــة فــي  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ االتـ
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، مــؤكــًدا 
العاقات  هــذه  تعزيز  أهمية 
قدًما  بها  والــمــضــي  الثنائية 

ــل تــحــقــيــًقــا  ــمـ نـــحـــو آفــــــاق أشـ
آلمــــــال وتـــطـــلـــعـــات الــبــلــديــن 
ــن الــــصــــديــــقــــيــــن،  ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ والــ
مــتــمــنــًيــا لــروســيــا االتــحــاديــة 

دوام التقدم واالزدهار.

ممثل رئي�س رو�صيا التحادية اإلى ال�صرق الأو�صط واإفريقيا 

نائب وزير الخارجية ي�صتقبل �صفير مملكة البحرين في مو�صكو

واإلقامة  والــجــوازات  الجنسية  أعلنت شــؤون 
استقبال المراجعين أيام السبت من كل اسبوع، 
اعتبارا من تاريخ 2023/02/18 من تمام الساعة 
مـــركـــزي  فــــي  ــاء  مـــسـ  2:00 حـــتـــى  صـــبـــاحـــا   7:30
ومدينة  المحرق  في  األمني  بالمجمع  الخدمة 
الــدوام من يوم األحد  عيسى، فيما سيظل وقت 
 7:30 الساعة  مــن  معتاد  هــو  كما  الخميس  إلــى 

صباحًا حتى الساعة 7مساًء.

واإلقامة  والــجــوازات  الجنسية  وتدعو شــؤون 
إلى ضرورة حجز موعد مسبق عبر  المراجعين 
لمراجعة  الــحــاجــة  عــنــد   MAWAEID تطبيق 
ــا فـــي حــــال وجــــود أي  أحــــد مـــراكـــز الـــخـــدمـــة، أمــ
االتــصــال  مــركــز  مــع  الــتــواصــل  فيمكن  استفسار 
مــن يـــوم األحـــد إلـــى الخميس عــلــى هــاتــف رقــم 
info@npra. 17077077، أو البريد اإللكتروني

.gov.bh

»الللجللنلل�للصلليللة والللللللجللللللوازات« تلل�للصللتللقللبللل 

اللللملللراجلللعللليلللن كللللل �للصللبللت اأ�للصللبللوعلليللا

المنطقة  بلدية  نظمت 
إدارة  مع  بالتعاون  الشمالية 
ــوزارة  ــ الـــعـــقـــوبـــات الـــبـــديـــلـــة بــ
ــن بـــرنـــامـــج  ــمـ الـــداخـــلـــيـــة ضـ
»ســـــاعـــــي أعـــــمـــــال الــمــنــفــعــة 
الــــعــــامــــة« )ســــامــــع( بــرنــامــج 
ــل لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن  ــمــ عــ
ــانـــون الــعــقــوبــات الــبــديــلــة،  قـ
حيث تمت زراعة 370 شجرة 
بمنطقة   62 شـــارع  على  نيم 
بــوري الــمــؤدي إلــى المحجر 

البيطري بطول 600 متر.
 وأشارت البلدية الشمالية 
الــبــرنــامــج شــمــل 14  إلــــى أن 
شــخــصــا مـــن الــمــســتــفــيــديــن 
البلدية  العقوبات  قانون  من 
ساهموا في برنامج تشجير، 
التنظيف  مــهــام  تضمن  كما 
ــبــــذر والــتــقــلــيــم والـــغـــرس  والــ
والتنسيق وتجميل األراضي.

المنطقة  بلدية   وأشــادت 
الــشــمــالــيــة بـــإنـــجـــاز بــرنــامــج 
ساعي أعمال المنفعة العامة 
يعتبر ضمن  الـــذي  )ســامــع( 

بها  تقوم  التي  البرامج  أحد 
مع  تماشيا  الــداخــلــيــة  وزارة 
إجــــــراءات تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات 
والــتــدابــيــر الــبــديــلــة )حــضــور 
والتأهيل(،  التدريب  بــرامــج 
حيث ساهمت إدارة العقوبات 
بــالــتــعــاون مــع إدارة  الــبــديــلــة 
الـــوقـــايـــة مـــن الــجــريــمــة في 

إعداده واإلشراف عليه.

 وأكدت البلدية الشمالية 
مـــــواصـــــلـــــة إعــــــــــــداد بــــرامــــج 
العقوبات  من  للمستفيدين 
ــي تــشــتــمــل  ــ ــتــ ــ ــة والــ ــلــ ــديــ ــبــ الــ
المجتمعية،  األعــمــال  على 
أعمال  فــي  المساهمة  منها 
ــر فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــيــ ــجــ ــشــ ــتــ الــ
مـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة 

الشمالية.

ب�صلللواعد   �صلللجللللللللللرة   370 زراعلللللللة 

البديللللة الللللعقوبات  مللللن  الم�صلللتفيدين 

 كشفت السيدة آمنة بنت 
أحمد الرميحي وزيرة اإلسكان 
أنه في  العمراني  والتخطيط 
لتنفيذ  الـــــــوزارة  خــطــة  ــار  ــ إطـ
تـــوجـــيـــهـــات حــــضــــرة صـــاحـــب 
ــد بــن  ــمـ ــلـــك حـ ــمـ الــــجــــالــــة الـ
عيسى آل خليفة ملك الباد 
المعظم، وأمر صاحب السمو 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  الــمــلــكــي األمــ
العهد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد 
بتوزيع  الــوزراء  رئيس مجلس 
على  إســكــانــيــة  خـــدمـــة   6128
المواطنين، فقد قامت الوزارة 
أعداد جديدة من  بتخصيص 
اإلسكانية،  التمويات  طلبات 
ــدد االجـــمـــالـــي  ــ ــعـ ــ ــيـــرتـــفـــع الـ لـ
 1789 إلـــــــى  لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن 
مــســتــفــيــدًا بــقــيــمــة تــمــويــلــيــة 
ألــف  و467  مــلــيــونــا   99 تــبــلــغ 
اجمالي  أن  إلى  دينار، مشيرة 
عـــــدد الــمــتــقــدمــيــن بــطــلــبــات 
قبول االستفادة من الخدمات 
قد  التدشين  منذ  التمويلية 

بلغ 3485 طلبًا.
إن  الـــــــــــوزيـــــــــــرة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــم  الــــــــتــــــــمــــــــويــــــــات الـــــــــتـــــــــي تــ
ــيـــن  ــنـ ــلـــمـــواطـ ــا لـ ــهـ ــيـــصـ تـــخـــصـ
ــمــــويــــات  تــــتــــنــــوع مــــــا بــــيــــن تــ
تـــســـهـــيـــل عــــــقــــــاري، وتــســهــيــل 
تعاون،  وتسهيل  العود،  البيت 
مزايا  تمويات  إلى  باإلضافة 
الــفــئــة الــمــســتــحــدثــة، مــؤكــدة  
سرعة  عــلــى  تعمل  ــوزارة  ــ الـ أن 
تــخــصــيــص طــلــبــات الــتــمــويــل 

المواطنون،  بها  يتقدم  التي 
اإلســكــان  بــنــك  مــع  بالتنسيق 
والبنوك والمصارف التجارية 

الممولة.
وأفادت الوزيرة بأن طلبات 
الوزارة  إلى  ترد  التي  التمويل 
تــشــهــد تــنــامــيــًا مــســتــمــرًا من 
بعد  السيما  المواطنين،  قبل 
تـــنـــوع األغــــــــراض الــتــمــويــلــيــة 
ــويــــات  ــمــ الـــــتـــــي أتــــاحــــتــــهــــا تــ
تسهيل  أن  مــوضــحــة  تسهيل، 
أنواع  يأتي في صــدارة  عقاري 
الــتــمــويــات مـــن حــيــث إقــبــال 
الــمــواطــنــيــن، مــع إقــبــال الفت 
ــلـــى أنــــــــواع تـــمـــويـــل تــســهــيــل  عـ
ــا الــفــئــة  ــزايــ الــبــيــت الـــعـــود ومــ

المستحدثة.
أبــرز ما يميز  أن  وأضافت 
تـــمـــويـــات »تــســهــيــل« هـــو رفــع 

التمويل  لقيمة  األدنــى  الحد 
ــار بــحــريــنــي  ــنـ مـــن 19 ألــــف ديـ
ــنــــار، كــمــا تم  ــف ديــ ألــ ــى 40  إلــ
رفــــع الــحــد األقـــصـــى لــهــا من 
ألــف   70 إلــــى  ديـــنـــار  ألــــف   60
ديـــنـــار بــحــريــنــي، وذلــــك تحت 
ــلــــة الــــــدعــــــم الـــحـــكـــومـــي  مــــظــ
لــلــمــواطــن بــحــيــث ال يــتــعــدى 
ــهـــري لــلــخــدمــة  الـــقـــســـط الـــشـ
كما  الــدخــل،  مــن   %25 نسبة 
تـــم إتـــاحـــة خــيــار زيـــــادة قيمة 
مــبــلــغ الــتــمــويــل بـــزيـــادة نسبة 
 %30 إلى  الشهري  االستقطاع 
أو 35%، وذلك بناء على رغبة 

المنتفع ومقدرته المالية.
فــــــيــــــمــــــا جــــــــــــــــــاءت أبـــــــــــرز 
الفئة  »مــزايــا  تمويل  مميزات 
رفع سقف عمر  المستحدثة« 
عــامــًا،   40 إلـــى  المستفيدين 
باإلضافة إلى تنويع الخيارات 
الــتــمــويــلــيــة، مـــن حــيــث شـــراء 
أو  سكنية،  قسائم  أو  وحـــدات 

بناء قسائم.
ــى  وأشـــــــــــــارت الـــــــوزيـــــــرة إلــ
الــتــطــويــر  شــــركــــات  ــبــــال  إقــ أن 
الــعــقــاري عــلــى الــمــشــاركــة في 
ــج مـــــن خــــال  ــامــ ــرنــ ــبــ هـــــــذا الــ
الــــحــــزمــــة األولــــــــــى الــــتــــي تــم 
طــرحــهــا فـــي مــديــنــة ســلــمــان 
ــرًا  ــ ومـــديـــنـــة خــلــيــفــة، يـــعـــد أمـ
مشجعًا في ظل خطط الوزارة 
وزيـــادة  البرنامج  فــي  للتوسع 
ــروض مـــــن الـــــوحـــــدات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ

السكنية.

للم�صتفيدين دينار  مليون   99 تخ�صي�س 

مللن الللتللمللويللات الإ�للصللكللانلليللة الللجللديللدة

} وزيرة الإ�سكان.

https://drive.google.com/file/d/1bhShlyVPS5HQs0HNr7AThsAHCkVlAgul/view
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/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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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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جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

لماذا الجالفة بدل اللطافة؟

نحبهم؟  أنــاس  مع  بفظاظة وجالفة  أحيانا  نتصرف  لماذا 
مثال يعلم جميع الرجال المتزوجين أن البيت مملكة الزوجة، 
وأنها تسعد بترتيب األشياء فيه وإدارة أموره بحيث يكون مريحا 
حبا  أكثر  عموما  والنساء  فيه،  يقيمون  مــن  وخــواطــر  ألجــســام 
توصف  عندما  ويسعدن  بالجماليات،  اهتماما  وأكــثــر  للنظام 
بمفاتنهن،  بالتغزل  سعادتهن  من  أكثر  ربما  بالجمال  بيوتهن 
وشخص مثلي يعرف كل ذلك عن زوجته ومع هذا أعترف بأنني 
ــارس فــوضــى أعـــرف أن زوجــتــي ستتحمل  أمـ وفــي أحــيــان كثيرة 
أعبائها  ــادة  زيــ بــغــرض  ذلـــك  أفــعــل  ال  قطعا  تصحيحها!  عـــبء 
أنــاس  مشاعر  بجرح  أحيانًا  نقوم  لــمــاذا  ولــكــن:  أصــال،  الثقيلة 
عزيزين لدينا؟ لماذا نرفض اتخاذ مبادرات بسيطة تجعل من 
عيالنا  فــي  نصرخ  لــمــاذا  ألمــرهــم؟  نهتم  أننا  يحسبون  نحبهم 
لــيــســوا ملزمين  أنــهــم  يــمــارســون طــفــولــتــهــم، ونــحــن نعلم  وهـــم 
اللعب  لممارسة  معينة  وبــروتــوكــوالت  بقوانين  معينة  ســن  فــي 
أحيانًا  نحرم  لــمــاذا  الــصــرخــات؟  أو  الضحكات  وإطـــالق  والــنــط 
لآلباء  أن  ورغــم  عكر«؟  »مزاجنا  ألن  بسيطة  أشياء  من  عيالنا 
واألمهات وفي جميع الثقافات سلطات ديكتاتورية على العيال، 
أن تصدر عنهم  العيال من غير  يبرر جــرح مشاعر  فــإن هــذا ال 
أخطاء تستوجب المساءلة والردع، فمثال يريد أحدهم أن تقوم 
بتوصيله إلى بيت أحد األقارب أو األصدقاء فننفجر في وجهه: 
كفى صياعة والزم البيت! وهناك من يقول للبنت أو الولد الذي 
تذهب  »تريد  المقابر؟«..  أوصلك  وإال  »تسكت  التوصيل:  طلب 

كل يوم لبيت خالتك؟ اهلل يخلخل ضروسك«.
القيمة  زهــيــدة  رمــزيــة  بهدايا  تفرح  زوجــتــي  أن  مثاًل  أعــرف 
»أجبر بخاطرها«،  أن  أكلف نفسي عناء  ولكنني قد ال  المادية، 
بــأشــيــاء يحبها  الــمــرات محماًل  عــشــرات  البيت  إلــى  أعـــود  وقــد 
بها!  خــاصــًا  شيئًا  لها  أشــتــري  أن  ببالي  يخطر  أن  دون  عيالي، 
دون  آيسكريم،  علب  أو  كيك  البيت حامال قطع  أدخــل  وقــد  بل 
وهي  أتجاهلها  أنني  أكتشف  وأحيانًا  منها.  بواحدة  أخصها  أن 
إيـــذاء مشاعرها،  بقصد  عــامــدًا  ذلــك  أفــعــل  وال  مــعــي،  تتحدث 
ولكنني أؤذي مشاعرها على كل حال بتجاهلها! ولماذا أحادث 
أن  ريــال، ويفوت علي  تكلفني مئة  دراســة هاتفيًا مكالمة  زميل 
فــي حالي  تفكر  أن  دون  ســاعــة  بها  تمر  الــتــي ال  أخــتــي  أهــاتــف 
بذلك،  وأسعد  ريــال  ألــف  بكذا  أشتري سيارة  لماذا  وأحــوالــي؟  
الولد يطلب سيارة بخمسين  الدنيا وأقعدها ألن  ولكنني أقيم 
ريااًل بريموت كونترول ويجد فيها أضعاف السعادة التي أجدها 
في اقتناء السيارة أم كذا ألف؟  لماذا »أتعنتر« وأحلف بالطالق 
فــي مطعم  مــع أصــدقــائــي  تناولته  الـــذي  الطعام  لــدفــع حــســاب 
ويكلفني ذلك مئات الرياالت وأتعنتر على عيالي إذا رغبوا في 
إشــارة  أكسر  لماذا  ريـــاالت؟   ببضعة  شــراء سندويتشات شاورما 
بينما  للخطر  غيري  وحياة  حياتي  وأعــرض  الحمراء،  الــمــرور 
اإلشارة ستعود خضراء بعد دقيقتين على أبعد تقدير؟  ولماذا 
بــإشــارة  لــي  بــســيــارتــه ويــغــمــز  يــكــون خلفي  أتــعــمــد مضايقة مــن 
ضوئية بأنه يريد أن يجتازني ألنه يتعجل الوصول إلى غايته؟

ينبهنا  أن  يحاول  من  ويــل  يا  ولكن  كثيرة  وعيوبكم  عيوبي 
إليها، أشياء بسيطة لو أخذنا بها في االعتبار، لطابت النفوس 
وزال الكدر منها! أحيانًا نستخسر إلقاء التحية على من يمرون 
»اللي  الناس  بنا ونعرفهم ويعرفوننا، ومنا من يعتقد أن تحية 
تحت« »تــنــازل« ال يليق بــه، وأمــثــال هــؤالء ال يــردون التحية إذا 
بأنني  وأعــتــرف  المستوى«،  »دون  يعتبرونه  شخص  من  صــدرت 
أنه سيخرق  يعتقد  الذي  الشخص  بتجاهل مثل هذا  أستمتع 
كبده  له يبط  أن تجاهلي  وأعــرف  الجبال طــوال،  ويبلغ  األرض 
و»يفقع« مرارته، ألنه يعتقد أنه وحده مخول بتجاهل اآلخرين، 
بأنه من  أتلذذ بتذكيره  وإذا كان لي زميل عمل متعنطز فإنني 
يتعالى عليك  واستفزاز شخص مغرور  االستعالء  تــراب. جرب 
وعــلــى غــيــرك، ومــــارس مــعــه الــعــنــطــزة واالســتــخــفــاف، وسيفقد 
ومنفوخ؟   حالك  شايف  ليش  أنــت  مــا:  يــومــًا  ويسألك  أعصابه 
من  ابــن  أنــا  عصبي:  بانهيار  وسيصاب  التالية  الجملة  لــه  قــل 
سجدت له المالئكة!! سيصيح مستنكرًا: أنت أنت يا مبهدل يا 
آدم  تعرف  آدم..  ابن  أنا  نعم  ببرود:  قل  والفصل؟  عديم األصل 

يا جاهل؟

أصـــــــــدرت الـــطـــالـــبـــة زهــــــراء 
سار  مدرسة  من  إبراهيم  حسن 
األولى  روايتها  للبنات  الثانوية 
»حلٌة أحلت بي«، تتويجًا لشغفها 
القصصية،  والكتابة  بالتأليف 
ــورتــــه في  والــــــذي اكــتــشــفــتــه وطــ
بداية  منذ  الحكومية  المدارس 
وصــواًل  فيها،  الدراسية  رحلتها 
الحالي،  المتميز  مستواها  إلى 
مملكة  اســم  رفــع  في  وطموحها 
البحرين على الصعيد العالمي.
استزادت  إنها  زهــراء  وقالت 
مــــــن خــــــبــــــرات مـــعـــلـــمـــاتـــهـــا فــي 
ــة  ــعــ ــالــ ــطــ ــمــ مــــــــجــــــــاالت حــــــــب الــ
والــــقــــراءة والــتــعــبــيــر والــتــألــيــف 
ــة وقــــــراءة  ــابـ ــطـ ــة والـــخـ ــابـ ــتـ ــكـ والـ
الــــقــــرآن، بــمــا ســـاعـــد عــلــى نمو 
والــذي  لديها،  األدبـــي  االهتمام 
ــي حـــصـــص الــلــغــة  ــ ــه فـ ــتـ ــمـ تـــرجـ
العربية ودروس التعبير واإلنتاج 
الـــكـــتـــابـــي، وقــــادهــــا أخــــيــــرًا إلـــى 
إطــالق إصــدارهــا الــروائــي الــذي 
تبث مــن خــاللــه األمـــل لكل من 

استصعب الحياة.
يقع  »كــان  حديثها:  وتابعت 
ــّي مـــنـــذ ســـنـــوات  ــلــ االخــــتــــيــــار عــ
ــي األولــــــــى لـــإلـــقـــاء فــي  ــ ــتـ ــ دراسـ
ــبــــاحــــي، وتــــــالوة  الــــطــــابــــور الــــصــ
ــاركـــة  ــم، والـــمـــشـ ــريــ ــكــ ــرآن الــ ــ ــقـ ــ الـ

ــي الـــمـــســـابـــقـــات مـــثـــل تــحــدي  فــ
داوود،  ومــزمــار  العربي،  الــقــراءة 
ســار  مـــدرســـة  دور  ــانـــب  وإلـــــى جـ
فــي دعــمــي، ال  للبنات  الــثــانــويــة 
السنابس  مــدرســة  فــضــل  أنــســى 
التي كان لها  اإلعدادية للبنات، 

الـــجـــهـــد الــكــبــيــر فــــي تــشــجــيــعــي 
عن  الخطابية  مهاراتي  وتطوير 
المناظرات  فــي  إشــراكــي  طــريــق 
والمساجالت الشعرية، وأداء دور 

المعلمة الصغيرة في الصف«. 
كــمــا شــمــلــت قــــــدرات زهــــراء 
تــقــديــم الـــمـــحـــاضـــرات والـــــورش 
الشخصية،  تــطــويــر  مــجــال  فــي 
والــــتــــي القـــــت صـــــدى إيـــجـــابـــيـــًا 
لباقة  الجمهور، المتالكها  لدى 

الحديث والقدرة على اإلقناع. 
ودعــــــــــــت جــــمــــيــــع الـــــطـــــالب 
ــى الــحــرص على  والــطــالــبــات إلـ
اكـــتـــشـــاف شــغــفــهــم فــــي الــحــيــاة 
ــره واســــتــــثــــمــــاره فــيــمــا  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ وتـ
بمجتمعهم  ويــرتــقــي  يــنــفــعــهــم 

ووطنهم.
ويـــــــأتـــــــي ذلــــــــــك فـــــــي إطـــــــار 
بـــه وزارة  الــــذي تــضــطــلــع  ــدور  ــ الـ
المدارس  عبر  والتعليم  التربية 
ــد وتــنــمــيــة  ــ الــحــكــومــيــة فــــي رصـ
الطالبية  والمواهب  اإلبــداعــات 

باعتبارها ثروة وطنية.

السينمائي  البحرين  مهرجان  حــدد 
فــــتــــرة الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي دورتــــــــــه الـــثـــالـــثـــة 
الــمــرتــقــبــة، الــمــقــرر انــعــقــادهــا فــي أكتوبر 
تبدأ  والتي  المنامة،  العاصمة  في   2023
من 15 فبراير الجاري حتى موعد أقصاه 
نــادي  وبتنظيم   ،2023 المقبل  يونيو   15

البحرين للسينما.
وتــــم اخــتــيــار الــمــخــرج أســـامـــة سيف 
عمار  األفـــالم  وصــانــع  للمهرجان،  رئيسا 
زيــنــل الــمــديــر الــفــنــي لــلــمــهــرجــان، الـــذي 
مسابقاته  في  المشاركة  باب  رسميا  فتح 
ــقــــات، هــــــي: فــئــة  ــابــ ــي تـــشـــمـــل 4 مــــســ ــتــ الــ
الروائية  البحرينية، وفئة األفالم  األفالم 
وأفالم  الوثائقية،  األفالم  وفئة  القصيرة، 
تـــكـــون األفــــالم  ــشــــروط أال  الــتــحــريــك وبــ
ــلـــى مــنــصــات  الـــمـــشـــاركـــة قــــد عــــرضــــت عـ
الفيلم  يكون  أال  أو  االجتماعي  التواصل 
قـــد عــــرض عــلــى أي قــنــاة تــلــفــزيــونــيــة أو 
الــمــتــحــرك،  الـــهـــاتـــف  أو  ــرنـــت  ــتـ عــبــر اإلنـ
 )30( الــمــشــارك  الفيلم  مــدة  تــتــجــاوز  وال 
دقــيــقــة، ويــمــكــنــكــم قــــراءة بــاقــي الــشــروط 
ــى الــــمــــوقــــع الــــرســــمــــي لـــلـــمـــهـــرجـــان   ــلــ عــ

.)bahrainfilmfestival.org(
ويــرحــب الــمــهــرجــان بــمــشــاركــة صناع 
ــــالم لــلــتــرشــح لــلــعــرض ضــمــن بــرامــج  األفـ
الـــمـــهـــرجـــان والــمــنــافــســة عــلــى جـــوائـــزه. 
ــنـــمـــائـــي مــنــذ  ــيـ ــر الـــبـــحـــريـــن الـــسـ ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
ــام بـــاألفـــالم  ــمـ ــتـ ــه، مـــواصـــال االهـ انـــطـــالقـ
ــيــــع صـــــنـــــاع األفــــــــالم  ــة، وتــــشــــجــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
عبر  األفـــالم  وتوصيل  الــعــرب،  المبدعين 
المهرجانات  مــن  الــعــديــد  إلــى  اتفاقياته 

السينمائية المحلية والعربية.
وينظم المهرجان عدًدا من الفعاليات 
الـــمـــصـــاحـــبـــة، مـــثـــل الـــــــــورش والـــــنـــــدوات 

المتخصصة.

ويــســتــضــيــف شــخــصــيــات ســيــنــمــائــيــة 
والـــصـــحـــافـــة الـــعـــربـــيـــة، ويــمــكــن االطــــالع 
على الشروط كاملة في موقع المهرجان 
اإللكتروني، إذ يمكن للمشاركين الحصول 
على نموذج التقديم، واالطالع على كافة 
الخاصة  والــلــوائــح  والــقــواعــد  التفاصيل 
بتقديم الطلبات للدورة الثالثة المرتقبة 

من العاصمة المنامة.
الــدورة  لتجهيزات  االســتــعــداد  وحــول 
للمهرجان  الفني  المدير  قــال  الجديدة، 
استعدت  المهرجان  إدارة  إن  زيــنــل  عــمــار 
بــاكــرا لــلــمــهــرجــان هـــذا الـــعـــام، مــن خــالل 
الـــتـــجـــهـــيـــزات واالســـــتـــــعـــــدادات لــتــنــظــيــم 
ــارات من  ــيــ ــتــ الـــلـــجـــان الــتــنــظــيــمــيــة واالخــ
ــاءات الــبــحــريــنــيــة عـــالـــيـــة الــخــبــرة  ــفــ ــكــ الــ
للنجاح  امـــتـــدادا  نــاجــحــة  دورة  لــتــقــديــم 

الكبير الذي تم تقديمه في الدورة الثانية 
ــاف »أن نــجــاح هــذه  الــعــام الــمــاضــي، وأضــ
ــم الــبــحــريــن  الــتــظــاهــرة الـــتـــي تــحــمــل اســ
ــدول الـــمـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــائــيــة  ــ فــــي جــ
يمثل تحديا جديدا  والعربية  الخليجية 
البحرين  نــادي  في  كبيرة  بعزيمة  نقدمه 
صناع  جــمــيــع  أدعــــو  أن  وأحــــب  للسينما، 
والعرب  البحرينيين  والمنتجين  األفــالم 
المسارعة  إلــى  المنطقة  في  والمقيمين 
روائــع  ضمن  أعمالهم  لــعــرض  بالتقديم 
ســيــنــمــائــيــة تــســتــحــق الــــمــــشــــاهــــدة، قــبــل 
التقديم  النهائي المقرر النتهاء  الموعد 
أية  قبول  يتم  لن  إذ   ،2023 يونيو   15 في 
أفـــالم بعد هــذا الــتــاريــخ«. وأكـــد زيــنــل أنه 
سيعلن قريبا عن فريق المهرجان والرعاة 

والداعمين.

باردة«  هوائية  »كـتـلـة  بـقـدوم  تـوقـعـات 

وانخفا�ض في درجات الحرارة اأثناء الليل

كتب: محمد القصاص
هبت رياح الشمال على المملكة أمس، ويتوقع ان تستمر حتى صباح 

اإلثنين القادم، وفقا لمصدر مسؤول بإدارة األرصاد الجوية.
الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وتصل من قوية  وقال ان 
إلى  وتــؤدي  لألتربة  مثيرة  تكون  أن  على  األحيان  في بعض  إلــى شديدة 
ارتفاع أمواج البحر متوقعا أن تصل إلى 8 أقدام في عرض البحر. وأضاف 
المصدر بأن ثمة كتلة هوائية ستصاحب الرياح وتعاود على أثرها درجات 
مــا بين 12-14 درجــة مئوية خالل  إلــى  االنــخــفــاض لتصل  فــي  الــحــرارة 
فترات الليل مع درجات محسوسة قد تصل إلى ما دون ذلك. وأشار إلى أن 
أجواء المملكة تأثرت خالل األيام الفائتة برياح جنوبية شرقية صاحبها 
ارتفاع نسبي في درجــات الحرارة سجلت على أثرها درجــات حــرارة أعلى 
تأثير منخفض جوي  بسبب  وذلك  فبراير،  لشهر  الطبيعي  المعدل  من 
الرطوبة  ارتــفــاع  فــي  أسهم  العربية  الجزيرة  شبه  منطقة  على  متمركز 
الزراعية  خصوصًا  المناطق  بعض  فــي  خفيف  ضباب  وتشّكل  النسبية 
والبرية منها خالل ساعات الصباح الباكر. ومن خالل الرصد والمتابعة 
ويذر(  )أوال  موقع  توقع  التنبؤات  وخرائط  الطقس  لنماذج  اإللكترونية 
وتزداد  تدريجيا  لتتوغل  البالد  نحو  الغربية  الشمالية  الجبهة  باقتراب 
سرعة الرياح الشمالية اليوم مع هبات قوية السرعة وانخفاض ملحوظ 
الــحــرارة خالل  الــحــرارة على أن تكون ذروة انخفاض درجــات  في درجــات 

عطلة نهاية األسبوع مع أجواء شتوية باردة.

طالبة الثانوي زهراء ُت�صدر روايتها الأولى وتحلم بالعالمية

مهرجـان البحريـن ال�صـينمائي يفتـح بـاب الت�صـجيل 

13مر�صحا لمن�صب نقيب ال�صحفيين 

الـمـ�صـريـيـن في انتخابات 3مار�ض

القاهرة - سيد عبدالقادر:
في  المصريين،  الصحفيين  نقيب  لمنصب  المرشحين  عــدد  بلغ 
االنتخابات المقرر إجراؤها في الثالث من شهر مارس المقبل 13مرشحا 
لهذا  فيها  تــرشــح  الــتــي  السابقة  باالنتخابات  مــقــارنــة  كبير  عــدد  وهــو   ،
مــارس  الــثــالــث مــن  انــتــخــابــات  وتــجــري  فــقــط.  المنصب ســتــة مرشحين 
بعد  وذلــك  النقابة،  إدارة  مجلس  أعضاء  ونصف  جديد،  نقيب  الختيار 
فترتين  رشــوان  الدين  الدكتور ضياء  تــواله  الــذي  النقيب  منصب  شغور 
متتاليتين، حيث ال يحق له الترشح لدورة ثالثة. يعد خالد ميري رئيس 
شغل  حيث  المنصب،  على  المرشحين  أبــرز  اليوم  أخبار  جريدة  تحرير 
سنوات طويلة منصب وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد، لكنه قد يواجه 
محررو  يناصرهم  الــذيــن  المرشحين  مــن  عــدد  مــن  قــويــة  غير  منافسة 
الصحف والمواقع اإللكترونية أبرزهم خالد البلشي وأبو السعود محمد. 
التجديد  انــتــخــابــات  عــلــى  الــمــشــرفــة  اللجنة  )األربـــعـــاء(  أمـــس  وأغــلــقــت 
لعضوية  المرشحين  عــدد  وصــل  أن  بعد  الصحفيين،  لنقابة  النصفي 
المجلس 33 صحفيا. ومن المنتظر أن تعلن اللجنة كشوف المرشحين، 
فبراير،   20 إلى   16 من  الفترة  والتنازالت خالل  الطعون  بتلقي  وُيسمح 
قبل إعالن الكشوف النهائية للُمرشحين. وتجرى االنتخابات في الجمعة 
ويتطلب  الشهر،  الثالث من ذلك  توافق  التي  المقبل  مــارس  األولــى من 
عقدها اكتمال النصاب القانوني بحضور 50% +1 من إجمالي ممن يحق 
حتى  االشتراك  مسددي  العمومية  الجمعية  أعضاء  من  التصويت  لهم 
يوم االنتخابات، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية 
الكتمال  ويــشــتــرط  المقبل،  مـــارس   17 فــي  لتعقد  أسبوعين  العمومية 
النصاب القانوني لالنعقاد الثاني للجمعية العمومية حضور 25% ممن 

لهم حق التصويت.

كتبت: زينب إسماعيل
ــرق الـــــفـــــنـــــانـــــة  ــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ تــ
البحرينية، هدى  التشكيلية 
الـــمـــرزوق حـــوالـــي 6 ســاعــات 
لرسم أصغر اللوحات الفنية 

الكارتونية الدائرية.
ــر  ــغـ ــول هـــــــــدى: أصـ ــ ــقــ ــ وتــ
يــتــعــدى  لـــوحـــة رســمــتــهــا ال 
»هو  وتــوضــح  ســم،   3 قطرها 
ــه شــغــفــا  ــ ــارسـ ــ ــنـــي أمـ تــــحــــٍد فـ
بــالــفــن الــتــشــكــيــلــي«، وذكـــرت 
أنها خططت لتلك اللوحات 
ــيـــرة الـــحـــجـــم بــهــدف  ــغـ الـــصـ
جذب أكبر عدد من الجمهور 
وأضافت:  لطلباتهم.  وتلبية 
ــو ما  »صـــنـــاعـــة الــمــحــتــوى هـ
أجــبــرنــي لــلــخــوض فـــي هــذا 

المجال«.
أحجام  »يختلف  وبينت: 
تحٍد  من  الصغيرة  اللوحات 
العرض  أسلوب  واتبع  آلخــر، 
التواصل  السريع في وسائل 
االجــتــمــاعــي لـــــــ6-7 ســاعــات 
بدون  المتواصل  الرسم  من 
انقطاع«، لكن بعض اللوحات 
تستغرق ما يقارب 12 ساعة 
إلتــمــامــهــا. وبــيــنــت الــفــنــانــة 
المستغرق  الـــوقـــت  »يــعــتــمــد 
بــنــاًء عــلــى الــتــفــاصــيــل التي 
ــة  ــ تــتــضــمــنــهــا الـــلـــوحـــة وزاويــ
الـــتـــصـــويـــر ولـــــــون اإلضـــــــاءة 

المستخدمة«.
ــرت: »هـــذه الــلــوحــات  ــ وذكـ
لدى  محببة  باتت  الصغيرة 
الفنانين  أغــلــب  ألن  للناس 

يــتــجــهــون إلنـــتـــاج الــلــوحــات 
الكبيرة«.

وأوضـــــــــحـــــــــت الــــفــــنــــانــــة 
للوحات  »االتجاه  التشكيلية 
وقتا  يستغرق  قــد  الصغيرة 
ــات األكـــبـــر  ــلــــوحــ أقـــــل مــــن الــ
أحيانا، وهو ما يمنح فرصة 
لرسم أكثر من لوحة في يوم 

واحد«. 
وتــخــوض هــدى تحديات 
ــانـــب الـــرســـم  ــــى جـ عــــديــــدة إلـ
ــات الـــصـــغـــيـــرة،  ــلــــوحــ عـــلـــى الــ

فهي تلجأ أحيانا إلى الرسم 
األدوات  عــلــى  أو  بــالــمــقــلــوب 
تستخدم  وقـــد  والــحــاجــيــات. 
ــدى اإلضـــــــــــاءات الــمــلــونــة  ــ هــ
ــا،  ــا أيـــضـ ــهـ ــاتـ ــوحـ ــم لـ ــ فــــي رســ
ــلــــون األحــــمــــر أو  كــــإضــــاءة الــ
األزرق، لتمزج ألوانا ال تعرف 
ــتـــشـــف بــعــد  ــكـ ــا، وتـ ــهـ ــتـ ــيـ ــاهـ مـ
ــودة إلـــى ألـــــوان اإلضــــاءة  ــعـ الـ

الطبيعية ما أنتجته.
ال تــكــتــفــي هــــدى بــرســم 
الـــــلـــــوحـــــات الــــصــــغــــيــــرة، بــل 

شغفها األول ارتبط -أساسا- 
بأحجامها  الــلــوحــات  بــرســم 
الكبيرة. وهي تعتمد األلوان 
الهادئة والعناصر الكارتونية 
أن  إلــى  مشيرة  إنتاجها،  في 
تلك األلوان تجذب المتلقي 
ــل أكــــبــــر مـــــن األلــــــــوان  ــكـ ــشـ بـ

الداكنة. 
أحيانا  تذهب  قــد  لكنها 
ــبــــط  ــرتــ ــم لــــــــوحــــــــات تــ ــ ــ ــرسـ ــ ــ لـ
بالمرأة بشكل تام، وعالقتها 

بمحيطها المجتمعي.

�صاعات  6 في  الكارتونية  اللوحات  اأ�صغر  تر�صم  بحرينية 
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الكلمة الطيبة ح�صنة

اإلنـــســـاُن تــكــســُبــه بــالــكــلــمــِة الــجــمــيــلــِة والــنــصــيــحــِة الــطــيــبــِة 
باألسلوِب الراقي، وتخسُره أيًضا بكلمٍة جارحة.

صــديــقــٌة عـــزيـــزٌة تــعــيــُش فــتــرًة صــعــبــة مـــرت خــاللــهــا ببعض 
المشاكل العائلية أهملت فيها نفَسها قليال وزاد وزنها ما أدخلها 
في حالٍة من االكتئاِب النفسي فعزلت نفَسها، ولكننا كصديقاٍت 
لها وقفنا جنبها وحاولنا أن نخرَجها من عزلتها ونحثها على 
الخروج وتغيير الجو، فاستعادت قليال من ثقتها بنفسها )حيث 

إنها جميلة جدا بالرغم مع زيادِة وزنها(.
اجتمعنا منذ أيام في أحد الكافيهات فدخلت علينا زميلٌة 
لم نرها منذ فترٍة طويلة فوقفنا نسلم عليها ونرحب بها، وما 
أن سلمت عليها صديقتي بحرارة حتى قالت لها بصوٍت مرتفع 
أمـــام الــجــمــيــع وبــنــبــرٍة غــريــبــة: مــا هـــذا؟ مـــاذا حـــدث لـــك؟ لقد 
أصبحت سمينًة جدا لدرجة أنني لم أتعرف عليك )طبعا كانت 
تبالغ جدا(، فما كان من صديقتي التي صدمت وفوجئت مثلنا 
المرتفع:  وصوتها  طريقتها  وبنفس  عليها  تــرد  أن  إال  جميعا 
وظهرت  العمر  فــي  كبرت  لقد  لوجهك  حــدث  مــاذا  ولكن  »نــعــم، 
في  أنــك  مــع  كالعجوز  وأصبحت  التجاعيد  مــن  العديد  عليك 

نفس عمرنا تقريبا«!! 
التي  الصواريخ  فأصبحنا جميعا في حالة ذهول من شدة 
تطلق بين الصديقات، ال نعرف هل نضحك أو نسكت أو نجلس 
خوًفا  الجارحة  والصواريخ  الكالمية  الحرِب  هذه  من  نهرب  أو 
التدخل في حرٍب كالمية لم  أن تطالنا واحــدة فنندم على  من 

يكن لها أي داٍع.
خــرجــت مــع صــديــقــاتــي لتغيير جــو واالســتــمــتــاع بــاألجــواء 
الجميلة وسرد الذكريات والنكت لنفاجأ بأننا أصبحنا في وسط 

حرب وصواريخ والسبب كلمة جارحة غير موزونة.
مــا شــأنــكــم بــــأوزان الــنــاس؟ مــا شــأنــكــم بــأشــكــال الــنــاس؟ ما 
شأنكم  ما  مكياجهم؟  أو  شعرهم  لــون  أو  الناس  بلباس  شأنكم 
بــخــصــوصــيــات الـــنـــاس؟ مــــادام أوزانـــهـــم وأشــكــالــهــم ولــبــاســهــم ال 
الناس  يضركم دعوا الخلق للخالق، لماذا علينا أن نلفت نظر 
إلى عيوبهم؟ لماذا ال نركز على النواحي الجميلة في الناس؟ 

لماذا ال نجامل بكلماٍت جميلة ونسكت؟ 
كــل إنــســان لــديــه فــي البيت بــدل )الــمــنــظــرة( الــمــرايــا ألــف، 
ويعلم بشكله قبل أن يخرج من بيته راضيا كان أو متضايقا فما 

شأنك أنت؟! 
لقد بذلنا جهًدا كبيًرا لنخرج صديقتي من حالة االكتئاب 
الذي سببه لها زيادة وزنها لتأتي زميلٌة سخيفة وتجرُحها بكلمٍة 
واحــدة  كلمة  لــثــوان،  شريرة  وتصبح  نفسها  عن  تــدافــُع  جعلتها 

تخرج إما الشر أو الخير مع من نتعامل معهم.
فلنحاول أن نخرَج الخيَر دائما فيمن حولنا بدال من الشر 

الكامن في أعماق البشر.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

} زهراء حسن إبراهيم.

} عمار زينل.} أسامة سيف.

ــادرات  ــب ــم ــال ــي يــ�ــصــيــد ب ــعــو�ــص ال

ــض لـــــالأطـــــبـــــاء ــ ــ�ـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ

أشـــاد الــدكــتــور خــالــد بــرهــان الــديــن الــعــوضــي رئــيــس جمعية 
في  المنتدب  والعضو  األدويـــة،  ومستوردي  الصيدليات  أصحاب 
إدارة مستشفى السالم التخصصي بالمبادرات الخمس الُمطلقة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الـــوزراء  مجلس  قبل  مــن 
ســلــمــان بــن حــمــد آل خليفة ولـــي الــعــهــد رئــيــس الــــــوزراء، والــتــي 
تهدف إلى تعزيز إسهامات األطباء البحرينيين وإنماء مهنيتهم 
ــع مستوى  واالســتــثــمــار فــيــهــم، وذلــــك مـــن خـــالل تــوظــيــفــهــم ورفــ
التعليمية.  الـــقـــروض  ودعـــم  تأهليهم  إلـــى  بــاإلضــافــة  أجـــورهـــم، 
وتعكس هذه المبادرات السامية إلى اهتمام سمّوه بالكوادر الطبية 
البحرينية والقطاع الصحي كُكل، وذلك يصب في صالح صحة 

وسالمة الجميع في مملكة البحرين. 
االزدهــــار  فــي  للمواصلة  بالتطلع  الــعــوضــي  الــدكــتــور  وأردف 
القطاع  عــلــى صعيد  واعـــد  أجـــل مستقبل  مــن  والــعــمــل  الــوطــنــي 
الصحي وجميع األصعدة في الوطن، سائلين اهلل العلي القدير أن 
يوفق الكفاءات الطبية البحرينية في إنجاح هذه المبادرات التي 

نؤمن أنها ستقودنا لمآالت عليا.   

العدد:  16400

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/
https://drive.google.com/file/d/1bhShlyVPS5HQs0HNr7AThsAHCkVlAgul/view
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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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جاللته اأ�صاد مبا حققه الفّنان من �صهرة بتقريب املو�صيقى الكال�صيكية من ماليني الأ�صخا�س 

امللك مينح املو�صيقار العاملي ريو و�صام البحرين 

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  ا�صتقبل 

حفظه  املعظم  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

اهلل ورعاه، بح�صور �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

املو�صيقار  اأم�س،  ال�صافرية  ق�صر  يف  الوزراء، 

اأورك�صرتا  اأع�صاء  اأندريه ريو وعدًدا من  العاملي 

جاللته  على  لل�صالم  وذلك  �صرتاو�س،  يوهان 

مبنا�صبة زيارتهم للبالد لإحياء حفلة مو�صيقية.

ريو  اأندريه  الفنان  حققه  مبا  جاللته  واأ�صاد 

الكال�صيكية  املو�صيقى  بتقريب  عاملية  �صهرة  من 

من ماليني الأ�صخا�س حول العامل، وما يتميز به 

من موهبة فنية راقية يف الأداء والعزف.

وتقديًرا من ح�صرة �صاحب اجلاللة لإ�صهامات 

املو�صيقار اأندريه ريو يف اإثراء املو�صيقى العاملية، 

وما يقّدمه من اأعمال مو�صيقية وفنية متميزة يف 

مبنحه  جاللته  ل  تف�صّ فقد  العامل،  اأنحاء  جميع 

له  متمنًيا  الأوىل،  الدرجة  من  البحرين  و�صام 

زيارتهم  يف  والنجاح  التوفيق  دوام  وملرافقيه 

للمملكة وق�صاء اأوقات �صعيدة.

�صكره  عن  ريو  اأندريه  الفنان  اأعرب  وقد 

و�صام  منحه  على  املعظم  امللك  جلاللة  وتقديره 

البحرين وعلى كرم ال�صيافة وُح�صن ال�صتقبال، 

احلفل  واإقامة  اململكة  بزيارة  �صعادته  موؤكًدا 

املو�صيقي.

الإ�صالحات متّد عمر �صندوق التقاعد.. »التاأمينات«:

ت�صييل الأ�صول ل�صّد العجوزات املالية

بهدف اإثارة الفو�صى والتخريب

ا �صاركوا باأعمال خمالفة القب�س على 16 �صخ�صً

العامة  الهيئة  ــدت  اأك

اأهمية  الجتماعي  للتاأمني 

التقاعد  �صندوق  ا�صتدامة 

التزاماته  اأداء  على  وقدرته 

ــرف املــ�ــصــتــحــقــات  ــص ــ� ب

اإذ  للم�صتفيدين،  امل�صتقبلية  التاأمينية 

د�صتورًيا  هدًفا  التاأمينية  التغطية  ُتعد 

لل�صالح  حتقيًقا  الدولة  لتنفيذه  ت�صعى 

تقارير  اأ�صارت  وقد  املجتمع،  واأفراد  العام 

الدرا�صة الكتوارية اإىل اأن الإ�صالحات التي 

القانون  مبوجب  واإ�صدارها  اعتمادها  مت 

التقاعد  �صندوق  عمر  متّد  اأن  املتوقع  من 

الجتماعية  والتاأمينات 

يف  وقالت   .2035 ل�صنة 

اإنها  نيابي  �صوؤال  على  رد 

املراجعة  ـــراء  اإج ب�صدد 

اإذ  الــدوريــة،  الكتوارية 

اإيرادات  �صيتم من خاللها قيا�س الفرق بني 

للعام  التقاعدية  وامل�صروفات  ال�صرتاكات 

م�صيفة  الإ�صالحات،  تاأثري  وبيان  اجلاري 

القابلة  الأ�صول  بت�صييل  فعالً  بداأت  اأنها 

الناجتة  املالية  العجوزات  ل�صّد  للت�صييل 

ال�صرتاكات  اإيــرادات  بني  الفروقات  عن 

وم�صروفات املنافع التقاعدية.

الداخلية  وزارة  ــدت  اأك

املبذولة  اإطار اجلهود  اأنه يف 

العام  والنظام  الأمن  حلفظ 

العامة،  ال�صالمة  وتعزيز 

ـــام  الأي خــالل  القب�س  مت 

ا اإثر  الأخرية على 16 �صخ�صً

وممار�صات  اأعمال  ارتكاب  يف  م�صاركتهم 

الفو�صى  اإثارة  بهدف  للقانون،  خمالفة 

والتخريب.

اتخاذ  مت  اأنــه  الـــوزارة  واأو�صحت 

حيال  املــقــررة  القانونية  الإجــــراءات 

واإحالتهم  عليهم  املقبو�س 

اأعمال  واأن  العامة،  للنيابة 

على  دّلت  والتحري  البحث 

يدعو  كان  اجلرائم  هذه  اأن 

اأفــراد  عليها  ويحّر�س  لها 

ت�صنيفها  �صبق  ومنظمات 

كيانات اإرهابية.

ل  اأنه  على  الداخلية  وزارة  و�صددت 

تهاون يف الت�صدي ومبوجب القانون لأّي 

على  بال�صلب  توؤثر  اأفعال  اأو  ممار�صات 

ال�صلم الأهلي والن�صيج الجتماعي.

»اخلارجية« تعقد اجتماًعا م�صرتًكا مع ال�صلطة الت�صريعية.. الزياين:

اجتماعات دورية مع قطر حلّل امل�صائل العالقة
عبداللطيف  د.  اخلارجية  وزير  اأكد 

لدول  التعاون  جمل�س  دور  على  الزياين 

اخلليج العربية واأهميته يف تعزيز العمق 

ال�صرتاتيجي والقت�صادي ملنطقة اخلليج 

ب�صكل  وللبحرين  عام،  ب�صكل  العربي 

ال�صلطة  مع  اجتماع  يف  واأ�صاف  خا�س. 

البحرينية  املتابعة  جلنة  اأن  الت�صريعية 

والآليات  الإجراءات  بحثت  القطرية   -

الالزمة وال�ُصبل الكفيلة باإجناح املباحثات 

املعلقة  اخلا�صة  امللفات  لإنهاء  الثنائية 

ت�صّمنه  ملا  وفًقا  ال�صقيقني  البلدين  بني 

�صعبي  تطلعات  يحقق  ومبا  الُعال،  بيان 

وال�صتقرار  الأمن  يف  ال�صقيقني  البلدين 

والزدهار، م�صرًيا اإىل اأنه مت التفاق على 

بهدف  وم�صتمرة  دورية  اجتماعات  عقد 

حتقيق الأهداف املرجّوة، وت�صوية امل�صائل 

اخلالفية العالقة كافة.

جاللة امللك 

مينح و�سام 

البحرين 

للمو�سيقار 

العاملي

وزير اخلارجية جمتمًعا مع ال�سلطة الت�سريعية
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و�صول �صحنة امل�صاعدات البحرينية 

الأوىل للجمهورية الرتكية

وا�صنطن: اإيران تخّطط ل�صتهداف

 الــقــوات الأمــريكـيـة ومـن�صاآت النـفـط

العمليات  اإن  الأمريكي  اجلو  �صالح  يف  جرنال  قال 

تدخل  الأو�صط  ال�صرق  الأمريكية يف  الع�صكرية  اجلوية 

اإيران متار�س  اأن  حقبة املراقبة ولي�س الهجوم، م�صيًفا 

»ترتاجع  الإرهابية  اجلماعات  بينما  املنطقة  نفوذها يف 

لكنها لي�صت خارج اللعبة«، م�صرًيا اإىل اأن اإيران تخطط 

ل�صتهداف القوات الأمريكية ومن�صاآت النفط.

وتال�صت مهام مكافحة التطرف العنيف بعد �صنوات 

القائد  قال  ما  ح�صب  ال�صوء،  دائرة  يف  وجودها  من 

غرينكويت�س  األيك�س  اجلرنال  اجلوية  للقوات  املركزي 

الأمن  مركز  ا�صت�صافها  م�صتديرة  مائدة  يف  لل�صحافيني 

الأمريكي اجلديد، وهو مركز اأبحاث يف وا�صنطن.

يوليو  يف  القيادة  توىّل  الذي  غرينكويت�س،  وقال 

2022: »نحتاج اإىل �صمان عدم وقوع هجوم اآخر على 

بلدنا، اأو بلد اأحد �صركائنا املقّربني«. واأو�صح اأن تركيزه 

الآن على ردع الربنامج النووي الإيران.

ري حمادثات مع جاللة امللك تجُ

رئي�صـــــة املجــــر ت�صــــل اململكــــة

رئي�صة  نوفاك  كاتالني  الرئي�صة  و�صلت 

اأم�س،  البحرين،  اإىل مملكة  املجر  جمهورية 

ت�صتغرق  اململكة  اإىل  ر�صمية  ــارة  زي يف 

اأن  اأم�س،  امللكي،  الديوان  اأيام. واأعلن  ثالثة 

جمهورية  رئي�صة  نوفاك  كاتالني  الرئي�صة 

ململكة  زيــارة  يف  البالد  اإىل  �صت�صل  املجر 

مع  مباحثات  خاللها  جُتــري  البحرين، 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، تتناول العالقات 

ال�صديقني،  البلدين  بني  الوطيدة  الثنائية 

وامل�صتجدات  التطّورات  اإىل  بالإ�صافة 

امللكي  الديوان  ورّحب  والدولية.  الإقليمية 

ب�صيفة البالد الكرمية والوفد املرافق، متمنًيا 

لفخامتها طيب الإقامة.
 رئي�سة جمهورية املجر

بدء التاأمني على الأجانب مار�س القادم.. »الأعلى لل�صحة« للنواب:

 60% دعم ال�صمان ال�صحي الختياري 

جانب من اجتماع »الأعلى لل�سحة« مع النواب

فاطمة �صلمان:

عقد املجل�س الأعلى لل�صحة اجتماًعا 

مع ال�صلطة الت�صريعية، ت�صّمن مناق�صات 

مو�ّصعة حول م�صروع ال�صمان ال�صحي. 

اأو�صح  املجل�س  اأن  م�صادر  وذكرت 

رزم  اإتاحة  �صيتم  اأنه  الجتماع  خالل 

الدولة  من  مدعومة  اختيارية  �صحية 

بن�صبة يحّددها جمل�س الوزراء، على األ 

واأو�صحت   .%60 عن  الدعم  ن�صبة  تقّل 

امل�صادر اأن املجل�س الأعلى لل�صحة ذكر 

خالل الجتماع اأن التاأمني على الأجانب 

من املزمع اأن يبداأ يف �صهر مار�س املقبل.
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تنفيًذا لتوجيهات �صاحب اجلاللة امللك املفدى

»امللكية الإن�صانية« ت�صلم �صحنة امل�صاعدات اإىل �صحايا الزلزال

تنفيًذا لتوجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

الإن�صانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ص�صة  الفخري  الرئي�س 

وحتت رعاية �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل 

رئي�س  ال�صباب  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

اللجنة الوطنية لدعم �صحايا الزلزال يف تركيا و�صوريا، 

قام الدكتور م�صطفى ال�صيد الأمني العام للموؤ�ص�صة امللكية 

للجنة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صباب  الإن�صانية  لالأعمال 

الوطنية لدعم �صحايا الزلزال يف تركيا و�صوريا بت�صليم 

اإىل  البحرينية  الإغاثية  الإن�صانية  امل�صاعدات  من  �صحنة 

من  والتخفيف  حمنتهم  يف  مل�صاعدتهم  تركيا  جمهورية 

الذي  الكبري  الزلزال  بها جراء  التي ميرون  الكارثة  اآثار 

تعّر�صت له تركيا و�صوريا.

والوفد  ال�صيد  م�صطفى  الدكتور  ا�صتقبال  يف  وكان 

ممثل  برتكيا،  اأدرنا  مطار  اإىل  و�صولهم  لدى  املرافق 

رئا�صة اجلمهورية الرتكية علي يا�صني �صردار، ال�صفرية 

هيئة  رئي�س  ت�صفيك،  بورجو  الرتكية  اخلارجية  بوزارة 

اإىل  اأغلو،  غوللو  حممر  ال�صفري  �صابًقا  الرتكية  الإغاثة 

جانب اأع�صاء �صفارة مملكة البحرين يف تركيا وعدد من 

امل�صوؤولني الأتراك.

ال�صيد تعازي  الدكتور م�صطفى  نقل  الزيارة  وخالل 

جمهورية  اإىل  و�صعًبا،  وحكومًة  قيادًة  البحرين  مملكة 

تركيا واأ�صر ال�صحايا، مبيًنا اأن هذه ال�صحنة تاأتي تنفيًذا 

لتوجيهات جاللة امللك املعظم جتاه الأ�صقاء والأ�صدقاء يف 

تركيا و�صوريا جراء الكارثة الإن�صانية التي تعّر�صوا لها، 

ال�صمو  وبدعم من قبل احلكومة املوقرة برئا�صة �صاحب 

امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

اآل  ال�صيخ نا�صر بن حمد  الوزراء وبقيادة �صمو  جمل�س 

و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

ال�صباب، موؤكًدا وقوف مملكة البحرين مع ال�صعب الرتكي 

وال�صوري يف هذه الكارثة الأليمة.

الرتكية  اجلمهورية  رئا�صة  ممثل  اأعرب  جانبه  من 

تركيا  جمهورية  وتقدير  �صكر  عن  �صردار  يا�صني  علي 

مملكة  من  النبيل  املوقف  لهذا  و�صعباً  وحكومة  قيادة 

بتقدمي  املفدى  امللك  جاللة  بتوجيهات  م�صيًدا  البحرين، 

مل�صاعدتهما  و�صوريا  تركيا  يف  الزلزال  �صحايا  العون 

على  موؤكدة  املوؤملة،  الكارثة  هذه  تداعيات  مواجهة  على 

اأبدته  ملا  امتنان جمهورية تركيا قيادًة وحكومًة و�صعًبا 

مملكة البحرين من تعاطف وت�صامن مع �صحايا الزلزال 

الظروف  هذه  يف  جانبهم  اإىل  الوقوف  على  وحر�صها 

بني  تربط  التي  الأخوية  العالقة  بعمق  م�صيًدا  ال�صعبة، 

البلدين ال�صقيقني قيادًة وحكومًة و�صعًبا، موؤكًدا باأن هذا 

البحرين غري م�صتغرب  الأخوي من قبل مملكة  ال�صعور 

على مملكة البحرين والتي كانت ول تزال �صباقة يف دعم 

مييز  ما  اأكرث  باأن  مبيًنا  الظروف،  خمتلف  يف  اأ�صقائها 

ا  اأي�صً بل  امل�صاعدات  تقدمي  فقط  لي�س  البحرين  مملكة 

�صرعة ال�صتجابة واملتابعة امل�صتمرة مل�صاريعها.

كما قام خالل الزيارة بتفّقد بع�س املناطق املت�صررة 

الأ�صرار،  من  الكبري  احلجم  على  والوقوف  الزلزال  من 

الكبرية  وجهودهم  البحريني  الإنقاذ  فريق  بدور  م�صيًدا 

يف م�صاعدة الأ�صقاء والأ�صدقاء يف اإنقاذ امل�صابني والبحث 

عن املفقودين جراء الزلزال الكبري.

والوقوف  املت�صررين  خدمة  مركز  بزيارة  قام  كذلك 

املركز  يف  العمل  �صري  وطريقة  الحتياجات  اأهم  على 

املت�صررين،  الأهايل  الزيارة مبجموعة من  والتقى خالل 

البحرين  مملكة  تعازي  لهم  نقل  حيث  ال�صحايا،  واأ�صر 

يرحم  اأن  القدير  املوىل  �صائالً  و�صعًبا،  وقيادًة  حكومًة 

�صحايا الزلزال ومين بال�صفاء على جميع امل�صابني، واأن 

يربط على قلوب اجلميع جراء هذا امل�صاب اجللل، مبيًنا 

الإن�صانية وبتوجيه ودعم  امللكية لالأعمال  املوؤ�ص�صة  باأن 

من القيادة الر�صيدة تعمل على القيام بالعديد من املبادرات 

واجلهود من اأجل دعم وم�صاندة الأ�صقاء والأ�صدقاء جراء 

هذه الكارثة الإن�صانية الأليمة، وذلك انطالًقا من العالقات 

وجمهوريتي  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  الأخوية 

هذه  يف  معهم  البحرين  وقوف  موؤكًدا  و�صوريا،  تركيا 

هذا  من  التخفيف  يف  وم�صاعدتهم  الإن�صانية  املحنة 

امل�صاب الأليم، وتوفري خمتلف الحتياجات التي هم يف 

اأم�س احلاجة لها.

وزير املالية: العمل مًعا 

لتحقيق املزيد من املنجزات التنموية

وزير الأ�صغال ي�صتعر�ض التعاون 

امل�صرتك مع القن�صل القرب�صي

وزير »الكهرباء« ي�صتقبل النائب 

املحفوظ والبلدي اأبو اإدري�ض

ممثل رئي�ض رو�صيا الحتادية

 ي�صتقبل �صفري البحرين يف مو�صكو

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  اأكد 

املثمر  التعاون  تعزيز  موا�صلة  اأهمية  الوطني  والقت�صاد 

والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني  بني  امل�صرتك  والإيجابي 

التنموية  املنجزات  من  املزيد  حتقيق  نحو  به  والدفع 

الوطن،  وازدهار  تقدم  ل�صالح  مردودها  ينعك�س  التي 

بقيادة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  اأهداف  مع  يتما�صى  مبا 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 

البالد املعظم، ومتابعة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

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

الوطني،  والقت�صاد  املالية  وزير  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

مبجل�س  والقت�صادية  املالية  ال�صوؤون  جلنة  رئي�س 

حيث  اللجنة،  واأع�صاء  امل�صقطي،  ح�صني  خالد  ال�صورى 

اأكد اأهمية م�صاعفة اجلهود امل�صرتكة �صمن فريق البحرين 

الواحد وموا�صلة البناء على ما حتقق من منجزات ت�صب 

يف �صالح الوطن واملواطن. 

ذات  املو�صوعات  من  عدد  مناق�صة  اللقاء  خالل  ومت   

الهتمام امل�صرتك يف ال�صاأن املايل والقت�صادي، وبحث �صبل 

التطلعات  يحقق  مبا  اجلانبني  بني  املثمر  التعاون  تعزيز 

والأهداف املرجوة.

وزير  احلواج  ح�صن  بن  اإبراهيم  املهند�س  ا�صتقبل 

الفخري  القن�صل  بوليدي�س  كري�صتو�س  مبكتبه،  الأ�صغال 

جلمهورية قرب�س لدى مملكة البحرين، حيث مت ا�صتعرا�س 

جمالت التعاون امل�صرتك بني البلدين ال�صديقني.

التعاون  جمالت  الأ�صغال  وزير  بحث  اللقاء،  وخالل 

تطوير  جمالت  يف  القرب�صية  اخلربات  من  وال�صتفادة 

بني  العالقات  بعمق  م�صيًدا  والتعمري،  التحتية  البنية 

البلدين ال�صديقني وما ت�صهده من تطور م�صتمر.

ا�صتقبل يا�صر بن اإبراهيم حميدان وزير �صوؤون الكهرباء 

واملاء، النائب جالل كاظم ح�صن املحفوظ وبا�صم علي جعفر 

اأبو اإدري�س، ممثلي الدائرة الثانية يف املحافظة ال�صمالية.

النيابي  املجل�س  مبمثلي  الوزير  رحب  اللقاء،  وخالل 

وزارة  حر�س  موؤكًدا  ال�صمالية،  املحافظة  لثانية  والبلدي 

املجل�صني  مع  ال�صراكة  تعزيز  على  واملاء  الكهرباء  �صوؤون 

واأهمية تعزيز ال�صراكة والتكامل بني ال�صلطتني الت�صريعية 

املقدمة  اخلدمات  كل  تطوير  يف  ي�صهم  مبا  والتنفيذية، 

للمواطنني واملحافظة على حقوقهم.

رو�صيا  رئي�س  ممثل  بوغدانوف  ميخائيل  ا�صتقبل 

وزير  نائب  واأفريقيا  الأو�صط  ال�صرق  اإىل  الحتادية 

اأحمد  مو�صكو،  يف  اخلارجية  وزارة  مبقر  اخلارجية، 

رو�صيا  لدى  البحرين  مملكة  �صفري  ال�صاعاتي  عبدالرحمن 

الحتادية.

بالعالقات  بوغدانوف  ميخائيل  اأ�صاد  اللقاء،  وخالل 

الثنائية التي جتمع بني رو�صيا الحتادية ومملكة البحرين، 

اإىل  موؤكدا تطلع بالده لتعزيز تلك العالقات والرتقاء بها 

م�صتويات اأرحب مبا يحقق التطلعات امل�صرتكة.

وتقديره  اعتزازه  عن  ال�صفري  اأعرب  جانبه،  من 

للم�صتوى املتميز الذي ت�صهده عالقات ال�صداقة والتعاون 

التي جتمع بني مملكة البحرين ورو�صيا الحتادية ال�صديقة 

يف خمتلف املجالت.

ا�صتمرار البحث عن الناجني وانت�صال جثث ال�صحايا من حتت الأنقا�ض

فريق الإنقاذ التابع للحر�ض امللكي يوا�صل مهمته الإغاثية برتكيا

تتوا�صل جهود فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س 

امللكي بقوة دفاع البحرين يف مهمتها الإغاثية الإن�صانية 

وا�صتخراج  الناجني  عن  للبحث  الغيث(  )�صواعد  عملية 

حتت  من  ال�صحايا  جثث  وانت�صال  وامل�صابني  اجلرحى 

الأنقا�س للمباين التي دمرها الزلزال العنيف الذي �صرب 

الأرواح  اأ�صراًرا يف  والذي خلف  تركيا و�صوريا،  كال من 

منطقة  يف  الزلزال  من  املت�صررة  املناطق  يف  واملمتلكات 

هاتاي الرتكية.

وتاأتي م�صاركة فريق البحث والإنقاذ التابع للحر�س 

الإن�صانية  املبادرات  �صمن  البحرين  دفاع  بقوة  امللكي 

مل�صاعدة مت�صرري الزلزال، حيث يقوم الفريق باأداء مهامه 

وواجباته يف ظروف جوية �صعبة اإل اأن تلك الظروف وذلك 

الطق�س مل يثِن الفريق عن موا�صلة مهامه التي يوؤديها على 

اأكمل وجه وباحرتافية ودقة عالية يف التعامل مع الأنقا�س 

واملباين املهدمة جراء الظاهرة الطبيعية املدمرة ول�صاعات 

النبيل  الإن�صاين  للدور  جت�صيًدا  وذلك  اليوم،  من  طويلة 

ومد يد العون الذي تقوم به مملكة البحرين للمت�صررين 

واملحتاجني يف جميع الدول ال�صقيقة وال�صديقة.

جممع ال�صلمانية الطبي ينجز 1758 عملية جراحية خالل �صهر يناير 2023

الأن�صاري  حممد  اأحمد  الدكتور  اأكد 

للم�صت�صفيات  التنفيذي  الرئي�س 

مبجمع  العمليات  ق�صم  اأن  احلكومية، 

عملية   1758 اأجنز  الطبي  ال�صلمانية 

جراحية خالل �صهر يناير املا�صي، وذلك 

تقلي�س  خلطة  التنفيذية  الآليات  �صمن 

قوائم النتظار اجلاري العمل عليها.

اأن  الأن�صاري  الدكتور     واأو�صح 

طبًيا  ا  تخ�ص�صً  14 �صملت  العمليات 

منوًها  الطبي،  ال�صلمانية  جممع  يف 

يف  احلكومية  امل�صت�صفيات  با�صتمرار 

بتطوير  الكفيلة  ال�صرتاتيجيات  تبني 

امل�صت�صفيات  جميع  يف  اخلدمات 

ال�صلمانية  مبجمع  ل�صيما  احلكومية 

الطبي، مقارنة بـ1571 عملية جراحية 

 2022 العام  من  دي�صمرب  ب�صهر 

املن�صرم.

اإجراء  مت  اأنه  الأن�صاري  واأ�صاف   

والفكني،  الأ�صنان  جلراحة  عملية   53

و353  عامة،  جراحة  عملية  و364 

عملية  و32  العظام،  جلراحة  عملية 

عملية  و26  الدموية،  الأوعية  جلراحة 

عملية  و132  الأع�صاب،  طب  جلراحة 

واحلنجرة،  والأذن  الأنف  جلراحة 

وولدة،  ن�صاء  جراحة  عملية  و134 

و116 عملية جلراحة امل�صالك البولية، 

و91 عملية جراحة اأطفال، و58 عملية 

جراحة احلروق والتجميل، و4 عمليات 

الكلى، و306 عمليات  لزراعة  جراحية 

اإجراءات  اإجراءات مناظري، و15 عملية 

تخدير، و92 عملية جلراحة العيون.

الرئي�س  اأ�صاد  ال�صدد،  هذا     ويف 

احلكومية  للم�صت�صفيات  التنفيذي 

بق�صم  ال�صحية  الكوادر  جميع  بجهود 

الطبي،  ال�صلمانية  مبجمع  العمليات 

وعملها  باإخال�صها  �صاهمت  والتي 

املر�صى  من  اأكرب  عدد  خدمة  يف  اجلاد 

اأن  اإىل  النتظار، م�صريا  وتقلي�س قوائم 

املواعيد  جدولة  لإعادة  م�صتمر  العمل 

الوقت  املقررة، موؤكًدا يف  املنهجية  وفق 

ذاته على اأهمية التزام املر�صى باملواعيد 

على  ح�صولهم  ل�صمان  لهم  املحددة 

املنا�صب  الوقت  يف  ال�صحية  اخلدمات 

وعدم تاأثر خططهم العالجية.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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بدء املرحلة الأوىل للتاأمني على الأجانب مار�س القادم.. م�صادر نيابية:

60% دعم احلكومة لل�صمان الختياري مع ا�صتمرار الرزمة املجانية للجميع
فاطمة �سلمان:

قالت م�سادر نيابية لـ»االأيام« اإن االجتماع امل�سرتك 

االأعلى  واملجل�س  الت�سريعية  ال�سلطة  بني  جمع  الذي 

لل�سحة، اأم�س، ت�سّمن مناق�سات مو�ّسعة امتّدت ل�ساعات، 

قّدم خاللها وفد املجل�س االأعلى لل�سحة - برئا�سة الفريق 

اإجابات   - خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

مو�ّسعة حول م�سروع ال�سمان ال�سحي.

ك�سف  التي  املعلومات  اأبرز  من  اأن  امل�سادر  وذكرت 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  تاأكيد  هو  املو�ّسع  االجتماع  عنها 

لل�سحة على ا�ستمرار اخلدمات ال�سحية باملجان جلميع 

جميع  �ست�سمل  والتي  للعالج،  �سقف  ودون  املواطنني 

اخلدمات ال�سحية.

وذكرت امل�سادر اأن املجل�س اأو�سح خالل االجتماع اأنه 

- اإ�سافًة اإىل الرزمة املجانية - �سيتم اإتاحة رزم �سحية 

جمل�س  يحّددها  بن�سبة  الدولة  من  مدعومة  اختيارية 

الوزراء بناًء على اقرتاح من املجل�س االأعلى لل�سحة، على 

ال�سحية  الرزمة  الدعم عن 60% من قيمة  تقّل ن�سبة  اأال 

االختيارية، مع احتفاظ املواطن باحلق يف احل�سول على 

الرزمة ال�سحية االإلزامية.

 - امل�سادر  ح�سب   - لل�سحة  االأعلى  املجل�س  واأكد 

تاأمينيًة  تغطيًة  ي�سمل  ال�سحي  ال�سمان  م�سروع  اأن 

احل�سول  يف  احلق  للم�ستفيد  يكون  اإذ  االأدوية،  على 

الطبية  الو�سفة  واملقّررة يف  حالته  لعالج  االأدوية  على 

مزّود  ويتحّمل  ومرخ�س،  خمت�ّس  طبيب  من  ال�سادرة 

املطالبات  �سداد  االأحوال  بح�سب  التاأمينية  التغطية 

امل�ستحقة للمراكز ال�سيدلية املعتمدة.

على  احل�سول  يف  للم�ستفيد  احلق  املجل�س  اأكد  كما 

االأجهزة التعوي�سية ال�سرورية حلالته املر�سية واملقّررة 

من قبل الطبيب املخت�ّس، ويتحّمل مزّود اخلدمة التغطية 

التاأمينية �سداد املطالبات امل�ستحقة.

ال�سحي  ال�سمان  يف  ال�سحية  الرزم  منافع  وعن 

االإلزامي، اأو�سح املجل�س اأنها ت�سمل »الفح�س والت�سخي�س 

والك�سف والعالج والرعاية ال�سحية االأولية، الفحو�سات 

رعاية  اجلراحية،  العمليات  اإجراء  واالأ�سعة،  املخرتية 

االأمومة والوالدة، اخلدمات العالجية لالأ�سنان وال ت�سمل 

اخلدمات  الطبيعي،  العالج  العالجي،  غري  التجميل 

التمري�سية، اأطفال االأنابيب وفًقا ل�سوابط حمّددة، االإقامة 

االأدوية  التجميل العالجي،  التاأهيل، خدمات  اأو  والعالج 

املقّررة للعالج، االأجهزة التعوي�سية، نفقات اإقامة مرافق 

االإقامة  ذلك،  ت�ستدعي  التي  احلاالت  يف  للمري�س  واحد 

االإ�سعاف،  خدمات  كافة،  املزمنة  االأمرا�س  الطويلة، 

ال�سمنة العالجية وفًقا ل�سوابط حمّددة.

ذكر  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 

خالل االجتماع اأن التاأمني على االأجانب من املزمع اأن يبداأ 

يف �سهر مار�س املقبل، اإذ �سيتم تطبيق املرحلة االأوىل من 

امل�سروع واملزمع اأن ت�سمل 20 األف عامل اأجنبي.

اخلطة،  ح�سب  اأنه  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  وذكر 

غري  املوظفني  جميع  بت�سجيل  العمل  اأ�سحاب  �سُيلزم 

االإلزامية  ال�سحية  اخلطة  يف  وعوائلهم  البحرينيني 

للتاأمني على االأجانب، ومتكني اأ�سحاب العمل من االختيار 

بني اأّي من �سركات التاأمني التي تفي باملتطلبات املحّددة.

التاأمني  �سركات  جلميع  »يحق  اأنه  املجل�س  وك�سف 

االأجانب  على  للتاأمني  االإلزامية  ال�سحية  الرزمة  تقدمي 

يف املرحلة االأوىل بناًء على القدرة على تلبية املتطلبات، 

اإدارة  �سركة  مع  التعاوم  يف  التاأمني  �سركات  و�ست�ستمر 

املطالبات التي يختارونها«.

وقال املجل�س - ح�سب امل�سادر النيابية - اإن م�سروع 

مقّدمي  �سبكة  تت�سّمن  باأن  ُيلزم  االأجانب  على  التاأمني 

اخلدمة ما ال يقّل عن ثالثة م�ست�سفيات خا�سة وم�ست�سفى 

حكومي واحد.

جمل�صا ال�صورى والنواب يّطلعان على م�صتجدات تطبيق برنامج ال�صمان ال�صحي.. رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة:

 ا�صتمرارية جمانية اخلدمات ال�صحية والعالج والدواء للمواطنني يف جميع الأحوال

واأ�سار اإىل اأن املجل�س النيابي يدعم تطوير اخلدمات 

ال�سحية يف مملكة البحرين بو�سفها اأولوية دائمة وحًقا 

كفله الد�ستور والقانون للجميع، واأن برنامج ال�سمان 

ال�سحي �سيحقق االأهداف املن�سودة، �سمن اإطار قانوين 

ا  �سحي يحمي جميع االأطراف امل�ساركة فيه، خ�سو�سً

ذوي الدخل املحدود من املواطنني واملقيمني.

واأ�ساد رئي�س جمل�س النواب بجهود الفريق طبيب 

ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى 

يف  والعاملني  والهيئات  املوؤ�س�سات  وجميع  لل�سحة، 

على  وحر�سهم  البحرين،  مبملكة  ال�سحي  القطاع 

تقدمي الرعاية ال�سحية النوعية، وفق اأف�سل املمار�سات 

املتطورة واأحدث االأنظمة واال�سرتاتيجيات، وعرب توفري 

اخلدمات ذات اجلودة العالية ومواكبة اآخر التطورات 

الرعاية ال�سحية، ومبا يتنا�سب مع  العاملية يف جمال 

االأولويات ال�سحية الوطنية واأهداف التنمية امل�ستدامة.

رئي�س  ال�سالح  �سالح  بن  علي  اأكد  جانبه،  من 

مملكة  يف  ال�سحية  املنظومة  اأن  ال�سورى  جمل�س 

البحرين ت�سهد تقدًما وتطوًرا م�ستمًرا، ملا حتظى به من 

دعم وم�ساندة كبرية من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  واهتمام  املعظم،  البالد  ملك 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

مملكة  اأن  اإىل  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأ�سار 

اخلدمات  تقدمي  يف  والتفرد  الريادة  حتقق  البحرين 

واملقيمني،  للمواطنني  والتمري�سية  والعالجية  الطبية 

وفق م�ستويات عالية من اجلودة والكفاءة املتوافرة يف 

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.

ال�سمان  تطبيق  اأن  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  وذكر 

ال�سحي الوطني �سي�سكل نقلة نوعية يف تقدمي واإدارة 

االأمن ال�سحي  الطبية والعالجية، و�سري�سخ  اخلدمات 

وم�ستدامة  متكاملة  �سحية  خدمات  و�سيقدم  للجميع، 

التي  املتوا�سلة  باجلهود  م�سيًدا  عالية،  جودة  وذات 

يقوم بها املجل�س االأعلى لل�سحة، وعلى راأ�سه الفريق 

طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س، 

اإىل جانب وزارة ال�سحة وعلى راأ�سها الدكتورة جليلة 

الدوؤوب  وال�سعي  ال�سحة،  وزيرة  جواد  ال�سيد  بنت 

من قبل املجل�س والوزارة للتعريف بال�سمان ال�سحي 

تفا�سيله،  على  الت�سريعية  ال�سلطة  واإطالع  الوطني، 

ومراحل تطبيقه ب�سكل كامل.

من جانبه، اأكد الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

القطاع  اأن  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

من  باهتمام ودعم  البحرين يحظى  ال�سحي يف مملكة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن 

خليفة ملك البالد املعظم، وم�ساندة م�ستمرة من �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اخلدمات  تقدمي  يف  اأ�سهم  ما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

الطبية املتميزة للمواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

ا تف�سيلًيا  وقدم رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة عر�سً

ال�سحي  ال�سمان  لتطبيق  اال�ستعدادات  اأبرز  ب�ساأن 

واالإجراءات التي متت حتى االآن ومكونات امل�سروع.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  اأكد  االإطار،  هذا  ويف 

تقدمي  اإىل  يهدف  ال�سحي  ال�سمان  قانون  اأن  خليفة 

وتناف�سية،  وعادلة  اجلودة  عالية  �سحية  خدمات 

توفر �سهولة احل�سول على اخلدمة �سمن اإطار يحمي 

جميع االأطراف امل�ساركة فيها من خالل باقات اأ�سا�سية 

واختيارية بال�سراكة مع القطاع اخلا�س.

على  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  و�سدد 

ا�ستمرارية جمانية اخلدمات ال�سحية والعالج والدواء 

للمواطنني يف جميع االأحوال، اإذ �سيتمتع املواطن باملزيد 

مع  اخلدمات  جودة  وحت�سني  االإ�سافية  اخلدمات  من 

منحه فر�س اال�ستفادة من اخلدمات الطبية يف القطاع 

اخلا�س يف حال اختيار الباقة االختيارية.

جواد  ال�سيد  بنت  جليلة  د.  ا�ستعر�ست  بدورها، 

ح�سن وزيرة ال�سحة دور وزارة ال�سحة �سريًكا اأ�سا�سًيا 

م�سروع  �سمن  ال�سحية  املنظومة  مكونات  تطوير  يف 

اال�سرتاتيجية  و�سع  ذلك  يف  مبا  ال�سحي،  ال�سمان 

االأعلى  املجل�س  مع  بالتن�سيق  لل�سحة  الوطنية 

لل�سحة ومتابعة تنفيذها وفق روؤية م�ستقبلية ت�سمن 

اإىل  اإ�سافة  املقدمة،  ال�سحية  اخلدمات  جودة  ا�ستدامة 

امل�ستقبلية،  ال�سحية  لالحتياجات  ال�سيا�سات  و�سع 

مع  بال�سراكة  ال�سحية  الكوادر  تدريب  و�سيا�سات 

ال�سحية،  والتخ�س�سات  للدرا�سات  البحريني  املجل�س 

املهام  جانب  اإىل  العلمي،  البحث  وتن�سيق  وت�سجيع 

املعنية بال�سحة العامة.

م�ستجدات  ا�ستعرا�س  االجتماع  خالل  ومت 

احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  الذاتي  الت�سيري  برنامج 

من  حتقق  وما  االأولية،  ال�سحية  الرعاية  ومراكز 

االجتماع  �سهد  اإذ  ال�سعيد،  هذا  على  اإجرائية  خطوات 

لل�سحة  االأعلى  املجل�س  م�سوؤويل  من  تعريفًيا  ا  عر�سً

ال�سحية  الرعاية  ومراكز  احلكومية  وامل�ست�سفيات 

ال�سحي  ال�سمان  برنامج  م�ستجدات  ب�ساأن  االأولية 

كل  بلغته  الذي  التقدم  وم�ستوى  »�سحتي«،  الوطني 

وا�ستدامة  جودة  تعزيز  اإىل  الهادف  امل�سروع  م�سارات 

اخلدمات ال�سحية يف ظل التطوير ال�سامل الذي ي�سهده 

قطاع الرعاية ال�سحية.

النواب  ا�ستف�سارات  على  بالرّد  االجتماع  واختتم 

ب�ساأن امل�سروع واآليات التنفيذ والغايات املرجّوة منه، 

ودوره يف حتقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة وفق اأعلى 

درجات الكفاءة والتميز.

ُعقد �جتماع تن�سيقي م�سرتك، �أم�س �الأربعاء، بني �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية، �إذ ر�أ�س �الجتماع من جانب جمل�س �لنو�ب �أحمد بن �سلمان �مل�سلم رئي�س جمل�س �لنو�ب، بينما ر�أ�س جانب جمل�س 

�ل�سورى علي بن �سالح �ل�سالح رئي�س جمل�س �ل�سورى، ومن جانب �لفريق �حلكومي من �لقطاع �ل�سحي �لفريق طبيب �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�سحة، وذلك لالطالع 

على م�ستجد�ت تطبيق قانون �ل�سمان �ل�سحي �لذي �سي�سهم يف تطوير جودة �خلدمات �ل�سحية يف �ململكة.

كما ح�سر �الجتماع من �جلانب �حلكومي �لدكتورة جليلة بنت �ل�سيد جو�د ح�سن وزيرة �ل�سحة، و�لدكتور �أحمد حممد �الأن�ساري �لرئي�س �لتنفيذي للم�ست�سفيات �حلكومية، و�لدكتورة لولوة 

�سويطر �لقائم باأعمال �لرئي�س �لتنفيذي ملر�كز �لرعاية �ل�سحية �الأولية، و�إبر�هيم علي �لنو�خذة �الأمني �لعام للمجل�س �الأعلى لل�سحة.

ويف �الجتماع، �أكد �أحمد بن �سلمان �مل�سلم رئي�س جمل�س �لنو�ب �أن برنامج �ل�سمان �ل�سحي يعد م�سروًعا وطنيًا ر�ئًد�، و�سيوفر خدمات �سحية �ساملة ومتكاملة �سمن �مل�ساريع و�لرب�مج �لنوعية 

لتطوير �ملنظومة �ل�سحية يف مملكة �لبحرين، يف ظل �لرعاية �ل�سامية من لدن ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك �لبالد �ملعظم، وبدعم �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن 

حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء.

النتهاء من اأعمال م�صروع اإ�صافة م�صارين 

للدوران العك�صي على �صارع امللك في�صل

امل�ساعد  الوكيل  عبداللطيف  كاظم  املهند�س  �سرح 

للطرق بوزارة االأ�سغال باأن الوزارة قد انتهت من اأعمال 

�سارع  على  العك�سي  للدوران  م�سارين  اإ�سافة  م�سروع 

اإذ يهدف  امللك في�سل باجتاه جممع االأفنيوز التجاري، 

تقاطع  عند  العك�سي  لالنعطاف  م�سارين  توفري  اإىل 

الوقوف عند  الفاحت دون  �سارع  امللك في�سل مع  �سارع 

�سارع  اإىل  الو�سول  �سهولة  يف  �سي�سهم  كما  التقاطع، 

ال�سيخ خليفة بن �سلمان وجممع االفنيوز، وكذلك تقليل 

االزدحام املروري على التقاطع املذكور.

واأ�ساف الوكيل امل�ساعد للطرق اأن امل�سروع ا�ستمل 

الر�سف  طبقات  واأعمال  والدفان  احلفر  اأعمال  على 

ت�سريف  واأعمال  واالأر�سفة  االأ�سفلت  طبقات  واأعمال 

مياه االأمطار، كما ت�سمن امل�سروع نقل وحماية اخلدمات 

اأر�سية  قنوات  توفري  وكذلك  االأعمال  تعرت�س  التي 

تركيب  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستقبلية،  اخلدمات  ال�ستخدام 

الالزمة  االإر�سادية  واللوحات  املرورية  العالمات 

ال�سالمة  م�ستوى  لتعزيز  االأر�سية  اخلطوط  و�سباغة 

يف املنطقة.

واحتياجات  لتطلعات  تلبية  امل�سروع  وياأتي 

حر�س  يعك�س  مبا  اململكة،  يف  واملقيمني  املواطنني 

املناطق  يف  متكاملة  طرق  �سبكة  اإيجاد  على  احلكومة 

لت�سهيل  وال�سوارع  الطرق  تطوير  خطة  �سمن  كافة 

حركة تنقل املركبات بكل ان�سيابية.

قبل  من  امل�سروع  تر�سية  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

جهيكون  �سركة  على  واملزايدات  املناق�سات  جمل�س 

بقيمة اإجمالية قدرها 140 األف دينار.
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بدء املرحلة الأوىل للتاأمني على الأجانب مار�س القادم.. م�صادر نيابية:

60% دعم احلكومة لل�صمان الختياري مع ا�صتمرار الرزمة املجانية للجميع
فاطمة �سلمان:

قالت م�سادر نيابية لـ»االأيام« اإن االجتماع امل�سرتك 

االأعلى  واملجل�س  الت�سريعية  ال�سلطة  بني  جمع  الذي 

لل�سحة، اأم�س، ت�سّمن مناق�سات مو�ّسعة امتّدت ل�ساعات، 

قّدم خاللها وفد املجل�س االأعلى لل�سحة - برئا�سة الفريق 

اإجابات   - خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

مو�ّسعة حول م�سروع ال�سمان ال�سحي.

ك�سف  التي  املعلومات  اأبرز  من  اأن  امل�سادر  وذكرت 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  تاأكيد  هو  املو�ّسع  االجتماع  عنها 

لل�سحة على ا�ستمرار اخلدمات ال�سحية باملجان جلميع 

جميع  �ست�سمل  والتي  للعالج،  �سقف  ودون  املواطنني 

اخلدمات ال�سحية.

وذكرت امل�سادر اأن املجل�س اأو�سح خالل االجتماع اأنه 

- اإ�سافًة اإىل الرزمة املجانية - �سيتم اإتاحة رزم �سحية 

جمل�س  يحّددها  بن�سبة  الدولة  من  مدعومة  اختيارية 

الوزراء بناًء على اقرتاح من املجل�س االأعلى لل�سحة، على 

ال�سحية  الرزمة  الدعم عن 60% من قيمة  تقّل ن�سبة  اأال 

االختيارية، مع احتفاظ املواطن باحلق يف احل�سول على 

الرزمة ال�سحية االإلزامية.

 - امل�سادر  ح�سب   - لل�سحة  االأعلى  املجل�س  واأكد 

تاأمينيًة  تغطيًة  ي�سمل  ال�سحي  ال�سمان  م�سروع  اأن 

احل�سول  يف  احلق  للم�ستفيد  يكون  اإذ  االأدوية،  على 

الطبية  الو�سفة  واملقّررة يف  حالته  لعالج  االأدوية  على 

مزّود  ويتحّمل  ومرخ�س،  خمت�ّس  طبيب  من  ال�سادرة 

املطالبات  �سداد  االأحوال  بح�سب  التاأمينية  التغطية 

امل�ستحقة للمراكز ال�سيدلية املعتمدة.

على  احل�سول  يف  للم�ستفيد  احلق  املجل�س  اأكد  كما 

االأجهزة التعوي�سية ال�سرورية حلالته املر�سية واملقّررة 

من قبل الطبيب املخت�ّس، ويتحّمل مزّود اخلدمة التغطية 

التاأمينية �سداد املطالبات امل�ستحقة.

ال�سحي  ال�سمان  يف  ال�سحية  الرزم  منافع  وعن 

االإلزامي، اأو�سح املجل�س اأنها ت�سمل »الفح�س والت�سخي�س 

والك�سف والعالج والرعاية ال�سحية االأولية، الفحو�سات 

رعاية  اجلراحية،  العمليات  اإجراء  واالأ�سعة،  املخرتية 

االأمومة والوالدة، اخلدمات العالجية لالأ�سنان وال ت�سمل 

اخلدمات  الطبيعي،  العالج  العالجي،  غري  التجميل 

التمري�سية، اأطفال االأنابيب وفًقا ل�سوابط حمّددة، االإقامة 

االأدوية  التجميل العالجي،  التاأهيل، خدمات  اأو  والعالج 

املقّررة للعالج، االأجهزة التعوي�سية، نفقات اإقامة مرافق 

االإقامة  ذلك،  ت�ستدعي  التي  احلاالت  يف  للمري�س  واحد 

االإ�سعاف،  خدمات  كافة،  املزمنة  االأمرا�س  الطويلة، 

ال�سمنة العالجية وفًقا ل�سوابط حمّددة.

ذكر  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 

خالل االجتماع اأن التاأمني على االأجانب من املزمع اأن يبداأ 

يف �سهر مار�س املقبل، اإذ �سيتم تطبيق املرحلة االأوىل من 

امل�سروع واملزمع اأن ت�سمل 20 األف عامل اأجنبي.

اخلطة،  ح�سب  اأنه  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  وذكر 

غري  املوظفني  جميع  بت�سجيل  العمل  اأ�سحاب  �سُيلزم 

االإلزامية  ال�سحية  اخلطة  يف  وعوائلهم  البحرينيني 

للتاأمني على االأجانب، ومتكني اأ�سحاب العمل من االختيار 

بني اأّي من �سركات التاأمني التي تفي باملتطلبات املحّددة.

التاأمني  �سركات  جلميع  »يحق  اأنه  املجل�س  وك�سف 

االأجانب  على  للتاأمني  االإلزامية  ال�سحية  الرزمة  تقدمي 

يف املرحلة االأوىل بناًء على القدرة على تلبية املتطلبات، 

اإدارة  �سركة  مع  التعاوم  يف  التاأمني  �سركات  و�ست�ستمر 

املطالبات التي يختارونها«.

وقال املجل�س - ح�سب امل�سادر النيابية - اإن م�سروع 

مقّدمي  �سبكة  تت�سّمن  باأن  ُيلزم  االأجانب  على  التاأمني 

اخلدمة ما ال يقّل عن ثالثة م�ست�سفيات خا�سة وم�ست�سفى 

حكومي واحد.

جمل�صا ال�صورى والنواب يّطلعان على م�صتجدات تطبيق برنامج ال�صمان ال�صحي.. رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة:

 ا�صتمرارية جمانية اخلدمات ال�صحية والعالج والدواء للمواطنني يف جميع الأحوال

واأ�سار اإىل اأن املجل�س النيابي يدعم تطوير اخلدمات 

ال�سحية يف مملكة البحرين بو�سفها اأولوية دائمة وحًقا 

كفله الد�ستور والقانون للجميع، واأن برنامج ال�سمان 

ال�سحي �سيحقق االأهداف املن�سودة، �سمن اإطار قانوين 

ا  �سحي يحمي جميع االأطراف امل�ساركة فيه، خ�سو�سً

ذوي الدخل املحدود من املواطنني واملقيمني.

واأ�ساد رئي�س جمل�س النواب بجهود الفريق طبيب 

ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى 

يف  والعاملني  والهيئات  املوؤ�س�سات  وجميع  لل�سحة، 

على  وحر�سهم  البحرين،  مبملكة  ال�سحي  القطاع 

تقدمي الرعاية ال�سحية النوعية، وفق اأف�سل املمار�سات 

املتطورة واأحدث االأنظمة واال�سرتاتيجيات، وعرب توفري 

اخلدمات ذات اجلودة العالية ومواكبة اآخر التطورات 

الرعاية ال�سحية، ومبا يتنا�سب مع  العاملية يف جمال 

االأولويات ال�سحية الوطنية واأهداف التنمية امل�ستدامة.

رئي�س  ال�سالح  �سالح  بن  علي  اأكد  جانبه،  من 

مملكة  يف  ال�سحية  املنظومة  اأن  ال�سورى  جمل�س 

البحرين ت�سهد تقدًما وتطوًرا م�ستمًرا، ملا حتظى به من 

دعم وم�ساندة كبرية من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  واهتمام  املعظم،  البالد  ملك 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

مملكة  اأن  اإىل  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأ�سار 

اخلدمات  تقدمي  يف  والتفرد  الريادة  حتقق  البحرين 

واملقيمني،  للمواطنني  والتمري�سية  والعالجية  الطبية 

وفق م�ستويات عالية من اجلودة والكفاءة املتوافرة يف 

امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية.

ال�سمان  تطبيق  اأن  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  وذكر 

ال�سحي الوطني �سي�سكل نقلة نوعية يف تقدمي واإدارة 

االأمن ال�سحي  الطبية والعالجية، و�سري�سخ  اخلدمات 

وم�ستدامة  متكاملة  �سحية  خدمات  و�سيقدم  للجميع، 

التي  املتوا�سلة  باجلهود  م�سيًدا  عالية،  جودة  وذات 

يقوم بها املجل�س االأعلى لل�سحة، وعلى راأ�سه الفريق 

طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س، 

اإىل جانب وزارة ال�سحة وعلى راأ�سها الدكتورة جليلة 

الدوؤوب  وال�سعي  ال�سحة،  وزيرة  جواد  ال�سيد  بنت 

من قبل املجل�س والوزارة للتعريف بال�سمان ال�سحي 

تفا�سيله،  على  الت�سريعية  ال�سلطة  واإطالع  الوطني، 

ومراحل تطبيقه ب�سكل كامل.

من جانبه، اأكد الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل 

القطاع  اأن  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

من  باهتمام ودعم  البحرين يحظى  ال�سحي يف مملكة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  لدن 

خليفة ملك البالد املعظم، وم�ساندة م�ستمرة من �ساحب 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اخلدمات  تقدمي  يف  اأ�سهم  ما  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

الطبية املتميزة للمواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

ا تف�سيلًيا  وقدم رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة عر�سً

ال�سحي  ال�سمان  لتطبيق  اال�ستعدادات  اأبرز  ب�ساأن 

واالإجراءات التي متت حتى االآن ومكونات امل�سروع.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  اأكد  االإطار،  هذا  ويف 

تقدمي  اإىل  يهدف  ال�سحي  ال�سمان  قانون  اأن  خليفة 

وتناف�سية،  وعادلة  اجلودة  عالية  �سحية  خدمات 

توفر �سهولة احل�سول على اخلدمة �سمن اإطار يحمي 

جميع االأطراف امل�ساركة فيها من خالل باقات اأ�سا�سية 

واختيارية بال�سراكة مع القطاع اخلا�س.

على  لل�سحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  و�سدد 

ا�ستمرارية جمانية اخلدمات ال�سحية والعالج والدواء 

للمواطنني يف جميع االأحوال، اإذ �سيتمتع املواطن باملزيد 

مع  اخلدمات  جودة  وحت�سني  االإ�سافية  اخلدمات  من 

منحه فر�س اال�ستفادة من اخلدمات الطبية يف القطاع 

اخلا�س يف حال اختيار الباقة االختيارية.

جواد  ال�سيد  بنت  جليلة  د.  ا�ستعر�ست  بدورها، 

ح�سن وزيرة ال�سحة دور وزارة ال�سحة �سريًكا اأ�سا�سًيا 

م�سروع  �سمن  ال�سحية  املنظومة  مكونات  تطوير  يف 

اال�سرتاتيجية  و�سع  ذلك  يف  مبا  ال�سحي،  ال�سمان 

االأعلى  املجل�س  مع  بالتن�سيق  لل�سحة  الوطنية 

لل�سحة ومتابعة تنفيذها وفق روؤية م�ستقبلية ت�سمن 

اإىل  اإ�سافة  املقدمة،  ال�سحية  اخلدمات  جودة  ا�ستدامة 

امل�ستقبلية،  ال�سحية  لالحتياجات  ال�سيا�سات  و�سع 

مع  بال�سراكة  ال�سحية  الكوادر  تدريب  و�سيا�سات 

ال�سحية،  والتخ�س�سات  للدرا�سات  البحريني  املجل�س 

املهام  جانب  اإىل  العلمي،  البحث  وتن�سيق  وت�سجيع 

املعنية بال�سحة العامة.

م�ستجدات  ا�ستعرا�س  االجتماع  خالل  ومت 

احلكومية  امل�ست�سفيات  يف  الذاتي  الت�سيري  برنامج 

من  حتقق  وما  االأولية،  ال�سحية  الرعاية  ومراكز 

االجتماع  �سهد  اإذ  ال�سعيد،  هذا  على  اإجرائية  خطوات 

لل�سحة  االأعلى  املجل�س  م�سوؤويل  من  تعريفًيا  ا  عر�سً

ال�سحية  الرعاية  ومراكز  احلكومية  وامل�ست�سفيات 

ال�سحي  ال�سمان  برنامج  م�ستجدات  ب�ساأن  االأولية 

كل  بلغته  الذي  التقدم  وم�ستوى  »�سحتي«،  الوطني 

وا�ستدامة  جودة  تعزيز  اإىل  الهادف  امل�سروع  م�سارات 

اخلدمات ال�سحية يف ظل التطوير ال�سامل الذي ي�سهده 

قطاع الرعاية ال�سحية.

النواب  ا�ستف�سارات  على  بالرّد  االجتماع  واختتم 

ب�ساأن امل�سروع واآليات التنفيذ والغايات املرجّوة منه، 

ودوره يف حتقيق التغطية ال�سحية ال�ساملة وفق اأعلى 

درجات الكفاءة والتميز.

ُعقد �جتماع تن�سيقي م�سرتك، �أم�س �الأربعاء، بني �ل�سلطتني �لت�سريعية و�لتنفيذية، �إذ ر�أ�س �الجتماع من جانب جمل�س �لنو�ب �أحمد بن �سلمان �مل�سلم رئي�س جمل�س �لنو�ب، بينما ر�أ�س جانب جمل�س 

�ل�سورى علي بن �سالح �ل�سالح رئي�س جمل�س �ل�سورى، ومن جانب �لفريق �حلكومي من �لقطاع �ل�سحي �لفريق طبيب �ل�سيخ حممد بن عبد�هلل �آل خليفة رئي�س �ملجل�س �الأعلى لل�سحة، وذلك لالطالع 

على م�ستجد�ت تطبيق قانون �ل�سمان �ل�سحي �لذي �سي�سهم يف تطوير جودة �خلدمات �ل�سحية يف �ململكة.

كما ح�سر �الجتماع من �جلانب �حلكومي �لدكتورة جليلة بنت �ل�سيد جو�د ح�سن وزيرة �ل�سحة، و�لدكتور �أحمد حممد �الأن�ساري �لرئي�س �لتنفيذي للم�ست�سفيات �حلكومية، و�لدكتورة لولوة 

�سويطر �لقائم باأعمال �لرئي�س �لتنفيذي ملر�كز �لرعاية �ل�سحية �الأولية، و�إبر�هيم علي �لنو�خذة �الأمني �لعام للمجل�س �الأعلى لل�سحة.

ويف �الجتماع، �أكد �أحمد بن �سلمان �مل�سلم رئي�س جمل�س �لنو�ب �أن برنامج �ل�سمان �ل�سحي يعد م�سروًعا وطنيًا ر�ئًد�، و�سيوفر خدمات �سحية �ساملة ومتكاملة �سمن �مل�ساريع و�لرب�مج �لنوعية 

لتطوير �ملنظومة �ل�سحية يف مملكة �لبحرين، يف ظل �لرعاية �ل�سامية من لدن ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك �لبالد �ملعظم، وبدعم �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن 

حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء.

النتهاء من اأعمال م�صروع اإ�صافة م�صارين 

للدوران العك�صي على �صارع امللك في�صل

امل�ساعد  الوكيل  عبداللطيف  كاظم  املهند�س  �سرح 

للطرق بوزارة االأ�سغال باأن الوزارة قد انتهت من اأعمال 

�سارع  على  العك�سي  للدوران  م�سارين  اإ�سافة  م�سروع 

اإذ يهدف  امللك في�سل باجتاه جممع االأفنيوز التجاري، 

تقاطع  عند  العك�سي  لالنعطاف  م�سارين  توفري  اإىل 

الوقوف عند  الفاحت دون  �سارع  امللك في�سل مع  �سارع 

�سارع  اإىل  الو�سول  �سهولة  يف  �سي�سهم  كما  التقاطع، 

ال�سيخ خليفة بن �سلمان وجممع االفنيوز، وكذلك تقليل 

االزدحام املروري على التقاطع املذكور.

واأ�ساف الوكيل امل�ساعد للطرق اأن امل�سروع ا�ستمل 

الر�سف  طبقات  واأعمال  والدفان  احلفر  اأعمال  على 

ت�سريف  واأعمال  واالأر�سفة  االأ�سفلت  طبقات  واأعمال 

مياه االأمطار، كما ت�سمن امل�سروع نقل وحماية اخلدمات 

اأر�سية  قنوات  توفري  وكذلك  االأعمال  تعرت�س  التي 

تركيب  اإىل  باالإ�سافة  امل�ستقبلية،  اخلدمات  ال�ستخدام 

الالزمة  االإر�سادية  واللوحات  املرورية  العالمات 

ال�سالمة  م�ستوى  لتعزيز  االأر�سية  اخلطوط  و�سباغة 

يف املنطقة.

واحتياجات  لتطلعات  تلبية  امل�سروع  وياأتي 

حر�س  يعك�س  مبا  اململكة،  يف  واملقيمني  املواطنني 

املناطق  يف  متكاملة  طرق  �سبكة  اإيجاد  على  احلكومة 

لت�سهيل  وال�سوارع  الطرق  تطوير  خطة  �سمن  كافة 

حركة تنقل املركبات بكل ان�سيابية.

قبل  من  امل�سروع  تر�سية  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير 

جهيكون  �سركة  على  واملزايدات  املناق�سات  جمل�س 

بقيمة اإجمالية قدرها 140 األف دينار.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12367/PDF/INAF_20230216012602576.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/999730/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/999729/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

اخلمي�ص 25 رجب 1444 ـ العدد 12367

20 صفحة .  220 فلًسا

@AG_Hussain

الأرحام حتدث  اأو  ال�شركات  املنازعات بني  كثري من 

بطريقة  وموثقة  مكتوبة  وعقود  اتفاقات  وجود  لعدم 

مهنية اأو لعدم قراءة هذه العقود بدقة ومتعن.

اللغة الإنكليزية هي اليوم لغة العامل الأ�شا�شية وو�شيلة 

ي�شبح  بها  الإملام  وبدون  املختلفة،  ال�شعوب  بني  التفاهم 

الحتكاك بيننا وبني الغري لي�س �شل�ًشا. ولكن اللغة القومية التي 

هي العربية فاإنها العروة الوثقى التي ل منا�س من ال�شتم�شاك بها، 

واأي خلل يف معرفتها هو خلٌل يف معارفنا وثقافتنا.
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1723 - تن�شيب ل�ي�ص اخلام�ص ع�شر ملًكا على 

فرن�شا.

اأنط�ان لف�ازييه ينجح يف حتليل املاء   - 1785

اإىل اأك�شجني وهيدروجني.

يف  منفاه  اإىل  يغادر  ب�نابرت  نابلي�ن   -  1815

جزيرة اإلبا.

1863 - تاأ�شي�ص اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر 

على يد رجل الأعمال ال�ش�ي�شري جان هرني دونانت.

1918 - منح ال�شتقالل للت�انيا.

يف  اأم�ن  عنخ  ت�ت  مقربة  اكت�شاف   -  1923

الأق�شر على يد عامل الآثار ه�ارد كارتر.

ال�شعبية  اجلمه�رية  قيام  عن  الإعالن   -  1948

الك�رية ال�شمالية بدعم من الحتاد ال�ش�فيتي.

ا ملجل�ص  1949 - اختيار مدينة �شرتا�شب�رغ مقًرّ

اأوروبا.

1951 - ج�زيف �شتالني يتهم الأمم املتحدة باأنها 

اأ�شبحت �شالًحا للحرب العدوانية.

زعامة  يت�ىل  كا�شرتو  فيدل  العقيد   -  1959

الديكتات�ر  لنفي  قادها  حملة  بعد  الك�بية  احلك�مة 

ف�لغين�شي� باتي�شتا.

1965 - رئي�ص جمل�ص الأمة الك�يتي عبدالعزيز 

وانتخاب  املجل�ص،  رئا�شة  من  ي�شتقيل  ال�شقر  حمد 

�شع�د عبدالعزيز العبدالرزاق خلًفا له.

انخفا�ض درجات احلرارة اإىل نحو 12 درجة.. »الأر�صاد«: 

عودة الأجواء الباردة اليوم وا�صتمرارها اإىل الإثنني
عبا�ص العري�ص:

ب�زارة  اجل�ية  الأر�شاد  اإدارة  اأفادت 

الي�م  الطق�ص  باأن  والت�شالت،  امل�ا�شالت 

اخلمي�ص �شيك�ن بارًدا ن�شبًيا مع بع�ص وت�شاعد 

الأتربة يف بع�ص املناطق. وبح�شب بيانات اإدارة 

الأر�شاد فاإن الرياح �شتك�ن �شمالية غربية من 

17 اإىل 22 عقدة وت�شل من 25 اإىل 30 عقدة 

اإىل  قدم  من  امل�ج  ارتفاع  �شيك�ن  بينما  اأحياًنا 

اأقدام   7 اإىل   4 ومن  ال�ش�احل،  عند  اأقدام  ثالثة 

الر�شد  حمطات  و�شجلت  البحر.  عر�ص  يف 

ارتفاًعا ملح�ًظا يف درجات احلرارة خالل الأيام 

الأخرية ب�شبب التقلبات اجل�ية التي �شاهمت يف 

احلرارة  درجة  �شتنخف�ص  حيث  الأج�اء،  دفئ 

بينما  مئ�ية  درجة   20 اإىل  الي�م  هذا  العظمى 

ياأتي ذلك قبل  اإذ  ال�شغرى 14 درجة،  �شتك�ن 

حل�ل امل�جة الباردة بدًءا من ي�م غد اخلمي�ص 

ح�شب ما اأ�شارت اإليه تقارير الإدارة.

اململكة  من  اإن  لها  تقرير  الإدارة يف  وقالت 

�شباح  حتى  الي�م  من  ال�شمال  برياح  �شتتاأثر 

ي�م الإثنني امل�افق 20 فرباير 2023 و�شتك�ن 

معتدلة اإىل ن�شطة ال�شرعة وت�شل من ق�ية اإىل 

�شديدة يف بع�ص الأحيان وتك�ن مثرية لالأتربة 

وت�ؤدي اإىل ارتفاع اأم�اج البحر حيث من املت�قع 

اأن ت�شل اإىل 8 اأقدام يف عر�ص البحر. 

بكتلة  م�شح�بة  الرياح  تلك  و�شتك�ن 

ه�ائية باردة تعاود على اإثرها درجات احلرارة 

يف النخفا�ص لت�شل اإىل ما بني 12-14 درجة 

مئ�ية خالل فرتات الليل مع درجات حم�ش��شة 

ا يف املناطق  اإىل ما دون ذلك خ�ش��شً قد ت�شل 

اإدارة  ن�شحت  ال�شدد  هذا  ويف  املفت�حة.  

الأر�شاد اجل�ية ب�زارة امل�ا�شالت والت�شالت 

امل�اطنني ومرتادي البحر خا�شة باأخذ احليطة 

واحلذر ومتابعة الن�شرات والتحذيرات الر�شمية 

ال�شادرة من اإدارة الأر�شاد اجل�ية عرب القن�ات 

املتعددة.

ع������اًم������ا  32 م������ن������ذ  ال�������غ�������اب�������ة  اإىل  ي������ل������ج������اأ  اأمل�����������������اين 

بعيًدا عن املتاعب والأزمات التي تعاين منها دول العامل ومن بينها اأملانيا، قّرر 

الأملاين فرايدم�نت �ش�نيمان اللج�ء اإىل الغابة لال�شتقرار فيها.

ال�اقعة جن�ب  الغابة  هذه  يقيم يف  وه�  عاًما  �ش�نيمان 32  على  وم�شى 

غرب اأملانيا، والقريبة من احلدود مع ل�ك�شمب�رج. وبنى �ش�نيمان بنف�شه ك�ًخا 

على  ويح�شل  كهرباء،  هناك  لي�شت  وبالطبع  نائية،  غابة  الطمي يف  با�شتخدام 

ماء ال�شرب من نبع قريب، ويق�م بتخزين مياه املطر التي ي�شتخدمها يف الطهي 

والغ�شيل.

ويق�م �ش�نيمان بزراعة نباتات نادرة يف اأر�شه التي تقع على م�شاحة اأربعة 

هكتارات، وه� يح�شد هذه النباتات التي لديه ان�اع كثرية للغاية منها ويبيع 

بذورها.

ويحظى اأحياًنا بزيارة بع�ص اأ�شدقائه واآخرين من دول بعيدة مثل املك�شيك 

وتاي�ان له، اإذ يقيم�ن معه يف مزرعته التي ي�ا�شل تط�يرها. فقد قام بت�شييد 

ال�شم�شية،  الطاقة  لت�ليد  األ�اًحا  وو�شع  الك�خ.  بخالف  الطني،  من  ثاٍن  مبنى 

لت�شغيل غ�شالة مالب�ص وغريها من احتياجاته.

و�ش�نيمان قانع متاًما ب��شعه احلايل ول يبايل مبا يحدث يف اأملانيا اأو يف 

العامل. ويرى اأنه �شعيد بحياته وم�شتمتع بها ولديه عالقات اجتماعية. والغريب 

اأنه يق�ل اإنه لي�ص نا�شًكا اأو هارًبا من احلياة ال�اقعية.

انطالق ت�صوير الفيلم الوثائقي 

ال�صعودي »درب الهجرة �صرًيا على الأقدام«

الهجرة  درب  ال�ثائقي  الفيلم  ت�ش�ير  بداأ 

حممد  النبي  خطى  على  الأقدام  على  �شرًيا 

بدر  الدكت�ر  ال�شع�دي  املغامر  ي�شافر  حيث 

املن�رة  املدينة  اإىل  املكرمة  مكة  من  ال�شيباين 

احلياة  وت�ثيق  واأهميته  بالرتاث  للتعريف 

باملتعة  تت�شم  حقيقية  مغامرة  وتقدمي  الربّية 

وحتدي ال�شعاب.

يق�م ال�شيباين بتقدمي جتربة ثرية، تعالج 

النب�ية  الفج�ة املعرفية يف م��ش�ع الهجرة 

على  ال�ش�ء  خاللها  من  وت�شلّط  ال�شريفة، 

العربية،  اجلزيرة  يف  بعمق  ال�شارب  الإرث 

بتغطية وت�ثيق جميع مراحل الرحلة، اإ�شافة 

اإىل امل�شار الذي كان �شاحة لالأحداث، وال�قائع 

والذكريات.

روؤى  الفيلم  منتجة  قالت  جانبها  ومن 

وثائقي  فيلم  يف  مب�شاركتي  »�شعيدة  املدين: 

 550 معه  ون�شري  ال�شع�دي  الرتاث  ي�ّثق 

للر�ش�ل  النب�ية  الهجرة  درب  يف  كيل�مرًتا 

حممد )�ص( من مكة املكرمة اإىل املدينة املن�رة، 

واأنا ودكت�ر بدر من املدينة املن�رة، ونقدرها 

اأك�شف للعامل جمال  اأن  اأريد  حق تقدير، لذلك 

روحانية  مغامرة  ه�  الفيلم  وعراقته،  تراثها 

مكان  من  اأكرث  على  خاللها  �شنمر  عظيمة، 

وديان  ثم  ع�شفان،  قلعة  مثل  اأ�شيل  �شع�دي 

ثم  قباء  اإىل  و�ش�ًل  ورمي  واحللقة  احلام�شة 

املدينة املن�رة«.

بيع طائرة األفي�ض بري�صلي اخلا�صة 

بعد تركها 4 عقود بال�صحراء

اأ�شبح لطائرة املغنى اإلفي�ص بري�شلي اخلا�شة مالًكا 

يف  مت�قفة  الطائرة  ظلت  اأن  بعد  بيعها  مت  اإذ  جديًدا، 

�شحراء ني� مك�شيك� ملدة 40 عاًما.

ووالدة  ال�شابقة  املغني  زوجة  بري�شلي،  بري�شيال 

كانت  بري�شلي،  ماري  ليزا  الراحلة  ال�حيدة،  طفلته 

ميك�م  مزاد  يف  للمزاد  الطائرة  عر�ص  اأثناء  هناك 

كي�شيمي لل�شيارات يف فل�ريدا يف 8 يناير، والذي كان 

من املمكن اأن يك�ن الذكرى الـ88 مليالد ملك الروك اأند 

رول، وفًقا ل�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

كان املبلغ الفتتاحي لعر�ص الطائرة للبيع، مقابل 

حتى  ببطء،  ارتفعت  العرو�ص  لكن  دولر،  األف   100

األف دولر، وقدم املالك  ت�قف املزاد على ال�شعر 260 

اجلديد �شعر الطائرة عرب الهاتف ومل يتم حتديد ه�يته.

 1976 دي�شمرب  �شراوؤها،  مت  الأ�شل  يف  الطائرة 

مقابل 840 األف دولر، اأي اأقل من عام قبل وفاة اإلفي�ص 

طائرات  عدة  من  واحدة  وكانت   ،1977 اأغ�شط�ص  يف 

خا�شة ميتلكها األفي�ص.

روبوتات على �صكل 

حبوب حلّل م�صاكل الأمعاء

حلل�ل  ت�شّ�ًرا  حديًثا  العلماء  من  جمم�عة  و�شعت 

جديدة من �شاأنها حت�شني معاجلة م�شاكل الأمعاء من دون 

ا�شتخدام اأدوية؛ بل ب�ا�شطة كب�ش�لة اآلية قابلة لالبتالع، 

وهي تقنية عالجية تتزايد الأبحاث يف �شاأنها.

ال�ليات  يف  بالغ   100 كل  من   16 نح�  ويعاين 

املتحدة، م�شكالت الإم�شاك )اأي التغ�ط اأقل من ثالث مرات 

يف الأ�شب�ع(، وفًقا لل�شلطات ال�شحية، وهي ن�شبة تزداد 

مع تقدم العمر. واأو�شحت درا�شة ُن�شرت الإثنني يف جملة 

اإلكرتونيك�ص« تفا�شيل طريقة عمل هذه احلب�ب  »نيت�شر 

التي ميكن تعقب حتركها بعد ابتالعها بدقة كبرية.

تتيح هذه التقنية معرفة اأي جزء من اجلهاز اله�شمي 

ي�شبب تباط�ؤًا يف العب�ر املع�ي، بطريقة اأب�شط بكثري من 

اخل�ش�ع لأ�شعة �شينية اأو تنظري للق�ل�ن يف امل�شت�شفى.

وراأى الباحث يف جامعة »كالتك« يف كاليف�رنيا واملعّد 

امل�شارك للدرا�شة �شاران�ص �شارما ل�كالة فران�ص بر�ص اأن 

»فح�ص �شحة الأمعاء با�شتخدام هذا الن�ع من الروب�تات 

ال�شغرية... �شيك�ن مفيًدا جًدا لأخ�شائيي اجلهاز اله�شمي 

الفح��ص  من  الكثري  اإجراء  اإىل  حالًيا  ي�شطرون  الذين 

املزعجة«.

ت�شارك الفنانة هدى 

الإتربي يف بطولة 

م�شل�شلني جديدين 

للعر�س يف �شهر 

رم�شان املقبل، 

حيث تعكف على 

ت�شوير العملني مع 

اقرتاب حلول ال�شهر 

الكرمي؛ العمل الأول 

»�شرب نار« مع 

يا�شمني عبد العزيز 

واأحمد العو�شي يف 

ثاين تعاون لها مع 

الثنائي بعد م�شل�شل 

»اللي ملو�س كبري«، 

والثاين »�شره الباتع« 

امل�شتوحى من رواية 

الأديب يو�شف 

اإدري�س، ومبعاجلة 

درامية و�شيناريو 

وحوار واإخراج 

خالد يو�شف، واإنتاج 

�شركة �شيرنجي.
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عق��د أمس اجتم��اع مش��ترك بين الس��لطة 
التش��ريعية ووزارة الخارجية، برئاس��ة رئيس 
مجل��س الن��واب أحمد بن س��لمان المس��لم، 
ومش��اركة رئي��س مجل��س الش��ورى علي بن 
الدكت��ور  الخارجي��ة  الصال��ح، ووزي��ر  صال��ح 
عبداللطي��ف ب��ن راش��د الزياني، بحض��ور د. 
جهاد عبداهلل الفاض��ل النائب الثاني لرئيس 
مجل��س الش��ورى، وعلي بن محم��د الرميحي، 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
الوطني بمجلس الش��ورى، والنائب حسن عيد 
بوخم��اس، رئي��س لجن��ة الش��ؤون الخارجية 
والدف��اع واألم��ن الوطن��ي بمجل��س النواب، 
وع��دد م��ن أعض��اء اللجنتي��ن، والمستش��ار 
راش��د محمد بونجمة، األمي��ن العام لمجلس 
النواب، وكريمة محمد العباسي، األمين العام 

لمجلس الشورى.
 وأشاد المسلم بحرص حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، مل��ك 
الب��الد المعظم، للحفاظ عل��ى أمن المنطقة 
واس��تقرارها، وبما يحقق تطلعات الش��عوب، 
وما يربطها بينها من عالقات أخوية تاريخية 
وطي��دة، مثمن��ا التع��اون المثمر والتنس��يق 
المتواصل مع الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء، والتوجيهات 
الكريمة إلطالع أعضاء الس��لطة التش��ريعية 
على كافة المس��تجدات والتط��ورات المحلية 
والخليجية والدولي��ة، والعمل من أجل خدمة 

المصالح العليا للوطن ومصلحة المواطنين.
وأعرب عن تقدي��ر مجلس النواب لجهود وزير 
الخارجية، وكافة العاملين بالوزارة، في تنفيذ 
السياس��ة الدبلوماس��ية الحكيم��ة لمملك��ة 
البحري��ن، بقي��ادة جالل��ة المل��ك المعظ��م، 
والمرتكزة على تعزيز العالقات الدبلوماسية 
والعمل المشترك، وفق إطار االحترام المتبادل 
بي��ن الدول، ودع��م المصالح المش��تركة في 
كافة المس��ارات.  كما أش��اد الصالح، بالنهج 
الحكي��م وال��رؤى الش��املة لحض��رة صاح��ب 
الجاللة الملك المعظم، والدعم المستمر من 
ل��دن جاللته من أجل نش��ر الس��الم والوئام، 
والدع��وة إلى الس��الم والتعايش والتس��امح 

والحوار بين جميع شعوب ودول العالم.
وأك��د اس��تمرار العم��ل وتعزيز التع��اون مع 
الحكوم��ة برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، ومواصلة 

اللق��اءات واالجتماع��ات المش��تركة الداعمة 
لمجاالت النهضة والبناء في المملكة، مش��يرا 
إل��ى أن التنس��يق البن��اء م��ع وزارة الخارجية 
يس��هم في إبراز دور الدبلوماسية البرلمانية 
لمملك��ة البحرين، باعتبارها انعكاس��ا ومرآة 

للدبلوماسية الرسمية للمملكة.
وأشار رئيس مجلس الش��ورى إلى أن البحرين 
تحصد اإلش��ادات الدولي��ة، والتقدي��ر الكبير 
لدورها المح��وري في اس��تضافة المؤتمرات 
واالجتماعات المختلفة، وخصوصا التي تبحث 
وتناقش سبل وآليات تعزيز السالم والتعايش 

السلمي بين الجميع.
من جانبه، نقل الزياني، تحيات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
البالد المعظم، وصاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، وتقديرهم للجهود التي تقوم 
به السلطة التشريعية ودورها الفاعل والبناء 
في كل م��ا يخدم صالح الوط��ن والمواطنين، 
مهنئا المس��لم، على انتخابه رئيس��ا لمجلس 
الن��واب، وعل��ى الثق��ة الت��ي أوالها الش��عب 
للن��واب، متمنيا لهم دوام التوفيق والس��داد 

لخدمة مملكة البحرين وشعبها الوفي.
وأع��رب وزي��ر الخارجية ع��ن ارتياحه لعالقات 
التش��ريعية  الس��لطتين  بي��ن  التع��اون 
والتنفيذي��ة مما يس��هم في نجاح المس��يرة 
تطلع��ات  وتحقي��ق  الش��املة  التنموي��ة 
المواطنين من رفع��ة وازدهار للوطن، مؤكدا 
ح��رص وزارة الخارجي��ة على تعزي��ز التعاون 
والعمل مع الس��لطة التش��ريعية، معبرا عن 
تطلع��ه لمزيد م��ن التع��اون والنج��اح. كما 
اس��تعرض التحدي��ات التي تواج��ه المنطقة 
من أزم��ات وكوارث طبيعي��ة، معربا عن بالغ 
تعازيه لضحايا الزلزال الذي ضرب الجمهورية 
الس��ورية،  العربي��ة  والجمهوري��ة  التركي��ة 
وال��ذي أس��فر عن وق��وع عش��رات اآلالف من 
الضحايا، متمنيا للمصابين الش��فاء العاجل، 
مؤك��دا تضامن مملكة البحري��ن مع البلدين 
الش��قيقين في ه��ذا المصاب األلي��م، مثمنا 
توجيه��ات جالل��ة المل��ك المعظ��م بتقديم 
المساعدات اإلغاثية إلى البلدين وإرسال فريق 

متخصص في البحث واإلنقاذ.
التحدي��ات  ع��ن  الخارجي��ة  وزي��ر  وتح��دث   
الت��ي تواج��ه دول المنطق��ة وته��دد أمنه��ا 
واس��تقرارها. وقال إن الصراعات في المنطقة 

مازال��ت مس��تمرة، باإلضاف��ة إل��ى األطماع 
الخارجي��ة وتأثيره��ا ودور الق��وى اإلقليمية، 
مما يتطلب التعاون والعمل على مواجهتها، 
مش��يرا إل��ى الح��رب بي��ن روس��يا االتحادية 
وأوكرانيا وتأثيرها عل��ى اإلمدادات الغذائية، 
منوه��ا إل��ى دع��وة جالل��ة المل��ك المعظم،  
إلى وق��ف إطالق الن��ار وحل الص��راع بالطرق 
الدبلوماس��ية، وأكد أن اإلرهاب يعد من أشد 
التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا المنطق��ة والتي 
تنعكس س��لبا على أمنها واستقرارها، وذلك 
في ظل اس��تمرار وج��ود التنظيمات اإلرهابية 
وممارس��ة دورها التخريبي، داعيا إلى ضرورة 
العم��ل مع��ا لتحقي��ق الرؤي��ة ف��ي تحقي��ق 

تطلعات الشعوب في االزدهار والتنمية.
وأش��ار إلى أن اس��تراتيجية مملك��ة البحرين 
وسياس��تها ترتك��ز عل��ى خمس��ة مرتكزات، 
وه��ي: تحقي��ق الس��الم ف��ي المنطق��ة وبناء 
عالقات ثنائي��ة مع الجمي��ع، وتعزيز وحماية 
حقوق اإلنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، 
واألم��ن بمفهومه الش��امل والصحي والبيئي 
والغذائ��ي والمائي، وحماي��ة البيئة، موضحا 
أن لجالل��ة المل��ك المعظ��م، دورا كبي��را في 
الدبلوماس��ي م��ن خ��الل مش��اركة  العم��ل 
جاللت��ه ف��ي االجتماع��ات والقم��م ولقاءات 
جاللته المستمرة مع رؤس��اء الدول الشقيقة 
والصديق��ة، مما أس��هم ف��ي تعزي��ز مكانة 

مملكة البحرين في المحافل الدولية.
كما تطرق الزياني، إل��ى دور مجلس التعاون 
ل��دول الخلي��ج العربي��ة وأهميته ف��ي تعزيز 
العم��ق االس��تراتيجي واالقتص��ادي لمنطقة 
الخليج العربي بش��كل عام ولمملكة البحرين 
بشكل خاص، منوها بمتانة اللحمة الخليجية 
بين شعوب دول المجلس، مشيدا بدور السلطة 
التش��ريعية ودوره��ا في إصدار التش��ريعات، 
مؤكدا حرص جاللة الملك المعظم على دعم 
جه��ود مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 
ودوره في تحقيق تطلعات الشعوب الخليجية.
وتحدث وزير الخارجية حول المباحثات الثنائية 
بي��ن مملكة البحري��ن ودولة قط��ر. وقال إن 
المباحثات بدأت بلقاء عقده مع الش��يخ محمد 
ب��ن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء وزير الخارجية، في مقر األمانة العامة 
لمجل��س التعاون ف��ي الرياض، حي��ث تناول 
االجتم��اع وض��ع اآللي��ات واإلج��راءات الالزمة 
إلطالق مس��ار المباحثات على مستوى اللجان 

الثنائي��ة وفقا لم��ا تضمنه بي��ان قمة العال 
 التي عقدت في المملكة العربية الس��عودية 

في 5 يناير 2021. 
 – البحريني��ة  المتابع��ة  لجن��ة  أن  وأض��اف   
القطرية عقدت اجتماعه��ا األول يوم االثنين 
13 فبراي��ر 2023، ف��ي مقر األمان��ة العامة، 
وترأس وفد المملكة الدكتور الش��يخ عبداهلل 
ب��ن أحم��د آل خليف��ة، وكي��ل وزارة الخارجية 
للش��ؤون السياس��ية، بينما ت��رأس وفد دولة 
قط��ر الدكتور أحمد حس��ن الحم��ادي األمين 

العام لوزارة الخارجية.
وق��ال إن االجتم��اع بحث اإلج��راءات واآلليات 
الالزم��ة والس��بل الكفيلة بإنج��اح المباحثات 
الثنائي��ة إلنهاء الملف��ات الخاص��ة المعلقة 
بين البلدين الشقيقين وفقا لما تضمنه بيان 
الع��ال، وبما يحق��ق تطلعات ش��عبي البلدين 
الش��قيقين في األم��ن واالس��تقرار واالزدهار، 
مشيرا إلى أنه تم االتفاق على عقد اجتماعات 
دوري��ة ومس��تمرة به��دف تحقي��ق األهداف 
المرجوة، وتس��وية كافة المس��ائل الخالفية 

العالقة.
وتط��رق وزير الخارجية إلى جه��ود الوزارة في 
إعداد الخط��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان التي 
تم إقرارها من مجلس الوزراء، مش��يرا إلى بدء 
ال��وزارة في تنفيذ البرامج المدرجة في الخطة 
بالتع��اون مع ال��وزارات والجه��ات المختصة 
واألط��راف أصح��اب العالق��ة م��ن جمعي��ات 

المجتمع المدني.
وق��ال إن إعداد هذه الخطة لقي ترحيب ودعم 
ال��دول المش��اركة في اجتم��اع مجلس حقوق 
اإلنس��ان في جنيف في نوفمبر الماضي، خالل 
االستعراض الدوري الش��امل لحقوق اإلنسان 
والذي تقدمه مملكة البحرين للمرة الرابعة، 
وذل��ك تأكيدا على احترامه��ا والتزامها بآلية 

االستعراض الدوري الش��امل لحقوق اإلنسان 
كونها آلية مهمة وفعالة في تعزيز وتحسين 

وضع حقوق اإلنسان في كافة دول العالم.
وأض��اف أن ال��وزارة تس��تعد اآلن للتحضي��ر 
لمش��اركتها ف��ي اجتماع��ات مجل��س حقوق 
اإلنس��ان ف��ي جنيف ف��ي بداية ش��هر مارس 
المقب��ل، وهو فرص��ة لاللتقاء م��ع المفوض 
والمس��ؤولين  اإلنس��ان  لحق��وق  الس��امي 
الدوليي��ن المعنيي��ن بحق��وق اإلنس��ان لبناء 
الش��راكات وتبادل ال��رأي معهم حول مجاالت 
التع��اون وتب��ادل الدع��م ف��ي مج��ال حماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان.
وف��ي ختام اللقاء، رد وزي��ر الخارجية على عدد 
م��ن االستفس��ارات التي وجهت م��ن ممثلي 
السلطة التش��ريعية حول السياسة الخارجية 
لمملكة البحرين وتطورات األحداث والتحديات 
التي تواجه المنطقة وانعكاساتها على األمن 
واالس��تقرار ف��ي المنطق��ة، موضح��ا موق��ف 
مملك��ة البحري��ن الثابت الداعي إلى الس��الم 
والوئام وإنهاء الصراعات والنزاعات اإلقليمية 
والدولي��ة بالطرق الدبلوماس��ية ووفق قواعد 
القان��ون الدول��ي، ودع��م وتعزي��ز عالق��ات 
المملك��ة ف��ي محيطه��ا الخليج��ي والعرب��ي 

والدولي.
حض��ر االجتم��اع، الدكتور الش��يخ عبداهلل بن 
أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياس��ية، والدكت��ورة الش��يخة مني��رة بنت 
خليف��ة آل خليف��ة، المدير الع��ام ألكاديمية 
للدراس��ات  خليف��ة  آل  مب��ارك  ب��ن  محم��د 
الدبلوماس��ية، والس��فير ط��الل عبدالس��الم 
األنص��اري، مدير عام ش��ؤون وزارة الخارجية، 
والس��يدة مريم عادل المناعي، القائم بأعمال 

رئيس قطاع االتصال.
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المسلم: نثمن إطالع الحكومة السلطة التشريعية على التطورات الدولية

لجنة المتابعة البحرينية  القطرية بحثت آليات إنهاء الملفات الخاصة المعلقة

الصالح: مواصلة اللقاءات المشتركة الداعمة لمجاالت النهضة والبناء في المملكة
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اجتماع مشترك بين السلطة التشريعية ووزير الخارجية لالطالع على آخر المستجدات الدولية

 الزياني: وضع اآلليات إلطالق مسار
المباحثات مع قطر على مستوى اللجان الثنائية

»التأمين االجتماعي«: المشتركون 
البحرينيون أكثر من 149 ألفًا

أّكدت الهيئ��ة العامة للتأمين االجتماعي أهمية اس��تدامة صندوق 
التقاع��د وقدرته عل��ى أداء التزاماته بصرف المس��تحقات التأمينية 
المس��تقبلية للمس��تفيدين، إذ تعتب��ر التغطي��ة التأميني��ة هدف��ًا 
دس��توريًا تس��عى لتنفي��ذه الدول��ة تحقيق��ًا للصالح الع��ام وأفراد 
المجتمع، وقد أش��ارت تقارير الدراس��ة االكتوارية إلى أن اإلصالحات 
التي تم اعتمادها وإصدارها بموجب القانون رقم )13( لس��نة 2022 
والقانون )14( لسنة 2022 من المتوقع أن تمد عمر صندوق التقاعد 

والتأمينات االجتماعية لسنة 2035.
 وأوضح��ت ف��ي معرض رّده��ا على الس��ؤال البرلمان��ي المقّدم من 
النائب أحمد صباح السلوم، بأّنه طبقًا للبند )6( من المادة السادسة 
م��ن القانون رقم )3( لس��نة 2008 بش��أن الهيئة العام��ة للتأمين 
االجتماع��ي تلت��زم الهيئة بتعيي��ن خبير إكتواري كل ثالث س��نوات 
لفح��ص وتحدي��د المركز المال��ي للصندوق، وحي��ث إن الهيئة حاليًا 
بصدد إجراء هذه الدراس��ة لذا فإنه على ضوء ما س��تؤول إليه نتائج 
ه��ذه المراجعة س��تتضح آلي��ة الخط��وات واإلجراءات الت��ي يتطلب 
اتباعه��ا لم��د عم��ر الصن��دوق، كم��ا أن الهيئة مس��تمرة في بحث 
ودراسة مزيد من اإلصالحات المالئمة لحجم االلتزامات المستقبلية 

للصندوق، وبما يضمن استدامته.
وحول نس��بة الموظفين الحاليين المس��اهمين في الصندوق مقارنة 
بع��دد الموظفي��ن المتقاعدي��ن حالي��ًا والذين تم��ول رواتبهم من 
مس��اهمات الموظفي��ن العاملي��ن، بين��ت الهيئة العام��ة للتأمين 
االجتماع��ي بأنه بحس��ب إحصائيات الربع الثالث م��ن العام 2022، 
يبل��غ عدد  المش��تركين البحرينيين 149.321، وأع��داد المتقاعدين 
األحي��اء 78.363، وأع��داد المتقاعدين المتوفي��ن 14.302، وأعداد 
المس��تحقين 23,160، لتبل��غ نس��بة مجم��وع أع��داد المش��تركين 
إل��ى مجموع أصح��اب المعاش��ات األحي��اء والمتوفي��ن 1.6، مقارنة 
بنس��بة مجموع أعداد المش��تركين إلى مجموع أصحاب المعاش��ات 

والمستحقين عنهم والتي تبلغ 1.5.
 ولفت��ت إلى أن مقارنة أعداد الممولين لعدد المعاش��ات التقاعدية 
تمثل أحد المؤش��رات المس��تخدمة لتقييم الوضع اإلكتواري وليس 
معيارًا أساس��يًا لقي��اس العجز كون��ه يعتمد على مس��توى المنافع 
الت��ي يقدمها النظام، لذا كلم��ا ازدادت المنافع التي يقدمها النظام 
تطلب زيادة عدد الممولين. وتطرقت الهيئة في رّدها على الس��ؤال 
إل��ى برنامج التقاعد االختياري، حي��ث ذكرت بأنه يعّد إحدى مبادرات 
برنام��ج الت��وازن المالي الذي كان يه��دف إلى تحقي��ق التوازن بين 
المصروفات واإليرادات الحكومية بحلول عام 2022، إلى جانب تنمية 
نشاط القطاع الخاص من خالل مساهمة المستفيدين من البرنامج 
ريادة األعمال لما له من انعكاس إيجابي على االقتصاد وفتح المجال 

لالستثمارات المحلية وقيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

رّدًا على سؤال برلماني

 »العمل«: قاعدة بيانات إلكترونية 
محدثة لجميع العمال األجانب

أّكدت وزارة العمل في ردها على الس��ؤال البرلماني 
المق��دم من حس��ن إبراهيم حس��ن عض��و مجلس 
النواب بش��أن قي��ام ال��وزارة بإجراء مس��ح ميداني 
ش��امل للس��وق المحلي عن اليد العامل��ة األجنبية، 
عل��ى أن��ه توجد ل��دى هيئ��ة تنظيم س��وق العمل 
قاعدة بيانات محدثة لجميع العمال األجانب س��واء 
المرتبط��ة بتصاريح العم��ل أو المعلومات اإلدارية 
والرقمي��ة المرتبطة بالجهات األخ��رى ذات الصلة، 
وعليه فإن الهدف من المس��وح الميدانية متحقق، 
خاصة وأن غالبية البيانات متوفرة ويمكن تحصيل 
أي بيان��ات أخ��رى بط��رق إلكتروني��ة وباس��تخدام 
البيان��ات المس��جلة، مثل تفاصيل بيان��ات المهن 

واألجور والمنشآت ودرجة الطلب عليها وغيرها.
 وتابع��ت أنه في حال كان تصريح العمل المطلوب 
للعام��ل األجنبي لش��غل مهنة تس��توجب الحصول 
عل��ى ترخيص من جه��ة حكومي��ة لمزاولتها، فإن 
آلي��ات وإج��راءات هيئ��ة تنظيم س��وق العمل تلزم 
صاح��ب العم��ل الحصول على ترخي��ص من الجهة 
الحكومي��ة المرخصة قب��ل إصدار تصري��ح العمل، 
حي��ث إن جهات الترخيص هي المعنية فنيًا بفحص 
مؤه��الت العم��ال األجان��ب الم��راد اس��تخدامهم 

بموجب تلك التراخيص.
كم��ا أك��دت وزارة العم��ل حرصها على اس��تكمال 
المستويات المهنية وقياس مستوى المهارة إلصدار 
التراخيص المهنية بغرض تنظيم المهن في سوق 
العم��ل ووضعها ضم��ن المعايي��ر المهنية، حيث 
يجري العمل على تفعيل مش��روع الرخص المهنية 
وهي التي تصدرها وزارة العمل والمتعلقة بالمهن 
الت��ي ال توجد جهة حكومية منظمة لها وذلك وفق 
أحكام قانون رقم )17( لسنة 2007 بشأن التدريب 
المهني، حيث تش��ترك الوزارة مع مهارات البحرين 
)Skills Bahrain( وه��ي جه��ة إدارية تتبع صندوق 
العمل »تمكين« تهدف إلى وضع المعايير المهنية 
والمهارات المطلوبة والمستويات المهنية وقياس 
مس��توى المهارة لمختلف المهن في س��وق العمل 
بالتعاون م��ع الجهات الحكومي��ة وأصحاب العمل، 
مثل مهن اللح��ام والميكانيكا ومركب الس��قاالت، 
ومشغلي المعدات واآلالت بمختلف أنواعها والنجار 

والصباغ ومهن الس��المة والصحة المهنية وغيرها، 
منوهة بأنه سيتم قياس المستوى المهني استنادًا 
للمعايير المهنية التي تم تطويرها لعدد 23 مهنة 
وذلك عن طريق مراكز االختبار المهنية وسيتم على 
إث��ر ذلك منح ترخيص مهني يثبت مس��توى مهارة 

العامل.
وبش��أن جهود ومبادرات مواءمة مخرجات التعليم 
والتدري��ب م��ع احتياج��ات س��وق العم��ل، فبين��ت 
الوزارة بأنها تتّم من خ��الل مبادرة منصة مهارات 
التوظيف، واس��تيعاب خريجي الم��دارس الجدد في 
منظوم��ة التعلي��م والتدري��ب المهن��ي، إلى جانب 
اس��تراتيجية البحري��ن للتعليم والتدريب، وتوس��ع 
كلية البحري��ن التقنية »بوليتكني��ك« في المراحل 
الدراس��ية، والخط��ة الوطني��ة لإلرش��اد والتوجي��ه 
المهني، وتكثيف التعاون مع وزارة التربية والتعليم 
ومجلس التعليم العال��ي وجامعة البحرين لضمان 
تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي 
واحتياجات س��وق العمل والتركيز على التخصصات 
المطلوب��ة ووضع الحلول للتخصص��ات التي تواجه 

صعوبة في االندماج في سوق العمل.
كم��ا تابعت بأّن السياس��ات الحكومي��ة في توفير 
فرص العم��ل تعتمد على منظوم��ة متكاملة من 
الخطط واإلج��راءات المتوازنة، حيث تدعم الخطط 
نم��و القطاع الخ��اص في تولي��د المزيد من فرص 
العمل والذي يضم 70% من القوى العاملة الوطنية 
مقارنة بالقطاع العام والذي تش��كل نسبته %30، 
كم��ا أن نش��اط االقتص��اد وتولي��د ف��رص العمل 
المناس��بة للمواطني��ن في القط��اع الخاص يعتمد 
بالدرج��ة األول��ى عل��ى ق��درة المملك��ة على جذب 
االس��تثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق 
العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن 
تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية 
والتنظيمية من خالل التسهيالت الممنوحة، وتتبع 
في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على 
تولي��د فرص العمل المناس��بة من خ��الل معالجة 
أي صعوبات تتعلق بالُكلف��ة أو المهارة، ما يجعل 

البحريني مطلوبًا في سوق العمل.
وقال��ت وزارة العم��ل إّن��ه وبفض��ل تنفي��ذ ه��ذه 

المب��ادرات ف��ي إط��ار خط��ة التعاف��ي االقتصادي 
تمكن��ت الوزارة من توظي��ف 29,995 بحرينيًا خالل 
الع��ام 2022 وهو م��ا يش��كل 149.9% من الهدف 
المعلن عبر توظيف 20 ألف مواطن بحريني س��نويًا 
وذل��ك عبر جع��ل الُكلفة تمي��ل لصال��ح المواطن 
البحرين��ي، والتس��ويق والتروي��ج ل��دى القطاعات 
الواع��دة في خطة التعافي االقتص��ادي، إلى جانب 
تدشين مجموعة من الخدمات اإللكترونية، وفرض 
نس��ب البحرنة على منش��آت القطاع الخاص، ودمج 

المرأة البحرينية في سوق العمل.
وح��ول اس��تهداف توظيف الجامعيي��ن وخاصة من 
التخصصات التي تواجه صعوبة باالندماج في سوق 
العم��ل، فقد عملت ال��وزارة على تكثي��ف جهودها 
لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في سوق العمل ومن 
أبرز المبادرات واإلجراءات الهادفة التي تّم تنفيذها 
هي رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى 
600 دينار بغرض تحس��ين أجور الجامعيين ضمن 
برنامج دعم األجور وزيادة تدفق الشواغر المناسبة 
لهم، بحيث يحص��ل العامل البحريني الجامعي على 
دعم يصل إلى 70% عن الس��نة األولى أي ما يعادل 
420 دينارًا، إلى جانب تكثيف جهود فرق التس��ويق 
المشتركة للحصول على شواغر مناسبة للجامعيين 
خاصة في القطاعات الواعدة، وتمكنت هذه الجهود 
من رفع نس��بة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل 
إل��ى نس��بة 31% م��ن إجمال��ي عملي��ات التوظيف 
مقارنًة بنسبة 23% في 2021، حيث تم خالل العام 
2022 توظيف 9,427 جامعيًا مقارنة بعدد 6,261 
في الع��ام 2021. وأضافت كما ت��ّم في هذا اإلطار 
إنش��اء قاعدة بيان��ات متخصص��ة لتوظيف خريجي 
التخصص��ات الصحي��ة بالتعاون م��ع وزارة الصحة، 
مبينة بأنه تم اس��تيعاب جمي��ع الباحثين عن عمل 
من تخصص��ات التمريض والصيدل��ة وغيرها كما 
تّم أيضًا إنش��اء قاعدة بيان��ات متخصصة لخريجي 
نظ��م المعلوم��ات وتض��م الش��هادات االحترافية 
ولغ��ات البرمجة ما يس��هل حص��ول صاحب العمل 
عل��ى احتياجاته من الكوادر الوطنية في مجال نظم 
المعلومات، فضاًل عن إطالق برنامج لتنمية الكوادر 

التقنية.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6277
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ضرورة االنتباه للطفل منذ عامه األول.. اختصاصية اجتماعية:

 »الشقاوة« تصاحب الطفل 
الذكي و»قلة االنتباه« تالزم كثير الحركة

كث��رة الحركة ل��دى األبناء ال يس��تطيع كثير 
من أولياء األمور التمييز بين كونها طبيعية 
ومجرد ش��قاوة، أو أنها ق��د تصل إلى مرحلة 

خطيرة تحتاج إلى تدخل االختصاصيين.
االجتماعي��ة  االختصاصي��ة  وأك��دت 
س��كينة  األس��ري  اإلرش��اد  واختصاصي��ة 
محم��د أنه يجب التفريق بي��ن فرط الحركة 
والنش��اط الزائد عن��د األطف��ال واللجوء إلى 
االختصاصيي��ن للتعرف عل��ى أفضل الطرق 
للتعام��ل م��ع أبنائهم ف��ي ح��ال اتضح أن 
النش��اط الزائ��د ي��دل على اضط��راب فرط 

الحركة.
وأوضح��ت أن النش��اط الزائد يعتب��ر عرضًا 
من أع��راض اضطراب ف��رط الحركة ونقص 
االنتب��اه )ADHD(، ولكن��ه لي��س الع��رض 
الوحيد لذل��ك. فإذا كان طفلك ال يس��تطيع 
الجلوس وعنده نش��اط زائد وحركة مفرطة 
في حين أنه يمكن��ه التركيز واالنتباه وإدارة 
الوقت وتنظيم أفكاره، فقد ال يتم تشخيصه 
باضط��راب نق��ص االنتباه وف��رط الحركة. 
إذ إن تش��خيص اضطراب ف��رط الحركة يتم 
في��ه التأكد من أن الطف��ل يعاني من عدم 

االنتباه وفرط النشاط. 
وأضاف��ت: أم��ا الش��قاوة فما ه��ي إال مجرد 

رس��الة يقوم بها الطفل للفت انتباه والديه 
م��ا يزيد م��ن االهتم��ام والعناية ب��ه. وقد 

أثبتت الدراسات أن الطفل الشقي لديه ذكاء 
عاٍل جدًا فكلما ارتفعت نس��بة الحركة زادت 
معدالت ال��ذكاء. لهذا، ينصح دائمًا بضرورة 
اس��تغالل هذا الذكاء في شيء مفيد للطفل، 
بحيث ال يتم تقييده بأي شكل كان من خالل 
ممارس��ة رياض��ة يفرغ فيها طاقته بش��كل 
مناسب، وفي نفس الوقت االبتعاد عن أذية 

نفسه أو اآلخرين بأي رد فعل غير متوقع. 
 وتطرق��ت إل��ى التعامل مع النش��اط الزائد 
لدى الطفل التي تبدأ بالعناية بتقديم نظام 
غذائي مناس��ب ألطفالهم خال م��ن المواد 
الحافظ��ة واألل��وان الصناعي��ة، كما يفضل 
االبتعاد أو التقليل من الس��كريات كالحلوى 
والشوكوالتة ألنها عوامل أساسية في زيادة 
النش��اط. وفيما يتعلق بالش��قاوة فال داعي 
للقلق حيث إنه أمر بس��يط يس��هل التعامل 
معه والس��يطرة عليه، وليس هناك ما يمنع 
من استشارة اختصاصي نفسي إذا زاد األمر.
وش��ددت على ض��رورة االنتباه إل��ى الطفل 
منذ أول سنة من عمره، حيث تظهر عالمات 
قلة التركيز وعدم االنتباه وبش��كل أساس��ي 
يكون الطفل مندفعًا في تصرفاته، غير قادر 

عل��ى التحكم في انفعاالته، ويرتبك بش��دة 
وبس��هولة، يتحدث في أوقات غير مناس��بة، 
متس��رعًا وغير صبور، يقاطع اآلخرين بشكل 
مبالغ في��ه، يعاني من قلة ال��ذكاء مع مرور 
الوقت بس��بب عدم قدرته على فهم األشياء 
من حول��ه، كما أن معدل االس��تيعاب لديه 
بط��يء جدًا، وق��د يكون عدواني��ًا في بعض 
المواق��ف. ويأتي ف��رط الحرك��ة على ثالثة 
مس��تويات، ه��ي: »نبدأ م��ع ف��رط الحركة 
البس��يط المتمثل في »فرط النشاط فقط«  
وثاني��ًا، »قل��ة االنتب��اه وضع��ف التركيز«. 
وثالث��ًا، ف��رط الحرك��ة المعق��د والمتمثل 
ف��ي »ف��رط النش��اط وقلة االنتب��اه وضعف 
التركي��ز معًا«. وفي تل��ك الحاالت يجب على 
الوالدي��ن فهم طبيع��ة حالة االب��ن فليس 
ل��ه ذنب في هذه التصرف��ات وبالتالي يجب 
عليك التعام��ل بح��ذر دون توبيخه وخاصة 
أم��ام الناس. باإلضافة إل��ى ذلك، يجب على 
الوالدين المتابعة م��ع االختصاصي وتوفير 
بيئ��ة تعليمي��ة مناس��بة ل��ه والتأكيد على 
معلميه عدم اس��تخدام العن��ف أو الكلمات 

المسيئة.

يصيب نحو 10 بين كل 100 ألف شخص في العالم

»آشر« مرض وراثي نادر يسبب الصمم والعمى
مع التطور الكبير الذي يشهده الطب 
كل يوم، نج��ح العلماء في تطوير ما 
المصغرة«، من  ب�»العيون  أس��موه 
خاليا جذعية مأخوذة من عينات جلد، 
وذلك لمس��اعدة المصابين بمرض 
وراث��ي يؤثر عل��ى الس��مع والرؤية 
وال��ذي يس��مى بمتالزم��ة »آش��ر«، 
ويبي��ن التقري��ر التال��ي معلوم��ات 
عن هذه المتالزمة وأس��بابها وكيف 
توصل العلماء لتقنية جديدة لتجنب 

العمى. 

ما هي »متالزمة آشر«؟
م��رض وراث��ي يؤث��ر عل��ى الس��مع 
والرؤي��ة، وهو الس��بب الجيني األكثر 

شيوعًا للصمم والعمى المشتركين.
ويصي��ب ما يقرب م��ن 3 إلى 10 من 
كل مئة ألف ش��خص في جميع أنحاء 
العال��م.  وغالب��ًا م��ا يول��د األطفال 
المصابون بمتالزمة آش��ر من النوع 
األول، وه��م يعان��ون م��ن الصم��م، 
بينما يتده��ور بصره��م ببطء حتى 
يصاب��وا بالعم��ى مع بلوغهم س��ن 
الرش��د.  وعلى الرغم من أن غرس��ات 
األذن يمكن أن تس��اعد ف��ي فقدان 
الس��مع، فإنه ال توج��د حاليًا عالجات 
لسبب فقدان البصر في متالزمة آشر.

التقنية الجديدة
ط��ور علم��اء »العي��ون المصغ��رة« 
ثالثي��ة األبعاد، من الخاليا الجذعية 
الناتج��ة ع��ن عين��ات الجل��د الت��ي 
تبرع بها مصاب��ون بالمتالزمة، في 

مستش��فى غريت أورموند س��تريت 
لألطفال.

في العين الس��ليمة، تتواجد الخاليا 
الت��ي تكتش��ف الضوء، الت��ي تعرف 
بالخاليا العصوية، في الجزء الخلفي 
من العي��ن، وتحديدًا في الش��بكية 

حيث تتم معالجة الصور.
وقال المؤلف األول للدراسة، الدكتور 
يه تش��وان ليونغ، من معهد غريت 
أورموند س��تريت لصحة الطفل في 
جامعة كاليفورني��ا بلوس أنجلوس: 
الخالي��ا  دراس��ة  الصع��ب  »م��ن 
المريض  لشبكية  الدقيقة  العصبية 
الت��ي يتع��ذر الوصول إليه��ا، ألنها 
مرتبط��ة بش��كل معق��د وتق��ع في 

مؤخرة العين«.
وأضاف »باس��تخدام خزع��ة صغيرة 

من الجل��د، لدين��ا اآلن التكنولوجيا 
إلع��ادة برمج��ة الخالي��ا إل��ى خاليا 
جذعية، ثم إنشاء شبكية عين ُطورت 
في المختبر بنفس الحمض النووي، 
الجينية  الظ��روف  نف��س  وبالتال��ي 

لمرضانا«.
 وتس��مح العيون المصغرة التي تم 
تطويرها ف��ي هذا البح��ث، للعلماء 
بدراس��ة الخاليا الفردية الحساس��ة 
البش��رية،  العي��ن  م��ن  للض��وء 

وبتفاصيل أكثر من أي وقت مضى.
 وه��ذه ه��ي الم��رة األول��ى الت��ي 
يتمكن فيها الباحثون من مشاهدة 
التغيي��رات الطفيف��ة ف��ي الخالي��ا 

العصوية قبل أن تموت.
 ويتم تطوي��ر »العي��ون المصغرة« 
م��ن خاليا تبرع به��ا المرضى الذين 

يعانون من العيب الوراثي المس��بب 
لمتالزم��ة آش��ر، وآخري��ن ال يعانون 
من��ه، مما يس��مح للفري��ق بمقارنة 
الخاليا الس��ليمة بتلك التي ستؤدي 

إلى العمى.
ه��ذه  فه��م  يوف��ر  أن  ويمك��ن 
االختالفات، أدلة على تغيرات العين 
قبل أن تتدهور رؤية الطفل، ويساعد 

على التوصل إلى عالج مبكر.
الخاليا العصوي��ة )Rod Cells(، هي 
خالي��ا مس��تقبلة للضوء في ش��بكية 

العين.
 وتس��مى بالعصوية بس��بب شكلها 

األسطواني الطويل.
 وتعم��ل ه��ذه الخالي��ا ف��ي ظروف 
إضاءة أخ��ف مما تعمل في��ه الخاليا 
المس��تقبلة للض��وء األخ��رى، مث��ل 

الخاليا المخروطية.
الخارجي��ة  الحاف��ات  ف��ي  وتترك��ز 
الش��بكية،  مرك��ز  ح��ول  للش��بكية 
وتس��تخدم ف��ي الرؤي��ة المحيطي��ة 

والرؤية في الظالم.
وفري��ق العلم��اء ال��ذي ش��ارك ف��ي 
الدراسة، يعتقد أن البحث المستقبلي 
»س��يخلق عيونًا مصغ��رة من المزيد 
م��ن عين��ات المرضى، ويس��تخدمها 
لتحديد العالجات، على سبيل المثال، 
ع��ن طريق اختبار عقاقي��ر مختلفة«. 
وقد يكون من الممكن أيضًا تعديل 
الحم��ض الن��ووي في خالي��ا معينة، 

لتجنب العمى.

علماء يطورون »عيون مصغرة« في المختبر لتجنب العمى

 »الزر الواحد« تقنية تمنح المكفوفين
وضعاف البصر وصواًل آمنًا إلى أجهزتهم

ط��ور باحث��ون طريق��ة مصادقة جدي��دة يمكن أن 
تس��اعد المكفوفي��ن وضعاف البص��ر على الوصول 

بشكل أكثر أمانًا إلى أجهزتهم.
وتعاون الفريق البحثي في هذا المشروع عن كثب مع 
المستخدمين المكفوفين وذوي القدرة المنخفضة 

.»techxplore« على الرؤية، بحسب موقع
تس��مح تلك التقنية للمس��تخدمين المستهدفين 
بإدخال رم��وز دخول PIN باس��تخدام زر كبير واحد، 

وسلسلة من االهتزازات اللمسية.
وأطلق عل��ى التقني��ة الجديدة، التي أش��رف عليها 
باحث��ون م��ن جامع��ة واترل��و ومعهد روتشس��تر 
.OneButtonPIN »للتكنولوجيا، تقنية »الزر الواحد
وتسمح تلك التقنية للمس��تخدمين المستهدفين 
بإدخال رم��وز دخول PIN باس��تخدام زر كبير واحد، 

وسلسلة من االهتزازات اللمسية.
وغالب��ًا ما يعب��ر المكفوف��ون وضع��اف البصر عن 
إحباطهم م��ن طرق المصادقة الحالية، مثل أنماط 
الرس��م ومس��ح بصمات األصابع والوجه ورموز رقم 

التعريف الشخصي.
ويصعب اس��تخدام بعض الطرق بشكل فعال دون 
بيانات مرئية، ويكون البعض اآلخر عرضة لهجمات 

الخصوصية.

ويعال��ج OneButtonPIN هذه المش��كالت األمنية 
باس��تخدام االهتزازات اللمس��ية غير المحسوس��ة 
لألجان��ب، وعند المطالبة بإدخال رمز PIN، يضغط 
المس��تخدم مع االس��تمرار على زر كبير على شاشة 

هاتفه الذكي.
وينش��ط ذلك سلس��لة م��ن االهت��زازات مفصولة 
بتوقف��ات؛ يحس��ب المس��تخدم ع��دد االهت��زازات 

المطابقة للرقم الذي يرغب في إدخاله، ثم يحرر الزر 
ويكرر العملية حتى يتم إدخال األرقام المطلوبة.

وف��ي حي��ن أن القياس��ات الحيوي��ة مث��ل بصمات 
األصابع ومس��ح الوجه فريدة وسهلة االستخدام، ال 
يمكن تغيير القياس��ات الحيوية للش��خص أو إعادة 
ضبطها، كما يوضح ستايسي واتسون المحاضر في 

علوم الكمبيوتر وأحد الباحثين في الدراسة.
وق��ال واتس��ون: »المزيد م��ن األش��كال التقليدية 
للدخول معرضة للخطر بسبب استخدام العديد من 

األشخاص في BLV لتقنية قارئ الشاشة«.
وأض��اف: »مس��تخدمو PIN معرض��ون ل��كل م��ن 
عملي��ات التنص��ت وهجم��ات تصفح الكت��ف، حيث 
يمكن لشخص قريب مراقبة جهاز المستخدم دون 

علمه«.
وفي دراس��ة بحثي��ة، قام 9 مش��اركين م��ن الفئة 
المستهدفة بتثبيت تطبيق OneButtonPIN على 

هواتفهم.
س��مح   OneButtonPIN أن  الدراس��ة  وكش��فت 
للمس��تخدمين بإدخال رموز بمتوسط دقة %83.6 
أو أعل��ى، بداًل من دق��ة 78.1% باس��تخدام الطرق 
التقليدية، وأثبتت الطريقة أيضًا أنها آمنة بش��كل 

ال يصدق.

جهود رياضية

إيمان عبدالعزيز «

تسجل مملكة البحرين في 
فبراير م��ن كل عام، أحدث 
اإلنج��ازات الت��ي يحققه��ا 
المش��اركون في  األبط��ال 
والبط��والت  المس��ابقات 
الجه��ات  تنظمه��ا  الت��ي 
وال��وزارات  المختص��ة 
الحكومي��ة  والمؤسس��ات 

والخاصة، إيمانًا بأهمية المجال الرياضي في تعزيز الوعي 
المجتمعي في تحقيق السالمة البدنية لألفراد.

ويحظ��ى قط��اع الرياض��ة ف��ي البحري��ن، بكاف��ة الدع��م 
واالهتمام من ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وبمتابعة حثيثة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وحنكة فذة من س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض��ة، وبجهود مضنية لس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة النائ��ب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة للرياض��ة رئيس اللجنة 
األولمبي��ة البحرينية، والذي تفضل س��موه في هذا العام 
بإطالق جائ��زة »خالد بن حمد للتمي��ز الرياضي« ومبادرة 
»يوم المدرب الرياض��ي«، المرفوعتين من األمانة العامة 

للجنة األولمبية البحرينية. 
ويهدف كالهما إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتكريم 
الس��واعد البن��اءة والمس��اهمة ف��ي النه��وض بالحرك��ة 
الرياضي��ة لالرتقاء بها إلى مس��تويات متقدمة، بإبداعات 
أبطال وش��باب المملكة المش��اركين في مختلف السباقات 
والفعالي��ات الرياضي��ة والبط��والت المتنوع��ة، مجددين 

عزمهم وإبداعهم للظفر بنتائج متميزة.
كما يحظى بنصيب األسد من الدعم والتشجيع أبطال ذوي 
الهمم للخوض في س��احة الميدان الرياضي، جازمين على 

تفعيل التحدي والحماس في كل موسم.
وذلك ما تعكسه جهود اللجنة البارالمبية البحرينية بدعم 
من وزارة الشباب والرياضة لالرتقاء برياضة ذوي العزيمة، 
لألخ��ذ بيدهم وتحفي��ز الثق��ة بإمكانياته��م ومقدراتهم 

لتوظيف فاعليتها في المجتمع. 
وما يعكس ذلك االهتمام والرعاية وتهيئة كافة الس��بل، 
لصناعة أبطال ملهمين يخلد بصماتهم التاريخ في س��جل 

منجزات المملكة على الصعيد الرياضي. 
ومن بينه��م الرياضي الراحل عيس��ى الوطن��ي رحمه اهلل، 
ال��ذي مثل البحرين خير تمثيل في رياضة المعاقين، وكان 
من أحد مؤسسي مركز البحرين للحراك الدولي، الذي وضع 

على إثره بصمته الرياضية الخالدة.
كما سطع نجم الشابة شيخة الشيبة في الرياضة البحرينية 
بإنجازاتها المذهلة، وه��ي بطلة من ذوي العزيمة قهرت 
والمنافس��ات،  البط��والت  معت��رك  وخاض��ت  التحدي��ات 
حي��ث حققت المراك��ز األول��ى، وحصلت عل��ى العديد من 
الجوائز والميداليات في مختلف الرياضات والس��يما سباق 

الترايثلون.
وغيره��م الكثير من هؤالء الملهمي��ن الذين حققوا تفوقًا 
س��احقًا، عل��ى اآلخرين م��ن األصحاء في المش��اركات على 
مس��توى المدارس والجامعات واألندي��ة والمراكز الخاصة 

وغيرها.
فإن االحتف��ال باليوم الرياضي في البحري��ن، يعد تكريمًا 
لجه��ود القائمين عل��ى غرس بذور الش��غف ف��ي مواهب 
الالعبي��ن والمش��اركين وتنميته��ا للوص��ول إل��ى أعل��ى 
المس��تويات، وإيمانًا بأهمية الرياضة وفوائدها اإليجابية 

في بناء حياة صحية ألفراد المجتمع.
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ضرورة االنتباه للطفل منذ عامه األول.. اختصاصية اجتماعية:

 »الشقاوة« تصاحب الطفل 
الذكي و»قلة االنتباه« تالزم كثير الحركة

كث��رة الحركة ل��دى األبناء ال يس��تطيع كثير 
من أولياء األمور التمييز بين كونها طبيعية 
ومجرد ش��قاوة، أو أنها ق��د تصل إلى مرحلة 

خطيرة تحتاج إلى تدخل االختصاصيين.
االجتماعي��ة  االختصاصي��ة  وأك��دت 
س��كينة  األس��ري  اإلرش��اد  واختصاصي��ة 
محم��د أنه يجب التفريق بي��ن فرط الحركة 
والنش��اط الزائد عن��د األطف��ال واللجوء إلى 
االختصاصيي��ن للتعرف عل��ى أفضل الطرق 
للتعام��ل م��ع أبنائهم ف��ي ح��ال اتضح أن 
النش��اط الزائ��د ي��دل على اضط��راب فرط 

الحركة.
وأوضح��ت أن النش��اط الزائد يعتب��ر عرضًا 
من أع��راض اضطراب ف��رط الحركة ونقص 
االنتب��اه )ADHD(، ولكن��ه لي��س الع��رض 
الوحيد لذل��ك. فإذا كان طفلك ال يس��تطيع 
الجلوس وعنده نش��اط زائد وحركة مفرطة 
في حين أنه يمكن��ه التركيز واالنتباه وإدارة 
الوقت وتنظيم أفكاره، فقد ال يتم تشخيصه 
باضط��راب نق��ص االنتباه وف��رط الحركة. 
إذ إن تش��خيص اضطراب ف��رط الحركة يتم 
في��ه التأكد من أن الطف��ل يعاني من عدم 

االنتباه وفرط النشاط. 
وأضاف��ت: أم��ا الش��قاوة فما ه��ي إال مجرد 

رس��الة يقوم بها الطفل للفت انتباه والديه 
م��ا يزيد م��ن االهتم��ام والعناية ب��ه. وقد 

أثبتت الدراسات أن الطفل الشقي لديه ذكاء 
عاٍل جدًا فكلما ارتفعت نس��بة الحركة زادت 
معدالت ال��ذكاء. لهذا، ينصح دائمًا بضرورة 
اس��تغالل هذا الذكاء في شيء مفيد للطفل، 
بحيث ال يتم تقييده بأي شكل كان من خالل 
ممارس��ة رياض��ة يفرغ فيها طاقته بش��كل 
مناسب، وفي نفس الوقت االبتعاد عن أذية 

نفسه أو اآلخرين بأي رد فعل غير متوقع. 
 وتطرق��ت إل��ى التعامل مع النش��اط الزائد 
لدى الطفل التي تبدأ بالعناية بتقديم نظام 
غذائي مناس��ب ألطفالهم خال م��ن المواد 
الحافظ��ة واألل��وان الصناعي��ة، كما يفضل 
االبتعاد أو التقليل من الس��كريات كالحلوى 
والشوكوالتة ألنها عوامل أساسية في زيادة 
النش��اط. وفيما يتعلق بالش��قاوة فال داعي 
للقلق حيث إنه أمر بس��يط يس��هل التعامل 
معه والس��يطرة عليه، وليس هناك ما يمنع 
من استشارة اختصاصي نفسي إذا زاد األمر.

وش��ددت على ض��رورة االنتباه إل��ى الطفل 
منذ أول سنة من عمره، حيث تظهر عالمات 
قلة التركيز وعدم االنتباه وبش��كل أساس��ي 
يكون الطفل مندفعًا في تصرفاته، غير قادر 

عل��ى التحكم في انفعاالته، ويرتبك بش��دة 
وبس��هولة، يتحدث في أوقات غير مناس��بة، 
متس��رعًا وغير صبور، يقاطع اآلخرين بشكل 
مبالغ في��ه، يعاني من قلة ال��ذكاء مع مرور 
الوقت بس��بب عدم قدرته على فهم األشياء 
من حول��ه، كما أن معدل االس��تيعاب لديه 
بط��يء جدًا، وق��د يكون عدواني��ًا في بعض 
المواق��ف. ويأتي ف��رط الحرك��ة على ثالثة 
مس��تويات، ه��ي: »نبدأ م��ع ف��رط الحركة 
البس��يط المتمثل في »فرط النشاط فقط«  
وثاني��ًا، »قل��ة االنتب��اه وضع��ف التركيز«. 
وثالث��ًا، ف��رط الحرك��ة المعق��د والمتمثل 
ف��ي »ف��رط النش��اط وقلة االنتب��اه وضعف 
التركي��ز معًا«. وفي تل��ك الحاالت يجب على 
الوالدي��ن فهم طبيع��ة حالة االب��ن فليس 
ل��ه ذنب في هذه التصرف��ات وبالتالي يجب 
عليك التعام��ل بح��ذر دون توبيخه وخاصة 
أم��ام الناس. باإلضافة إل��ى ذلك، يجب على 
الوالدين المتابعة م��ع االختصاصي وتوفير 
بيئ��ة تعليمي��ة مناس��بة ل��ه والتأكيد على 
معلميه عدم اس��تخدام العن��ف أو الكلمات 

المسيئة.

يصيب نحو 10 بين كل 100 ألف شخص في العالم

»آشر« مرض وراثي نادر يسبب الصمم والعمى
مع التطور الكبير الذي يشهده الطب 
كل يوم، نج��ح العلماء في تطوير ما 
المصغرة«، من  ب�»العيون  أس��موه 
خاليا جذعية مأخوذة من عينات جلد، 
وذلك لمس��اعدة المصابين بمرض 
وراث��ي يؤثر عل��ى الس��مع والرؤية 
وال��ذي يس��مى بمتالزم��ة »آش��ر«، 
ويبي��ن التقري��ر التال��ي معلوم��ات 
عن هذه المتالزمة وأس��بابها وكيف 
توصل العلماء لتقنية جديدة لتجنب 

العمى. 

ما هي »متالزمة آشر«؟
م��رض وراث��ي يؤث��ر عل��ى الس��مع 
والرؤي��ة، وهو الس��بب الجيني األكثر 

شيوعًا للصمم والعمى المشتركين.
ويصي��ب ما يقرب م��ن 3 إلى 10 من 
كل مئة ألف ش��خص في جميع أنحاء 
العال��م.  وغالب��ًا م��ا يول��د األطفال 
المصابون بمتالزمة آش��ر من النوع 
األول، وه��م يعان��ون م��ن الصم��م، 
بينما يتده��ور بصره��م ببطء حتى 
يصاب��وا بالعم��ى مع بلوغهم س��ن 
الرش��د.  وعلى الرغم من أن غرس��ات 
األذن يمكن أن تس��اعد ف��ي فقدان 
الس��مع، فإنه ال توج��د حاليًا عالجات 
لسبب فقدان البصر في متالزمة آشر.

التقنية الجديدة
ط��ور علم��اء »العي��ون المصغ��رة« 
ثالثي��ة األبعاد، من الخاليا الجذعية 
الناتج��ة ع��ن عين��ات الجل��د الت��ي 
تبرع بها مصاب��ون بالمتالزمة، في 

مستش��فى غريت أورموند س��تريت 
لألطفال.

في العين الس��ليمة، تتواجد الخاليا 
الت��ي تكتش��ف الضوء، الت��ي تعرف 
بالخاليا العصوية، في الجزء الخلفي 
من العي��ن، وتحديدًا في الش��بكية 

حيث تتم معالجة الصور.
وقال المؤلف األول للدراسة، الدكتور 
يه تش��وان ليونغ، من معهد غريت 
أورموند س��تريت لصحة الطفل في 
جامعة كاليفورني��ا بلوس أنجلوس: 
الخالي��ا  دراس��ة  الصع��ب  »م��ن 
المريض  لشبكية  الدقيقة  العصبية 
الت��ي يتع��ذر الوصول إليه��ا، ألنها 
مرتبط��ة بش��كل معق��د وتق��ع في 

مؤخرة العين«.
وأضاف »باس��تخدام خزع��ة صغيرة 

من الجل��د، لدين��ا اآلن التكنولوجيا 
إلع��ادة برمج��ة الخالي��ا إل��ى خاليا 
جذعية، ثم إنشاء شبكية عين ُطورت 
في المختبر بنفس الحمض النووي، 
الجينية  الظ��روف  نف��س  وبالتال��ي 

لمرضانا«.
 وتس��مح العيون المصغرة التي تم 
تطويرها ف��ي هذا البح��ث، للعلماء 
بدراس��ة الخاليا الفردية الحساس��ة 
البش��رية،  العي��ن  م��ن  للض��وء 

وبتفاصيل أكثر من أي وقت مضى.
 وه��ذه ه��ي الم��رة األول��ى الت��ي 
يتمكن فيها الباحثون من مشاهدة 
التغيي��رات الطفيف��ة ف��ي الخالي��ا 

العصوية قبل أن تموت.
 ويتم تطوي��ر »العي��ون المصغرة« 
م��ن خاليا تبرع به��ا المرضى الذين 

يعانون من العيب الوراثي المس��بب 
لمتالزم��ة آش��ر، وآخري��ن ال يعانون 
من��ه، مما يس��مح للفري��ق بمقارنة 
الخاليا الس��ليمة بتلك التي ستؤدي 

إلى العمى.
ه��ذه  فه��م  يوف��ر  أن  ويمك��ن 
االختالفات، أدلة على تغيرات العين 
قبل أن تتدهور رؤية الطفل، ويساعد 

على التوصل إلى عالج مبكر.
الخاليا العصوي��ة )Rod Cells(، هي 
خالي��ا مس��تقبلة للضوء في ش��بكية 

العين.
 وتس��مى بالعصوية بس��بب شكلها 

األسطواني الطويل.
 وتعم��ل ه��ذه الخالي��ا ف��ي ظروف 
إضاءة أخ��ف مما تعمل في��ه الخاليا 
المس��تقبلة للض��وء األخ��رى، مث��ل 

الخاليا المخروطية.
الخارجي��ة  الحاف��ات  ف��ي  وتترك��ز 
الش��بكية،  مرك��ز  ح��ول  للش��بكية 
وتس��تخدم ف��ي الرؤي��ة المحيطي��ة 

والرؤية في الظالم.
وفري��ق العلم��اء ال��ذي ش��ارك ف��ي 
الدراسة، يعتقد أن البحث المستقبلي 
»س��يخلق عيونًا مصغ��رة من المزيد 
م��ن عين��ات المرضى، ويس��تخدمها 
لتحديد العالجات، على سبيل المثال، 
ع��ن طريق اختبار عقاقي��ر مختلفة«. 
وقد يكون من الممكن أيضًا تعديل 
الحم��ض الن��ووي في خالي��ا معينة، 

لتجنب العمى.

علماء يطورون »عيون مصغرة« في المختبر لتجنب العمى

 »الزر الواحد« تقنية تمنح المكفوفين
وضعاف البصر وصواًل آمنًا إلى أجهزتهم

ط��ور باحث��ون طريق��ة مصادقة جدي��دة يمكن أن 
تس��اعد المكفوفي��ن وضعاف البص��ر على الوصول 

بشكل أكثر أمانًا إلى أجهزتهم.
وتعاون الفريق البحثي في هذا المشروع عن كثب مع 
المستخدمين المكفوفين وذوي القدرة المنخفضة 

.»techxplore« على الرؤية، بحسب موقع
تس��مح تلك التقنية للمس��تخدمين المستهدفين 
بإدخال رم��وز دخول PIN باس��تخدام زر كبير واحد، 

وسلسلة من االهتزازات اللمسية.
وأطلق عل��ى التقني��ة الجديدة، التي أش��رف عليها 
باحث��ون م��ن جامع��ة واترل��و ومعهد روتشس��تر 
.OneButtonPIN »للتكنولوجيا، تقنية »الزر الواحد
وتسمح تلك التقنية للمس��تخدمين المستهدفين 
بإدخال رم��وز دخول PIN باس��تخدام زر كبير واحد، 

وسلسلة من االهتزازات اللمسية.
وغالب��ًا ما يعب��ر المكفوف��ون وضع��اف البصر عن 
إحباطهم م��ن طرق المصادقة الحالية، مثل أنماط 
الرس��م ومس��ح بصمات األصابع والوجه ورموز رقم 

التعريف الشخصي.
ويصعب اس��تخدام بعض الطرق بشكل فعال دون 
بيانات مرئية، ويكون البعض اآلخر عرضة لهجمات 

الخصوصية.

ويعال��ج OneButtonPIN هذه المش��كالت األمنية 
باس��تخدام االهتزازات اللمس��ية غير المحسوس��ة 
لألجان��ب، وعند المطالبة بإدخال رمز PIN، يضغط 
المس��تخدم مع االس��تمرار على زر كبير على شاشة 

هاتفه الذكي.
وينش��ط ذلك سلس��لة م��ن االهت��زازات مفصولة 
بتوقف��ات؛ يحس��ب المس��تخدم ع��دد االهت��زازات 

المطابقة للرقم الذي يرغب في إدخاله، ثم يحرر الزر 
ويكرر العملية حتى يتم إدخال األرقام المطلوبة.

وف��ي حي��ن أن القياس��ات الحيوي��ة مث��ل بصمات 
األصابع ومس��ح الوجه فريدة وسهلة االستخدام، ال 
يمكن تغيير القياس��ات الحيوية للش��خص أو إعادة 
ضبطها، كما يوضح ستايسي واتسون المحاضر في 

علوم الكمبيوتر وأحد الباحثين في الدراسة.
وق��ال واتس��ون: »المزيد م��ن األش��كال التقليدية 
للدخول معرضة للخطر بسبب استخدام العديد من 

األشخاص في BLV لتقنية قارئ الشاشة«.
وأض��اف: »مس��تخدمو PIN معرض��ون ل��كل م��ن 
عملي��ات التنص��ت وهجم��ات تصفح الكت��ف، حيث 
يمكن لشخص قريب مراقبة جهاز المستخدم دون 

علمه«.
وفي دراس��ة بحثي��ة، قام 9 مش��اركين م��ن الفئة 
المستهدفة بتثبيت تطبيق OneButtonPIN على 

هواتفهم.
س��مح   OneButtonPIN أن  الدراس��ة  وكش��فت 
للمس��تخدمين بإدخال رموز بمتوسط دقة %83.6 
أو أعل��ى، بداًل من دق��ة 78.1% باس��تخدام الطرق 
التقليدية، وأثبتت الطريقة أيضًا أنها آمنة بش��كل 

ال يصدق.

جهود رياضية

إيمان عبدالعزيز «

تسجل مملكة البحرين في 
فبراير م��ن كل عام، أحدث 
اإلنج��ازات الت��ي يحققه��ا 
المش��اركون في  األبط��ال 
والبط��والت  المس��ابقات 
الجه��ات  تنظمه��ا  الت��ي 
وال��وزارات  المختص��ة 
الحكومي��ة  والمؤسس��ات 

والخاصة، إيمانًا بأهمية المجال الرياضي في تعزيز الوعي 
المجتمعي في تحقيق السالمة البدنية لألفراد.

ويحظ��ى قط��اع الرياض��ة ف��ي البحري��ن، بكاف��ة الدع��م 
واالهتمام من ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، وبمتابعة حثيثة من 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وحنكة فذة من س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليفة، ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض��ة، وبجهود مضنية لس��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة النائ��ب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة رئيس الهيئ��ة العامة للرياض��ة رئيس اللجنة 
األولمبي��ة البحرينية، والذي تفضل س��موه في هذا العام 
بإطالق جائ��زة »خالد بن حمد للتمي��ز الرياضي« ومبادرة 
»يوم المدرب الرياض��ي«، المرفوعتين من األمانة العامة 

للجنة األولمبية البحرينية. 
ويهدف كالهما إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة وتكريم 
الس��واعد البن��اءة والمس��اهمة ف��ي النه��وض بالحرك��ة 
الرياضي��ة لالرتقاء بها إلى مس��تويات متقدمة، بإبداعات 
أبطال وش��باب المملكة المش��اركين في مختلف السباقات 
والفعالي��ات الرياضي��ة والبط��والت المتنوع��ة، مجددين 

عزمهم وإبداعهم للظفر بنتائج متميزة.
كما يحظى بنصيب األسد من الدعم والتشجيع أبطال ذوي 
الهمم للخوض في س��احة الميدان الرياضي، جازمين على 

تفعيل التحدي والحماس في كل موسم.
وذلك ما تعكسه جهود اللجنة البارالمبية البحرينية بدعم 
من وزارة الشباب والرياضة لالرتقاء برياضة ذوي العزيمة، 
لألخ��ذ بيدهم وتحفي��ز الثق��ة بإمكانياته��م ومقدراتهم 

لتوظيف فاعليتها في المجتمع. 
وما يعكس ذلك االهتمام والرعاية وتهيئة كافة الس��بل، 
لصناعة أبطال ملهمين يخلد بصماتهم التاريخ في س��جل 

منجزات المملكة على الصعيد الرياضي. 
ومن بينه��م الرياضي الراحل عيس��ى الوطن��ي رحمه اهلل، 
ال��ذي مثل البحرين خير تمثيل في رياضة المعاقين، وكان 
من أحد مؤسسي مركز البحرين للحراك الدولي، الذي وضع 

على إثره بصمته الرياضية الخالدة.
كما سطع نجم الشابة شيخة الشيبة في الرياضة البحرينية 
بإنجازاتها المذهلة، وه��ي بطلة من ذوي العزيمة قهرت 
والمنافس��ات،  البط��والت  معت��رك  وخاض��ت  التحدي��ات 
حي��ث حققت المراك��ز األول��ى، وحصلت عل��ى العديد من 
الجوائز والميداليات في مختلف الرياضات والس��يما سباق 

الترايثلون.
وغيره��م الكثير من هؤالء الملهمي��ن الذين حققوا تفوقًا 
س��احقًا، عل��ى اآلخرين م��ن األصحاء في المش��اركات على 
مس��توى المدارس والجامعات واألندي��ة والمراكز الخاصة 

وغيرها.
فإن االحتف��ال باليوم الرياضي في البحري��ن، يعد تكريمًا 
لجه��ود القائمين عل��ى غرس بذور الش��غف ف��ي مواهب 
الالعبي��ن والمش��اركين وتنميته��ا للوص��ول إل��ى أعل��ى 
المس��تويات، وإيمانًا بأهمية الرياضة وفوائدها اإليجابية 

في بناء حياة صحية ألفراد المجتمع.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/16/watan-20230216.pdf?1676522721
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/1052260
https://alwatannews.net/article/1052261


w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6277
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@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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رئاســة البحريــن للمنظمــة العالميــة للتعــاون الرقمي 
إنجاز يؤكد الثقة الدولية في قدرات المملكة على إحراز 

االزدهار الرقمي بالتطوير التكنولوجي واالقتصادي.
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الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن
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ادخل في التفاصيل

ب��ذات ال��روح التي تمت فيه��ا إيجاد المب��ادرات الخم��س لمعالجة ملف 
توظيف األطباء أي تلك الروح التي لم تترك القطاع الخاص كي يحدد هو 
الوقت والكيفية التي يتقدم بها للمساهمة في الحلول، بل تدخلت فيها 

الحكومة بتدابير حفزت وساهمت في حلحلة العقبات.
بهذه الروح بإمكاننا أن نعالج بقية الملفات التي تعطلت بس��بب اكتفاء 
الحكومة بمعالجة العناوين الكبيرة وترك التفاصيل للقطاع الخاص هو 
وأريحيته، وقفزنا على التحديات الصغيرة ظّنا منا أنها ممكن أن تحل أما 
من تلقاء نفس��ها أو اعتمادًا على القطاع الخاص كي يس��اهم في إيجاد 
الحلول، منها ملف »البحريني هو الخيار األمثل« في العديد من األنشطة، 
ومنه��ا ملف اإلقامة المخالفة، ومنها ملف العمالة الفائضة، ومنها ملف 
س��كن العمالة ومنها ملف التدريب ومنها ملف تعليم ما قبل المدرس��ة 
وملف��ات الجامعات الخاص��ة وملفات المستش��فيات الخاصة وأخرى من 
ملفات هامة أخرى يش��ترك فيها القطاع الخاص مع الحكومي في تحمل 
مس��ؤوليتها، بل وملفات مترابطة مع بعضها البعض ال يمكن معالجة 
أحده��ا دون اآلخ��ر ويعط��ل كل منها اآلخ��ر ومتعلق��ة جميعها بإصالح 
الس��وق، ظلت ت��راوح في مكانها لس��نوات وها نحن نقت��رب من 2030 
والعديد منها وضعنا يدنا على الخلل فيها وفتحنا ملفاتها قبل أكثر من 

عشر سنوات ثم تركناها للزمن بمعالجات كانت أقرب للترقيع.
أثبت��ت الحكومة أنها إن وضعت يدها بذات الروح التي تعاملت فيها مع 
ملف الجائحة وبذات الروح التي تتعامل فيها اآلن مع حل مش��كلة بطالة 
األطباء أنها قادرة على الحس��م قادرة على مواجهة التحديات قادرة على 
االبت��كار ق��ادرة على الغوص ف��ي التفاصيل، أثبتت أنه��ا حكومة إنجاز، 
نحت��اج فقط أن نحافظ على هذه الروح بإص��رار ونفس طويل ونضع لنا 
ج��دواًل زمنيًا ندخل في تفاصي��ل تلك التحديات الت��ي حالت دون إكمال 

المهمة.
وهن��ا فق��ط يمكننا أن نجعل م��ن القطاع الخاص حصانًا ق��ادرًا على جر 
عرب��ة االقتصاد ومحركًا لها وقادرًا على تحمل عبء التنمية مع الحكومة 

وقادرًا على إضافة قيمة لإلنتاج.
قطاعن��ا الخاص ال يت��رك في هذه المرحل��ة االنتقالية دون أن نمس��ك 
بي��ده، ال يمكنه أن يق��وم بالمطلوب منه وهو ال��ذي حاله حال الموظف 
الحكومي كان ينتظر اللقم��ة أن تضعها الحكومة في فمه، ال يمكنه أن 
يق��وم بالمطلوب منه واالنتقال من قط��اع اعتمد فيه على دولة رعائية 
بالكام��ل، ث��م التعاطي مع دولة الحكومة فيها لها دور إش��رافي ورقابي 
فقط، أنت تقول لمن كان على كرس��ي متحرك لعقود قم اش��ترك معنا 

في الماراثون!!
ومبادرات األطباء الخمس هي الجسر الذي بنته الحكومة في إيجاد الحلول 
حي��ن غاصت إل��ى العظم واس��تمعت للتفاصيل الصغي��رة التي تركتها 
للقطاع الخاص ولم يفعل ش��يئًا، هي الجس��ر الذي بإمكانه مساعدة من 
كان على الكرس��ي المتحرك أن يسير ومن ثم يجري ومن ثم بإمكانه أن 

يكون قادرًا على أن يشيل الحمل وحده.
مبادرة األطباء نموذج لما نحتاجه.. ادخل في التفاصيل.

الحجري: غرتان لشعبان المقبل
كشفت الحسابات الفلكية السطحية 
ألف��ق مملكة البحري��ن التي أعدها 
الباح��ث الفلك��ي عل��ي الحجري عن 
حلول غرة شهر شعبان لعام 1444 
هجري لهذا العام، حيث يقترن قمر 
شهر شعبان بالشمس يوم االثنين 
20 فبراي��ر الس��اعة 09:40 صباحًا، 
الس��هلة  العينية  الرؤي��ة  لتتع��ذر 
في جمي��ع أقط��ار األرض ف��ي يوم 
اقترانه، وتكون إمكانية رصد القمر 
الموج��ة  الفلكي��ة  بالتلس��كوبات 
ف��ي جه��ة الجن��وب الغرب��ي لقارة 
أفريقيا وأقصى ش��مال قارة أمريكا 
الش��مالية وأقص��ى جن��وب أمريكا 
الجنوبي��ة بصعوب��ة، بينما تش��ير 
المنطقة ما بي��ن األمريكيتين إلى 
إمكانية الرؤية السهلة بالتلسكوب 
والمناظير وبصعوبة للرؤية العينية 

في غرب تلك المناطق.

وعل��ل الحج��ري إلى اس��تحالة رصد 
قمر ش��عبان في يوم مولده بسبب 
الرئيس��ية  الفلكي��ة  القي��م  صغ��ر 
للقمر ومنها مكث القمر بعد غروب 
الش��مس ل� 14 دقيق��ة فقط وعلى 
ارتفاع درجتي��ن ودقيقتين وتكون 

زاوية االس��تطالة ل��� 5 درجات و36 
دقيقة، وألسباب غير مباشرة ومنها 
العم��ر االقتراني ل� 7 س��اعات و54 
دقيقة وضاءته التي ال تتجاوز ربعًا 
بالمائ��ة وس��مك القمر ل��� 5 ثواٍن 
 »Mag 4.5-« قوسية وبشدة إضاءة
وكون القمر ف��ي الحضيض لتكون 

فترة أفوله سريعة نسبيًا.
العيني��ة  الرؤي��ة  إمكاني��ة  وي��رى 
الس��هلة في يوم الثالثاء القادم 21 
فبراير بشرط صفاء الجو بسبب كبر 
القيم الفلكية للهالل ومنها يمكث 
القم��ر ف��ي س��ماء البحري��ن لمدة 
س��اعة و21 دقيقة، قبل أفوله عند 
الساعة 06:55 مساًء، إذ يكون عمر 
القم��ر في ه��ذه الفترة 31 س��اعة 
و55 دقيقة، وعلى ارتفاع 16 درجة 
ودقيقتين، وبزاوية االستطالة بين 
القمر والش��مس تس��اوي 17 درجة 

و45 دقيق��ة، ليعك��س بذلك %2.4 
م��ن أش��عة الش��مس على س��طح 
 القم��ر، وبش��دة إض��اءة ويس��اوي 
»-Mag 5.74«، وبس��مك لله��الل 

يساوي 48 ثانية قوسية فقط.
كما لفت الحجري إلى أن الس��يناريو 
األبرز المتوقع لغرة ش��هر ش��عبان 
س��يكون كالتالي، ي��وم الثالثاء 21 
الفلكية،  التقويم  لمعتمدي  فبراير 
وس��يكون ي��وم األربع��اء 22 فبراير 

لمعتمدي الرؤية العينية.
وق��ال »س��يكون ط��ول االقتران��ي 
ألف��ق  ش��عبان  لش��هر  الس��طحي 
البحري��ن ل��� 29 يوم��ًا و11 س��اعة 
و50 دقيقة وهو بالترتيب الس��ابع 
تصاعديا ألطول، ويملك أطول طور 
لتربيع األخير والذي يحدث من بعد 
اقترانه بالش��مس ب� 22 يومًا و18 

ساعة و57 دقيقة«.

علي الحجري

والدة طفلة بوحمة على شكل قلب
ولدت طفلة بريطانية في شهر فبراير الذي ُيحتفل فيه بعيد الحب، بوحمة 

حمراء على شكل قلب، مما أثار دهشة األطباء والعاملين في المستشفى.
ول��م تس��تطع القابالت تصديق ما ش��اهدنه، عندما ُول��دت جورجيا ويلش 
بوحمة على ش��كل قلب تموضعت على الجانب األيس��ر من بطنها، بموازاة 
ُس��رَّتها. وأصبح��ت ه��ذه الوحمة حدي��ث القاب��الت والزائري��ن وموظفي 

المستشفى منذ والدتها.
وُول��دت جورجيا في 22 فبراير من العام الماض��ي، قبل 3 أيام من موعدها 
بعملية جراحية قيصرية. وعند والدتها أخبر المس��عفون أمها جين البالغة 
من العمر 37 عامًا وزوجها جو، أن هذه الوحمة من المحتمل أن تختفي مع 
تقدم العمر، ولكنها اس��تمرت في النمو منذ ذلك الحين بشكل يتناسب مع 

نمو جسم الطفلة.

 ضبط »لص الشوكوالتة« 
بعد سرقة 200 ألف بيضة كادبوري

ألق��ت الش��رطة القبض عل��ى رجل يدع��ى جوبي بول، 
بعدما س��رق نح��و 200 ألف قطعة ش��كوالتة من نوع 
بيضة كادبوري، في مقاطعة شروبشه اإلنجليزية غربي 
المملكة المتحدة. وأعلنت الش��رطة أن بول )32 عامًا( 
استخدم شاحنة مسروقة واقتحم مصنعا للشوكوالتة، 
الس��بت، قبل أن يستولي على بضاعة تبلغ قيمتها نحو 

40 ألف جنيه إسترليني.
وتمكن��ت الس��لطات من ضب��ط الرجل س��ريعًا، حيث 
تبعت��ه دورية ف��ور خروجه من المصن��ع بعد أن تلقت 

بالغًا بشأن السرقة، واستردت المسروقات سليمة.
واعت��رف بول بجريمته، ومن المتوقع أن يس��جن لمدة 
عامي��ن تقريب��ًا بعد إق��راره بالذنب ف��ي الجريمة غير 
المعتادة. وق��ال المدعي العام أوي��ن بيل »إن الجاني 

لديه س��ابقة في ارت��كاب جريمة مماثل��ة عام 2019، 
حي��ث تم��ت إدانت��ه بتهمة الس��رقة وت��داول بضائع 

مسروقة«.

 تقنيات لـ»ناسا« تساعد 
في تحديد أماكن المحاَصرين تحت األنقاض

أكدت وكالة الفضاء األمريكية »ناس��ا«، أنه تم نش��ر تكنولوجيا صممتها 
الوكال��ة ف��ي أعق��اب الزلزالي��ن المدمري��ن في تركيا وس��وريا لمس��اعدة 

المسعفين في تحديد أماكن األشخاص المحاصرين تحت األنقاض.
وأضافت وكالة الفضاء أنه تم إرسال تقنية تابعة لناسا إلى جماعات اإلنقاذ 

في تركيا يمكنها اكتشاف األشخاص المحاَصرين تحت األنقاض.
وتم بناء النماذج األولي��ة للوحدات، في األصل من قبل مختبر الدفع النفاث 
التابع لناس��ا بالتعاون م��ع وزارة األمن الداخلي األمريكي��ة قبل ترخيصها 

لش��ركة »س��بيس أوبس«. وتعمل الوحدات باس��تخدام رادار الميكروويف 
للكش��ف عن الح��ركات الضئيلة للجس��م الناتجة عن عملي��ات مثل ضربات 
القلب أو التنفس. وذكرت »ناس��ا«، أنها تعمل أيضًا على مش��اركة صورها 

الجوية وبياناتها من الفضاء لدعم عمال اإلغاثة واإلنعاش.
وتتواصل عملية البحث عن ناجين في أعقاب زلزالين قويين ضربا المنطقة 
الحدودية بين تركيا وس��وريا بفارق ساعات قبل أكثر من أسبوع بقليل على 

الرغم من تضاؤل اآلمال.

جزيرة الحب معروضة للبيع بـ14 مليون دوالر
تم عرض جزء من جزيرة كرواتية ساحرة فريدة 
من نوعها في البحر األدرياتيكي على شكل قلب 

للبيع في الوقت المناسب لعيد الحب.
لعي��د  ن��ادرة  ع��ن هدي��ة  تبح��ث  كن��ت  وإذا 
الفالنتاي��ن، وتملك 13 مليون يورو )14 مليون 
دوالر( لتنفقه��ا، فه��ذه الجزي��رة الت��ي يطلق 
السياح على الجزيرة اسم »جزيرة الحب« هي ما 

تبحث عنه.
وتعد جزيرة غاليسنجاك غير المأهولة في قناة 
باس��مان واحدة من أكثر الجزر الكرواتية شهرة 
ويتم تقديم جزء منها للمش��ترين المحتملين 

من أجل التنمية.
وق��ال ممثل مال��ك قطع��ة األرض المعروضة 
للبيع  سيلفس��ترو كاردوم: »يت��م التقاط أكثر 
م��ن مليون صورة س��نويًا في الجزي��رة وحولها 

وأعتقد أن شعبيتها عالية حقًا«.
وال توجد فنادق أو فيالت أو مطاعم في الجزيرة، 
لكن العديد من المش��اهير ويخوتهم يترددون 
عليه��ا كل صيف. وأقامت بيونس��يه حفلة عيد 

ميالدها التاسع والثالثين في الجزيرة وتمضي 
هن��اك عدة أيام أو حتى أس��ابيع كل عام، وكان 

مايكل جوردان هناك في العام الماضي، وكذلك 
جيف بيزوس أيضًا، بحسب موقع هيد توبيكس.

ألماني يعيش وحيدًا في الغابة منذ 32 عامًا

بعي��دًا عن المتاعب واألزم��ات التي تعاني منها دول العالم وم��ن بينها ألمانيا، قرر 
األلماني فرايدمونت سونيمان اللجوء إلى الغابة لالستقرار فيها.

ومضى على سونيمان 32 عامًا وهو يقيم في هذه الغابة الواقعة جنوب غرب ألمانيا، 
والقريبة من الحدود مع لوكسمبورج. وبنى سونيمان بنفسه كوخا باستخدام الطمي 
في غابة نائية، وبالطبع ليست هناك كهرباء، ويحصل على ماء الشرب من نبع قريب، 

ويقوم بتخزين مياه المطر التي يستخدمها في الطهي والغسيل.
ويقوم سونيمان بزراعة نباتات نادرة في أرضه التي تقع على مساحة أربعة هكتارات، 

وهو يحصد هذه النباتات التي لديه أنواع كثيرة للغاية منها ويبيع بذورها.
ويحظى أحيانًا بزيارة بعض أصدقائه وآخرين من دول بعيدة مثل المكسيك وتايوان 
ل��ه؛ حيث يقيمون معه ف��ي مزرعته، التي يواصل تطويرها. فقد قام بتش��ييد مبنى 
ثان من الطين، بخالف الكوخ. ووضع ألواحا لتوليد الطاقة الشمسية، لتشغيل غسالة 

مالبس وغيرها من احتياجاته.

قط عمالق و»أكول« ُيرعب 
سكان حّي في كاليفورنيا

كبر القط العمالق من س��اللة »ماين كوون«، كثيرًا بحيث بلغ 
طوله 130.15 س��نتمتر، أي متوسط ارتفاع طفل بعمر تسع 

سنوات. 
وذكر موقع »غوود نيوز« الكندي أن األمريكية، ناتالي بومان، 
تبنته في عام 2017 عندما كان بعمر 3 أش��هر ونصف الشهر 
فق��ط، واآلن وقد بلغ أكثر من 1.3 مت��ر، غالبًا ما يظن الناس 

أنه كلب.
حجمه الهائل يجعله مكلفًا نسبيًا، فالقط يتغذى 3 أو 4 مرات 
في اليوم، وتنفق ناتالي على إطعامه 150 دوالرًا شهريًا. وهي 
كثيرًا ما تس��ير به مقيدًا في الحي حيث أصبح من المش��اهير 

المحليين.
وذك��رت األمريكية البالغة 32 عامًا أنها عندما تس��تقبل زوارًا 
في منزلها بس��ان كارلوس كاليفورنيا يرتعدون عند مشاهدة 
م��دى ضخامته، مضيف��ة: »من الممت��ع دائم��ًا أن أرى رجااًل 
بالغين يصابون بالصدمة عند رؤيته«، فالقط حسب قولهم، 

يشبه الوشق والقطط البرية.
وعلى حجم��ه، يعد فين عمالق��ًا لطيفًا وهذا ما يميز س��اللة 
»ماين كوون«، أكبر سالالت القطط األليفة في العالم، وأقدم 
سالالت أمريكا الشمالية. وقد وصفت ناتالي القط بأنه سهل 

االنقياد وفضولي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/16/watan-20230216.pdf?1676522721
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/1052270
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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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برئاســة رئيس مجلس النواب، أحمد المســلم، ومشــاركة رئيس مجلس الشــورى، علي الصالح، ووزير الخارجية عبداللطيف الزياني، عقد صباح أمس، 
اجتماعا مشتركا بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية، وبحضور جهاد الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعلي الرميحي، رئيس لجنة 
الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس الشورى، والنائب حسن بوخماس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني بمجلس 

النواب، وعدد من أعضاء اللجنتين، والمستشار راشد محمد بونجمة، األمين العام لمجلس النواب، وكريمة العباسي، األمين العام لمجلس الشورى.

وخـــال االجتمـــاع، أشـــاد رئيـــس مجلس 
النواب بحرص ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
للحفـــاظ على أمـــن المنطقة واســـتقرارها، 
وبما يحقق تطلعات الشعوب، وما يربطها 
بينها من عاقات أخوية تاريخية وطيدة، 
مثمنا التعاون المثمر والتنسيق المتواصل 
مـــع الحكومـــة الموقرة برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
أعضـــاء  إلطـــاع  الكريمـــة  والتوجيهـــات 
السلطة التشريعية على كافة المستجدات 
والتطورات المحلية والخليجية والدولية، 
والعمـــل مـــن أجل خدمـــة المصالـــح العليا 

للوطن ومصلحة المواطنين.
كما أشـــاد رئيس مجلس الشـــورى، بالنهج 
الحكيم والرؤى الشـــاملة لصاحب الجالة 
الملـــك المعّظم، والدعم المســـتمر من لدن 
جالتـــه مـــن أجـــل نشـــر الســـام والوئـــام، 
والدعوة إلى السام والتعايش والتسامح 

والحوار بين جميع شعوب ودول العالم.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس الشـــورى اســـتمرار 
الحكومـــة  مـــع  التعـــاون  وتعزيـــز  العمـــل 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، ومواصلة اللقاءات 
واالجتماعات المشتركة الداعمة لمجاالت 

النهضة والبناء في المملكة، مشيًرا إلى أن 
التنسيق البّناء مع وزارة الخارجية يسهم 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  دور  إبـــراز  فـــي 
لمملكة البحرين، باعتبارها انعكاًسا ومرآة 

للدبلوماسية الرسمية للمملكة.
عـــن  الخارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  بـــدوره، 
ارتياحه لعاقات التعاون بين الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة ممـــا يســـهم فـــي 
نجاح المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق 
تطلعـــات المواطنيـــن مـــن رفعـــة وازدهار 
للوطـــن، مؤكـــًدا حـــرص وزارة الخارجيـــة 
علـــى تعزيـــز التعـــاون والعمل مع الســـلطة 
التشـــريعية، معبـــًرا عـــن تطلعـــه لمزيد من 

التعاون والنجاح.
وتحـــدث وزيـــر الخارجية عـــن التحديات 
التـــي تواجـــه دول المنطقـــة وتهـــدد أمنها 
فـــي  الصراعـــات  إن  وقـــال  واســـتقرارها، 
المنطقـــة ما زالت مســـتمرة، باإلضافة إلى 
األطماع الخارجيـــة وتأثيرها ودور القوى 
اإلقليميـــة، ممـــا يتطلـــب التعـــاون والعمل 
علـــى مواجهتها، مشـــيًرا إلـــى الحرب بين 
وتأثيرهـــا  وأوكرانيـــا  االتحاديـــة  روســـيا 
على اإلمدادات الغذائية، منوًها إلى دعوة 
جالـــة الملـــك المعظـــم، إلى وقـــف إطاق 

النار وحل الصراع بالطرق الدبلوماسية.
مملكـــة  اســـتراتيجية  أن  إلـــى  وأشـــار 

البحريـــن وسياســـتها ترتكـــز على خمســـة 
فـــي  الســـام  تحقيـــق  وهـــي:  مرتكـــزات، 
المنطقة وبناء عاقات ثنائية مع الجميع، 
وتعزيز وحماية حقوق اإلنسان، وتحقيق 
بمفهومـــه  واألمـــن  المســـتدامة،  التنميـــة 
والغذائـــي  والبيئـــي  والصحـــي  الشـــامل 
والمائـــي، وحمايـــة البيئـــة، موضًحـــا بـــأن 
لجالة الملك المعظم، دور كبير في العمل 
الدبلوماســـي من خـــال مشـــاركة جالته 
في االجتماعـــات والقمم ولقاءات جالته 
المســـتمرة مـــع رؤســـاء الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة، ممـــا أســـهم في تعزيـــز مكانة 

مملكة البحرين في المحافل الدولية.
مجلـــس  دور  إلـــى  الزيانـــي،  تطـــرق  كمـــا 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة وأهميته 
االســـتراتيجي  العمـــق  تعزيـــز  فـــي 
العربـــي  الخليـــج  لمنطقـــة  واالقتصـــادي 
بشـــكل  البحريـــن  ولمملكـــة  عـــام  بشـــكل 
خـــاص، منوًهـــا بمتانـــة اللحمـــة الخليجية 

بين شعوب دول المجلس.
وتحـــدث وزير الخارجية حول المباحثات 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  الثنائيـــة 
قطـــر، مشـــيًرا إلـــى أنـــه تـــم االتفـــاق على 
عقـــد اجتماعـــات دورية ومســـتمرة بهدف 
تحقيق األهداف المرجوة، وتســـوية كافة 
المســـائل الخافية العالقـــة. وتطرق وزير 

الخارجيـــة إلى جهـــود الوزارة فـــي إعداد 
الخطة الوطنية لحقوق اإلنســـان التي تم 
إقرارهـــا من مجلـــس الوزراء، مشـــيًرا إلى 
بدء الـــوزارة في تنفيذ البرامـــج المدرجة 
الـــوزارات  مـــع  بالتعـــاون  الخطـــة  فـــي 
والجهـــات المختصة واألطـــراف أصحاب 

العاقة من جمعيات المجتمع المدني.
وقـــال إن إعداد هـــذه الخطة لقي ترحيب 
اجتمـــاع  فـــي  المشـــاركة  الـــدول  ودعـــم 
مجلـــس حقـــوق االنســـان فـــي جنيف في 
االســـتعراض  خـــال  الماضـــي،  نوفمبـــر 
الـــدوري الشـــامل لحقـــوق اإلنســـان والذي 
تقدمـــه مملكـــة البحريـــن للمـــرة الرابعـــة، 
وذلـــك تأكيـــدًا علـــى احترامهـــا والتزامهـــا 
بآلية االستعراض الدوري الشامل لحقوق 
اإلنسان كونها آلية مهمة وفعالة في تعزيز 

وتحســـين وضع حقوق اإلنســـان في كافة 
دول العالم.

وأضاف أن الوزارة تســـتعد اآلن للتحضير 
لمشـــاركتها في اجتماعات مجلس حقوق 
االنســـان في جنيف في بداية شهر مارس 
المقبـــل، وهو فرصـــة لالتقاء مع المفوض 
اإلنســـان والمســـؤولين  لحقـــوق  الســـامي 
الدوليين المعنيين بحقوق اإلنســـان لبناء 
حـــول  معهـــم  الـــرأي  وتبـــادل  الشـــراكات 
مجاالت التعاون وتبادل الدعم في مجال 

حماية وتعزيز حقوق االنسان.
وفي ختام اللقاء، رد وزير الخارجية على 
عـــدد من االستفســـارات التـــي وجهت من 
ممثلي الســـلطة التشريعية حول السياسة 
وتطـــورات  البحريـــن  لمملكـــة  الخارجيـــة 
األحداث والتحديات التي تواجه المنطقة 

وانعكاســـاتها علـــى األمن واالســـتقرار في 
المنطقة، موضحـــا موقف مملكة البحرين 
الثابت الداعي الى الســـام والوئام وإنهاء 
الصراعات والنزاعـــات اإلقليمية والدولية 
قواعـــد  ووفـــق  الدبلوماســـية  بالطـــرق 
القانـــون الدولـــي، ودعم وتعزيـــز عاقات 
المملكة فـــي محيطها الخليجـــي والعربي 
والدولـــي. حضـــر االجتماع، وكيـــل وزارة 
الشـــيخ  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، والمديـــر  عبـــدهللا 
آل  مبـــارك  بـــن  محمـــد  ألكاديميـــة  العـــام 
خليفة للدراســـات الدبلوماســـية الشـــيخة 
منيـــرة بنـــت خليفـــة آل خليفة، والســـفير 
طـــال األنصاري، مدير عام شـــؤون وزارة 
الخارجيـــة، والقائـــم بأعمـــال رئيس قطاع 

االتصال مريم المناعي.
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المنامة - وزارة الخارجية

الزياني يؤكد موقف البحرين الثابت إزاء تحقيق السالم في المنطقة والعالم
رئيسا النواب والشورى: التنسيق البّناء مع “الخارجية” يبرز دور الدبلوماسية البرلمانية

ويهـــدف مخيم الشـــروق للســـكري 
إلى دعم األطفال المصابين بمرض 
السكري من النوع األول من خال 
تزويدهم بمهارات الرعاية الذاتية 
النشـــاطات  مـــن  مجموعـــة  عبـــر 
التثقيفية المتنوعـــة عبر مجموعة 
الصحيـــة  الرعايـــة  ممارســـي  مـــن 
المتطوعين من مختلف القطاعات 
الصحيـــة بمملكـــة البحريـــن، وقـــام 
برنامجـــًا  بتقديـــم  المتطوعـــون 
تفاعليـــًا تضمـــن األغانـــي واأللعاب 
واألنشـــطة لتثقيـــف األطفـــال عـــن 
كيفيـــة مراقبة ســـكري الدم وطرق 
تحضيـــر وأخـــذ حقـــن اإلنســـولين 
الحقـــن، وحســـاب  وتغييـــر موقـــع 
وإدارة  الكربوهيـــدرات،  كميـــة 
انخفـــاض أو ارتفاع نســـبة الســـكر 
فـــي الـــدم، حيث شـــارك في مخيم 
شروق 80 طفاً من طلبة المدارس 
تتراوح أعمارهم بين 7 - 12 ســـنة، 
غالبيتهـــم ُيشـــاركون ألول مرة في 

المخيم.
وقـــد افتتح الفريق طبيب الشـــيخ 
محمد بن عبدهللا آل خليفة، رئيس 
الســـكري  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
البحرينيـــة ختـــام فعاليـــات مخيم 
باألطفـــال  رّحـــب  بكلمـــة  شـــروق 
الصحيـــة  والطواقـــم  المشـــاركين 
المســـاندة،  الصحيـــة  والخدمـــات 
الجهـــات  إلـــى  شـــكره  قـــّدم  كمـــا 
الداعمـــة والمتعاونـــة مـــع جمعيـــة 
تنظيـــم  فـــي  البحرينيـــة  الســـكري 
مخيم شروق وفي مقدمتها المبرة 
ونـــادي شـــباب مدينـــة  الخليفيـــة، 

حمـــد النموذجـــي، وكاف بجمعيـــة 
الملكيـــة  والجامعـــة  اإلصـــاح، 
االيرلندية ومطاعم المنار وبرادات 
الجزيرة وأســـواق عجيب، وشركة 
يوســـف  وشـــركة  الصحيـــة  بهـــزاد 
مـــارت،  وســـما  حســـين  محمـــود 
كمـــا شـــكر وزارة الصحـــة وجميـــع 
الخاضعة  الحكومية  المستشفيات 
للضمـــان الصحـــي ومراكـــز الرعاية 
الصحيـــة ومستشـــفى الملـــك حمد 
ومستشـــفى  الدفـــاع  ومستشـــفى 
عوالي وكل المشـــاركين. كما أشـــار 
إلـــى أهـــداف مخيـــم شـــروق ومـــا 
حققـــه من إنجازات ونجاحات منذ 
انطاقـــه منـــذ أكثـــر مـــن 20 عاًما، 
ســـواء للطفل المصاب بالسكري أو 
ألهـــل الطفـــل والطواقـــم الصحية 

المشاركة.
من جانبهـــا، أكدت مريـــم الهاجري 
الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 
البحرينيـــة أهميـــة إقامة مثل هذه 
المصابيـــن  لألطفـــال  المخيمـــات 
بالســـكري، مشـــيرة إلـــى أن الطفل 
إلـــى  يحتـــاج  بالســـكري  المصـــاب 
وتوعيـــة  وصحيـــة  طبيـــة  رعايـــة 

وتدريب وتثقيفه بكيفية التعايش 
بأمان مع داء السكري.

كما أشارت الهاجري إلى أن الوعي 
الصحي من أهـــم عوامل نجاح أي 
عـــاج خصوصًا األمـــراض المزمنة 
وعلـــى رأســـها داء الســـكري، حيث 
أفـــادت بـــأن الدراســـات والبحـــوث 
بينـــت بأن أفضـــل وســـيلة للتعليم 
المخيمـــات  خـــال  مـــن  تأتـــي 
المصابيـــن  لألطفـــال  التعليميـــة 
خـــال  ومـــن  أنـــه  إذ  بالســـكري، 
تواجدهـــم فـــي المخيمـــات ترتفـــع 
بأنفســـهم،  وثقتهـــم  معنوياتهـــم 
ينتابهـــم  الـــذي  القلـــق  ويزيـــل 
ويتاشى شـــعورهم بأنهم أقل من 
زمائهـــم غير المصابين بالســـكري، 
ومن ناحية أخـــرى يقوي عزيمتهم 
ويســـاعدهم علـــى تفّهـــم مرضهـــم 

والتغلب عليه.
مـــن جهتهـــا، قالـــت عضـــو مجلس 
إدارة جمعيـــة الســـكري البحرينيـــة 
رئيســـة لجنة مخيم شروق سامية 
القطانـــإن فعاليات المخيم شـــملت 
على البرنامج التوعوي والترفيهي 
تحـــت شـــعار “تحرك معنـــا”، والذي 

األنشـــطة  مـــن  مجموعـــة  ضـــم 
والمسابقات  والرياضية  الترفيهية 
الذاتيـــة  العنايـــة  عـــن  التعليميـــة 
بمـــرض الســـكري مع بحضـــور عدد 
مـــن األطفـــال المصابين بالســـكري 
ليشاركوا تجربتهم مع هذا المرض 
معـــه.  بأمـــان  يتعايشـــون  وكيـــف 
وذلك بالتعاون مع الوحدة المتنقلة 
والتغذيـــة  اإليرلنديـــة،  بالجامعـــة 
الســـليمة وحســـاب الكربوهيدرات 
مـــع أخصائـــي التغذية بمستشـــفى 
الملك حمد ومستشفى قوة الدفاع 
والـــورش التدريبيـــة مثـــل ورشـــة 
والتحكـــم  الحقـــن  أماكـــن  تغييـــر 
الجيد بالسكري والتي قدمها فريق 
ممرضـــات  مـــن  الصحيـــة  اللجنـــة 
بالمستشـــفيات الحوميـــة ومراكـــز 
كمـــا  األوليـــة.  الصحيـــة  الرعايـــة 
اشـــتمل البرنامج على أنشطة حرة 
ترفيهية ورياضية قدمها األســـتاذ 

سامي العمادي.
وفي ختام المخيم قدمت شـــكرها 
لجميع الداعمين والمشـــاركين في 
المخيـــم مـــن متطوعيـــن وأطفـــال 

وأولياء أمور.

الشيخ محمد بن عبداهلل يشكر الداعمين للجمعية

ختام فعاليات “مخيم شروق 21” لألطفال المصابين بالسكري

المنامة - جمعية السكري

تحــت رعايــة رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الســكري البحرينيــة، الفريــق طبيب الشــيخ محمد بن عبــدهللا آل خليفــة، اختتمت 
جمعيــة الســكري البحرينيــة مخيمهــا الســنوي الحــادي والعشــرين “مخيم الشــروق” لألطفال المصابين بالســكري؛ والــذي ُأقيم 
يومــي 10 و11 فبرايــر فــي مركــز شــباب مدينة حمد بتنظيم من جمعية الســكري البحرينية بالتعاون مع مؤسســات ومنظمات 

الرعاية الصحية، وبدعم من المبرة الخليفية.
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تنفيًذا للتوجيهات الملكية السامية لملك البالد 
المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة، بتقديم مســـاعدات إنســـانية إغاثية 
عاجلة إلى الدول الشقيقة والصديقة المتضررة 
مـــن الزلزال الـــذي ضرب تركيا وســـوريا؛ وذلك 
للمســـاعدة فـــي تقديـــم العـــون الـــالزم لضحايا 
الزلـــزال من خالل المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية بقيـــادة ممثل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 

لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفارة  اســـتقبلت 
الجمهوريـــة التركيـــة، األميـــن العام للمؤسســـة 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية، مصطفى الســـيد؛  
وذلـــك لتقديـــم شـــحنة المســـاعدات البحرينية 

األولى.
وبهذه المناســـبة، أشـــاد ســـفير مملكة البحرين 
لـــدى الجمهوريـــة التركيـــة إبراهيـــم العبـــدهللا، 
بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية والتـــي تأتـــي 
ضمـــن مســـاعي جاللتـــه اإلنســـانية فـــي دعـــم 
فـــي مختلـــف  والصديقـــة  الشـــقيقة  الشـــعوب 
أن شـــحنة  إلـــى  اإلنســـانية، مشـــيًرا  الظـــروف 
المســـاعدات البحرينيـــة األولـــى جـــاءت تلبيـــًة 
لتلـــك التوجيهات؛ إلغاثـــة المنكوبيـــن وتقديم 
المســـاعدة ومد يد العون لكافة المتضررين من 

الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.
يذكر بأن شـــحنة المســـاعدات اإلغاثية العاجلة 
تحـــوي مواد طبية وغذائيـــة وإغاثية متنوعة، 
حيـــث نســـقت الســـفارة مـــع الجانـــب التركـــي 
لتحديد تلك االحتياجات والتي قامت بتلبيتها 

المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية.

تنفيـــذًا لتوجيهات ملك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية وتحـــت رعايـــة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة  رئيـــس اللجنـــة الوطنية لدعم 
ضحايـــا الزلـــزال فـــي تركيا وســـوريا، قام 
األميـــن العام للمؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية الشـــباب الرئيس التنفيذي 
للجنة الوطنية مصطفى الســـيد لدعم 
ضحايـــا الزلـــزال فـــي تركيـــا وســـوريا 
المســـاعدات  مـــن  شـــحنة  بتســـليم 

إلـــى  البحرينيـــة  اإلغاثيـــة  اإلنســـانية 
فـــي  لمســـاعدتهم  تركيـــا؛  جمهوريـــة 
محنتهـــم والتخفيف من آثـــار الكارثة 
التـــي يمرون بها جـــراء الزلزال الكبير 

الذي تعرضت له تركيا وسوريا.
الســـيد  مصطفـــى  اســـتقبال  فـــي  وكان 
والوفـــد المرافق لدى وصولهـــم إلى مطار 
أدرنـــا بتركيـــا، ممثـــل رئاســـة الجمهوريـــة 
التركيـــة علـــي ياســـين ســـردار، الســـفيرة 
بوزارة الخارجية التركية بورجو تشفيك، 
رئيس هيئة اإلغاثة التركية سابقًا السفير 
محمـــر غوللـــو أغلـــو، إلـــى جانـــب أعضـــاء 
ســـفارة مملكـــة البحرين فـــي تركيا وعدد 

من المسؤولين األتراك.
وخـــالل الزيارة نقل الســـيد تعـــازي مملكة 
البحريـــن قيـــادًة وحكومـــًة وشـــعبًا، إلـــى 
جمهوريـــة تركيـــا وأســـر الضحايـــا، مبينـــًا 
أن هذه الشـــحنة تأتي تنفيـــذًا لتوجيهات 
األشـــقاء  تجـــاه  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة 
جـــراء  تركيـــا وســـوريا  فـــي  واألصدقـــاء 
لهـــا،  تعرضـــوا  التـــي  اإلنســـانية  الكارثـــة 
وبدعم من قبل الحكومة الموقرة برئاســـة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة وبمتابعة حثيثة مـــن ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون الشباب 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 

مؤكدًا وقوف مملكة البحرين مع الشـــعب 
التركي والسوري في هذه الكارثة األليمة.
من جانبه، أعرب ممثل رئاسة الجمهورية 
التركيـــة علـــي ياســـين ســـردار عـــن شـــكر 
وتقديـــر جمهورية تركيا قيـــادة وحكومة 
وشـــعبًا لهـــذا الموقـــف النبيـــل مـــن مملكة 
البحرين، مشـــيدًا بتوجيهات جاللة الملك 
المعظم بتقديم العون إلى ضحايا الزلزال 
مواجهـــة  علـــى  لمســـاعدتهم  تركيـــا  فـــي 
تداعيـــات هـــذه الكارثـــة المؤلمـــة، مؤكـــدًا 
امتنـــان جمهوريـــة تركيا قيـــادًة وحكومًة 
وشـــعبًا لمـــا أبدتـــه مملكـــة البحريـــن مـــن 
الزلـــزال  مـــع ضحايـــا  وتضامـــن  تعاطـــف 
وحرصهـــا علـــى الوقوف إلـــى جانبهم في 
بعمـــق  مشـــيدًا  الصعبـــة،  الظـــروف  هـــذه 
العالقة التي تربط بين البلدين والشعبين 
الصديقين، مؤكًدا بأن هذا الشعور األخوي 
مـــن قبـــل مملكـــة البحرين غير مســـتغرب 
علـــى مملكـــة البحريـــن والتـــي كانـــت وال 
تزال سباقة في دعم األشقاء واألصدقاء 
فـــي مختلف الظـــروف، مبينًا بـــأن أكثر ما 
يميـــز مملكـــة البحريـــن ليس فقـــط تقديم 
المســـاعدات بـــل أيضا ســـرعة االســـتجابة 

والمتابعة المستمرة لمشاريعها.
كما قام الســـيد خـــالل الزيارة بتفقد بعض 
المناطق المتضررة مـــن الزلزال والوقوف 
علـــى الحجم الكبيـــر من األضرار، مشـــيدًا 
بـــدور فريـــق اإلنقاذ البحرينـــي وجهودهم 
الكبيرة في مســـاعدة األشقاء واألصدقاء 
عـــن  والبحـــث  المصابيـــن  إنقـــاذ  فـــي 

المفقودين جراء الزلزال الكبير.
المتضرريـــن  زار مركـــز خدمـــة  قـــام  كمـــا 
والوقـــوف على أهم االحتياجات وطريقة 
ســـير العمـــل فـــي المركـــز والتقـــى خـــالل 
الزيارة بمجموعة من األهالي المتضررين، 
وأسر الضحايا حيث نقل لهم تعازي مملكة 
البحريـــن حكومـــًة وقيادًة وشـــعبًا، ســـائالً 

المولـــى القديـــر أن يرحم ضحايـــا الزلزال 
ويمـــن بالشـــفاء علـــى جميـــع المصابيـــن، 
جـــراء  الجميـــع  قلـــوب  علـــى  يربـــط  وأن 
هذا المصـــاب الجلل، مبينًا بأن المؤسســـة 
وبتوجيـــه  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
ودعـــم مـــن القيـــادة الرشـــيدة تعمـــل على 
القيام بالعديد من المبادرات والجهود؛ من 
أجل دعم ومســـاندة األشـــقاء واألصدقاء 
جراء هذه الكارثة اإلنسانية األليمة وذلك 
انطالقًا مـــن العالقات األخوية التي تربط 
بيـــن مملكـــة البحرين وجمهوريتـــي تركيا 
وسوريا، مؤكدًا وقوف البحرين معهم في 
هـــذه المحنة اإلنســـانية ومســـاعدتهم في 
التخفيف من هذا المصاب األليم، وتوفير 

مختلـــف االحتياجات التـــي هم في أمس 
الحاجة لها.

المنامة - وزارة الخارجية

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تركيا تستقبل شحنة المساعدات البحرينية األولى

تسليم شحنة المساعدات اإلغاثية البحرينية إلى ضحايا الزلزال

تحوي مواد طبية وغذائية وإغاثية متنوعة

تنفيًذا لتوجيهات الملك المعظم... وممثل الرئاسة التركي: شكًرا لموقف البحرين

الرفاع - قوة الدفاع

البحـــث  فريـــق  جهـــود  تتواصـــل 
واإلنقـــاذ التابـــع للحـــرس الملكي بقوة 
دفـــاع البحرين فـــي مهمتهـــا اإلغاثية 
الغيـــث  “ســـواعد  عمليـــة  اإلنســـانية 
واســـتخراج  الناجيـــن  عـــن  للبحـــث   “
الجرحـــى والمصابين وانتشـــال جثث 
الضحايـــا من تحت األنقـــاض للمباني 
التـــي دمرهـــا الزلـــزال العنيـــف الـــذي 
ضرب كل مـــن تركيا وســـوريا، والذي 
خلف أضراًرا في األرواح والممتلكات 
فـــي المناطـــق المتضـــررة مـــن الزلزال 

في منطقة هاتاي التركية.
وتأتي مشـــاركة فريق البحث واإلنقاذ 
التابـــع للحـــرس الملكـــي بقـــوة دفـــاع 
البحريـــن ضمـــن المبادرات اإلنســـانية 
لمســـاعدة متضـــرري الزلـــزال، حيـــث 
يقـــوم الفريق بأداء مهامـــه وواجباته 
فـــي ظـــروف جوية صعبـــة إال أن تلك 
الظروف وذلك الطقس لم يثِن الفريق 
عن مواصلـــة مهامه التي يؤديها على 
أكمـــل وجـــه وباحترافية ودقـــة عالية 
فـــي التعامـــل مـــع األنقـــاض والمباني 
الطبيعيـــة  الظاهـــرة  جـــراء  المهدمـــة 
المدمرة ولســـاعات طويلـــة من اليوم 

وذلك تجســـيًدا للدور اإلنساني النبيل 
ومـــد يد العـــون الذي تقوم بـــه مملكة 

البحرين للمتضررين والمحتاجين في 
جميع الدول الشقيقة والصديقة.

عمليــة “ســواعــد الغيــث” مستمــرة

مركز البحرين العالمي للمعارض - الصخير
2023 مارس 12-9

كريمة برعاية
خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة من
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة األشغال

الحواج  إبراهيم  األشغال  وزير  استقبل 
القنصل  بوليديس  كريستوس  بمكتبه، 
مملكة  لــدى  قبرص  لجمهورية  الفخري 
مجاالت  استعراض  تم  حيث  البحرين، 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وخــــال الــلــقــاء، بــحــث وزيــــر األشــغــال 
ــادة مــن  ــ ــف ــ ــت مــــجــــاالت الـــتـــعـــاون واالســ
تطوير  في مجاالت  القبرصية  الخبرات 

بعمق  مشيًدا  والتعمير،  التحتية  البنية 
وما  الصديقين  البلدين  بين  الــعــاقــات 

تشهده من تطور مستمر.
من جهته، أعرب القنصل القبرصي عن 
البلدين  بين  العاقات  لتطوير  تطلعه 
وزارة  بــجــهــود  مـــشـــيـــًدا  الــصــديــقــيــن، 
البنية  تــحــديــث  مــجــال  فـــي  ــال  ــغـ األشـ
متطلًعا  ــبــحــريــن،  ال بــمــمــلــكــة  الــتــحــتــيــة 
الســتــمــراره بــيــن الــجــانــبــيــن بــمــا يحقق 

األهداف المشتركة.

بحث التعاون مع قبرص بمجاالت تطوير البنية التحتية

الموانئ  أعلنت إحصاءات شؤون 
والــــمــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة بــــــــوزارة 
الــمــواصــات واالتــصــاالت األرقــام 
الماضي  يناير  لشهر  اإلحــصــائــيــة 
بن  خليفة  لميناء  ــجــاري  ال للعام 
ســـلـــمـــان، وبـــلـــغ عــــدد الـــحـــاويـــات 
التجارية 34.888 حاوية تجارية، 
طــن،   3.245 ــعــامــة  ال ــع  ــبــضــائ وال

والمركبات 2351، السفن 64.

ــاءات شــــؤون  ــ ــصــ ــ وأشــــــــــارت إحــ
ــدد الــرخــص  ــــى أن عــ الـــمـــوانـــئ إل
عدد  بلغ  فيما   ،27 بلغ  التجارية 
 211 ــم إصــــدار  15 وتـ الــتــفــتــيــش 
ــغ عــدد  ــل شـــهـــادة مــــغــــادرة، كــمــا ب
إحـــــصـــــاءات مـــنـــاولـــة األرصـــفـــة 
الــــخــــاصــــة لـــلـــبـــضـــائـــع الـــصـــلـــبـــة 
بلغ  بينما  متري،  طن   2.852.384

عدد البضائع السائلة 636.507.

34 ألف حاوية تجارية واردات وصادرات يناير الماضي

وزير البلديات يستقبل المتأهلين للمرحلة األخيرة من “فكرة”
دراسة تبني مبادرتهم لدعم المزارعين البحرينيين

استقبل وزير شؤون البلديات والزراعة 
ــــوزارة  ــل الــمــبــارك بــحــضــور وكــيــل ال وائـ
ــبــلــديــات الــشــيــخ مــحــمــد بن  لـــشـــؤون ال
المتسابقين  من  ثاثة  خليفة  آل  أحمد 
النهائية من مسابقة  للمرحلة  المتأهلين 
بنسختها  “فــكــرة”  الــحــكــومــي  االبــتــكــار 
ــقـــت تــنــفــيــذًا  ــلـ ــتــــي أطـ ــ الـــخـــامـــســـة، ال
مجلس  رئــيــس  العهد  ــي  ول لتوجيهات 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، مــشــيــدًا 
سموه  يوليه  الــذي  واالهتمام  بالحرص 
وتعزيز  الحكومية  الــطــاقــات  بتشجيع 
الحكومي  العمل  في  واالبتكار  اإلبــداع 

بما يحقق التطلعات المنشودة.
الـــوزيـــر حـــرص صــاحــب السمو  وثــمــن 
الــوزراء على  العهد رئيس مجلس  ولي 
االهتمام باألفكار الرائدة، مشيدا بالدعم 

لدن  به مسابقة فكرة من  الــذي تحظى 
سموه بما يسهم في بلورة أفكار ورؤى 
وتسهم  الحكومي  العمل  تخدم  جديدة 

في تطويره.
اللقاء على  المبارك خال  الوزير  واطلع 
وزارة  مــن  الــثــاثــة  المتسابقين  فــكــرة 
محمد  الشيخ  مــن  كــل  وهــم  الداخلية، 
بن حمد آل خليفة وحصة بركات آل بن 

علي وحمد علي عبدهللا، حيث تتلخص 
إلكتروني  تطبيق  تدشين  في  فكرتهم 
ــمــزارعــيــن  ــهــواتــف الــذكــيــة يــمــّكــن ال ــل ل
البحرينيين وأصحاب المشاتل الزراعية 
من عرض منتجاتهم بحيث تصل ألكبر 
ــذيــن يــرغــبــون في  عـــدد مــن الــعــمــاء ال
تشجير  أو  الــزراعــيــة  المنتجات  شـــراء 

حدائقهم.

وأكد الوزير حرص الوزارة على االهتمام 
بمثل هذه األفكار التي تدعم المزارعين 
والعمل  دراســتــهــا  مــؤكــدا  البحرينيين، 
دور  تعزيز  من  يمكن  بما  تطبيقها  على 

الوزارة في دعم المزارعين.
والــزراعــة  البلديات  وزيــر شــؤون  وثمن 
فكرة المتسابقين الثاثة، وقال “نفتخر 
بــالــكــفــاءات الــوطــنــيــة ونــشــجــع األفــكــار 
الريادية التي تصب في مصلحة تطوير 

العمل الحكومي”.
ــوزارة ســتــأخــذ بــاالعــتــبــار  ــ ــ ــأن ال ــد بـ وأكــ
الــثــاثــة؛  المتسابقين  فــكــرة  تــفــاصــيــل 
مع  يتماشى  بما  منها  االستفادة  بغرض 
التي تصب في  الــوزارة  خطط وبرامج 
للمتسابقين جهدهم  مقدرًا  الغاية،  ذات 
الــكــبــيــر ومــقــتــرحــهــم فـــي مـــجـــال دعــم 

المزارعين البحرينيين.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - بنا

  أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
أحمد  الحكومية  للمستشفيات 
العمليات  قــســم  أن  األنـــصـــاري، 
أنجز  الطبي  السلمانية  بمجمع 
خــال  جــراحــيــة  عــمــلــيــة   1758
شهر يناير الماضي، وذلك ضمن 
اآلليات التنفيذية لخطة تقليص 
قــوائــم االنــتــظــار الــجــاري العمل 

عليها.
شملت  العمليات  أن  ــح   وأوضــ
مجمع  فــي  طبيا  تخصصا   14
السلمانية الطبي، منوها باستمرار 
في  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
الكفيلة  االستراتيجيات  تبني 
بــتــطــويــر الــخــدمــات فــي جميع 
الحكومية السيما  المستشفيات 
ــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي،  ب
1571 عملية جراحية  بـ  مقارنة 

 2022 العام  من  ديسمبر  بشهر 
الماضي.

وأضاف األنصاري أنه تم إجراء 
لــجــراحــة األســـنـــان  53 عــمــلــيــة 
جراحة  عملية  و364  والفكين، 
لــجــراحــة  عملية  و353  عــامــة، 
لجراحة  عملية  و32  الــعــظــام، 
عملية  و26  الــدمــويــة،  األوعــيــة 
و132  األعــصــاب،  طب  لجراحة 
واألذن  األنـــف  لــجــراحــة  عملية 
والحنجرة، و134 عملية جراحة 
عملية  و116  ووالدة،  نـــســـاء 
ــيــة،  ــول ــب لـــجـــراحـــة الـــمـــســـالـــك ال
أطـــفـــال،  جـــراحـــة  عــمــلــيــة  و91 
الــحــروق  عــمــلــيــة جـــراحـــة  و58 
والـــتـــجـــمـــيـــل، وأربـــــــع عــمــلــيــات 
و306  الكلى،  لــزراعــة  جراحية 
عمليات إجراءات مناظير، و15 

عمليات إجــراءات تخدير، و92 
عملية لجراحة العيون.

الرئيس  أشاد  الصدد،  هذا  وفي 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات 
الكوادر  كافة  بجهود  الحكومية 
الصحية بقسم العمليات بمجمع 
السلمانية الطبي، والتي ساهمت 
بــإخــاصــهــا وعــمــلــهــا الــجــاد في 
خــدمــة عــدد أكــبــر مــن المرضى 
وتقليص قوائم االنتظار، مشيرا 
إلعـــادة  مستمر  الــعــمــل  أن  إلـــى 
جدولة المواعيد وفق المنهجية 
المقررة، مؤكدا في الوقت ذاته 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــزام الــمــرضــى 
بالمواعيد المحددة لهم؛ لضمان 
ــم عـــلـــى الـــخـــدمـــات  ــهـ ــولـ ــصـ حـ
المناسب  الــوقــت  فــي  الصحية 

وعدم تأثر خططهم العاجية.

الجراحة العامة والعظام والمناظير في الصدارة

“السلمانية” ينجز 1758 عملية جراحية خالل يناير

“األهلية”: مركز متخصص في ريادة األعمال الحتضان أفكار الطلبة ومساندتهم
أكد نائب رئيس الجامعة األهلية مختار 
األعــمــال  ريـــادة  حــضــور  على  الهاشمي 
جميع  فــي  ومــهــاريــا  وبحثيا  أكــاديــمــيــا 
أنشطة وبرامج الجامعة األهلية، مشيرا 
كبيرا  شــوطــا  قطعت  الجامعة  أن  ــى  إل
واتــجــاهــات  ومفاهيم  قيم  تجذير  فــي 
برامجها  مختلف  فــي  األعـــمـــال  ــادة  ــ ري
وتخصصاتها، إيمانا منها بأهمية انفتاح 
خريجيها على ريادة األعمال واكتسابها 
بما  األساسية،  معارفها ومهاراتها  جميع 
ينسجم مع استراتيجيات األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي ومميزات التعليم 
ــذي تــحــرص الــجــامــعــة على  الــعــصــري الـ

تقديمه.
الجامعة  اهتمام  أن  الهاشمي  وأوضــح 
بــريــادة األعــمــال رافـــق الــســنــوات األول 
من تأسيسها قبل نحو 22 عاما، وتنامى 

ــن خــريــجــي  ــد مــ ــديـ ــعـ عـــبـــر تــشــجــيــع الـ
شركات  إنشاء  على  منتسبيها  الجامعة 
ومــؤســســات خــاصــة تــتــســع ويــتــعــاظــم 

شأنها تدريجيا.
وأوضح أن الجامعة وتتويجا لما حققته 
أطلقت  المجال،  هــذا  في  نجاحات  من 
فــي الــعــام 2017 مــركــز ريـــادة األعــمــال 
بالجامعة يؤطر وينظم أنشطة وفعاليات 
الجامعة المستمرة بشأن ريادة األعمال، 
ــشــكــل ســنــوي  حــيــث يــقــيــم الـــمـــركـــز وب
والمنتديات  والندوات  الــورش  عشرات 
والمعارض ومختلف الفعاليات المحفزة 
على االنخراط في ميدان ريادة األعمال.

الهاشمي  أوضــح  البحثي  المجال  وفــي 
أن كلية الدراسات العليا والبحوث ضمن 
ريــــادة األعـــمـــال فــي مــقــدمــة الــعــنــاويــن 
الجامعة  أســاتــذة  تحظ  الــتــي  البحثية 

وعموم  فيها  العليا  الـــدراســـات  وطلبة 
مع  بها  واالهــتــمــام  تناولها  على  الطلبة 
تنمية  في  كبرى  أهمية  من  المجال  لها 
ــتـــصـــاد وخـــلـــق فــــرص واعــــــدة في  االقـ
بذلها عدد  التي  بالجهود  السوق، منوها 
برنامج  وخريجي  وطلبة  أســاتــذة  مــن 
ماجستير إدارة األعمال في هذا المجال، 
من  العديد  الجامعة  باحثو  أنجز  حيث 
الـــدراســـات الــمــتــصــلــة بـــريـــادة األعــمــال 
مجات  في  منها  العديد  نشرت  والتي 

عالمية محكمة وذات سمعة عالية.
األكاديمية  للشؤون  الرئيس  نائب  ونوه 
الــجــامــعــة مــاضــيــة فــي خطتها  أن  إلـــى 
نحو تخصيص مقرر دراســي في ريادة 
تقدمه  أكــاديــمــي  برنامج  لكل  األعــمــال 
الجامعة، إذ تقدم الجامعة 5 برامج في 
5 بــرامــج أكاديمية  ريـــادة األعــمــال فــي 

بدرجة البكالوريوس في الوقت الحاضر 
وتعتزم تعميم ذلك على جميع برامجها 
ــفــتــرة الــقــصــيــرة الــمــقــبــلــة، بما  خـــال ال
األهلية  الجامعة  خريجي  جميع  يمكن 
ــمــهــارات األســاســيــة  بــا اســتــثــنــاء مــن ال
ــادة  ريـ مــجــال  فــي  العلمية  والــمــعــارف 

األعمال.
ريــادة  مركز  أكــدت مديرة  ومــن جهتها، 
األعمال بالجامعة ماريا صابري أن مركز 
اتــجــاهــا جــديــدا  ــادة األعــمــال يتبنى  ــ ري
وفريدا من نوعه في تغيير مفهوم ريادة 
المفهوم  هــذا  يقتصر  ال  حيث  األعــمــال 

فقط  التجارية  التخصصات  طلبة  على 
كما قد تتصور األذهان، إنما على جميع 
الذين  التخصصات  مختلف  من  الطلبة 
يــمــكــنــهــم تــطــويــر الــعــديــد مـــن األفــكــار 
تخصصاتهم  في  أعمال  ريــادة  لمشاريع 

العلمية وفي مختلف المجاالت.
ريــادة  مركز  دور  إلــى  صابري  وتطرقت 
عــلــى تشجيع  يــعــمــل  حــيــث  ــال  ــمــ األعــ
الــطــلــبــة الــجــامــعــيــيــن عــلــى الـــولـــوج في 
إعداد  على  ويعمل  األعمال  ريــادة  عالم 
تأثير  حــول  دراســـات  وإجـــراء  مشاريع 
مــجــال ريـــــادة األعـــمـــال عــلــى الــطــلــبــة، 
المهارات  المركز لصقل  فضا عن سعي 
وتحفيز  الطلبة  لدى  والقيادية  الريادية 
ــجــوانــب اإلبــداعــيــة وتــدريــبــهــم على  ال
إدارة المخاطر، وبالتالي مساعدتهم في 
االرتقاء بأفكارهم ومشاريعهم الخاصة.

المنامة - الجامعة األهلية

مختار الهاشميماريا صابري

المنامة - المستشفيات الحكومية

ــاء  ــ ــن ــس مـــجـــلـــس أمــ ــ ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
الشيخ  الحكومية  المستشفيات 
هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، أن 
مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا 
المنجلي  الدم  بصحة مرضى فقر 
)السكلر( من خال تقديم الرعاية 
الطبية الشاملة والمتكاملة، مبينًا 
الثالثة ستسهم  الندوة  تنظيم  أن 
في مواصلة العطاء وبذل المزيد 
ارتقاء  مواصلة  نحو  الجهود  من 
لمرضى  خصوصا  الطبي  القطاع 

فقر الدم المنجلي.
ــايــــة رئــيــس  ــى أن رعــ ــ إلـ وأشـــــــار 
الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس 
عبدهللا  بن  محمد  الشيخ  طبيب 
آل خليفة للندوة الثالثة حول فقر 
يوم  ستقام  الــتــي  المنجلي  الـــدم 
السبت الموافق 18 فبراير الجاري 

فــي فــنــدق الــخــلــيــج، ســيــكــون لها 
األثر اإليجابي الكبير على تحقيق 
وضعتها  الــتــي  األهــــــداف  كــامــل 
له  للندوة، مقدمًا  المنظمة  اللجنة 
جزيل الشكر والتقدير على دعمه 

المتواصل واهتمامه المباشر.
سيتخللها  ــنـــدوة  الـ أن  ــح  ــ وأوضـ
من  الرئيسة  المحاور  من  العديد 
الخبراء  من  كوكبة  تواجد  خال 
ــيــن واألكــاديــمــيــيــن  واالســتــشــاري
في  طويا  باعا  يمتلكون  الــذيــن 
حيث  المنجلي،  ــدم  ال فقر  مــرض 
أوراق  تــقــديــم  ــدوة  ــنـ الـ ســتــشــهــد 
ــهــــدف إلـــى  ــ عــلــمــيــة مـــتـــطـــورة ت
مواصلة ارتقاء هذا القطاع المهم.

ــى أن الـــنـــدوة ســوف  وأوضــــح إلـ
ــة مــن  ــ ــل ــاعــ ــد مــــشــــاركــــة فــ ــهـ ــشـ تـ
ــدم  ــ ــاج فـــقـــر ال ــعـ الــمــخــتــصــيــن بـ
أطــبــاء مختصين  مــن  الــمــنــجــلــي 
ومــمــرضــيــن إلـــى جــانــب مــرضــى 
لجميع  متمنيًا  وذويــهــم،  السكلر 
المشاركين النجاح وتحقيق كامل 

االستفادة.

برعاية رئيس “األعلى للصحة” وبمشاركة المرضى وذويهم

اعتماد محاور الندوة الوطنية عن “السكلر” السبت المقبل

الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة

النعيمي يشيد بالكفاءات المتميزة من منتسبي “اإلعالم”
منوًها بتأهل يوسف محمد وعبير مفتاح لنهائيات “فكرة”

ــزان  ــام رمــ ــ ــر اإلعــ ــ اســتــقــبــل وزيـ
محمد  يوسف  بمكتبه،  النعيمي، 
اإلعـــــام  ــل  ــ ــائ وســ إدارة  مـــديـــر 
بالوزارة، واإلعامية عبير مفتاح، 
النهائية  للمرحلة  تــأهــا  الــلــذيــن 
بمسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( 

في نسختها الخامسة.
ــر  ــوزيـ وخــــــال الـــلـــقـــاء، أشــــــاد الـ
منتسبي  من  المتميزة  بالكفاءات 
به  تــتــمــتــع  ــا  ومــ اإلعــــــام،  وزارة 
واالبـــتـــكـــار  ــــادرة  ــب ــمــ ــ ال روح  مــــن 
ــهـــود تــطــويــر  لــلــمــســاهــمــة فـــي جـ
القطاع اإلعامي، ضمن توجهات 
ــي الــعــهــد  ــ ــحــكــومــة بـــرئـــاســـة ول ال
صاحب  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
آلــيــات  لتطوير  خليفة،  آل  حــمــد 

مستوى  ورفـــع  الحكومي  العمل 
مختلف  في  الحكومية  الخدمات 

القطاعات.

وعــبــر وزيـــر اإلعـــام عــن سعادته 
الفكرة التي قدمها يوسف  بتأهل 
وســـائـــل  إدارة  ــر  ــ ــدي مــ مـــحـــمـــد 

البحرين”،  “ذاكــرة  بعنوان  اإلعام 
وفـــكـــرة مــنــظــومــة نــقــل الــمــعــرفــة 
اإلعامية  من  المقدمة  )دّربــنــي(، 
عــبــيــر مــفــتــاح، ووصــولــهــمــا إلــى 
المرحلة النهائية لمسابقة االبتكار 
فكرة   12 )فكرة( ضمن  الحكومي 
متأهلة، متمنًيا لهما دوام التوفيق 

والنجاح.
ــر يـــوســـف  ــ ــب مـــــن جـــانـــبـــهـــمـــا، عــ
عــن شكرهما  عــبــيــر  واإلعــامــيــة 
ــام على  ــوزيــر اإلعــ وامــتــنــانــهــمــا ل
للكوادر  الــدائــم  وتشجيعه  دعمه 
وتحفيزهم  بـــالـــوزارة  اإلعــامــيــة 
اإلبداعي  التفكير  من  مزيد  نحو 
بما  لمهاراتهم،  المستمر  والتطوير 
العمل  مسيرة  تطوير  فــي  يسهم 

اإلعامي في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

وزير اإلعالم يستقبل موظفّي الوزارة المتأهلْين للمرحلة النهائية لمسابقة االبتكار الحكومي )فكرة(
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المنامة - وزارة األشغال

الحواج  إبراهيم  األشغال  وزير  استقبل 
القنصل  بوليديس  كريستوس  بمكتبه، 
مملكة  لــدى  قبرص  لجمهورية  الفخري 
مجاالت  استعراض  تم  حيث  البحرين، 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وخــــال الــلــقــاء، بــحــث وزيــــر األشــغــال 
ــادة مــن  ــ ــف ــ ــت مــــجــــاالت الـــتـــعـــاون واالســ
تطوير  في مجاالت  القبرصية  الخبرات 

بعمق  مشيًدا  والتعمير،  التحتية  البنية 
وما  الصديقين  البلدين  بين  الــعــاقــات 

تشهده من تطور مستمر.
من جهته، أعرب القنصل القبرصي عن 
البلدين  بين  العاقات  لتطوير  تطلعه 
وزارة  بــجــهــود  مـــشـــيـــًدا  الــصــديــقــيــن، 
البنية  تــحــديــث  مــجــال  فـــي  ــال  ــغـ األشـ
متطلًعا  ــبــحــريــن،  ال بــمــمــلــكــة  الــتــحــتــيــة 
الســتــمــراره بــيــن الــجــانــبــيــن بــمــا يحقق 

األهداف المشتركة.

بحث التعاون مع قبرص بمجاالت تطوير البنية التحتية

الموانئ  أعلنت إحصاءات شؤون 
والــــمــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة بــــــــوزارة 
الــمــواصــات واالتــصــاالت األرقــام 
الماضي  يناير  لشهر  اإلحــصــائــيــة 
بن  خليفة  لميناء  ــجــاري  ال للعام 
ســـلـــمـــان، وبـــلـــغ عــــدد الـــحـــاويـــات 
التجارية 34.888 حاوية تجارية، 
طــن،   3.245 ــعــامــة  ال ــع  ــبــضــائ وال

والمركبات 2351، السفن 64.

ــاءات شــــؤون  ــ ــصــ ــ وأشــــــــــارت إحــ
ــدد الــرخــص  ــــى أن عــ الـــمـــوانـــئ إل
عدد  بلغ  فيما   ،27 بلغ  التجارية 
 211 ــم إصــــدار  15 وتـ الــتــفــتــيــش 
ــغ عــدد  ــل شـــهـــادة مــــغــــادرة، كــمــا ب
إحـــــصـــــاءات مـــنـــاولـــة األرصـــفـــة 
الــــخــــاصــــة لـــلـــبـــضـــائـــع الـــصـــلـــبـــة 
بلغ  بينما  متري،  طن   2.852.384

عدد البضائع السائلة 636.507.

34 ألف حاوية تجارية واردات وصادرات يناير الماضي

وزير البلديات يستقبل المتأهلين للمرحلة األخيرة من “فكرة”
دراسة تبني مبادرتهم لدعم المزارعين البحرينيين

استقبل وزير شؤون البلديات والزراعة 
ــــوزارة  ــل الــمــبــارك بــحــضــور وكــيــل ال وائـ
ــبــلــديــات الــشــيــخ مــحــمــد بن  لـــشـــؤون ال
المتسابقين  من  ثاثة  خليفة  آل  أحمد 
النهائية من مسابقة  للمرحلة  المتأهلين 
بنسختها  “فــكــرة”  الــحــكــومــي  االبــتــكــار 
ــقـــت تــنــفــيــذًا  ــلـ ــتــــي أطـ ــ الـــخـــامـــســـة، ال
مجلس  رئــيــس  العهد  ــي  ول لتوجيهات 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، مــشــيــدًا 
سموه  يوليه  الــذي  واالهتمام  بالحرص 
وتعزيز  الحكومية  الــطــاقــات  بتشجيع 
الحكومي  العمل  في  واالبتكار  اإلبــداع 

بما يحقق التطلعات المنشودة.
الـــوزيـــر حـــرص صــاحــب السمو  وثــمــن 
الــوزراء على  العهد رئيس مجلس  ولي 
االهتمام باألفكار الرائدة، مشيدا بالدعم 

لدن  به مسابقة فكرة من  الــذي تحظى 
سموه بما يسهم في بلورة أفكار ورؤى 
وتسهم  الحكومي  العمل  تخدم  جديدة 

في تطويره.
اللقاء على  المبارك خال  الوزير  واطلع 
وزارة  مــن  الــثــاثــة  المتسابقين  فــكــرة 
محمد  الشيخ  مــن  كــل  وهــم  الداخلية، 
بن حمد آل خليفة وحصة بركات آل بن 

علي وحمد علي عبدهللا، حيث تتلخص 
إلكتروني  تطبيق  تدشين  في  فكرتهم 
ــمــزارعــيــن  ــهــواتــف الــذكــيــة يــمــّكــن ال ــل ل
البحرينيين وأصحاب المشاتل الزراعية 
من عرض منتجاتهم بحيث تصل ألكبر 
ــذيــن يــرغــبــون في  عـــدد مــن الــعــمــاء ال
تشجير  أو  الــزراعــيــة  المنتجات  شـــراء 

حدائقهم.

وأكد الوزير حرص الوزارة على االهتمام 
بمثل هذه األفكار التي تدعم المزارعين 
والعمل  دراســتــهــا  مــؤكــدا  البحرينيين، 
دور  تعزيز  من  يمكن  بما  تطبيقها  على 

الوزارة في دعم المزارعين.
والــزراعــة  البلديات  وزيــر شــؤون  وثمن 
فكرة المتسابقين الثاثة، وقال “نفتخر 
بــالــكــفــاءات الــوطــنــيــة ونــشــجــع األفــكــار 
الريادية التي تصب في مصلحة تطوير 

العمل الحكومي”.
ــوزارة ســتــأخــذ بــاالعــتــبــار  ــ ــ ــأن ال ــد بـ وأكــ
الــثــاثــة؛  المتسابقين  فــكــرة  تــفــاصــيــل 
مع  يتماشى  بما  منها  االستفادة  بغرض 
التي تصب في  الــوزارة  خطط وبرامج 
للمتسابقين جهدهم  مقدرًا  الغاية،  ذات 
الــكــبــيــر ومــقــتــرحــهــم فـــي مـــجـــال دعــم 

المزارعين البحرينيين.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - بنا

  أكــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
أحمد  الحكومية  للمستشفيات 
العمليات  قــســم  أن  األنـــصـــاري، 
أنجز  الطبي  السلمانية  بمجمع 
خــال  جــراحــيــة  عــمــلــيــة   1758
شهر يناير الماضي، وذلك ضمن 
اآلليات التنفيذية لخطة تقليص 
قــوائــم االنــتــظــار الــجــاري العمل 

عليها.
شملت  العمليات  أن  ــح   وأوضــ
مجمع  فــي  طبيا  تخصصا   14
السلمانية الطبي، منوها باستمرار 
في  الــحــكــومــيــة  المستشفيات 
الكفيلة  االستراتيجيات  تبني 
بــتــطــويــر الــخــدمــات فــي جميع 
الحكومية السيما  المستشفيات 
ــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي،  ب
1571 عملية جراحية  بـ  مقارنة 

 2022 العام  من  ديسمبر  بشهر 
الماضي.

وأضاف األنصاري أنه تم إجراء 
لــجــراحــة األســـنـــان  53 عــمــلــيــة 
جراحة  عملية  و364  والفكين، 
لــجــراحــة  عملية  و353  عــامــة، 
لجراحة  عملية  و32  الــعــظــام، 
عملية  و26  الــدمــويــة،  األوعــيــة 
و132  األعــصــاب،  طب  لجراحة 
واألذن  األنـــف  لــجــراحــة  عملية 
والحنجرة، و134 عملية جراحة 
عملية  و116  ووالدة،  نـــســـاء 
ــيــة،  ــول ــب لـــجـــراحـــة الـــمـــســـالـــك ال
أطـــفـــال،  جـــراحـــة  عــمــلــيــة  و91 
الــحــروق  عــمــلــيــة جـــراحـــة  و58 
والـــتـــجـــمـــيـــل، وأربـــــــع عــمــلــيــات 
و306  الكلى،  لــزراعــة  جراحية 
عمليات إجراءات مناظير، و15 

عمليات إجــراءات تخدير، و92 
عملية لجراحة العيون.

الرئيس  أشاد  الصدد،  هذا  وفي 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات 
الكوادر  كافة  بجهود  الحكومية 
الصحية بقسم العمليات بمجمع 
السلمانية الطبي، والتي ساهمت 
بــإخــاصــهــا وعــمــلــهــا الــجــاد في 
خــدمــة عــدد أكــبــر مــن المرضى 
وتقليص قوائم االنتظار، مشيرا 
إلعـــادة  مستمر  الــعــمــل  أن  إلـــى 
جدولة المواعيد وفق المنهجية 
المقررة، مؤكدا في الوقت ذاته 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــزام الــمــرضــى 
بالمواعيد المحددة لهم؛ لضمان 
ــم عـــلـــى الـــخـــدمـــات  ــهـ ــولـ ــصـ حـ
المناسب  الــوقــت  فــي  الصحية 

وعدم تأثر خططهم العاجية.

الجراحة العامة والعظام والمناظير في الصدارة

“السلمانية” ينجز 1758 عملية جراحية خالل يناير

“األهلية”: مركز متخصص في ريادة األعمال الحتضان أفكار الطلبة ومساندتهم
أكد نائب رئيس الجامعة األهلية مختار 
األعــمــال  ريـــادة  حــضــور  على  الهاشمي 
جميع  فــي  ومــهــاريــا  وبحثيا  أكــاديــمــيــا 
أنشطة وبرامج الجامعة األهلية، مشيرا 
كبيرا  شــوطــا  قطعت  الجامعة  أن  ــى  إل
واتــجــاهــات  ومفاهيم  قيم  تجذير  فــي 
برامجها  مختلف  فــي  األعـــمـــال  ــادة  ــ ري
وتخصصاتها، إيمانا منها بأهمية انفتاح 
خريجيها على ريادة األعمال واكتسابها 
بما  األساسية،  معارفها ومهاراتها  جميع 
ينسجم مع استراتيجيات األمانة العامة 
لمجلس التعليم العالي ومميزات التعليم 
ــذي تــحــرص الــجــامــعــة على  الــعــصــري الـ

تقديمه.
الجامعة  اهتمام  أن  الهاشمي  وأوضــح 
بــريــادة األعــمــال رافـــق الــســنــوات األول 
من تأسيسها قبل نحو 22 عاما، وتنامى 

ــن خــريــجــي  ــد مــ ــديـ ــعـ عـــبـــر تــشــجــيــع الـ
شركات  إنشاء  على  منتسبيها  الجامعة 
ومــؤســســات خــاصــة تــتــســع ويــتــعــاظــم 

شأنها تدريجيا.
وأوضح أن الجامعة وتتويجا لما حققته 
أطلقت  المجال،  هــذا  في  نجاحات  من 
فــي الــعــام 2017 مــركــز ريـــادة األعــمــال 
بالجامعة يؤطر وينظم أنشطة وفعاليات 
الجامعة المستمرة بشأن ريادة األعمال، 
ــشــكــل ســنــوي  حــيــث يــقــيــم الـــمـــركـــز وب
والمنتديات  والندوات  الــورش  عشرات 
والمعارض ومختلف الفعاليات المحفزة 
على االنخراط في ميدان ريادة األعمال.

الهاشمي  أوضــح  البحثي  المجال  وفــي 
أن كلية الدراسات العليا والبحوث ضمن 
ريــــادة األعـــمـــال فــي مــقــدمــة الــعــنــاويــن 
الجامعة  أســاتــذة  تحظ  الــتــي  البحثية 

وعموم  فيها  العليا  الـــدراســـات  وطلبة 
مع  بها  واالهــتــمــام  تناولها  على  الطلبة 
تنمية  في  كبرى  أهمية  من  المجال  لها 
ــتـــصـــاد وخـــلـــق فــــرص واعــــــدة في  االقـ
بذلها عدد  التي  بالجهود  السوق، منوها 
برنامج  وخريجي  وطلبة  أســاتــذة  مــن 
ماجستير إدارة األعمال في هذا المجال، 
من  العديد  الجامعة  باحثو  أنجز  حيث 
الـــدراســـات الــمــتــصــلــة بـــريـــادة األعــمــال 
مجات  في  منها  العديد  نشرت  والتي 

عالمية محكمة وذات سمعة عالية.
األكاديمية  للشؤون  الرئيس  نائب  ونوه 
الــجــامــعــة مــاضــيــة فــي خطتها  أن  إلـــى 
نحو تخصيص مقرر دراســي في ريادة 
تقدمه  أكــاديــمــي  برنامج  لكل  األعــمــال 
الجامعة، إذ تقدم الجامعة 5 برامج في 
5 بــرامــج أكاديمية  ريـــادة األعــمــال فــي 

بدرجة البكالوريوس في الوقت الحاضر 
وتعتزم تعميم ذلك على جميع برامجها 
ــفــتــرة الــقــصــيــرة الــمــقــبــلــة، بما  خـــال ال
األهلية  الجامعة  خريجي  جميع  يمكن 
ــمــهــارات األســاســيــة  بــا اســتــثــنــاء مــن ال
ــادة  ريـ مــجــال  فــي  العلمية  والــمــعــارف 

األعمال.
ريــادة  مركز  أكــدت مديرة  ومــن جهتها، 
األعمال بالجامعة ماريا صابري أن مركز 
اتــجــاهــا جــديــدا  ــادة األعــمــال يتبنى  ــ ري
وفريدا من نوعه في تغيير مفهوم ريادة 
المفهوم  هــذا  يقتصر  ال  حيث  األعــمــال 

فقط  التجارية  التخصصات  طلبة  على 
كما قد تتصور األذهان، إنما على جميع 
الذين  التخصصات  مختلف  من  الطلبة 
يــمــكــنــهــم تــطــويــر الــعــديــد مـــن األفــكــار 
تخصصاتهم  في  أعمال  ريــادة  لمشاريع 

العلمية وفي مختلف المجاالت.
ريــادة  مركز  دور  إلــى  صابري  وتطرقت 
عــلــى تشجيع  يــعــمــل  حــيــث  ــال  ــمــ األعــ
الــطــلــبــة الــجــامــعــيــيــن عــلــى الـــولـــوج في 
إعداد  على  ويعمل  األعمال  ريــادة  عالم 
تأثير  حــول  دراســـات  وإجـــراء  مشاريع 
مــجــال ريـــــادة األعـــمـــال عــلــى الــطــلــبــة، 
المهارات  المركز لصقل  فضا عن سعي 
وتحفيز  الطلبة  لدى  والقيادية  الريادية 
ــجــوانــب اإلبــداعــيــة وتــدريــبــهــم على  ال
إدارة المخاطر، وبالتالي مساعدتهم في 
االرتقاء بأفكارهم ومشاريعهم الخاصة.

المنامة - الجامعة األهلية

مختار الهاشميماريا صابري

المنامة - المستشفيات الحكومية

ــاء  ــ ــن ــس مـــجـــلـــس أمــ ــ ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
الشيخ  الحكومية  المستشفيات 
هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، أن 
مملكة البحرين تولي اهتماما كبيرا 
المنجلي  الدم  بصحة مرضى فقر 
)السكلر( من خال تقديم الرعاية 
الطبية الشاملة والمتكاملة، مبينًا 
الثالثة ستسهم  الندوة  تنظيم  أن 
في مواصلة العطاء وبذل المزيد 
ارتقاء  مواصلة  نحو  الجهود  من 
لمرضى  خصوصا  الطبي  القطاع 

فقر الدم المنجلي.
ــايــــة رئــيــس  ــى أن رعــ ــ إلـ وأشـــــــار 
الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس 
عبدهللا  بن  محمد  الشيخ  طبيب 
آل خليفة للندوة الثالثة حول فقر 
يوم  ستقام  الــتــي  المنجلي  الـــدم 
السبت الموافق 18 فبراير الجاري 

فــي فــنــدق الــخــلــيــج، ســيــكــون لها 
األثر اإليجابي الكبير على تحقيق 
وضعتها  الــتــي  األهــــــداف  كــامــل 
له  للندوة، مقدمًا  المنظمة  اللجنة 
جزيل الشكر والتقدير على دعمه 

المتواصل واهتمامه المباشر.
سيتخللها  ــنـــدوة  الـ أن  ــح  ــ وأوضـ
من  الرئيسة  المحاور  من  العديد 
الخبراء  من  كوكبة  تواجد  خال 
ــيــن واألكــاديــمــيــيــن  واالســتــشــاري
في  طويا  باعا  يمتلكون  الــذيــن 
حيث  المنجلي،  ــدم  ال فقر  مــرض 
أوراق  تــقــديــم  ــدوة  ــنـ الـ ســتــشــهــد 
ــهــــدف إلـــى  ــ عــلــمــيــة مـــتـــطـــورة ت
مواصلة ارتقاء هذا القطاع المهم.

ــى أن الـــنـــدوة ســوف  وأوضــــح إلـ
ــة مــن  ــ ــل ــاعــ ــد مــــشــــاركــــة فــ ــهـ ــشـ تـ
ــدم  ــ ــاج فـــقـــر ال ــعـ الــمــخــتــصــيــن بـ
أطــبــاء مختصين  مــن  الــمــنــجــلــي 
ومــمــرضــيــن إلـــى جــانــب مــرضــى 
لجميع  متمنيًا  وذويــهــم،  السكلر 
المشاركين النجاح وتحقيق كامل 

االستفادة.

برعاية رئيس “األعلى للصحة” وبمشاركة المرضى وذويهم

اعتماد محاور الندوة الوطنية عن “السكلر” السبت المقبل

الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة

النعيمي يشيد بالكفاءات المتميزة من منتسبي “اإلعالم”
منوًها بتأهل يوسف محمد وعبير مفتاح لنهائيات “فكرة”

ــزان  ــام رمــ ــ ــر اإلعــ ــ اســتــقــبــل وزيـ
محمد  يوسف  بمكتبه،  النعيمي، 
اإلعـــــام  ــل  ــ ــائ وســ إدارة  مـــديـــر 
بالوزارة، واإلعامية عبير مفتاح، 
النهائية  للمرحلة  تــأهــا  الــلــذيــن 
بمسابقة االبتكار الحكومي )فكرة( 

في نسختها الخامسة.
ــر  ــوزيـ وخــــــال الـــلـــقـــاء، أشــــــاد الـ
منتسبي  من  المتميزة  بالكفاءات 
به  تــتــمــتــع  ــا  ومــ اإلعــــــام،  وزارة 
واالبـــتـــكـــار  ــــادرة  ــب ــمــ ــ ال روح  مــــن 
ــهـــود تــطــويــر  لــلــمــســاهــمــة فـــي جـ
القطاع اإلعامي، ضمن توجهات 
ــي الــعــهــد  ــ ــحــكــومــة بـــرئـــاســـة ول ال
صاحب  ــوزراء  ــ الـ مجلس  رئــيــس 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
آلــيــات  لتطوير  خليفة،  آل  حــمــد 

مستوى  ورفـــع  الحكومي  العمل 
مختلف  في  الحكومية  الخدمات 

القطاعات.

وعــبــر وزيـــر اإلعـــام عــن سعادته 
الفكرة التي قدمها يوسف  بتأهل 
وســـائـــل  إدارة  ــر  ــ ــدي مــ مـــحـــمـــد 

البحرين”،  “ذاكــرة  بعنوان  اإلعام 
وفـــكـــرة مــنــظــومــة نــقــل الــمــعــرفــة 
اإلعامية  من  المقدمة  )دّربــنــي(، 
عــبــيــر مــفــتــاح، ووصــولــهــمــا إلــى 
المرحلة النهائية لمسابقة االبتكار 
فكرة   12 )فكرة( ضمن  الحكومي 
متأهلة، متمنًيا لهما دوام التوفيق 

والنجاح.
ــر يـــوســـف  ــ ــب مـــــن جـــانـــبـــهـــمـــا، عــ
عــن شكرهما  عــبــيــر  واإلعــامــيــة 
ــام على  ــوزيــر اإلعــ وامــتــنــانــهــمــا ل
للكوادر  الــدائــم  وتشجيعه  دعمه 
وتحفيزهم  بـــالـــوزارة  اإلعــامــيــة 
اإلبداعي  التفكير  من  مزيد  نحو 
بما  لمهاراتهم،  المستمر  والتطوير 
العمل  مسيرة  تطوير  فــي  يسهم 

اإلعامي في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

وزير اإلعالم يستقبل موظفّي الوزارة المتأهلْين للمرحلة النهائية لمسابقة االبتكار الحكومي )فكرة(

حسن عبدالرسول

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/523816020311.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2023/5238#pdf59078
https://www.bna.bh/news?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDmaK4h2cP1RzWlFIat%2BdHvU%3D
https://albiladpress.com/news/2023/5238/bahrain/795693.html



