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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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ــدور  ــتــــمــــام بــ بـــــدأ االهــ
الــمــرأة فــي الــبــحــريــن في 
مــراحــل تــاريــخــيــة ُمــبــكــرة 
خــلــيــفــة  آل  حــــكــــم  مــــــن 
ــرام الـــــذيـــــن حــمــلــوا  ــ ــكــ ــ الــ
ــة أصـــيـــلـــة  ــيــ ــربــ ــة عــ ــافــ ــقــ ثــ
ــن إلـــــــــى قــــنــــاعــــات  ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ تـ
ــدة  ــ ــيـ ــ ــة نـــقـــيـــة ووطـ ــيــ ــنــ ديــ
ــرأة ودورهـــــا  ــمــ بــأهــمــيــة الــ
بالمجتمع،  النهوض  في 
ومازالت البحرين تمضي 
ــا  ــهـ ــرتـ ــيـ ــسـ قـــــــدمـــــــًا فـــــــي مـ
التنموية بمشاركة المرأة 
لوجود  خالفًا  الرجل  مع 
نــصــف مــعــطــل فـــي بعض 

المجتمعات.
باليوم  االحــتــفــال  مــع 

يصادف  الــذي  العالمي  للمرأة  العالمي 
تــســتــشــعــر  ال  عـــــــــام،  كـــــل  مـــــن  مـــــــــارس   8
تحاصر  الــتــي  المظلومية  البحرينيات 

العديد من نساء العالم،
ــرة صــاحــب  ــد حــــضــ ــهـ عـ أن  وخــــاصــــة 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل  الـــجـــاللـ
المعظم، حفظه اهلل  البالد  خليفة ملك 
كــبــرى فــي تمكين  ــاه، شهد مــنــجــزات  ورعــ
عادت  وما  الفرص،  تكافؤ  وتعزيز  المرأة 
حالة المرأة البحرينية تراوح فكرة تعزيز 
مــشــاركــتــهــا فـــي الــحــيــاة الــعــامــة والــشــأن 
نتيجة  تــجــاوزتــهــا  ولــكــنــهــا  الــمــجــتــمــعــي، 
لــتــكــافــؤ الــفــرص عــلــى مــســتــوى الــمــواقــع 
وفــي  الــمــجــاالت،  فــي مختلف  الــقــيــاديــة 

القطاعين العام والخاص.
الــــالمــــحــــدود  الـــمـــلـــكـــي  ــم  ــ ــدعــ ــ الــ إن 
السياسية  حقوقها  مــن  الــمــرأة  وتمكين 
تــواجــدهــا عــضــوة فــي المجالس  وتــعــزيــز 
الــبــلــديــة والــبــرلــمــانــيــة أســهــم فــي تشكيل 
أجل  مــن  لــلــمــرأة  مــســانــدة  استراتيجيات 
مــشــهــودة، قدمت  ونــوعــيــة  كمية  مــشــاركــة 
وجهًا مشرقًا للمرأة البحرينية التي تجد 
بكامل  تحظى  المسيرة  قلب  في  نفسها 

الحقوق وتتقن مختلف الواجبات.
كان  الملكي  النهج  بــهــذا  واســتــرشــاًدا 
تأسيس المجلس األعلى للمرأة في عام 
توجيه  فــي  مهمة  وطنية  محطة  2001م 
المستوى  على  الوطنية  التمكين  جهود 
الجهود  وتوحيد  البحرين،  فــي  النسوي 
الساعية لذلك، الرسمية منها واألهلية، 
ـــن مـــن وضـــع الـــمـــؤشـــرات الــخــاصــة  وُيـــمـــِكّ
باألداء المهني وإعمال الرؤية الطموحة 
األمر  وهو  واالجتهاد،  المخلص  والعمل 

الذي انعكس بصورة جلية 
دور  تفعيل  وواضحة على 
مكانتها  وتــعــزيــز  ــرأة  ــمـ الـ
ــي مـــخـــتـــلـــف األنـــشـــطـــة  ــ فـ
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
ــى  ــلـ واالجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة عـ
الــــــمــــــســــــتــــــوى الـــــوطـــــنـــــي 

واإلقليمي والعالمي.
المرأة  تمثيل  بجانب 
الـــمـــشـــهـــود فــــي مــجــلــســي 
ــواب والــــــشــــــورى، كـــان  ــ ــنـ ــ الـ
التشكيالت  في  حضورها 
ــة لـــصـــاحـــب  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس 
يقدم  اهلل  ــوزراء حفظه  الـ
النموذج والقدوة اللذان يحتذى بهما من 

أجل تعزيز قواعد التنمية المستدامة.
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــرأة  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــق  ــيـ ــقـ تـــحـ إن 
ــرى هـــو بــمــثــابــة رد  ــ لـــإنـــجـــازات تــلــو األخـ
ــكـــل إخـــــــالص واقــــــتــــــدار، فــي  الـــجـــمـــيـــل بـ
مــواقــع مـــازالـــت حــكــرًا عــلــى الـــرجـــال في 
العديد من الدول، مثل السلك القضائي 
في  تمثيلها  على  عـــالوة  والــدبــلــومــاســي، 
سفيرة  واإلقليمية  الــدولــيــة  المنظمات 
ــذا دلـــيـــل واضـــح  ــ لــلــنــســاء الـــعـــربـــيـــات. وهـ
ــع عــلــى اإلمـــكـــانـــيـــات الــكــامــنــة في  ــاطـ وقـ
المشاركة  على  وقدرتها  العربية،  الــمــرأة 

الفّعالة في شتى المجاالت.
ولم يكن التغيير الذي لمسته المرأة 
البحرينية منحصرًا في المواقع القيادية 
حضورها  تثبت  فاإلحصائيات  فحسب، 
فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص بــصــورة 
جوهرية جعلتها جزءًا مؤثرًا وبنيويًا في 
القوى العاملة الوطنية، ومهدت الطريق 
أمام المرأة المبدعة من أجل االرتقاء في 

مسيرتها الشخصية والمهنية.
ــة مــلــكــيــة  ــرؤيــ ــل ذلـــــك أتـــــى ثـــمـــرة لــ كــ
البحرينية  الحكومة  ترجمتها  ســامــيــة، 
بالتنسيق  واضــحــة،  مكتسبات  صــورة  في 
المستمر واإليجابي مع المجلس األعلى 
الملكي  السمو  صاحبة  بــرئــاســة  لــلــمــرأة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
أدى  والــذي  المعظم  البالد  عاهل  قرينة 
دورًا مــشــهــودًا فــي هـــذه الــمــســيــرة وصـــواًل 
جعلتنا  التي  المشرقة  الصورة  هذه  إلى 

نفاخر بها أمام العالم.

عضو مجلس الشورى

المراأة البحرينية في قلب الم�سيرة

بقلم:
إجالل عيسى بوبشيت

ــؤول بــــــــإدارة األرصــــــاد  ــســ قـــــال مـــصـــدر مــ
ــاالت  الـــجـــويـــة بـــــــوزارة الـــمـــواصـــالت واالتــــصــ
ــرائـــط الــطــقــس تــشــيــر الــى  إن تــحــلــيــالت خـ
مــــرور مــنــخــفــض جـــوي عــلــى شــبــه الــجــزيــرة 
العربية ويكون تأثيره مباشرا على المناطق 
السعودية  العربية  المملكة  مــن  الشمالية 
والخليج العربي، على أن يصل امتداده إلى 
 10 الــمــوافــق  الجمعة  يــوم  البحرين  مملكة 
مارس 2023 لتكون األجواء غائمة مع فرصة 

لتساقط أمطار متفرقة.
وكانت مملكة البحرين قد شهدت خالل 
بشكل  دافئًا  طقسًا  الماضية  القليلة  األيــام 
ــرارة عظمى بلغت  نــهــارًا مــع درجــــات حــ عـــام 
منتصف الثالثينات مع اعتدال خالل الليل 
ودرجــــــات صــغــرى بــلــغــت مـــا دون الــعــشــريــن، 
شرقية  جنوبية  مجملها  فــي  الــريــاح  وكــانــت 

خفيفة السرعة.
ستستمر  الـــريـــاح  أن  الــمــصــدر  وأوضـــــح 
إلى  خفيفة  مــن  عــام  بــوجــه  شرقية  جنوبية 
الــقــادم  الجمعة  يــوم  حتى  السرعة  معتدلة 
فوق  وتكون  العالية  الحرارة  درجات  لتستمر 
إلى  تتحول  ثــم  ومــن  مـــارس،  لشهر  المعدل 
شمالية يومي السبت واألحد الموافقين 11 

نشطة  إلـــى  معتدلة  مــن  وتــكــون  ــارس  مـ و12 
مؤقت  انخفاض  يصاحبها  أحيانًا  السرعة 
فــي درجــــات الـــحـــرارة عــلــى أن تــعــاود الــريــاح 
اإلثنين  يوم  من  اعتبارًا  الشرقية  الجنوبية 

الموافق 13 مارس 2023. 

ــوزارة  بــ الــجــويــة  األرصـــــاد  إدارة  وأهـــابـــت 
الكرام  بالمواطنين  المواصالت واالتصاالت 
الرسمية  والــتــحــذيــرات  الــنــشــرات  بــمــتــابــعــة 
عبر  الــجــويــة  األرصــــــاد  إدارة  مـــن  ــادرة  الــــصــ

القنوات الرسمية.

الأر�������س�������د ال����ج����وي����ة: ال���ف���ر����س���ة م��ه��ي���أة 
ل��ت�����س���ق��ط اأم����ط�����ر ي�����وم ال��ج��م��ع��ة ال��م��ق��ب��ل

تـــواصـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــجــــــهــــــود فـــــــي ســـبـــيـــل  بــــــــــذل الــــ
ــا  ــ ــورونــ ــ ــروس كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــــواجـــــهـــــة فـ
)كـــوفـــيـــد-19( مــن أجـــل تأمين 
أفــراد  مختلف  وســالمــة  صحة 
الـــمـــجـــتـــمـــع وفــــئــــاتــــه، والــــــذي 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــويـ أولـ رأس  عـــلـــى  يـــأتـــي 
البحرين  مملكة  قــدمــت  وقـــد 
بذلك نموذًجا متميًزا في إدارة 
ــــك مــــن خـــالل  الـــجـــائـــحـــة، وذلــ
لتطوير  وطــنــي  فــريــق  تشكيل 
وطنية  اســتــراتــيــجــيــة  وتــنــفــيــذ 
انتشار  ومــنــع  الحــتــواء  شاملة 
المبّكر  واستعدادها  الفيروس، 
ــا كـــافـــة اإلجـــــــــراءات  ــاذهــ ــخــ واتــ
الوقائية  والتدابير  االحترازية 
المتوائمة مع توصيات منظمة 

الصحة العالمية.
كما أّن التوجيهات الملكية 
ــيــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب  ــامــ الــــســ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الحثيثة  والمتابعة  المعظم، 
والمستمرة من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
كافة  بتوفير  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
ــة؛ أســهــمــت  اإلمـــكـــانـــات الــــالزمــ
المملكة على  وريــادة  تميز  في 
والدولي  اإلقليمي  المستويين 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة بــكــل 

جدارة واقتدار.
وحــــــــفــــــــاظــــــــًا عــــــلــــــى هــــــذه 
الــمــكــتــســبــات الــصــحــيــة الــتــي 
حــقــقــتــهــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
فإنها  العالمي،  المستوى  على 

ــعـــدالت  ــع مـ ــ ــلـــى رفــ تــــحــــرص عـ
الـــمـــنـــاعـــة الــمــجــتــمــعــيــة ضــد 
اإلصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
)كوفيد-19( ومتحوراته، وذلك 
التطعيمات  توفير  خــالل  مــن 
ــرى  ــ كــــجــــرعــــات أســــاســــيــــة وأخـــ
الوقاية  تعزيز  بهدف  منشطة 
ــة مــــــن الــــفــــيــــروس  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ والـ
لـــذا تــدعــو وزارة  ومــضــاعــفــاتــه، 
الصحة المواطنين والمقيمين 
إلى أخذ التطعيمات المضادة 
ــا ومــتــحــوراتــه  ــورونـ لــفــيــروس كـ
وخصوصًا الجرعات المنشطة 
ــســــب  مــــــــــن الــــــتــــــطــــــعــــــيــــــم بــــحــ
ــات الــــــصــــــادرة، حــيــث  ــيـ ــوصـ ــتـ الـ
على  البحرين  مملكة  حرصت 
توفير تطعيم )فايزر-بيونتك( 
الـــمـــطـــور الـــمـــضـــاد لــلــفــيــروس 

والمتحورات منه.
وأوضحت وزارة الصحة أن 
المنشطة من تطعيم  الجرعة 
)فــــايــــزر – بــيــونــتــك( الــمــطــور 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــم فــ ــهــ ــســ ــ ُت

ــة الــمــواطــنــيــن  ــالمــ صـــحـــة وســ
ــيــــن ورفــــــــــع مـــعـــدل  ــيــــمــ والــــمــــقــ
المناعة لديهم ضد اإلصابات 
ــى الــــشــــديــــدة  ــ ــ الـــمـــتـــوســـطـــة إلـ
بــالــمــرض ومــــا يــصــاحــبــهــا من 
للفئات  وخصوًصا  مضاعفات، 
األكـــــــثـــــــر عــــــرضــــــة لـــمـــخـــاطـــر 
األمــــــــراض مـــمـــن يـــعـــانـــون مــن 
ــة  ــاعــ ــنــ ــمــ أمــــــــــــــراض ضـــــعـــــف الــ
ــة مــثــل  ــنــ ــزمــ ــمــ واألمــــــــــــــراض الــ
القلب  أمــــراض  الــســكــري،  داء 
ــنــــة، أمـــــــــراض الـــجـــهـــاز  الــــمــــزمــ
األورام  الـــمـــزمـــنـــة،  الــتــنــفــســي 
السرطانية، السمنة المفرطة.

ومـــن مــنــطــلــق الــمــســؤولــيــة 
ــل فـــــــــرد فـــي  ــ ــكـ ــ الــــمــــشــــتــــركــــة لـ
المجتمع، تهيب وزارة الصحة 
ممن  المجتمع  أفـــراد  بجميع 
يبلغ 12 عامًا فما فوق المبادرة 
من  المنشطة  الــجــرعــة  بــأخــذ 
ــًا مــن  ــ ــوصــ ــ ــصــ ــ الــــتــــطــــعــــيــــم وخــ
ــك(  ــتــ ــونــ ــيــ ــزر-بــ ــايــ تـــطـــعـــيـــم )فــ
الــــمــــطــــور الــــجــــديــــد لــتــأمــيــن 

ــيــــة ضـــد  ــعــ ــمــ ــتــ حـــــصـــــانـــــة مــــجــ
الفيروس ومتحوراته.

إلى  الصحة  وزارة  وأشـــارت 
ــذه الـــفـــتـــرة مــن  ــ ــــالل هــ ــه خــ ــ أنــ
مرض  فيروسات  تنشط  الــعــام 
األنفلونزا الموسمية، ولتأمين 
انــتــشــارًا  أكــثــرهــا  مــن  الحماية 
وزارة  تـــحـــرص  الـــمـــوســـم،  فــــي 
التطعيم  توفير  على  الصحة 
ـــع مــطــلــع الــمــوســم  ســـنـــويـــًا مـ
لـــيـــتـــســـنـــى لـــلـــراغـــبـــيـــن تــلــقــي 
تــطــعــيــم االنـــفـــلـــونـــزا، وتــوصــي 
جــمــيــع الـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة 
ــفـــال  بــالــتــطــعــيــم، مــنــهــم األطـ
والبالغون  الخامسة  ســن  دون 
فوق سن الخمسين والحوامل 
والــــــمــــــصــــــابــــــون بـــــــاألمـــــــراض 
ــذه  ــأخـ ــم، بـ ــرهــ ــيــ ــة وغــ ــنـ ــزمـ ــمـ الـ
ــــرض  ــمـ ــ ــهــــم مـــــــن الـ ــتــ ــايــ ــمــ لــــحــ
ومضاعفاته الشديدة التي قد 
تـــؤدي إلـــى الـــوفـــاة، كــمــا ُيمكن 
لــمــتــلــقــي تــطــعــيــمــات فـــيـــروس 
ــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( تــلــقــي  ــ ــورونـ ــ كـ
الموسمية  األنفلونزا  تطعيم 

في الوقت ذاته.
إلى  الصحة  وزارة  ونــوهــت 
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الــمــجــتــمــعــي 
الوطنية  الــمــســؤولــيــة  وإدراك 
المشاركة  مــن خــالل  فــرد  لكل 
في الحملة الوطنية للتطعيم 
التطعيمات  بــأخــذ  والــمــبــادرة 
تأمين  في  أهمية  من  لها  لما 
الـــتـــحـــصـــيـــن ضـــــد الـــفـــيـــروس 
ومـــــتـــــحـــــوراتـــــه ورفــــــــــع مـــعـــدل 
الـــمـــنـــاعـــة الــمــجــتــمــعــيــة، إلـــى 
ــراض  جـــانـــب الــتــقــلــيــل مـــن أعــ

ــاتـــه فــي  ــاعـــفـ ــيــــروس ومـــضـ ــفــ الــ
ــه، كــمــا حثت  حــــال اإلصـــابـــة بــ
المجتمع البحريني على اتباع 
للوقاية  االحترازية  اإلجراءات 
مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

ومتحوراته.

نوهت اإلى اأهمية التعاون المجتمعي..

ال�سحة تدع���و اإلىاأخ���ذ جرعة تطعي���م الإنفلونزا المو�س���مية

يـــــرعـــــى الـــــفـــــريـــــق طــبــيــب 
آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة، صباح غد الخميس 9 
مارس 2023 في فندق ومنتجع 
فــعــالــيــات  أمــــــــواج،  بـــجـــزر  آرت 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي لــجــامــعــة 
الــخــلــيــج الــعــربــي »نــحــو أطــبــاء 
وآفاق«،  ابتكارات  المستقبل... 
بشراكة استراتيجية مع شركة 
يستضيف  كـــيـــر.  هــيــلــث  لـــيـــدر 
الــمــؤتــمــر 12 مــتــحــدثــًا دولـــيـــًا 
لمناقشة أحدث االبتكارات في 
التعلم  مــثــل  الــطــبــي  الــتــعــلــيــم 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ بــــاســــتــــخــــدام الـ
الــــمــــتــــقــــدمــــة، واالســـــتـــــخـــــدام 
األمـــثـــل لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
والصحة،  الطبي  التعليم  فــي 
والـــواقـــع االفــتــراضــي واألبــعــاد 
الطبية،  للممارسات  الجديدة 
ــبـــل الــــرعــــايــــة  ــقـ ــتـ وآفـــــــــــاق مـــسـ
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ الـ وإدارة  ــة  ــيـ ــحـ الـــصـ
الــضــخــمــة، ومــســتــقــبــل الــطــب 
الشخصي والتطبيب عن بعد.

ــم بـــأعـــمـــال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيـــــن الـ وبـــ
العربي  الخليج  جامعة  رئيس 
عــبــدالــرحــمــن يوسف  الــدكــتــور 
إلهام  إلــى  يــهــدف  المؤتمر  أن 
الــمــعــلــمــيــن الــطــبــيــيــن لــتــبــنــي 
مــنــاهــج مــبــتــكــرة فـــي الــتــعــلــيــم 
الـــــطـــــبـــــي إلعــــــــــــــداد األطــــــبــــــاء 
ــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة،  ــارســ ــمــ ــمــ ــلــ لــ
وسيناقش التطبيقات العملية 
ــاول االبـــــتـــــكـــــارات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ

الـــحـــالـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة فــي 
إلى  التعليم الطبي، باإلضافة 
للممارسات  الناجحة  النماذج 
في  العلمية  والبحوث  الطبية 
ــبـــي. ويــســتــهــدف  الـــحـــقـــل الـــطـ
الطبيين  المعلمين  المؤتمر 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وقـــيـــادات 
الـــمـــجـــال الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــم 

الطبي.
عقد  توقيت  أهمية  وحــول 
البروفيسور  قال  المؤتمر  هذا 
عميد  اهلل  ضيف  عبدالحليم 
الطبية  والــعــلــوم  الــطــب  كــلــيــة 
بــجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي إن 
الــجــامــعــة قــد حــصــلــت مــؤخــرًا 
الجامعة الصحية  على شهادة 
العالمية،  الصحة  من منظمة 
ــة الـــطـــب  ــيــ ــلــ ــلــــت كــ كــــمــــا حــــصــ
االعتماد  على  الطبية  والعلوم 
األكــاديــمــي مــن لــجــنــة اعــتــمــاد 

كليات الطب األوروبية ومقرها 
ــو مــا  ــ ــنــــدا، وهـ ــرلــ جـــمـــهـــوريـــة إيــ
للكلية  جــديــدًا  حــافــزًا  يعطي 
ــا الـــريـــادي في  لــمــواصــلــة دورهــ
تـــوفـــيـــر تــعــلــيــم طـــبـــي مــبــتــكــر، 
خليجية  طبية  كــوادر  وتخريج 
ــــدرات  ــقـ ــ ــاءة والـ ــفـ ــكـ ــالـ تــتــمــيــز بـ
االســتــثــنــائــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن 
الكلية التي تأسست عام 1980 
منهجًا  إنــشــائــهــا  مــنــذ  اتــبــعــت 
ــو مـــنـــهـــج الــتــعــلــم  ــ مـــبـــتـــكـــرًا هـ
الــقــائــم عــلــى حــل الــمــشــكــالت، 
الذي أصبح اليوم من أولويات 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــصــــري، بــحــيــث 
يصبح للطالب دور رئيسي في 
والحصول  التعليمية  العملية 

على المعلومة. 
وتـــــــــابـــــــــع الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور 
اهلل:  ــــف  ــيـ ــ ضـ عــــبــــدالــــحــــلــــيــــم 
الــيــوم بتحوالت  الــعــالــم  »يــمــر 

كــبــيــرة أصــبــح خــاللــهــا الــذكــاء 
االصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي والــــــــــواقــــــــــع 
والطباعة  المعزز،  االفتراضي 
الـــحـــيـــويـــة الـــثـــالثـــيـــة األبــــعــــاد، 
والروبوتات، والطب الشخصي، 
ــطــــب  ــي، والــ ــنــ ــيــ ــجــ ــب الــ ــ ــطــ ــ والــ
التطبيب  وكــذلــك  التجديدي 
ــن بـــعـــد، مــفــاهــيــم أســاســيــة  عــ
لــتــطــويــر مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم 
رفــع مستوى  ثــم  ومــن  الطبي، 

كفاءة الرعاية الصحية«. 
عـــــــلـــــــى نـــــــحـــــــو مـــــتـــــصـــــل، 
ــب  ــطــ قــــــــــال عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة الــ
البروفيسور  الطبية  والــعــلــوم 
ان  اهلل  ــيـــف  ضـ عـــبـــدالـــحـــلـــيـــم 
ــا أســهــمــت في  ــورونــ جــائــحــة كــ
تـــســـريـــع تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا 
لجامعة  ــان  كـ حــيــث  الــتــعــلــيــم، 
في  مميز  دور  العربي  الخليج 
الجائحة  ظــروف  مع  التعامل 
ــويـــن مــنــظــومــة تــعــلــيــمــيــة  ــكـ وتـ
مــبــتــكــرة لــضــمــان اســتــمــراريــة 

العملية التعليمية دون التأثير 
الخريجين، مؤكدًا  على جودة 
لــجــمــع  حــــــان  ــد  ــ قـ ــــت  ــوقـ ــ الـ أن 
الخبراء الدوليين في التعليم 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ الـــطـــبـــي والــ
ــة مــتــكــامــلــة حـــول  ــ لـــوضـــع رؤيــ
قائمة  الطبي  التعليم  مناهج 
ــكـــارات الــمــســتــجــدة  ــتـ عــلــى االبـ

واآلفاق المستقبلية. 
المؤتمر  أن هذا  إلى  يشار 
يــجــمــع اثـــنـــي عــشــر مــتــحــدًثــا 
المتحدة  الــواليــات  دولــًيــا مــن 
األمـــريـــكـــيـــة، وأوروبـــــــــا، وكـــنـــدا، 
العربية  ــارات  واإلمـ وأستراليا، 
الــمــتــحــدة. ومـــن الــمــتــوقــع أن 
يــجــذب الــمــؤتــمــر حــوالــي 400 
مــشــارك بــمــن فــي ذلـــك طــالب 
الطبيون،  والممارسون  الطب، 
وقــــــــــــادة الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي، 
ــداء كــلــيــات  ــ ــمـ ــ ــداء، وعـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الطب في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

تنظمه جامعة الخليج بم�شاركة 12 متحدثا دوليا

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يفتتح غدا موؤتمر »اأطب�ء الم�ستقبل«

} البروفيسور عبدالحليم.} الشيخ محمد بن عبداهلل.
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ــدور  ــتــــمــــام بــ بـــــدأ االهــ
الــمــرأة فــي الــبــحــريــن في 
مــراحــل تــاريــخــيــة ُمــبــكــرة 
خــلــيــفــة  آل  حــــكــــم  مــــــن 
ــرام الـــــذيـــــن حــمــلــوا  ــ ــكــ ــ الــ
ــة أصـــيـــلـــة  ــيــ ــربــ ــة عــ ــافــ ــقــ ثــ
ــن إلـــــــــى قــــنــــاعــــات  ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ تـ
ــدة  ــ ــيـ ــ ــة نـــقـــيـــة ووطـ ــيــ ــنــ ديــ
ــرأة ودورهـــــا  ــمــ بــأهــمــيــة الــ
بالمجتمع،  النهوض  في 
ومازالت البحرين تمضي 
ــا  ــهـ ــرتـ ــيـ ــسـ قـــــــدمـــــــًا فـــــــي مـ
التنموية بمشاركة المرأة 
لوجود  خالفًا  الرجل  مع 
نــصــف مــعــطــل فـــي بعض 

المجتمعات.
باليوم  االحــتــفــال  مــع 

يصادف  الــذي  العالمي  للمرأة  العالمي 
تــســتــشــعــر  ال  عـــــــــام،  كـــــل  مـــــن  مـــــــــارس   8
تحاصر  الــتــي  المظلومية  البحرينيات 

العديد من نساء العالم،
ــرة صــاحــب  ــد حــــضــ ــهـ عـ أن  وخــــاصــــة 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل  الـــجـــاللـ
المعظم، حفظه اهلل  البالد  خليفة ملك 
كــبــرى فــي تمكين  ــاه، شهد مــنــجــزات  ورعــ
عادت  وما  الفرص،  تكافؤ  وتعزيز  المرأة 
حالة المرأة البحرينية تراوح فكرة تعزيز 
مــشــاركــتــهــا فـــي الــحــيــاة الــعــامــة والــشــأن 
نتيجة  تــجــاوزتــهــا  ولــكــنــهــا  الــمــجــتــمــعــي، 
لــتــكــافــؤ الــفــرص عــلــى مــســتــوى الــمــواقــع 
وفــي  الــمــجــاالت،  فــي مختلف  الــقــيــاديــة 

القطاعين العام والخاص.
الــــالمــــحــــدود  الـــمـــلـــكـــي  ــم  ــ ــدعــ ــ الــ إن 
السياسية  حقوقها  مــن  الــمــرأة  وتمكين 
تــواجــدهــا عــضــوة فــي المجالس  وتــعــزيــز 
الــبــلــديــة والــبــرلــمــانــيــة أســهــم فــي تشكيل 
أجل  مــن  لــلــمــرأة  مــســانــدة  استراتيجيات 
مــشــهــودة، قدمت  ونــوعــيــة  كمية  مــشــاركــة 
وجهًا مشرقًا للمرأة البحرينية التي تجد 
بكامل  تحظى  المسيرة  قلب  في  نفسها 

الحقوق وتتقن مختلف الواجبات.
كان  الملكي  النهج  بــهــذا  واســتــرشــاًدا 
تأسيس المجلس األعلى للمرأة في عام 
توجيه  فــي  مهمة  وطنية  محطة  2001م 
المستوى  على  الوطنية  التمكين  جهود 
الجهود  وتوحيد  البحرين،  فــي  النسوي 
الساعية لذلك، الرسمية منها واألهلية، 
ـــن مـــن وضـــع الـــمـــؤشـــرات الــخــاصــة  وُيـــمـــِكّ
باألداء المهني وإعمال الرؤية الطموحة 
األمر  وهو  واالجتهاد،  المخلص  والعمل 

الذي انعكس بصورة جلية 
دور  تفعيل  وواضحة على 
مكانتها  وتــعــزيــز  ــرأة  ــمـ الـ
ــي مـــخـــتـــلـــف األنـــشـــطـــة  ــ فـ
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة 
ــى  ــلـ واالجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة عـ
الــــــمــــــســــــتــــــوى الـــــوطـــــنـــــي 

واإلقليمي والعالمي.
المرأة  تمثيل  بجانب 
الـــمـــشـــهـــود فــــي مــجــلــســي 
ــواب والــــــشــــــورى، كـــان  ــ ــنـ ــ الـ
التشكيالت  في  حضورها 
ــة لـــصـــاحـــب  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ
الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر 
سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس 
يقدم  اهلل  ــوزراء حفظه  الـ
النموذج والقدوة اللذان يحتذى بهما من 

أجل تعزيز قواعد التنمية المستدامة.
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــرأة  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــق  ــيـ ــقـ تـــحـ إن 
ــرى هـــو بــمــثــابــة رد  ــ لـــإنـــجـــازات تــلــو األخـ
ــكـــل إخـــــــالص واقــــــتــــــدار، فــي  الـــجـــمـــيـــل بـ
مــواقــع مـــازالـــت حــكــرًا عــلــى الـــرجـــال في 
العديد من الدول، مثل السلك القضائي 
في  تمثيلها  على  عـــالوة  والــدبــلــومــاســي، 
سفيرة  واإلقليمية  الــدولــيــة  المنظمات 
ــذا دلـــيـــل واضـــح  ــ لــلــنــســاء الـــعـــربـــيـــات. وهـ
ــع عــلــى اإلمـــكـــانـــيـــات الــكــامــنــة في  ــاطـ وقـ
المشاركة  على  وقدرتها  العربية،  الــمــرأة 

الفّعالة في شتى المجاالت.
ولم يكن التغيير الذي لمسته المرأة 
البحرينية منحصرًا في المواقع القيادية 
حضورها  تثبت  فاإلحصائيات  فحسب، 
فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص بــصــورة 
جوهرية جعلتها جزءًا مؤثرًا وبنيويًا في 
القوى العاملة الوطنية، ومهدت الطريق 
أمام المرأة المبدعة من أجل االرتقاء في 

مسيرتها الشخصية والمهنية.
ــة مــلــكــيــة  ــرؤيــ ــل ذلـــــك أتـــــى ثـــمـــرة لــ كــ
البحرينية  الحكومة  ترجمتها  ســامــيــة، 
بالتنسيق  واضــحــة،  مكتسبات  صــورة  في 
المستمر واإليجابي مع المجلس األعلى 
الملكي  السمو  صاحبة  بــرئــاســة  لــلــمــرأة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
أدى  والــذي  المعظم  البالد  عاهل  قرينة 
دورًا مــشــهــودًا فــي هـــذه الــمــســيــرة وصـــواًل 
جعلتنا  التي  المشرقة  الصورة  هذه  إلى 

نفاخر بها أمام العالم.

عضو مجلس الشورى

المراأة البحرينية في قلب الم�سيرة

بقلم:
إجالل عيسى بوبشيت

ــؤول بــــــــإدارة األرصــــــاد  ــســ قـــــال مـــصـــدر مــ
ــاالت  الـــجـــويـــة بـــــــوزارة الـــمـــواصـــالت واالتــــصــ
ــرائـــط الــطــقــس تــشــيــر الــى  إن تــحــلــيــالت خـ
مــــرور مــنــخــفــض جـــوي عــلــى شــبــه الــجــزيــرة 
العربية ويكون تأثيره مباشرا على المناطق 
السعودية  العربية  المملكة  مــن  الشمالية 
والخليج العربي، على أن يصل امتداده إلى 
 10 الــمــوافــق  الجمعة  يــوم  البحرين  مملكة 
مارس 2023 لتكون األجواء غائمة مع فرصة 

لتساقط أمطار متفرقة.
وكانت مملكة البحرين قد شهدت خالل 
بشكل  دافئًا  طقسًا  الماضية  القليلة  األيــام 
ــرارة عظمى بلغت  نــهــارًا مــع درجــــات حــ عـــام 
منتصف الثالثينات مع اعتدال خالل الليل 
ودرجــــــات صــغــرى بــلــغــت مـــا دون الــعــشــريــن، 
شرقية  جنوبية  مجملها  فــي  الــريــاح  وكــانــت 

خفيفة السرعة.
ستستمر  الـــريـــاح  أن  الــمــصــدر  وأوضـــــح 
إلى  خفيفة  مــن  عــام  بــوجــه  شرقية  جنوبية 
الــقــادم  الجمعة  يــوم  حتى  السرعة  معتدلة 
فوق  وتكون  العالية  الحرارة  درجات  لتستمر 
إلى  تتحول  ثــم  ومــن  مـــارس،  لشهر  المعدل 
شمالية يومي السبت واألحد الموافقين 11 

نشطة  إلـــى  معتدلة  مــن  وتــكــون  ــارس  مـ و12 
مؤقت  انخفاض  يصاحبها  أحيانًا  السرعة 
فــي درجــــات الـــحـــرارة عــلــى أن تــعــاود الــريــاح 
اإلثنين  يوم  من  اعتبارًا  الشرقية  الجنوبية 

الموافق 13 مارس 2023. 

ــوزارة  بــ الــجــويــة  األرصـــــاد  إدارة  وأهـــابـــت 
الكرام  بالمواطنين  المواصالت واالتصاالت 
الرسمية  والــتــحــذيــرات  الــنــشــرات  بــمــتــابــعــة 
عبر  الــجــويــة  األرصــــــاد  إدارة  مـــن  ــادرة  الــــصــ

القنوات الرسمية.

الأر�������س�������د ال����ج����وي����ة: ال���ف���ر����س���ة م��ه��ي���أة 
ل��ت�����س���ق��ط اأم����ط�����ر ي�����وم ال��ج��م��ع��ة ال��م��ق��ب��ل

تـــواصـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــجــــــهــــــود فـــــــي ســـبـــيـــل  بــــــــــذل الــــ
ــا  ــ ــورونــ ــ ــروس كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ مـــــواجـــــهـــــة فـ
)كـــوفـــيـــد-19( مــن أجـــل تأمين 
أفــراد  مختلف  وســالمــة  صحة 
الـــمـــجـــتـــمـــع وفــــئــــاتــــه، والــــــذي 
ــا،  ــهـ ــاتـ ــويـ أولـ رأس  عـــلـــى  يـــأتـــي 
البحرين  مملكة  قــدمــت  وقـــد 
بذلك نموذًجا متميًزا في إدارة 
ــــك مــــن خـــالل  الـــجـــائـــحـــة، وذلــ
لتطوير  وطــنــي  فــريــق  تشكيل 
وطنية  اســتــراتــيــجــيــة  وتــنــفــيــذ 
انتشار  ومــنــع  الحــتــواء  شاملة 
المبّكر  واستعدادها  الفيروس، 
ــا كـــافـــة اإلجـــــــــراءات  ــاذهــ ــخــ واتــ
الوقائية  والتدابير  االحترازية 
المتوائمة مع توصيات منظمة 

الصحة العالمية.
كما أّن التوجيهات الملكية 
ــيــــة لــــحــــضــــرة صـــاحـــب  ــامــ الــــســ
ــلــــك حــــمــــد بــن  الــــجــــاللــــة الــــمــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
الحثيثة  والمتابعة  المعظم، 
والمستمرة من صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
كافة  بتوفير  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
ــة؛ أســهــمــت  اإلمـــكـــانـــات الــــالزمــ
المملكة على  وريــادة  تميز  في 
والدولي  اإلقليمي  المستويين 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة بــكــل 

جدارة واقتدار.
وحــــــــفــــــــاظــــــــًا عــــــلــــــى هــــــذه 
الــمــكــتــســبــات الــصــحــيــة الــتــي 
حــقــقــتــهــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
فإنها  العالمي،  المستوى  على 

ــعـــدالت  ــع مـ ــ ــلـــى رفــ تــــحــــرص عـ
الـــمـــنـــاعـــة الــمــجــتــمــعــيــة ضــد 
اإلصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
)كوفيد-19( ومتحوراته، وذلك 
التطعيمات  توفير  خــالل  مــن 
ــرى  ــ كــــجــــرعــــات أســــاســــيــــة وأخـــ
الوقاية  تعزيز  بهدف  منشطة 
ــة مــــــن الــــفــــيــــروس  ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ والـ
لـــذا تــدعــو وزارة  ومــضــاعــفــاتــه، 
الصحة المواطنين والمقيمين 
إلى أخذ التطعيمات المضادة 
ــا ومــتــحــوراتــه  ــورونـ لــفــيــروس كـ
وخصوصًا الجرعات المنشطة 
ــســــب  مــــــــــن الــــــتــــــطــــــعــــــيــــــم بــــحــ
ــات الــــــصــــــادرة، حــيــث  ــيـ ــوصـ ــتـ الـ
على  البحرين  مملكة  حرصت 
توفير تطعيم )فايزر-بيونتك( 
الـــمـــطـــور الـــمـــضـــاد لــلــفــيــروس 

والمتحورات منه.
وأوضحت وزارة الصحة أن 
المنشطة من تطعيم  الجرعة 
)فــــايــــزر – بــيــونــتــك( الــمــطــور 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــم فــ ــهــ ــســ ــ ُت

ــة الــمــواطــنــيــن  ــالمــ صـــحـــة وســ
ــيــــن ورفــــــــــع مـــعـــدل  ــيــــمــ والــــمــــقــ
المناعة لديهم ضد اإلصابات 
ــى الــــشــــديــــدة  ــ ــ الـــمـــتـــوســـطـــة إلـ
بــالــمــرض ومــــا يــصــاحــبــهــا من 
للفئات  وخصوًصا  مضاعفات، 
األكـــــــثـــــــر عــــــرضــــــة لـــمـــخـــاطـــر 
األمــــــــراض مـــمـــن يـــعـــانـــون مــن 
ــة  ــاعــ ــنــ ــمــ أمــــــــــــــراض ضـــــعـــــف الــ
ــة مــثــل  ــنــ ــزمــ ــمــ واألمــــــــــــــراض الــ
القلب  أمــــراض  الــســكــري،  داء 
ــنــــة، أمـــــــــراض الـــجـــهـــاز  الــــمــــزمــ
األورام  الـــمـــزمـــنـــة،  الــتــنــفــســي 
السرطانية، السمنة المفرطة.

ومـــن مــنــطــلــق الــمــســؤولــيــة 
ــل فـــــــــرد فـــي  ــ ــكـ ــ الــــمــــشــــتــــركــــة لـ
المجتمع، تهيب وزارة الصحة 
ممن  المجتمع  أفـــراد  بجميع 
يبلغ 12 عامًا فما فوق المبادرة 
من  المنشطة  الــجــرعــة  بــأخــذ 
ــًا مــن  ــ ــوصــ ــ ــصــ ــ الــــتــــطــــعــــيــــم وخــ
ــك(  ــتــ ــونــ ــيــ ــزر-بــ ــايــ تـــطـــعـــيـــم )فــ
الــــمــــطــــور الــــجــــديــــد لــتــأمــيــن 

ــيــــة ضـــد  ــعــ ــمــ ــتــ حـــــصـــــانـــــة مــــجــ
الفيروس ومتحوراته.

إلى  الصحة  وزارة  وأشـــارت 
ــذه الـــفـــتـــرة مــن  ــ ــــالل هــ ــه خــ ــ أنــ
مرض  فيروسات  تنشط  الــعــام 
األنفلونزا الموسمية، ولتأمين 
انــتــشــارًا  أكــثــرهــا  مــن  الحماية 
وزارة  تـــحـــرص  الـــمـــوســـم،  فــــي 
التطعيم  توفير  على  الصحة 
ـــع مــطــلــع الــمــوســم  ســـنـــويـــًا مـ
لـــيـــتـــســـنـــى لـــلـــراغـــبـــيـــن تــلــقــي 
تــطــعــيــم االنـــفـــلـــونـــزا، وتــوصــي 
جــمــيــع الـــفـــئـــات الــمــســتــهــدفــة 
ــفـــال  بــالــتــطــعــيــم، مــنــهــم األطـ
والبالغون  الخامسة  ســن  دون 
فوق سن الخمسين والحوامل 
والــــــمــــــصــــــابــــــون بـــــــاألمـــــــراض 
ــذه  ــأخـ ــم، بـ ــرهــ ــيــ ــة وغــ ــنـ ــزمـ ــمـ الـ
ــــرض  ــمـ ــ ــهــــم مـــــــن الـ ــتــ ــايــ ــمــ لــــحــ
ومضاعفاته الشديدة التي قد 
تـــؤدي إلـــى الـــوفـــاة، كــمــا ُيمكن 
لــمــتــلــقــي تــطــعــيــمــات فـــيـــروس 
ــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( تــلــقــي  ــ ــورونـ ــ كـ
الموسمية  األنفلونزا  تطعيم 

في الوقت ذاته.
إلى  الصحة  وزارة  ونــوهــت 
أهــمــيــة الـــتـــعـــاون الــمــجــتــمــعــي 
الوطنية  الــمــســؤولــيــة  وإدراك 
المشاركة  مــن خــالل  فــرد  لكل 
في الحملة الوطنية للتطعيم 
التطعيمات  بــأخــذ  والــمــبــادرة 
تأمين  في  أهمية  من  لها  لما 
الـــتـــحـــصـــيـــن ضـــــد الـــفـــيـــروس 
ومـــــتـــــحـــــوراتـــــه ورفــــــــــع مـــعـــدل 
الـــمـــنـــاعـــة الــمــجــتــمــعــيــة، إلـــى 
ــراض  جـــانـــب الــتــقــلــيــل مـــن أعــ

ــاتـــه فــي  ــاعـــفـ ــيــــروس ومـــضـ ــفــ الــ
ــه، كــمــا حثت  حــــال اإلصـــابـــة بــ
المجتمع البحريني على اتباع 
للوقاية  االحترازية  اإلجراءات 
مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 

ومتحوراته.

نوهت اإلى اأهمية التعاون المجتمعي..

ال�سحة تدع���و اإلىاأخ���ذ جرعة تطعي���م الإنفلونزا المو�س���مية

يـــــرعـــــى الـــــفـــــريـــــق طــبــيــب 
آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 
خليفة رئيس المجلس األعلى 
للصحة، صباح غد الخميس 9 
مارس 2023 في فندق ومنتجع 
فــعــالــيــات  أمــــــــواج،  بـــجـــزر  آرت 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي لــجــامــعــة 
الــخــلــيــج الــعــربــي »نــحــو أطــبــاء 
وآفاق«،  ابتكارات  المستقبل... 
بشراكة استراتيجية مع شركة 
يستضيف  كـــيـــر.  هــيــلــث  لـــيـــدر 
الــمــؤتــمــر 12 مــتــحــدثــًا دولـــيـــًا 
لمناقشة أحدث االبتكارات في 
التعلم  مــثــل  الــطــبــي  الــتــعــلــيــم 
ــا  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ بــــاســــتــــخــــدام الـ
الــــمــــتــــقــــدمــــة، واالســـــتـــــخـــــدام 
األمـــثـــل لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
والصحة،  الطبي  التعليم  فــي 
والـــواقـــع االفــتــراضــي واألبــعــاد 
الطبية،  للممارسات  الجديدة 
ــبـــل الــــرعــــايــــة  ــقـ ــتـ وآفـــــــــــاق مـــسـ
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ الـ وإدارة  ــة  ــيـ ــحـ الـــصـ
الــضــخــمــة، ومــســتــقــبــل الــطــب 
الشخصي والتطبيب عن بعد.

ــم بـــأعـــمـــال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيـــــن الـ وبـــ
العربي  الخليج  جامعة  رئيس 
عــبــدالــرحــمــن يوسف  الــدكــتــور 
إلهام  إلــى  يــهــدف  المؤتمر  أن 
الــمــعــلــمــيــن الــطــبــيــيــن لــتــبــنــي 
مــنــاهــج مــبــتــكــرة فـــي الــتــعــلــيــم 
الـــــطـــــبـــــي إلعــــــــــــــداد األطــــــبــــــاء 
ــة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة،  ــارســ ــمــ ــمــ ــلــ لــ
وسيناقش التطبيقات العملية 
ــاول االبـــــتـــــكـــــارات  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـ

الـــحـــالـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة فــي 
إلى  التعليم الطبي، باإلضافة 
للممارسات  الناجحة  النماذج 
في  العلمية  والبحوث  الطبية 
ــبـــي. ويــســتــهــدف  الـــحـــقـــل الـــطـ
الطبيين  المعلمين  المؤتمر 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وقـــيـــادات 
الـــمـــجـــال الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــم 

الطبي.
عقد  توقيت  أهمية  وحــول 
البروفيسور  قال  المؤتمر  هذا 
عميد  اهلل  ضيف  عبدالحليم 
الطبية  والــعــلــوم  الــطــب  كــلــيــة 
بــجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي إن 
الــجــامــعــة قــد حــصــلــت مــؤخــرًا 
الجامعة الصحية  على شهادة 
العالمية،  الصحة  من منظمة 
ــة الـــطـــب  ــيــ ــلــ ــلــــت كــ كــــمــــا حــــصــ
االعتماد  على  الطبية  والعلوم 
األكــاديــمــي مــن لــجــنــة اعــتــمــاد 

كليات الطب األوروبية ومقرها 
ــو مــا  ــ ــنــــدا، وهـ ــرلــ جـــمـــهـــوريـــة إيــ
للكلية  جــديــدًا  حــافــزًا  يعطي 
ــا الـــريـــادي في  لــمــواصــلــة دورهــ
تـــوفـــيـــر تــعــلــيــم طـــبـــي مــبــتــكــر، 
خليجية  طبية  كــوادر  وتخريج 
ــــدرات  ــقـ ــ ــاءة والـ ــفـ ــكـ ــالـ تــتــمــيــز بـ
االســتــثــنــائــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن 
الكلية التي تأسست عام 1980 
منهجًا  إنــشــائــهــا  مــنــذ  اتــبــعــت 
ــو مـــنـــهـــج الــتــعــلــم  ــ مـــبـــتـــكـــرًا هـ
الــقــائــم عــلــى حــل الــمــشــكــالت، 
الذي أصبح اليوم من أولويات 
الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــصــــري، بــحــيــث 
يصبح للطالب دور رئيسي في 
والحصول  التعليمية  العملية 

على المعلومة. 
وتـــــــــابـــــــــع الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور 
اهلل:  ــــف  ــيـ ــ ضـ عــــبــــدالــــحــــلــــيــــم 
الــيــوم بتحوالت  الــعــالــم  »يــمــر 

كــبــيــرة أصــبــح خــاللــهــا الــذكــاء 
االصـــــــطـــــــنـــــــاعـــــــي والــــــــــواقــــــــــع 
والطباعة  المعزز،  االفتراضي 
الـــحـــيـــويـــة الـــثـــالثـــيـــة األبــــعــــاد، 
والروبوتات، والطب الشخصي، 
ــطــــب  ــي، والــ ــنــ ــيــ ــجــ ــب الــ ــ ــطــ ــ والــ
التطبيب  وكــذلــك  التجديدي 
ــن بـــعـــد، مــفــاهــيــم أســاســيــة  عــ
لــتــطــويــر مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم 
رفــع مستوى  ثــم  ومــن  الطبي، 

كفاءة الرعاية الصحية«. 
عـــــــلـــــــى نـــــــحـــــــو مـــــتـــــصـــــل، 
ــب  ــطــ قــــــــــال عــــمــــيــــد كــــلــــيــــة الــ
البروفيسور  الطبية  والــعــلــوم 
ان  اهلل  ــيـــف  ضـ عـــبـــدالـــحـــلـــيـــم 
ــا أســهــمــت في  ــورونــ جــائــحــة كــ
تـــســـريـــع تـــطـــويـــر تــكــنــولــوجــيــا 
لجامعة  ــان  كـ حــيــث  الــتــعــلــيــم، 
في  مميز  دور  العربي  الخليج 
الجائحة  ظــروف  مع  التعامل 
ــويـــن مــنــظــومــة تــعــلــيــمــيــة  ــكـ وتـ
مــبــتــكــرة لــضــمــان اســتــمــراريــة 

العملية التعليمية دون التأثير 
الخريجين، مؤكدًا  على جودة 
لــجــمــع  حــــــان  ــد  ــ قـ ــــت  ــوقـ ــ الـ أن 
الخبراء الدوليين في التعليم 
ــة الــصــحــيــة  ــايــ ــرعــ الـــطـــبـــي والــ
ــة مــتــكــامــلــة حـــول  ــ لـــوضـــع رؤيــ
قائمة  الطبي  التعليم  مناهج 
ــكـــارات الــمــســتــجــدة  ــتـ عــلــى االبـ

واآلفاق المستقبلية. 
المؤتمر  أن هذا  إلى  يشار 
يــجــمــع اثـــنـــي عــشــر مــتــحــدًثــا 
المتحدة  الــواليــات  دولــًيــا مــن 
األمـــريـــكـــيـــة، وأوروبـــــــــا، وكـــنـــدا، 
العربية  ــارات  واإلمـ وأستراليا، 
الــمــتــحــدة. ومـــن الــمــتــوقــع أن 
يــجــذب الــمــؤتــمــر حــوالــي 400 
مــشــارك بــمــن فــي ذلـــك طــالب 
الطبيون،  والممارسون  الطب، 
وقــــــــــــادة الـــــقـــــطـــــاع الــــصــــحــــي، 
ــداء كــلــيــات  ــ ــمـ ــ ــداء، وعـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
الطب في دول مجلس التعاون 

الخليجي.

تنظمه جامعة الخليج بم�شاركة 12 متحدثا دوليا

رئي�س »الأعلى لل�سحة« يفتتح غدا موؤتمر »اأطب�ء الم�ستقبل«

} البروفيسور عبدالحليم.} الشيخ محمد بن عبداهلل.
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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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محميد احملميد

حــيــنــمــا تــذهــب إلـــى مــحــل لـــشـــراء غــرض 
يــكــون واحـــدا ومــحــددا، ال  فــإن السعر  معين، 
فرق بين أن يكون المشتري موظفا أو مديرا، 
وال بين رجل أو امرأة، وال بين من راتبه ألف أو 
من راتبه ألفان.. فالبضاعة هي ذاتها والسعر 

واحد للجميع.
البضاعة  نــفــس  تبيع  مــؤســســة  تــوجــد  ال 
الــمــشــتــري.. ال يوجد  راتـــب وعـــاوات  بحسب 
ــزال ألحـــد  ــنــ مــ يـــبـــنـــي  ــاري  ــمــ ــعــ مــ ــاول وال  ــ ــقـ ــ مـ
األشــــخــــاص بـــــذات الــمــعــايــيــر والـــمـــواصـــفـــات 
الشخص  عــلــى  الــبــيــت  يبيع  ثــم  والــمــســاحــة، 
الــراتــب مرتفعا كان  كــان  فــإن  راتــبــه..  بحسب 
الــمــبــلــغ كــبــيــرا، وإن كـــان الـــراتـــب ضــئــيــا كــان 

المبلغ قليا..!!
بتحديد  اإلســـكـــان  وزارة  تــقــوم  لــمــاذا  إذا 
مبالغ وأقساط مختلفة ومتفاوتة وفقا لراتب 
المستفيد من الخدمة االسكانية، على الرغم 
من أن الخدمة االسكانية واحدة وال تختلف 
من شخص إلى آخر، بل ان القرعة والتوزيع 
أكبر،  بمساحة  بيتا  أقــل  راتبه  من  تعطي  قد 
ومــوقــعــا أكــثــر تــمــيــزا »زاويـــــة أو غـــيـــره«، فيما 
الشخص اآلخر صاحب الراتب األعلى يدفع 
أقــل،  بمساحة  بيته  كــان  ولربما  أكــثــر،  قسطا 

ومن دون »زاوية أو غيره«..!!
الراتب األقل يدفع )90  فإذا كان صاحب 
دينارا شهريا مثا( فإن مجموع األقساط على 
دينار(،  و600  ألفا   21( عاما سيكون   20 مدى 
فيما صاحب الراتب األعلى الذي يدفع )150 
األقساط  ويكون مجموع  دينارا شهريا مثا( 
ديــنــار(.. وطبعا  ألف   36( على مدى 20 عاما 
ســيــكــون الــقــســط أكــبــر ومــجــمــوعــه أكــثــر كلما 
كان الراتب أعلى.. على الرغم من أن الخدمة 
ــد والــمــزايــا  ــ االســكــانــيــة واحـــــدة والــبــيــت واحـ

نفسها.. فعلى أي أساس تتم الحسبة..؟؟
تذهب  حينما  كــذلــك،  األمـــر  فــي  الغريب 
أن تم  بــعــد  لــلــعــامــل،  الــطــبــي  الــفــحــص  لعمل 
ــخـــاص ولــيــس  تــحــويــل الــفــحــص لــلــقــطــاع الـ

تتفاوت،  الفحص  أسعار  أن  تجد  الحكومي، 
ــرة  ــ األسـ أو  الـــعـــمـــل  رب  أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى 
قــــام بــالــتــســجــيــل وأخــــذ مــوعــد الــفــحــص من 
ال  التي  الرسمية،  الحكومية  المنصة  خــال 
الطبي  الفحص  أن  مع  أصــا،  األســعــار  تبين 
للعامل هو ذاته في كل المستشفيات، وشهادة 
الفحص نفسها ال تتغير، وال يوجد فيها أي 

فحص إضافي..!!
خذ مثا آخر، في رسوم مواقف السيارات، 
فــبــعــض الــمــواقــع تــحــســب الــســاعــة بــديــنــار أو 
أكثر، والبعض اآلخر يحسب مبلغا أقل، على 
الــرغــم مــن أن الــخــدمــة هــي إيــقــاف الــســيــارة 
فقط ال غير، وال توجد مزايا وال عروض، بل 
أصــا..  مظات  دون  من  المواقف  معظم  ان 
فعلى أي أساس يتم وضع الرسوم في مواقف 

السيارات..؟؟
ــر أيــــضــــا، فــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــثـــا آخــ خــــذ مـ
االســكــانــيــة فــي الــمــنــاطــق االســتــثــمــاريــة، يتم 
ــوم ســنــويــة عــلــى أصــحــاب الــمــنــازل  فـــرض رســ
من  يشكون  هناك  الناس  ومعظم  والعقارات، 
أن الـــرســـوم مــرتــفــعــة والـــخـــدمـــات قــلــيــلــة، وال 
جعل  ما  المدفوع،  الــرســوم  مبلغ  مع  تتوافق 
منزل  شــراء  على  تتحسر  الــنــاس  مــن  الكثير 

»العمر« في تلك المناطق.
رســوم  فــي  كــذلــك  وعــديــدة  كثيرة  األمثلة 
الــســجــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والــطــبــيــة، 
وحتى في القضايا ورسوم الداللة والمطورين 
وغــيــرهــا، والــجــمــيــع يــدفــع بــكــل طــواعــيــة، وال 
ندري ما المعايير وما سبب االختاف فيها، 
أحــيــانــا، على  توحيدها  فــي  السبب  مــا  وربــمــا 
تختلف  قد  التجارية  األنشطة  أن  الرغم من 
من مؤسسة وأخرى، بحسب الحجم والنشاط 

والفروع ونسبة البحرنة كذلك.
غامضة،  لمسائل  تساؤالت مشروعة  هذه 
اعتدنا على األخذ بها وممارستها، بل وحتى 
التعامل معها والرضوخ لها، من دون أن نتوقف 
عندها، ومن دون أن نراجعها ونصححها..!! 

malmahmeed7@gmail.com

ت�شاوؤالت م�شروعة

.. لم�ضائل غام�ضة

كتبت: فاطمة علي

ــز الـــرعـــايـــة  ــ ــراكـ ــ أعـــلـــنـــت مـ
ــة فـــتـــح بـــاب  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
ــامــــج اخـــتـــر  ــرنــ ــبــ ــيـــل لــ ــتـــســـجـ الـ
مـــراكـــز صحية   3 فـــي  طــبــيــبــك 
ــز الــشــيــخ  ــ ــركـ ــ ــي »مـ ــ ــدة هـ ــ ــديـ ــ جـ
خليفة  آل  خــالــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
ومــركــز الــشــيــخ صــبــاح الــســالــم 
الصحي«.  حمد  مدينة  ومركز 
لتنفيذ  اســتــكــمــاال  ذلـــك  يــأتــي 
لرفع مستوى  الشاملة  الخطة 
الــخــدمــة الــصــيــحــة الـــتـــي يتم 
تــقــديــمــهــا فـــي مـــراكـــز الــرعــايــة 

الصحية األولية.
ــز الـــرعـــايـــة  ــ ــراكـ ــ وبـــيـــنـــت مـ
ــة األولـــــــــــيـــــــــــة عـــبـــر  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ

مواقع  في  الرسمية  حساباتها 
التواصل االجتماعي أنه يمكن 
للمراكز  التابعين  للمواطنين 
الصحية المشار إليها المبادرة 
ــار طــبــيــب الــعــائــلــة  ــيـ ــتـ ــى اخـ ــ إلـ
الموقع  عبر  لديهم  المفّضل 
www.phc. ــتــــرونــــي  ــكــ اإللــ

ابـــريـــل   15 حـــتـــى   gov.bh
أّنـــه سيتم  إلــى  الــقــادم، منوهة 
بالتسجيل  يبادر  لم  توزيع من 
بــحــســب الـــشـــواغـــر الــمــتــبــقــيــة 
بــعــد انــتــهــاء الـــمـــدة الــمــحــددة 

للتسجيل.
ويعد برنامج اختر طبيبك 
أحد البرامج األساسية لمشروع 
الـــتـــســـيـــيـــر الـــــــذاتـــــــي لــــمــــراكــــز 
يندرج  الــذي  الصحية  الرعاية 

الضمان  برنامج  مظلة  ضمن 
الــصــحــي الــوطــنــي )صــحــتــي(، 
ــن خـــالـــه إتــاحــة  حــيــث يــتــم مـ
حرية االختيار لطبيب العائلة 
ــع طــبــيــب  ــ ــل فـــــــرد مــ ــ ــــط كــ ــربـ ــ بـ
ــاره، ويـــهـــدف  ــيــ ــتــ ــن اخــ أســــــرة مــ
المستفيدين  رضــا  تعزيز  إلــى 
مـــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات وضــــــمــــــان 
استمراريتها، وتعزيز الخدمات 
عن  المبكر  والكشف  الوقائية 
السرطان  كــأمــراض  ــراض  األمــ
ــتـــمـــراريـــة في  والـــســـكـــري واالسـ
تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــعــاجــيــة 
الصحية  الكوادر  تقدمها  التي 
ــق نـــهـــج الـــرعـــايـــة  ــ الـــمـــؤهـــلـــة وفـ
الصحية االولية أخًذا باالعتبار 
وإذكـــاء  الصحية  المستجدات 
الصحية  بــالــســلــوكــيــات  الــوعــي 
ويأتي  الحياة،  جــودة  لتحسين 
ذلك في إطار تحقيق التغطية 
ــة وتـــعـــزيـــز  ــلـ ــامـ ــشـ الـــصـــحـــيـــة الـ
تقديم  في  والتنافسية  الجودة 
يلبي  بما  الصحية  الــخــدمــات 

تطلعات المستفيدين.
وقد حرصت مراكز الرعاية 
الــصــحــيــة األولـــيـــة عــلــى اتــخــاذ 
اإلجـــــــــــــراءات لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 
وتطويرها  الصحية  الخدمات 
يقدم  بفريق  العمل  من خــال 
ــات طـــبـــيـــة وتـــمـــريـــضـــيـــة  ــ ــدمـ ــ خـ
وفــق مفهوم  وخــدمــات مساندة 
ــة الـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة،  ــايــ ــرعــ الــ
ــال  ــعـ ــفـ ــل الـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــزيــــز الـ
ــارات  ــزيـ مـــع الــمــرضــى أثـــنـــاء الـ
للمراكز الصحية أو من خال 
ــن بــعــد  ــات الــتــطــبــيــب عــ ــدمــ خــ
وتقوية نظم وخدمات اإلحالة 
بين الرعاية األولية والثانوية، 
الصحية  الـــرعـــايـــة  تــعــد  حــيــث 
األولى  االتصال  حلقة  األولية 

للمرضى مع النظام الصحي.
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ــاء  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــم الـ ــ ــالــ ــ أكـــــــــد عــ
الــبــروفــيــســور شــوقــي الــــدالل أن الــبــحــث عن 
التحديات  لمختلف  والمعالجات  الحلول 
والمشكات الطريق األمثل للبحث العلمي 
القيم والناجح، داعيا الباحثين إلى التفكير 
وإشــراك  البحث  مواضيع  اختيار  قبل  مليا 
يخص  فيما  عقولهم  إلــى  اآلخــريــن  عــقــول 
خــطــطــهــم الــبــحــثــيــة والــتــوســع فـــي الـــقـــراءة 
ــي جــمــيــع األمـــــــور والـــعـــنـــاصـــر  واالطـــــــــاع فــ

المتصلة بموضوع البحث.
ــك اثـــــنـــــاء مــــشــــاركــــتــــه بــمــعــيــة  ــ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
االقتصاد  أستاذ  الربيعي  عامر  البروفيسور 
نقاشية  جلسة  إدارة  في  األهلية  بالجامعة 
من تنظيم لجنة التطوير المهني بالجامعة 
والــتــي  العلمي  الــبــحــث  ــداد  إعــ كيفية  حـــول 
الــبــحــث«،  ــراءة فــي كــتــاب »حــرفــة  تضمنت قــ

حيث اجتذبت الجلسة عددا من األكاديميين 
والباحثين من منتسبي الجامعة األهلية.

عامر  البروفيسور  أكد  المناسبة،  وبهذه 
البحث«  كــتــاب »حــرفــة  أن مــؤلــفــي  الــربــيــعــي 
الـــبـــحـــث تــســتــوجــب  شــــــددا عـــلـــى أن كـــتـــابـــة 
مراعاة أفكار اآلخرين والتفكير في المجال 
زوايا متعددة، لما لذلك  المبحوث فيه من 
من أهمية في طرح أسئلة وأفكار من منظور 
الباحث  جاهزية  فإن  وعليه  للجمهور،  آخر 

لإلجابة عن تلك األسئلة ضرورية.
عدة  من  البحث«  »حرفة  كتاب  أن  وذكــر 
ــاور إرشــــاديــــة ومــهــاريــة  ــحـ ــام تـــتـــنـــاول مـ ــسـ أقـ
لكيفية إعداد وكتابة البحث بدًءا من اختيار 
الـــمـــوضـــوع وجــمــع الــمــعــلــومــات وتــحــلــيــلــهــا، 
ومــســودة  الــمــراجــع  إرفــــاق  بعملية  وانــتــهــاًء 

البحث.

ــال الــبــروفــيــســور شــوقــي  ومــــن جــهــتــه، قــ
الدالل ان بداية البحث العلمي الذي ُيسفر 
أي  الــعــام 1750  فــي  كــان  إنــتــاج معرفي  عنه 
أن  األولــى، موضًحا  الصناعية  الثورة  بداية 
لبعض  تراكمية  عملية  هو  العلمي  البحث 
األفكار والمفاهيم نتيجة لرصد أو ماحظة 
ظاهرة أو مجال ُمعين، مؤكًدا أن المواصلة 
مفتاح  المبحوث  المجال  في  الــقــراءة  على 
منتًجا،  ُيقدم  الــذي  العلمي  البحث  لنجاح 
ــغـــرات أو فــجــوات  ــاد ثـ حــيــث يـــعـــزز مـــن إيـــجـ
عن حلول  البحث  تتطلب  التي  الصلة  ذات 
»وجــود  الــــدالل:  البروفيسور  وقـــال  لــســدهــا. 
الــفــكــرة واألســـئـــلـــة والــمــفــاهــيــم حــــول فــكــرة 
ُتعد ضرورة  معينة ومناقشتها مع اآلخرين 
حتمية، خاف ذلك لن يكون البحث واقعًيا 

} جانب من الجلسة النقاشية.وغير قابل للتطبيق«.

الأهلية بالجامعة  البحث«  »حرف  كتاب  ب�ضاأن  نقا�ضية  جل�ضة 

أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين 
الـــلـــقـــاحـــات ذات  ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــلـــى  تــــحــــرص عـ
المأمونية والجودة العالية، حيث وضعت 
اللقاحات  لمتابعة  رقابية  إجــراءات  عدة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وتعنى 
وترخيص  بتسجيل  الصحية  والخدمات 
الــلــقــاحــات عــلــى ضـــوء مــراجــعــة الــدالئــل 
والدراسات العلمية المتعلقة بمأمونيتها 
وفاعليتها وجودتها وبعد دراسة مكوناتها 
عليها؛  التطعيمات  لجنة  موافقة  وأخــذ 
كــمــا يــتــم شـــــراء لـــقـــاحـــات مــعــتــمــدة من 
والجهات  العالمية  الصحة  منظمة  قبل 
االشتراطات  بحسب  المعتمدة  الدولية 
الخاصة التي تخضع لها اللقاحات ليتم 
من  المنظمات،  هذه  قبل  من  ترخيصها 
ــدول مجلس  ــ لـ الــــشــــراء الـــمـــوحـــد  ــال  خــ
يتم  كما  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
مع  تتوافق  التي  المعلومات  من  التأكد 

المعايير العالمية.
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــت  ــحـ ــ أوضـ كـــمـــا 
ــا عــلــى الـــســـؤال الــبــرلــمــانــي الــمــقــدم  ــ رّدهـ
مــن خــالــد صــالــح بــوعــنــق عــضــو مجلس 
الـــنـــواب حــــول الــلــقــاحــات والــتــطــعــيــمــات 
ــات تــخــضــع  ــاحــ ــقــ ــلــ ــة، بــــــأن الــ ــمــــرخــــصــ الــ
لمراحل مختلفة من التجارب السريرية 
وفاعليتها  مأمونيتها  من  للتأكد  وذلــك 
باستخدامها من  التصريح  يتم  ثم  ومن 
مثل  العالمية  والهيئات  المنظمات  قبل 
الغذاء  وهيئة  العالمية،  الصحة  منظمة 
ــــدواء األمــريــكــيــة، والــوكــالــة األوروبــيــة  والـ
األعراض  يتم رصد حاالت  كما  لألدوية، 
بعد توسعة نطاق  التي تسجل  الجانبية 
اســتــخــدام هـــذه الــلــقــاحــات عــلــى الــفــئــات 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة فــــي الــــــــدول الــمــخــتــلــفــة؛ 
ــار  وال تــخــلــو الــلــقــاحــات مـــن بــعــض اآلثــ
أخــذهــا،  بــعــد  تــحــدث  قــد  الــتــي  الجانبية 

وأكثرها شيوعًا هي األعراض الموضعية 
كــاأللــم والــتــورم فــي موضع الحقن وآثــار 
أن  عامة كالحمى وغيرها من اآلثــار، إال 
الــفــائــدة الــمــرجــوة مــن الــلــقــاحــات والتي 
تــتــمــثــل فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى األمــــــراض 
الـــمـــعـــديـــة ومـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا تـــفـــوق اآلثـــــار 
بــهــا عــلــى مستوى  الــمــتــعــلــقــة  الــجــانــبــيــة 

الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على وضع 
بــرنــامــج يــتــم مــن خــالــه رصـــد وتسجيل 
حاالت األعراض الجانبية التي قد تحدث 
وتم  أخذها،  وموانع  اللقاحات  أخذ  بعد 
وضع آلية للتبليغ عن حاالت مضاعفات 
مـــا بــعــد الــتــطــعــيــم، حــيــث يــتــم الــتــحــري 
عن هذه الحاالت وزيارة الجهة الصحية 
ــأكـــد مـــن الـــمـــؤشـــرات والــمــعــلــومــات  ــتـ والـ
ودقة  الصحية  بالمعايير  االلتزام  ومدى 
كما  فيها،  بالتطعيم  المتعلقة  البيانات 
الجانبية  األعــراض  يتم تصنيف حــاالت 
التي قد تعقب أخذ اللقاحات من خال 
فـــريـــق فــنــي وذلـــــك بــعــد عــمــل الــتــحــري 
ومقارنة حاالت  الحاالت  ومتابعة  الــازم 
اآلثار الجانبية التي ظهرت مع الحاالت 
المتوقع ظهورها استنادًا على الدراسات 

التي تم نشرها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا 
أن  إلى  الصحة  وزارة  أشارت  )كوفيد-19( 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن حـــرصـــت عــلــى تــوفــيــر 
مــجــمــوعــة مـــن الــلــقــاحــات الــتــي أجــيــزت 
في االستخدام الطارئ بعد دراستها من 
لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  المعنيين  قبل 
والموافقة  الصحية  والــخــدمــات  المهن 
الفئات  تحديد  ثــم  ومــن  تسجيلها  على 
باستخدامها  والتوصية  لها  المستهدفة 
مــن قــبــل لــجــنــة الــتــطــعــيــمــات، حــيــث كــان 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن الـــحـــريـــة في 

اتــاحــة  التطعيم مــن خـــال  نـــوع  اخــتــيــار 
كما  وسهولة،  يسر  بكل  التسجيل ألخذه 
تـــم تــوعــيــة الــمــجــتــمــع مـــن خــــال حملة 
تضمنت  لــغــات  وبــعــدة  تفاعلية  إعــامــيــة 
الجمهور  على  لإلجابة  توعوية  حلقات 

حول اللقاحات المضادة للفيروس.
ونوهت الوزارة بأن لجنة التطعيمات 
بمملكة البحرين تتابع حاالت األعراض 
الــجــانــبــيــة بــعــد تــلــقــي لــقــاحــات فــيــروس 
ــيـــد-19( والـــتـــي تـــم اإلبـــاغ  ــا )كـــوفـ ــورونـ كـ
يتابع  كما  خــاصــة،  آلية  خــال  مــن  عنها 
فريق البحوث والدراسات العلمية التابع 
باستمرار جميع  الطبي  الوطني  للفريق 
اإلكلينيكية  والبيانات  العلمية  الدراسات 
ــات والـــمـــضـــاعـــفـــات  ــاحـ ــقـ ــلـ ــالـ الـــخـــاصـــة بـ
توضح  ــات  ــدراسـ الـ وهـــذه  بــهــا،  المتعلقة 
فــاعــلــيــة ومــأمــونــيــة هـــذه الــلــقــاحــات منذ 
استخدامها واحتمالية وجود مضاعفات 
شديدة ضئيلة مقارنة بالفائدة المرجوة 

على ضوء المعطيات الحالية.
القيام  النائب بشأن  أمــا حــول ســؤال 
بـــدراســـة مــكــونــات األغـــذيـــة والــمــكــمــات 
ــتـــوردة والــمــصــنــعــة فــي  الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــسـ
مملكة البحرين، فقد أكدت وزارة الصحة 
تقوم  بــالــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  بـأن 
ــائــــق والـــمـــكـــونـــات  ــوثــ ــة جـــمـــيـــع الــ ــ ــدراسـ ــ بـ
ــة والــتــحــقــق من  ــذيـ الــخــاصــة بــهــذه األغـ
الترخيص  شــهــادة  ــدار  إصــ قــبــل  صحتها 
المسبق لاستيراد، باإلضافة إلى التأكد 
والمواصفات  اللوائح  مع  مطابقتها  من 
وخليجيًا  وطــنــيــًا  الــمــعــتــمــدة  والــمــراجــع 
لضمان عدم وجود أي ادعاءات أو مكونات 
غذائية مضللة أو كاذبة والتأكد من جودة 
حفاظًا  وذلـــك  األولـــى  بــالــدرجــة  المنتج 

على صحة وسامة الجميع.
األغــــذيــــة  أن  الـــــى  الــــــــــوزارة  ونــــوهــــت 

ــة فـــــي مــمــلــكــة  ــعـ ــنـ ــمـــصـ الــــمــــســــتــــوردة والـ
وال  الصحية  للرقابة  تخضع  البحرين 
يتم السماح بتداولها في األسواق إال بعد 
إثبات مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، 
مضيفًة بأن المكمات الغذائية المتوفرة 
ــا؛ ويــتــم  ــرادهــ ــيــ ــتــ ــتـــم اســ فــــي األســـــــــواق يـ
تخليص جميع المكمات الغذائية التي 
تمر من منافذ مملكة البحرين )البرية، 
الــجــويــة، والــبــحــريــة(، مــن خــال النافذة 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــمــــوحــــدة لـــلـــتـــجـــارة )أفــــق 
جميع  استيفائها  بعد  وذلــك  البحرين(، 
عليها  نص  التي  المعتمدة  االشتراطات 
رقـــم )34( لسنة  الــعــامــة  الــصــحــة  قــانــون 

2018 والئحته التنفيذية.
في  الــصــحــة  وزارة  ــادت  ــ أفــ ــد  وقــ كــمــا 
ــى ســجــات ترخيص  ــا بــأنــه وفـــقـــًا إلـ ردهــ
أو  غــذائــي  منتج  أي  يوجد  ال  المنتجات 
مكوناته  تحتوي  مرخص  غــذائــي  مكمل 
الرئيسية على الحشرات، حيث أكدت أن 
مثل  بــدخــول  تسمح  ال  البحرين  مملكة 
األســـواق  فــي  وتــواجــدهــا  المنتجات  هــذه 
الــمــحــلــيــة، وتــخــضــع هــــذه الــنــوعــيــة من 
القياسية  المواصفة  لمتطلبات  األغذية 
بشأن   ))2022/2696  GSO الخليجية 
المتطلبات العامة لألغذية المستحدثة 
ــغـــذاء الــمــســتــحــدث )أي  والـــتـــي تــعــرف الـ
البشري  لاستهاك  يستخدم  لــم  غــذاء 
قبل  الخليج  أســواق  داخــل  كبيرة  بدرجة 
يجب  ومن شروطها   ،)2022/5/12 تاريخ 
لتقييم  المستحدثة  األغذية  تخضع  أن 
بالصحة  يتعلق  فيما  التسويق  قبل  مــا 
تداولها  قبل  السامة  واعتبارات  العامة 
وتسويقها، كما أنه ومن ناحية أخرى، فإن 
هذه المنتجات ال تتوافق مع االشتراطات 
الــــواردة فــي المواصفة  لــألغــذيــة  الــعــامــة 

.)1:2015-2055 GSO( القياسية

ال�������ض���ح���ة: ال���ب���ح���ري���ن ت���ح���ر����ص ع���ل���ى ت��وف��ي��ر
ال��ع��ال��ي��ة وال����ج����ودة  ال��م��اأم��ون��ي��ة  ذات  ال��ل��ق��اح��ات 

تــحــت رعــايــة الــنــائــب الــعــام 
الدكتور علي بن فضل البوعينين 
النيابة  بين  مشترك  وبتنظيم 
العالمية  والــمــجــمــوعــة  الــعــامــة 
بالتعاون  االصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء 
القضائية  الــدراســات  معهد  مع 
الشيخ  سمو  ومركز  والقانونية 
ــر لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر  ــ ــاصـ ــ نـ
ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــي الــــــــذكــــــــاء االصـ ــ ــ فـ
مؤتمـر  فعاليات  أمــس  انطلقت 
ــانــــي  ــثــ الــــبــــحــــريــــن الـــــــدولـــــــي الــ
بــعــنــوان »اســـتـــخـــدامـــات الــذكــاء 
ــاعـــي فــــي الـــخـــدمـــات  ــــ ــنـ االصـــطـ
المنعقد  والعدليـة«  القضائية 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
علي  بــن  خــالــد  الشيخ  بحضور 
آل خليفة نائب رئيس المجلس 
محكمة  رئيس  للقضاء  األعلى 
ــن مــحــمــد  الـــتـــمـــيـــيـــز، ونــــــــواف بــ
والشؤون  العدل  وزيــر  المعاودة 
والدكتور  واألوقـــاف،  اإلسامية 
جاسم حاجي رئيس المجموعة 
الــدولــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
االصطناعي  الــذكــاء  ومستشار 

والبيانات بمركز ناصر للتأهيل 
والــتــدريــب الــمــهــنــي ونــخــبــة من 
الخبراء المتحدثين الوطنيين 
والــدولــيــيــن فــي مــجــال التحول 
ــة،  ــيـ ــذكـ ــة الـ ــمــ ــظــ الــــرقــــمــــي واألنــ
عدد  المؤتمر  هــذا  في  ويشارك 
مـــن الــقــضــاة وأعـــضـــاء الــنــيــابــة 
ــدول  ــ الــــعــــامــــة مــــن مــخــتــلــف الــ

العربية.
وقد أكد النائب العام خال 
كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة لــفــعــالــيــات 
تقنيات  اســتــخــدام  أن  المؤتمر 
ــي فـــي  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الـــــــــذكـــــــــاء االصــ
والقضائية  العدلية  المجاالت 
العمل  تطوير  أحــدث سبل  يعد 
في  الــقــدرات  وتــعــزيــز  القضائي 
األعـــمـــال الــقــضــائــيــة واإلداريـــــة، 
حيث عكفت النيابة العامة منذ 
نــشــأتــهــا عــلــى تــطــويــر وتــحــديــث 
مـــنـــظـــومـــة الــــعــــدالــــة لـــمـــواكـــبـــة 
والتكنولوجي؛  التقني  التقدم 
الوطنية  بالمؤسسات  مستعينة 
والــــدولــــيــــة الـــمـــعـــنـــيـــة، وهـــــو مــا 
المؤتمر  هــذا  انعقاد  فــي  تبلور 

نوعه في  الثاني من  الــذي يعد 
الــذكــاء  تقنيات  تطبيق  مــجــال 
النيابة  أعمال  في  االصطناعي 

العامة والقضاء.
الخبرات  تبادل  أن  وأضــاف 
الذكاء  تقنيات  استخدام  بشأن 
االصطنـاعي في مجـال العدالة 
ــاء بــأســالــيــب  ــقــ يــســهــم فـــي االرتــ
الــــعــــمــــل الــــقــــضــــائــــي وتـــــجـــــاوز 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي قـــد تــصــادف 
اســـتـــخـــدام تــلــك الــتــقــنــيــات في 
والقضائية؛  العدلية  المجاالت 
القضائي  العمل  بــه  يتسم  لما 
مـــــــــن خـــــصـــــوصـــــيـــــة تـــســـتـــتـــبـــع 
تعمل  فــعــالــة  تقنية  مــمـــــارســات 
ــيـــف الــتــكــنــولــوجــيــا  ــلـــى تـــوظـ عـ
مــعــادالت  صياغة  فــي  الحديثة 
التحليل  قــدرات  تتيح  منطقية 
وصواًل  القانوني  واالستخاص 
ــائـــج عــــادلــــة ومــنــصــفــة  ــتـ ــى نـ ــ إلــ
ُيعول عليها في تحقيق العدالة 
النيابة  الــنــاجــزة، وهــو مــا حمل 
الـــعـــامـــة إلــــى الـــتـــقـــدم بــمــشــروع 
ــادي يــتــضــمــن  ــ ــرشــ ــ ــتــ ــ ــل اســ ــ ــيـ ــ دلـ

تحكم  التي  األخاقية  المبادئ 
استخدامات الذكاء االصطناعي 
فــي أعــمــال الــقــضــاء عــلــى غــرار 
الــوثــيــقــة األوروبـــيـــة ألخــاقــيــات 
الذكاء االصطناعي، لتعد دليا 
اســـتـــرشـــاديـــا لــلــضــمــانــات الــتــي 
استعمال  عند  مراعاتها  يتعين 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 

المجاالت القضائية.
مـــن جــانــبــه أشـــــار الــدكــتــور 
جاسم حاجي رئيس المجموعة 
الــدولــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
مــســتــشــار الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
والبيانات بمركز ناصر للتأهيل 
مملكة  أن  الــمــهــنــي  والـــتـــدريـــب 
المرتبة  فــي  صــنــفــت  الــبــحــريــن 
وأحـــرزت  دولـــة  56 مــن بين 181 
وفقًا  عربيًا  الخامسة  المرتبة 
ــورد انـــســـايـــت  ــفــ ــســ لــمــنــظــمــة اكــ
البريطانية، وأضاف أن توظيف 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 
مــجــال أعـــمـــال الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــلـــل مـــــن الـــعـــمـــر  ــقـ ــاء يـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
الــزمــنــي لــلــتــحــقــيــق والــتــصــرف 

تراكمها  يمنع  ما  القضايا،  في 
إلــــى آجــــــاٍل طــويــلــة فـــضـــًا عن 
انــعــكــاســات تــلــك الــتــقــنــيــات في 
بما ال  الناجزة  العدالة  تحقيق 

يخل بحقوق األفراد.
تــســتــمــر  أن  الــــمــــقــــرر  ومــــــن 
فــعــالــيــات هــــذا الــمــؤتــمــر حتى 
اليوم األربعاء الموافق 8 مارس 
2023 ويتحدث خالها نخبة من 
والدوليين  الوطنيين  الخبراء 
حول تداعيـات استخدام الذكاء 
ــي الـــــقـــــرارات  ــ االصـــطـــنـــــــاعـــي فـ
واألحــــــــكــــــــام الــــقــــضــــائــــيــــة، مــع 
اســـتـــعـــراض الـــتـــجـــارب الــدولــيــة 
الــســابــقــة فــي مــجــال اســتــخــدام 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 
أعمال النيابة العامة والقضاء، 
ــة الــتــامــة بــُمــُكــنــات  ــاطـ مـــع االحـ
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي؛ ســعــيــًا  ــ ــذكـ ــ الـ
البحرين في  نحو وضع مملكة 
مصاف الدول التي تهدف دائمًا 
إلى تحقيق التنمية المستدامة 

في شتى المجاالت.

} النائب العام خال مشاركته في االجتماع.

خالل م�ؤمتر ا�صتخدامات الذكاء اال�صطناعي يف اخلدمات العدلية
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محميد احملميد

حــيــنــمــا تــذهــب إلـــى مــحــل لـــشـــراء غــرض 
يــكــون واحـــدا ومــحــددا، ال  فــإن السعر  معين، 
فرق بين أن يكون المشتري موظفا أو مديرا، 
وال بين رجل أو امرأة، وال بين من راتبه ألف أو 
من راتبه ألفان.. فالبضاعة هي ذاتها والسعر 

واحد للجميع.
البضاعة  نــفــس  تبيع  مــؤســســة  تــوجــد  ال 
الــمــشــتــري.. ال يوجد  راتـــب وعـــاوات  بحسب 
ــزال ألحـــد  ــنــ مــ يـــبـــنـــي  ــاري  ــمــ ــعــ مــ ــاول وال  ــ ــقـ ــ مـ
األشــــخــــاص بـــــذات الــمــعــايــيــر والـــمـــواصـــفـــات 
الشخص  عــلــى  الــبــيــت  يبيع  ثــم  والــمــســاحــة، 
الــراتــب مرتفعا كان  كــان  فــإن  راتــبــه..  بحسب 
الــمــبــلــغ كــبــيــرا، وإن كـــان الـــراتـــب ضــئــيــا كــان 

المبلغ قليا..!!
بتحديد  اإلســـكـــان  وزارة  تــقــوم  لــمــاذا  إذا 
مبالغ وأقساط مختلفة ومتفاوتة وفقا لراتب 
المستفيد من الخدمة االسكانية، على الرغم 
من أن الخدمة االسكانية واحدة وال تختلف 
من شخص إلى آخر، بل ان القرعة والتوزيع 
أكبر،  بمساحة  بيتا  أقــل  راتبه  من  تعطي  قد 
ومــوقــعــا أكــثــر تــمــيــزا »زاويـــــة أو غـــيـــره«، فيما 
الشخص اآلخر صاحب الراتب األعلى يدفع 
أقــل،  بمساحة  بيته  كــان  ولربما  أكــثــر،  قسطا 

ومن دون »زاوية أو غيره«..!!
الراتب األقل يدفع )90  فإذا كان صاحب 
دينارا شهريا مثا( فإن مجموع األقساط على 
دينار(،  و600  ألفا   21( عاما سيكون   20 مدى 
فيما صاحب الراتب األعلى الذي يدفع )150 
األقساط  ويكون مجموع  دينارا شهريا مثا( 
ديــنــار(.. وطبعا  ألف   36( على مدى 20 عاما 
ســيــكــون الــقــســط أكــبــر ومــجــمــوعــه أكــثــر كلما 
كان الراتب أعلى.. على الرغم من أن الخدمة 
ــد والــمــزايــا  ــ االســكــانــيــة واحـــــدة والــبــيــت واحـ

نفسها.. فعلى أي أساس تتم الحسبة..؟؟
تذهب  حينما  كــذلــك،  األمـــر  فــي  الغريب 
أن تم  بــعــد  لــلــعــامــل،  الــطــبــي  الــفــحــص  لعمل 
ــخـــاص ولــيــس  تــحــويــل الــفــحــص لــلــقــطــاع الـ

تتفاوت،  الفحص  أسعار  أن  تجد  الحكومي، 
ــرة  ــ األسـ أو  الـــعـــمـــل  رب  أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى 
قــــام بــالــتــســجــيــل وأخــــذ مــوعــد الــفــحــص من 
ال  التي  الرسمية،  الحكومية  المنصة  خــال 
الطبي  الفحص  أن  مع  أصــا،  األســعــار  تبين 
للعامل هو ذاته في كل المستشفيات، وشهادة 
الفحص نفسها ال تتغير، وال يوجد فيها أي 

فحص إضافي..!!
خذ مثا آخر، في رسوم مواقف السيارات، 
فــبــعــض الــمــواقــع تــحــســب الــســاعــة بــديــنــار أو 
أكثر، والبعض اآلخر يحسب مبلغا أقل، على 
الــرغــم مــن أن الــخــدمــة هــي إيــقــاف الــســيــارة 
فقط ال غير، وال توجد مزايا وال عروض، بل 
أصــا..  مظات  دون  من  المواقف  معظم  ان 
فعلى أي أساس يتم وضع الرسوم في مواقف 

السيارات..؟؟
ــر أيــــضــــا، فــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــثـــا آخــ خــــذ مـ
االســكــانــيــة فــي الــمــنــاطــق االســتــثــمــاريــة، يتم 
ــوم ســنــويــة عــلــى أصــحــاب الــمــنــازل  فـــرض رســ
من  يشكون  هناك  الناس  ومعظم  والعقارات، 
أن الـــرســـوم مــرتــفــعــة والـــخـــدمـــات قــلــيــلــة، وال 
جعل  ما  المدفوع،  الــرســوم  مبلغ  مع  تتوافق 
منزل  شــراء  على  تتحسر  الــنــاس  مــن  الكثير 

»العمر« في تلك المناطق.
رســوم  فــي  كــذلــك  وعــديــدة  كثيرة  األمثلة 
الــســجــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والــطــبــيــة، 
وحتى في القضايا ورسوم الداللة والمطورين 
وغــيــرهــا، والــجــمــيــع يــدفــع بــكــل طــواعــيــة، وال 
ندري ما المعايير وما سبب االختاف فيها، 
أحــيــانــا، على  توحيدها  فــي  السبب  مــا  وربــمــا 
تختلف  قد  التجارية  األنشطة  أن  الرغم من 
من مؤسسة وأخرى، بحسب الحجم والنشاط 

والفروع ونسبة البحرنة كذلك.
غامضة،  لمسائل  تساؤالت مشروعة  هذه 
اعتدنا على األخذ بها وممارستها، بل وحتى 
التعامل معها والرضوخ لها، من دون أن نتوقف 
عندها، ومن دون أن نراجعها ونصححها..!! 

malmahmeed7@gmail.com

ت�شاوؤالت م�شروعة

.. لم�ضائل غام�ضة

كتبت: فاطمة علي

ــز الـــرعـــايـــة  ــ ــراكـ ــ أعـــلـــنـــت مـ
ــة فـــتـــح بـــاب  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
ــامــــج اخـــتـــر  ــرنــ ــبــ ــيـــل لــ ــتـــســـجـ الـ
مـــراكـــز صحية   3 فـــي  طــبــيــبــك 
ــز الــشــيــخ  ــ ــركـ ــ ــي »مـ ــ ــدة هـ ــ ــديـ ــ جـ
خليفة  آل  خــالــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
ومــركــز الــشــيــخ صــبــاح الــســالــم 
الصحي«.  حمد  مدينة  ومركز 
لتنفيذ  اســتــكــمــاال  ذلـــك  يــأتــي 
لرفع مستوى  الشاملة  الخطة 
الــخــدمــة الــصــيــحــة الـــتـــي يتم 
تــقــديــمــهــا فـــي مـــراكـــز الــرعــايــة 

الصحية األولية.
ــز الـــرعـــايـــة  ــ ــراكـ ــ وبـــيـــنـــت مـ
ــة األولـــــــــــيـــــــــــة عـــبـــر  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ

مواقع  في  الرسمية  حساباتها 
التواصل االجتماعي أنه يمكن 
للمراكز  التابعين  للمواطنين 
الصحية المشار إليها المبادرة 
ــار طــبــيــب الــعــائــلــة  ــيـ ــتـ ــى اخـ ــ إلـ
الموقع  عبر  لديهم  المفّضل 
www.phc. ــتــــرونــــي  ــكــ اإللــ
ابـــريـــل   15 حـــتـــى   gov.bh
أّنـــه سيتم  إلــى  الــقــادم، منوهة 
بالتسجيل  يبادر  لم  توزيع من 
بــحــســب الـــشـــواغـــر الــمــتــبــقــيــة 
بــعــد انــتــهــاء الـــمـــدة الــمــحــددة 

للتسجيل.
ويعد برنامج اختر طبيبك 
أحد البرامج األساسية لمشروع 
الـــتـــســـيـــيـــر الـــــــذاتـــــــي لــــمــــراكــــز 
يندرج  الــذي  الصحية  الرعاية 

الضمان  برنامج  مظلة  ضمن 
الــصــحــي الــوطــنــي )صــحــتــي(، 
ــن خـــالـــه إتــاحــة  حــيــث يــتــم مـ
حرية االختيار لطبيب العائلة 
ــع طــبــيــب  ــ ــل فـــــــرد مــ ــ ــــط كــ ــربـ ــ بـ
ــاره، ويـــهـــدف  ــيــ ــتــ ــن اخــ أســــــرة مــ
المستفيدين  رضــا  تعزيز  إلــى 
مـــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات وضــــــمــــــان 
استمراريتها، وتعزيز الخدمات 
عن  المبكر  والكشف  الوقائية 
السرطان  كــأمــراض  ــراض  األمــ
ــتـــمـــراريـــة في  والـــســـكـــري واالسـ
تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــعــاجــيــة 
الصحية  الكوادر  تقدمها  التي 
ــق نـــهـــج الـــرعـــايـــة  ــ الـــمـــؤهـــلـــة وفـ
الصحية االولية أخًذا باالعتبار 
وإذكـــاء  الصحية  المستجدات 
الصحية  بــالــســلــوكــيــات  الــوعــي 
ويأتي  الحياة،  جــودة  لتحسين 
ذلك في إطار تحقيق التغطية 
ــة وتـــعـــزيـــز  ــلـ ــامـ ــشـ الـــصـــحـــيـــة الـ
تقديم  في  والتنافسية  الجودة 
يلبي  بما  الصحية  الــخــدمــات 

تطلعات المستفيدين.
وقد حرصت مراكز الرعاية 
الــصــحــيــة األولـــيـــة عــلــى اتــخــاذ 
اإلجـــــــــــــراءات لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 
وتطويرها  الصحية  الخدمات 
يقدم  بفريق  العمل  من خــال 
ــات طـــبـــيـــة وتـــمـــريـــضـــيـــة  ــ ــدمـ ــ خـ
وفــق مفهوم  وخــدمــات مساندة 
ــة الـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة،  ــايــ ــرعــ الــ
ــال  ــعـ ــفـ ــل الـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــزيــــز الـ
ــارات  ــزيـ مـــع الــمــرضــى أثـــنـــاء الـ
للمراكز الصحية أو من خال 
ــن بــعــد  ــات الــتــطــبــيــب عــ ــدمــ خــ
وتقوية نظم وخدمات اإلحالة 
بين الرعاية األولية والثانوية، 
الصحية  الـــرعـــايـــة  تــعــد  حــيــث 
األولى  االتصال  حلقة  األولية 

للمرضى مع النظام الصحي.
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ــاء  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــم الـ ــ ــالــ ــ أكـــــــــد عــ
الــبــروفــيــســور شــوقــي الــــدالل أن الــبــحــث عن 
التحديات  لمختلف  والمعالجات  الحلول 
والمشكات الطريق األمثل للبحث العلمي 
القيم والناجح، داعيا الباحثين إلى التفكير 
وإشــراك  البحث  مواضيع  اختيار  قبل  مليا 
يخص  فيما  عقولهم  إلــى  اآلخــريــن  عــقــول 
خــطــطــهــم الــبــحــثــيــة والــتــوســع فـــي الـــقـــراءة 
ــي جــمــيــع األمـــــــور والـــعـــنـــاصـــر  واالطـــــــــاع فــ

المتصلة بموضوع البحث.
ــك اثـــــنـــــاء مــــشــــاركــــتــــه بــمــعــيــة  ــ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
االقتصاد  أستاذ  الربيعي  عامر  البروفيسور 
نقاشية  جلسة  إدارة  في  األهلية  بالجامعة 
من تنظيم لجنة التطوير المهني بالجامعة 
والــتــي  العلمي  الــبــحــث  ــداد  إعــ كيفية  حـــول 
الــبــحــث«،  ــراءة فــي كــتــاب »حــرفــة  تضمنت قــ

حيث اجتذبت الجلسة عددا من األكاديميين 
والباحثين من منتسبي الجامعة األهلية.

عامر  البروفيسور  أكد  المناسبة،  وبهذه 
البحث«  كــتــاب »حــرفــة  أن مــؤلــفــي  الــربــيــعــي 
الـــبـــحـــث تــســتــوجــب  شــــــددا عـــلـــى أن كـــتـــابـــة 
مراعاة أفكار اآلخرين والتفكير في المجال 
زوايا متعددة، لما لذلك  المبحوث فيه من 
من أهمية في طرح أسئلة وأفكار من منظور 
الباحث  جاهزية  فإن  وعليه  للجمهور،  آخر 

لإلجابة عن تلك األسئلة ضرورية.
عدة  من  البحث«  »حرفة  كتاب  أن  وذكــر 
ــاور إرشــــاديــــة ومــهــاريــة  ــحـ ــام تـــتـــنـــاول مـ ــسـ أقـ
لكيفية إعداد وكتابة البحث بدًءا من اختيار 
الـــمـــوضـــوع وجــمــع الــمــعــلــومــات وتــحــلــيــلــهــا، 
ومــســودة  الــمــراجــع  إرفــــاق  بعملية  وانــتــهــاًء 

البحث.

ــال الــبــروفــيــســور شــوقــي  ومــــن جــهــتــه، قــ
الدالل ان بداية البحث العلمي الذي ُيسفر 
أي  الــعــام 1750  فــي  كــان  إنــتــاج معرفي  عنه 
أن  األولــى، موضًحا  الصناعية  الثورة  بداية 
لبعض  تراكمية  عملية  هو  العلمي  البحث 
األفكار والمفاهيم نتيجة لرصد أو ماحظة 
ظاهرة أو مجال ُمعين، مؤكًدا أن المواصلة 
مفتاح  المبحوث  المجال  في  الــقــراءة  على 
منتًجا،  ُيقدم  الــذي  العلمي  البحث  لنجاح 
ــغـــرات أو فــجــوات  ــاد ثـ حــيــث يـــعـــزز مـــن إيـــجـ
عن حلول  البحث  تتطلب  التي  الصلة  ذات 
»وجــود  الــــدالل:  البروفيسور  وقـــال  لــســدهــا. 
الــفــكــرة واألســـئـــلـــة والــمــفــاهــيــم حــــول فــكــرة 
ُتعد ضرورة  معينة ومناقشتها مع اآلخرين 
حتمية، خاف ذلك لن يكون البحث واقعًيا 

} جانب من الجلسة النقاشية.وغير قابل للتطبيق«.

الأهلية بالجامعة  البحث«  »حرف  كتاب  ب�ضاأن  نقا�ضية  جل�ضة 

أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين 
الـــلـــقـــاحـــات ذات  ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــلـــى  تــــحــــرص عـ
المأمونية والجودة العالية، حيث وضعت 
اللقاحات  لمتابعة  رقابية  إجــراءات  عدة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وتعنى 
وترخيص  بتسجيل  الصحية  والخدمات 
الــلــقــاحــات عــلــى ضـــوء مــراجــعــة الــدالئــل 
والدراسات العلمية المتعلقة بمأمونيتها 
وفاعليتها وجودتها وبعد دراسة مكوناتها 
عليها؛  التطعيمات  لجنة  موافقة  وأخــذ 
كــمــا يــتــم شـــــراء لـــقـــاحـــات مــعــتــمــدة من 
والجهات  العالمية  الصحة  منظمة  قبل 
االشتراطات  بحسب  المعتمدة  الدولية 
الخاصة التي تخضع لها اللقاحات ليتم 
من  المنظمات،  هذه  قبل  من  ترخيصها 
ــدول مجلس  ــ لـ الــــشــــراء الـــمـــوحـــد  ــال  خــ
يتم  كما  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
مع  تتوافق  التي  المعلومات  من  التأكد 

المعايير العالمية.
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــت  ــحـ ــ أوضـ كـــمـــا 
ــا عــلــى الـــســـؤال الــبــرلــمــانــي الــمــقــدم  ــ رّدهـ
مــن خــالــد صــالــح بــوعــنــق عــضــو مجلس 
الـــنـــواب حــــول الــلــقــاحــات والــتــطــعــيــمــات 
ــات تــخــضــع  ــاحــ ــقــ ــلــ ــة، بــــــأن الــ ــمــــرخــــصــ الــ
لمراحل مختلفة من التجارب السريرية 
وفاعليتها  مأمونيتها  من  للتأكد  وذلــك 
باستخدامها من  التصريح  يتم  ثم  ومن 
مثل  العالمية  والهيئات  المنظمات  قبل 
الغذاء  وهيئة  العالمية،  الصحة  منظمة 
ــــدواء األمــريــكــيــة، والــوكــالــة األوروبــيــة  والـ
األعراض  يتم رصد حاالت  كما  لألدوية، 
بعد توسعة نطاق  التي تسجل  الجانبية 
اســتــخــدام هـــذه الــلــقــاحــات عــلــى الــفــئــات 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة فــــي الــــــــدول الــمــخــتــلــفــة؛ 
ــار  وال تــخــلــو الــلــقــاحــات مـــن بــعــض اآلثــ
أخــذهــا،  بــعــد  تــحــدث  قــد  الــتــي  الجانبية 

وأكثرها شيوعًا هي األعراض الموضعية 
كــاأللــم والــتــورم فــي موضع الحقن وآثــار 
أن  عامة كالحمى وغيرها من اآلثــار، إال 
الــفــائــدة الــمــرجــوة مــن الــلــقــاحــات والتي 
تــتــمــثــل فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى األمــــــراض 
الـــمـــعـــديـــة ومـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا تـــفـــوق اآلثـــــار 
بــهــا عــلــى مستوى  الــمــتــعــلــقــة  الــجــانــبــيــة 

الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على وضع 
بــرنــامــج يــتــم مــن خــالــه رصـــد وتسجيل 
حاالت األعراض الجانبية التي قد تحدث 
وتم  أخذها،  وموانع  اللقاحات  أخذ  بعد 
وضع آلية للتبليغ عن حاالت مضاعفات 
مـــا بــعــد الــتــطــعــيــم، حــيــث يــتــم الــتــحــري 
عن هذه الحاالت وزيارة الجهة الصحية 
ــأكـــد مـــن الـــمـــؤشـــرات والــمــعــلــومــات  ــتـ والـ
ودقة  الصحية  بالمعايير  االلتزام  ومدى 
كما  فيها،  بالتطعيم  المتعلقة  البيانات 
الجانبية  األعــراض  يتم تصنيف حــاالت 
التي قد تعقب أخذ اللقاحات من خال 
فـــريـــق فــنــي وذلـــــك بــعــد عــمــل الــتــحــري 
ومقارنة حاالت  الحاالت  ومتابعة  الــازم 
اآلثار الجانبية التي ظهرت مع الحاالت 
المتوقع ظهورها استنادًا على الدراسات 

التي تم نشرها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا 
أن  إلى  الصحة  وزارة  أشارت  )كوفيد-19( 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن حـــرصـــت عــلــى تــوفــيــر 
مــجــمــوعــة مـــن الــلــقــاحــات الــتــي أجــيــزت 
في االستخدام الطارئ بعد دراستها من 
لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  المعنيين  قبل 
والموافقة  الصحية  والــخــدمــات  المهن 
الفئات  تحديد  ثــم  ومــن  تسجيلها  على 
باستخدامها  والتوصية  لها  المستهدفة 
مــن قــبــل لــجــنــة الــتــطــعــيــمــات، حــيــث كــان 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن الـــحـــريـــة في 

اتــاحــة  التطعيم مــن خـــال  نـــوع  اخــتــيــار 
كما  وسهولة،  يسر  بكل  التسجيل ألخذه 
تـــم تــوعــيــة الــمــجــتــمــع مـــن خــــال حملة 
تضمنت  لــغــات  وبــعــدة  تفاعلية  إعــامــيــة 
الجمهور  على  لإلجابة  توعوية  حلقات 

حول اللقاحات المضادة للفيروس.
ونوهت الوزارة بأن لجنة التطعيمات 
بمملكة البحرين تتابع حاالت األعراض 
الــجــانــبــيــة بــعــد تــلــقــي لــقــاحــات فــيــروس 
ــيـــد-19( والـــتـــي تـــم اإلبـــاغ  ــا )كـــوفـ ــورونـ كـ
يتابع  كما  خــاصــة،  آلية  خــال  مــن  عنها 
فريق البحوث والدراسات العلمية التابع 
باستمرار جميع  الطبي  الوطني  للفريق 
اإلكلينيكية  والبيانات  العلمية  الدراسات 
ــات والـــمـــضـــاعـــفـــات  ــاحـ ــقـ ــلـ ــالـ الـــخـــاصـــة بـ
توضح  ــات  ــدراسـ الـ وهـــذه  بــهــا،  المتعلقة 
فــاعــلــيــة ومــأمــونــيــة هـــذه الــلــقــاحــات منذ 
استخدامها واحتمالية وجود مضاعفات 
شديدة ضئيلة مقارنة بالفائدة المرجوة 

على ضوء المعطيات الحالية.
القيام  النائب بشأن  أمــا حــول ســؤال 
بـــدراســـة مــكــونــات األغـــذيـــة والــمــكــمــات 
ــتـــوردة والــمــصــنــعــة فــي  الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــسـ
مملكة البحرين، فقد أكدت وزارة الصحة 
تقوم  بــالــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  بـأن 
ــائــــق والـــمـــكـــونـــات  ــوثــ ــة جـــمـــيـــع الــ ــ ــدراسـ ــ بـ
ــة والــتــحــقــق من  ــذيـ الــخــاصــة بــهــذه األغـ
الترخيص  شــهــادة  ــدار  إصــ قــبــل  صحتها 
المسبق لاستيراد، باإلضافة إلى التأكد 
والمواصفات  اللوائح  مع  مطابقتها  من 
وخليجيًا  وطــنــيــًا  الــمــعــتــمــدة  والــمــراجــع 
لضمان عدم وجود أي ادعاءات أو مكونات 
غذائية مضللة أو كاذبة والتأكد من جودة 
حفاظًا  وذلـــك  األولـــى  بــالــدرجــة  المنتج 

على صحة وسامة الجميع.
األغــــذيــــة  أن  الـــــى  الــــــــــوزارة  ونــــوهــــت 

ــة فـــــي مــمــلــكــة  ــعـ ــنـ ــمـــصـ الــــمــــســــتــــوردة والـ
وال  الصحية  للرقابة  تخضع  البحرين 
يتم السماح بتداولها في األسواق إال بعد 
إثبات مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، 
مضيفًة بأن المكمات الغذائية المتوفرة 
ــا؛ ويــتــم  ــرادهــ ــيــ ــتــ ــتـــم اســ فــــي األســـــــــواق يـ
تخليص جميع المكمات الغذائية التي 
تمر من منافذ مملكة البحرين )البرية، 
الــجــويــة، والــبــحــريــة(، مــن خــال النافذة 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــمــــوحــــدة لـــلـــتـــجـــارة )أفــــق 
جميع  استيفائها  بعد  وذلــك  البحرين(، 
عليها  نص  التي  المعتمدة  االشتراطات 
رقـــم )34( لسنة  الــعــامــة  الــصــحــة  قــانــون 

2018 والئحته التنفيذية.
في  الــصــحــة  وزارة  ــادت  ــ أفــ ــد  وقــ كــمــا 
ــى ســجــات ترخيص  ــا بــأنــه وفـــقـــًا إلـ ردهــ
أو  غــذائــي  منتج  أي  يوجد  ال  المنتجات 
مكوناته  تحتوي  مرخص  غــذائــي  مكمل 
الرئيسية على الحشرات، حيث أكدت أن 
مثل  بــدخــول  تسمح  ال  البحرين  مملكة 
األســـواق  فــي  وتــواجــدهــا  المنتجات  هــذه 
الــمــحــلــيــة، وتــخــضــع هــــذه الــنــوعــيــة من 
القياسية  المواصفة  لمتطلبات  األغذية 
بشأن   ))2022/2696  GSO الخليجية 
المتطلبات العامة لألغذية المستحدثة 
ــغـــذاء الــمــســتــحــدث )أي  والـــتـــي تــعــرف الـ
البشري  لاستهاك  يستخدم  لــم  غــذاء 
قبل  الخليج  أســواق  داخــل  كبيرة  بدرجة 
يجب  ومن شروطها   ،)2022/5/12 تاريخ 
لتقييم  المستحدثة  األغذية  تخضع  أن 
بالصحة  يتعلق  فيما  التسويق  قبل  مــا 
تداولها  قبل  السامة  واعتبارات  العامة 
وتسويقها، كما أنه ومن ناحية أخرى، فإن 
هذه المنتجات ال تتوافق مع االشتراطات 
الــــواردة فــي المواصفة  لــألغــذيــة  الــعــامــة 

.)1:2015-2055 GSO( القياسية

ال�������ض���ح���ة: ال���ب���ح���ري���ن ت���ح���ر����ص ع���ل���ى ت��وف��ي��ر
ال��ع��ال��ي��ة وال����ج����ودة  ال��م��اأم��ون��ي��ة  ذات  ال��ل��ق��اح��ات 

تــحــت رعــايــة الــنــائــب الــعــام 
الدكتور علي بن فضل البوعينين 
النيابة  بين  مشترك  وبتنظيم 
العالمية  والــمــجــمــوعــة  الــعــامــة 
بالتعاون  االصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء 
القضائية  الــدراســات  معهد  مع 
الشيخ  سمو  ومركز  والقانونية 
ــر لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر  ــ ــاصـ ــ نـ
ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــي الــــــــذكــــــــاء االصـ ــ ــ فـ
مؤتمـر  فعاليات  أمــس  انطلقت 
ــانــــي  ــثــ الــــبــــحــــريــــن الـــــــدولـــــــي الــ
بــعــنــوان »اســـتـــخـــدامـــات الــذكــاء 
ــاعـــي فــــي الـــخـــدمـــات  ــــ ــنـ االصـــطـ
المنعقد  والعدليـة«  القضائية 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
علي  بــن  خــالــد  الشيخ  بحضور 
آل خليفة نائب رئيس المجلس 
محكمة  رئيس  للقضاء  األعلى 
ــن مــحــمــد  الـــتـــمـــيـــيـــز، ونــــــــواف بــ
والشؤون  العدل  وزيــر  المعاودة 
والدكتور  واألوقـــاف،  اإلسامية 
جاسم حاجي رئيس المجموعة 
الــدولــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
االصطناعي  الــذكــاء  ومستشار 

والبيانات بمركز ناصر للتأهيل 
والــتــدريــب الــمــهــنــي ونــخــبــة من 
الخبراء المتحدثين الوطنيين 
والــدولــيــيــن فــي مــجــال التحول 
ــة،  ــيـ ــذكـ ــة الـ ــمــ ــظــ الــــرقــــمــــي واألنــ
عدد  المؤتمر  هــذا  في  ويشارك 
مـــن الــقــضــاة وأعـــضـــاء الــنــيــابــة 
ــدول  ــ الــــعــــامــــة مــــن مــخــتــلــف الــ

العربية.
وقد أكد النائب العام خال 
كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة لــفــعــالــيــات 
تقنيات  اســتــخــدام  أن  المؤتمر 
ــي فـــي  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الـــــــــذكـــــــــاء االصــ
والقضائية  العدلية  المجاالت 
العمل  تطوير  أحــدث سبل  يعد 
في  الــقــدرات  وتــعــزيــز  القضائي 
األعـــمـــال الــقــضــائــيــة واإلداريـــــة، 
حيث عكفت النيابة العامة منذ 
نــشــأتــهــا عــلــى تــطــويــر وتــحــديــث 
مـــنـــظـــومـــة الــــعــــدالــــة لـــمـــواكـــبـــة 
والتكنولوجي؛  التقني  التقدم 
الوطنية  بالمؤسسات  مستعينة 
والــــدولــــيــــة الـــمـــعـــنـــيـــة، وهـــــو مــا 
المؤتمر  هــذا  انعقاد  فــي  تبلور 

نوعه في  الثاني من  الــذي يعد 
الــذكــاء  تقنيات  تطبيق  مــجــال 
النيابة  أعمال  في  االصطناعي 

العامة والقضاء.
الخبرات  تبادل  أن  وأضــاف 
الذكاء  تقنيات  استخدام  بشأن 
االصطنـاعي في مجـال العدالة 
ــاء بــأســالــيــب  ــقــ يــســهــم فـــي االرتــ
الــــعــــمــــل الــــقــــضــــائــــي وتـــــجـــــاوز 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي قـــد تــصــادف 
اســـتـــخـــدام تــلــك الــتــقــنــيــات في 
والقضائية؛  العدلية  المجاالت 
القضائي  العمل  بــه  يتسم  لما 
مـــــــــن خـــــصـــــوصـــــيـــــة تـــســـتـــتـــبـــع 
تعمل  فــعــالــة  تقنية  مــمـــــارســات 
ــيـــف الــتــكــنــولــوجــيــا  ــلـــى تـــوظـ عـ
مــعــادالت  صياغة  فــي  الحديثة 
التحليل  قــدرات  تتيح  منطقية 
وصواًل  القانوني  واالستخاص 
ــائـــج عــــادلــــة ومــنــصــفــة  ــتـ ــى نـ ــ إلــ
ُيعول عليها في تحقيق العدالة 
النيابة  الــنــاجــزة، وهــو مــا حمل 
الـــعـــامـــة إلــــى الـــتـــقـــدم بــمــشــروع 
ــادي يــتــضــمــن  ــ ــرشــ ــ ــتــ ــ ــل اســ ــ ــيـ ــ دلـ

تحكم  التي  األخاقية  المبادئ 
استخدامات الذكاء االصطناعي 
فــي أعــمــال الــقــضــاء عــلــى غــرار 
الــوثــيــقــة األوروبـــيـــة ألخــاقــيــات 
الذكاء االصطناعي، لتعد دليا 
اســـتـــرشـــاديـــا لــلــضــمــانــات الــتــي 
استعمال  عند  مراعاتها  يتعين 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 

المجاالت القضائية.
مـــن جــانــبــه أشـــــار الــدكــتــور 
جاسم حاجي رئيس المجموعة 
الــدولــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
مــســتــشــار الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
والبيانات بمركز ناصر للتأهيل 
مملكة  أن  الــمــهــنــي  والـــتـــدريـــب 
المرتبة  فــي  صــنــفــت  الــبــحــريــن 
وأحـــرزت  دولـــة  56 مــن بين 181 
وفقًا  عربيًا  الخامسة  المرتبة 
ــورد انـــســـايـــت  ــفــ ــســ لــمــنــظــمــة اكــ
البريطانية، وأضاف أن توظيف 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 
مــجــال أعـــمـــال الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــلـــل مـــــن الـــعـــمـــر  ــقـ ــاء يـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
الــزمــنــي لــلــتــحــقــيــق والــتــصــرف 

تراكمها  يمنع  ما  القضايا،  في 
إلــــى آجــــــاٍل طــويــلــة فـــضـــًا عن 
انــعــكــاســات تــلــك الــتــقــنــيــات في 
بما ال  الناجزة  العدالة  تحقيق 

يخل بحقوق األفراد.
تــســتــمــر  أن  الــــمــــقــــرر  ومــــــن 
فــعــالــيــات هــــذا الــمــؤتــمــر حتى 
اليوم األربعاء الموافق 8 مارس 
2023 ويتحدث خالها نخبة من 
والدوليين  الوطنيين  الخبراء 
حول تداعيـات استخدام الذكاء 
ــي الـــــقـــــرارات  ــ االصـــطـــنـــــــاعـــي فـ
واألحــــــــكــــــــام الــــقــــضــــائــــيــــة، مــع 
اســـتـــعـــراض الـــتـــجـــارب الــدولــيــة 
الــســابــقــة فــي مــجــال اســتــخــدام 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 
أعمال النيابة العامة والقضاء، 
ــة الــتــامــة بــُمــُكــنــات  ــاطـ مـــع االحـ
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي؛ ســعــيــًا  ــ ــذكـ ــ الـ
البحرين في  نحو وضع مملكة 
مصاف الدول التي تهدف دائمًا 
إلى تحقيق التنمية المستدامة 

في شتى المجاالت.

} النائب العام خال مشاركته في االجتماع.

خالل م�ؤمتر ا�صتخدامات الذكاء اال�صطناعي يف اخلدمات العدلية

النائ��ب الع��ام: و�ض��ع دلي��ل ا�ضتر�ض��ادي يت�ضم��ن المب��ادئ الأخالقي��ة
الق�ض��اء اأعم��ال  ف��ي  ال�ضطناع��ي  ال��ذكاء  ل�ض��تخدامات  الحاكم��ة 
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 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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محميد احملميد

حــيــنــمــا تــذهــب إلـــى مــحــل لـــشـــراء غــرض 
يــكــون واحـــدا ومــحــددا، ال  فــإن السعر  معين، 
فرق بين أن يكون المشتري موظفا أو مديرا، 
وال بين رجل أو امرأة، وال بين من راتبه ألف أو 
من راتبه ألفان.. فالبضاعة هي ذاتها والسعر 

واحد للجميع.
البضاعة  نــفــس  تبيع  مــؤســســة  تــوجــد  ال 
الــمــشــتــري.. ال يوجد  راتـــب وعـــاوات  بحسب 
ــزال ألحـــد  ــنــ مــ يـــبـــنـــي  ــاري  ــمــ ــعــ مــ ــاول وال  ــ ــقـ ــ مـ
األشــــخــــاص بـــــذات الــمــعــايــيــر والـــمـــواصـــفـــات 
الشخص  عــلــى  الــبــيــت  يبيع  ثــم  والــمــســاحــة، 
الــراتــب مرتفعا كان  كــان  فــإن  راتــبــه..  بحسب 
الــمــبــلــغ كــبــيــرا، وإن كـــان الـــراتـــب ضــئــيــا كــان 

المبلغ قليا..!!
بتحديد  اإلســـكـــان  وزارة  تــقــوم  لــمــاذا  إذا 
مبالغ وأقساط مختلفة ومتفاوتة وفقا لراتب 
المستفيد من الخدمة االسكانية، على الرغم 
من أن الخدمة االسكانية واحدة وال تختلف 
من شخص إلى آخر، بل ان القرعة والتوزيع 
أكبر،  بمساحة  بيتا  أقــل  راتبه  من  تعطي  قد 
ومــوقــعــا أكــثــر تــمــيــزا »زاويـــــة أو غـــيـــره«، فيما 
الشخص اآلخر صاحب الراتب األعلى يدفع 
أقــل،  بمساحة  بيته  كــان  ولربما  أكــثــر،  قسطا 

ومن دون »زاوية أو غيره«..!!
الراتب األقل يدفع )90  فإذا كان صاحب 
دينارا شهريا مثا( فإن مجموع األقساط على 
دينار(،  و600  ألفا   21( عاما سيكون   20 مدى 
فيما صاحب الراتب األعلى الذي يدفع )150 
األقساط  ويكون مجموع  دينارا شهريا مثا( 
ديــنــار(.. وطبعا  ألف   36( على مدى 20 عاما 
ســيــكــون الــقــســط أكــبــر ومــجــمــوعــه أكــثــر كلما 
كان الراتب أعلى.. على الرغم من أن الخدمة 
ــد والــمــزايــا  ــ االســكــانــيــة واحـــــدة والــبــيــت واحـ

نفسها.. فعلى أي أساس تتم الحسبة..؟؟
تذهب  حينما  كــذلــك،  األمـــر  فــي  الغريب 
أن تم  بــعــد  لــلــعــامــل،  الــطــبــي  الــفــحــص  لعمل 
ــخـــاص ولــيــس  تــحــويــل الــفــحــص لــلــقــطــاع الـ

تتفاوت،  الفحص  أسعار  أن  تجد  الحكومي، 
ــرة  ــ األسـ أو  الـــعـــمـــل  رب  أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى 
قــــام بــالــتــســجــيــل وأخــــذ مــوعــد الــفــحــص من 
ال  التي  الرسمية،  الحكومية  المنصة  خــال 
الطبي  الفحص  أن  مع  أصــا،  األســعــار  تبين 
للعامل هو ذاته في كل المستشفيات، وشهادة 
الفحص نفسها ال تتغير، وال يوجد فيها أي 

فحص إضافي..!!
خذ مثا آخر، في رسوم مواقف السيارات، 
فــبــعــض الــمــواقــع تــحــســب الــســاعــة بــديــنــار أو 
أكثر، والبعض اآلخر يحسب مبلغا أقل، على 
الــرغــم مــن أن الــخــدمــة هــي إيــقــاف الــســيــارة 
فقط ال غير، وال توجد مزايا وال عروض، بل 
أصــا..  مظات  دون  من  المواقف  معظم  ان 
فعلى أي أساس يتم وضع الرسوم في مواقف 

السيارات..؟؟
ــر أيــــضــــا، فــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــثـــا آخــ خــــذ مـ
االســكــانــيــة فــي الــمــنــاطــق االســتــثــمــاريــة، يتم 
ــوم ســنــويــة عــلــى أصــحــاب الــمــنــازل  فـــرض رســ
من  يشكون  هناك  الناس  ومعظم  والعقارات، 
أن الـــرســـوم مــرتــفــعــة والـــخـــدمـــات قــلــيــلــة، وال 
جعل  ما  المدفوع،  الــرســوم  مبلغ  مع  تتوافق 
منزل  شــراء  على  تتحسر  الــنــاس  مــن  الكثير 

»العمر« في تلك المناطق.
رســوم  فــي  كــذلــك  وعــديــدة  كثيرة  األمثلة 
الــســجــات الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة والــطــبــيــة، 
وحتى في القضايا ورسوم الداللة والمطورين 
وغــيــرهــا، والــجــمــيــع يــدفــع بــكــل طــواعــيــة، وال 
ندري ما المعايير وما سبب االختاف فيها، 
أحــيــانــا، على  توحيدها  فــي  السبب  مــا  وربــمــا 
تختلف  قد  التجارية  األنشطة  أن  الرغم من 
من مؤسسة وأخرى، بحسب الحجم والنشاط 

والفروع ونسبة البحرنة كذلك.
غامضة،  لمسائل  تساؤالت مشروعة  هذه 
اعتدنا على األخذ بها وممارستها، بل وحتى 
التعامل معها والرضوخ لها، من دون أن نتوقف 

عندها، ومن دون أن نراجعها ونصححها..!! 

malmahmeed7@gmail.com

ت�شاوؤالت م�شروعة

.. لم�ضائل غام�ضة

كتبت: فاطمة علي

ــز الـــرعـــايـــة  ــ ــراكـ ــ أعـــلـــنـــت مـ
ــة فـــتـــح بـــاب  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــيـــة األولـ
ــامــــج اخـــتـــر  ــرنــ ــبــ ــيـــل لــ ــتـــســـجـ الـ
مـــراكـــز صحية   3 فـــي  طــبــيــبــك 
ــز الــشــيــخ  ــ ــركـ ــ ــي »مـ ــ ــدة هـ ــ ــديـ ــ جـ
خليفة  آل  خــالــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
ومــركــز الــشــيــخ صــبــاح الــســالــم 
الصحي«.  حمد  مدينة  ومركز 
لتنفيذ  اســتــكــمــاال  ذلـــك  يــأتــي 
لرفع مستوى  الشاملة  الخطة 
الــخــدمــة الــصــيــحــة الـــتـــي يتم 
تــقــديــمــهــا فـــي مـــراكـــز الــرعــايــة 

الصحية األولية.
ــز الـــرعـــايـــة  ــ ــراكـ ــ وبـــيـــنـــت مـ
ــة األولـــــــــــيـــــــــــة عـــبـــر  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــصــ ــ الــ

مواقع  في  الرسمية  حساباتها 
التواصل االجتماعي أنه يمكن 
للمراكز  التابعين  للمواطنين 
الصحية المشار إليها المبادرة 
ــار طــبــيــب الــعــائــلــة  ــيـ ــتـ ــى اخـ ــ إلـ
الموقع  عبر  لديهم  المفّضل 
www.phc. ــتــــرونــــي  ــكــ اإللــ
ابـــريـــل   15 حـــتـــى   gov.bh
أّنـــه سيتم  إلــى  الــقــادم، منوهة 
بالتسجيل  يبادر  لم  توزيع من 
بــحــســب الـــشـــواغـــر الــمــتــبــقــيــة 
بــعــد انــتــهــاء الـــمـــدة الــمــحــددة 

للتسجيل.
ويعد برنامج اختر طبيبك 
أحد البرامج األساسية لمشروع 
الـــتـــســـيـــيـــر الـــــــذاتـــــــي لــــمــــراكــــز 
يندرج  الــذي  الصحية  الرعاية 

الضمان  برنامج  مظلة  ضمن 
الــصــحــي الــوطــنــي )صــحــتــي(، 
ــن خـــالـــه إتــاحــة  حــيــث يــتــم مـ
حرية االختيار لطبيب العائلة 
ــع طــبــيــب  ــ ــل فـــــــرد مــ ــ ــــط كــ ــربـ ــ بـ
ــاره، ويـــهـــدف  ــيــ ــتــ ــن اخــ أســــــرة مــ
المستفيدين  رضــا  تعزيز  إلــى 
مـــــــــن الــــــــخــــــــدمــــــــات وضــــــمــــــان 
استمراريتها، وتعزيز الخدمات 
عن  المبكر  والكشف  الوقائية 
السرطان  كــأمــراض  ــراض  األمــ
ــتـــمـــراريـــة في  والـــســـكـــري واالسـ
تــطــويــر الـــخـــدمـــات الــعــاجــيــة 
الصحية  الكوادر  تقدمها  التي 
ــق نـــهـــج الـــرعـــايـــة  ــ الـــمـــؤهـــلـــة وفـ
الصحية االولية أخًذا باالعتبار 
وإذكـــاء  الصحية  المستجدات 
الصحية  بــالــســلــوكــيــات  الــوعــي 
ويأتي  الحياة،  جــودة  لتحسين 
ذلك في إطار تحقيق التغطية 
ــة وتـــعـــزيـــز  ــلـ ــامـ ــشـ الـــصـــحـــيـــة الـ
تقديم  في  والتنافسية  الجودة 
يلبي  بما  الصحية  الــخــدمــات 

تطلعات المستفيدين.
وقد حرصت مراكز الرعاية 
الــصــحــيــة األولـــيـــة عــلــى اتــخــاذ 
اإلجـــــــــــــراءات لـــتـــوســـيـــع نـــطـــاق 
وتطويرها  الصحية  الخدمات 
يقدم  بفريق  العمل  من خــال 
ــات طـــبـــيـــة وتـــمـــريـــضـــيـــة  ــ ــدمـ ــ خـ
وفــق مفهوم  وخــدمــات مساندة 
ــة الـــصـــحـــيـــة األولــــيــــة،  ــايــ ــرعــ الــ
ــال  ــعـ ــفـ ــل الـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ وتــــعــــزيــــز الـ
ــارات  ــزيـ مـــع الــمــرضــى أثـــنـــاء الـ
للمراكز الصحية أو من خال 
ــن بــعــد  ــات الــتــطــبــيــب عــ ــدمــ خــ
وتقوية نظم وخدمات اإلحالة 
بين الرعاية األولية والثانوية، 
الصحية  الـــرعـــايـــة  تــعــد  حــيــث 
األولى  االتصال  حلقة  األولية 

للمرضى مع النظام الصحي.
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ــاء  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــم الـ ــ ــالــ ــ أكـــــــــد عــ
الــبــروفــيــســور شــوقــي الــــدالل أن الــبــحــث عن 
التحديات  لمختلف  والمعالجات  الحلول 
والمشكات الطريق األمثل للبحث العلمي 
القيم والناجح، داعيا الباحثين إلى التفكير 
وإشــراك  البحث  مواضيع  اختيار  قبل  مليا 
يخص  فيما  عقولهم  إلــى  اآلخــريــن  عــقــول 
خــطــطــهــم الــبــحــثــيــة والــتــوســع فـــي الـــقـــراءة 
ــي جــمــيــع األمـــــــور والـــعـــنـــاصـــر  واالطـــــــــاع فــ

المتصلة بموضوع البحث.
ــك اثـــــنـــــاء مــــشــــاركــــتــــه بــمــعــيــة  ــ ــ ــاء ذلـ ــ ــ جـ
االقتصاد  أستاذ  الربيعي  عامر  البروفيسور 
نقاشية  جلسة  إدارة  في  األهلية  بالجامعة 
من تنظيم لجنة التطوير المهني بالجامعة 
والــتــي  العلمي  الــبــحــث  ــداد  إعــ كيفية  حـــول 
الــبــحــث«،  ــراءة فــي كــتــاب »حــرفــة  تضمنت قــ

حيث اجتذبت الجلسة عددا من األكاديميين 
والباحثين من منتسبي الجامعة األهلية.

عامر  البروفيسور  أكد  المناسبة،  وبهذه 
البحث«  كــتــاب »حــرفــة  أن مــؤلــفــي  الــربــيــعــي 
الـــبـــحـــث تــســتــوجــب  شــــــددا عـــلـــى أن كـــتـــابـــة 
مراعاة أفكار اآلخرين والتفكير في المجال 
زوايا متعددة، لما لذلك  المبحوث فيه من 
من أهمية في طرح أسئلة وأفكار من منظور 
الباحث  جاهزية  فإن  وعليه  للجمهور،  آخر 

لإلجابة عن تلك األسئلة ضرورية.
عدة  من  البحث«  »حرفة  كتاب  أن  وذكــر 
ــاور إرشــــاديــــة ومــهــاريــة  ــحـ ــام تـــتـــنـــاول مـ ــسـ أقـ
لكيفية إعداد وكتابة البحث بدًءا من اختيار 
الـــمـــوضـــوع وجــمــع الــمــعــلــومــات وتــحــلــيــلــهــا، 
ومــســودة  الــمــراجــع  إرفــــاق  بعملية  وانــتــهــاًء 

البحث.

ــال الــبــروفــيــســور شــوقــي  ومــــن جــهــتــه، قــ
الدالل ان بداية البحث العلمي الذي ُيسفر 
أي  الــعــام 1750  فــي  كــان  إنــتــاج معرفي  عنه 
أن  األولــى، موضًحا  الصناعية  الثورة  بداية 
لبعض  تراكمية  عملية  هو  العلمي  البحث 
األفكار والمفاهيم نتيجة لرصد أو ماحظة 
ظاهرة أو مجال ُمعين، مؤكًدا أن المواصلة 
مفتاح  المبحوث  المجال  في  الــقــراءة  على 
منتًجا،  ُيقدم  الــذي  العلمي  البحث  لنجاح 
ــغـــرات أو فــجــوات  ــاد ثـ حــيــث يـــعـــزز مـــن إيـــجـ
عن حلول  البحث  تتطلب  التي  الصلة  ذات 
»وجــود  الــــدالل:  البروفيسور  وقـــال  لــســدهــا. 
الــفــكــرة واألســـئـــلـــة والــمــفــاهــيــم حــــول فــكــرة 
ُتعد ضرورة  معينة ومناقشتها مع اآلخرين 
حتمية، خاف ذلك لن يكون البحث واقعًيا 

} جانب من الجلسة النقاشية.وغير قابل للتطبيق«.

الأهلية بالجامعة  البحث«  »حرف  كتاب  ب�ضاأن  نقا�ضية  جل�ضة 

أكدت وزارة الصحة أن مملكة البحرين 
الـــلـــقـــاحـــات ذات  ــر  ــيـ ــوفـ تـ ــلـــى  تــــحــــرص عـ
المأمونية والجودة العالية، حيث وضعت 
اللقاحات  لمتابعة  رقابية  إجــراءات  عدة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وتعنى 
وترخيص  بتسجيل  الصحية  والخدمات 
الــلــقــاحــات عــلــى ضـــوء مــراجــعــة الــدالئــل 
والدراسات العلمية المتعلقة بمأمونيتها 
وفاعليتها وجودتها وبعد دراسة مكوناتها 
عليها؛  التطعيمات  لجنة  موافقة  وأخــذ 
كــمــا يــتــم شـــــراء لـــقـــاحـــات مــعــتــمــدة من 
والجهات  العالمية  الصحة  منظمة  قبل 
االشتراطات  بحسب  المعتمدة  الدولية 
الخاصة التي تخضع لها اللقاحات ليتم 
من  المنظمات،  هذه  قبل  من  ترخيصها 
ــدول مجلس  ــ لـ الــــشــــراء الـــمـــوحـــد  ــال  خــ
يتم  كما  العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
مع  تتوافق  التي  المعلومات  من  التأكد 

المعايير العالمية.
فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  ــــت  ــحـ ــ أوضـ كـــمـــا 
ــا عــلــى الـــســـؤال الــبــرلــمــانــي الــمــقــدم  ــ رّدهـ
مــن خــالــد صــالــح بــوعــنــق عــضــو مجلس 
الـــنـــواب حــــول الــلــقــاحــات والــتــطــعــيــمــات 
ــات تــخــضــع  ــاحــ ــقــ ــلــ ــة، بــــــأن الــ ــمــــرخــــصــ الــ
لمراحل مختلفة من التجارب السريرية 
وفاعليتها  مأمونيتها  من  للتأكد  وذلــك 
باستخدامها من  التصريح  يتم  ثم  ومن 
مثل  العالمية  والهيئات  المنظمات  قبل 
الغذاء  وهيئة  العالمية،  الصحة  منظمة 
ــــدواء األمــريــكــيــة، والــوكــالــة األوروبــيــة  والـ
األعراض  يتم رصد حاالت  كما  لألدوية، 
بعد توسعة نطاق  التي تسجل  الجانبية 
اســتــخــدام هـــذه الــلــقــاحــات عــلــى الــفــئــات 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة فــــي الــــــــدول الــمــخــتــلــفــة؛ 
ــار  وال تــخــلــو الــلــقــاحــات مـــن بــعــض اآلثــ
أخــذهــا،  بــعــد  تــحــدث  قــد  الــتــي  الجانبية 

وأكثرها شيوعًا هي األعراض الموضعية 
كــاأللــم والــتــورم فــي موضع الحقن وآثــار 
أن  عامة كالحمى وغيرها من اآلثــار، إال 
الــفــائــدة الــمــرجــوة مــن الــلــقــاحــات والتي 
تــتــمــثــل فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى األمــــــراض 
الـــمـــعـــديـــة ومـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا تـــفـــوق اآلثـــــار 
بــهــا عــلــى مستوى  الــمــتــعــلــقــة  الــجــانــبــيــة 

الصحة العامة.
وأكدت الوزارة أنها حرصت على وضع 
بــرنــامــج يــتــم مــن خــالــه رصـــد وتسجيل 
حاالت األعراض الجانبية التي قد تحدث 
وتم  أخذها،  وموانع  اللقاحات  أخذ  بعد 
وضع آلية للتبليغ عن حاالت مضاعفات 
مـــا بــعــد الــتــطــعــيــم، حــيــث يــتــم الــتــحــري 
عن هذه الحاالت وزيارة الجهة الصحية 
ــأكـــد مـــن الـــمـــؤشـــرات والــمــعــلــومــات  ــتـ والـ
ودقة  الصحية  بالمعايير  االلتزام  ومدى 
كما  فيها،  بالتطعيم  المتعلقة  البيانات 
الجانبية  األعــراض  يتم تصنيف حــاالت 
التي قد تعقب أخذ اللقاحات من خال 
فـــريـــق فــنــي وذلـــــك بــعــد عــمــل الــتــحــري 
ومقارنة حاالت  الحاالت  ومتابعة  الــازم 
اآلثار الجانبية التي ظهرت مع الحاالت 
المتوقع ظهورها استنادًا على الدراسات 

التي تم نشرها في هذا المجال.
وفيما يتعلق بلقاحات فيروس كورونا 
أن  إلى  الصحة  وزارة  أشارت  )كوفيد-19( 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن حـــرصـــت عــلــى تــوفــيــر 
مــجــمــوعــة مـــن الــلــقــاحــات الــتــي أجــيــزت 
في االستخدام الطارئ بعد دراستها من 
لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  المعنيين  قبل 
والموافقة  الصحية  والــخــدمــات  المهن 
الفئات  تحديد  ثــم  ومــن  تسجيلها  على 
باستخدامها  والتوصية  لها  المستهدفة 
مــن قــبــل لــجــنــة الــتــطــعــيــمــات، حــيــث كــان 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن الـــحـــريـــة في 

اتــاحــة  التطعيم مــن خـــال  نـــوع  اخــتــيــار 
كما  وسهولة،  يسر  بكل  التسجيل ألخذه 
تـــم تــوعــيــة الــمــجــتــمــع مـــن خــــال حملة 
تضمنت  لــغــات  وبــعــدة  تفاعلية  إعــامــيــة 
الجمهور  على  لإلجابة  توعوية  حلقات 

حول اللقاحات المضادة للفيروس.
ونوهت الوزارة بأن لجنة التطعيمات 
بمملكة البحرين تتابع حاالت األعراض 
الــجــانــبــيــة بــعــد تــلــقــي لــقــاحــات فــيــروس 
ــيـــد-19( والـــتـــي تـــم اإلبـــاغ  ــا )كـــوفـ ــورونـ كـ
يتابع  كما  خــاصــة،  آلية  خــال  مــن  عنها 
فريق البحوث والدراسات العلمية التابع 
باستمرار جميع  الطبي  الوطني  للفريق 
اإلكلينيكية  والبيانات  العلمية  الدراسات 
ــات والـــمـــضـــاعـــفـــات  ــاحـ ــقـ ــلـ ــالـ الـــخـــاصـــة بـ
توضح  ــات  ــدراسـ الـ وهـــذه  بــهــا،  المتعلقة 
فــاعــلــيــة ومــأمــونــيــة هـــذه الــلــقــاحــات منذ 
استخدامها واحتمالية وجود مضاعفات 
شديدة ضئيلة مقارنة بالفائدة المرجوة 

على ضوء المعطيات الحالية.
القيام  النائب بشأن  أمــا حــول ســؤال 
بـــدراســـة مــكــونــات األغـــذيـــة والــمــكــمــات 
ــتـــوردة والــمــصــنــعــة فــي  الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــسـ
مملكة البحرين، فقد أكدت وزارة الصحة 
تقوم  بــالــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  بـأن 
ــائــــق والـــمـــكـــونـــات  ــوثــ ــة جـــمـــيـــع الــ ــ ــدراسـ ــ بـ
ــة والــتــحــقــق من  ــذيـ الــخــاصــة بــهــذه األغـ
الترخيص  شــهــادة  ــدار  إصــ قــبــل  صحتها 
المسبق لاستيراد، باإلضافة إلى التأكد 
والمواصفات  اللوائح  مع  مطابقتها  من 
وخليجيًا  وطــنــيــًا  الــمــعــتــمــدة  والــمــراجــع 
لضمان عدم وجود أي ادعاءات أو مكونات 
غذائية مضللة أو كاذبة والتأكد من جودة 
حفاظًا  وذلـــك  األولـــى  بــالــدرجــة  المنتج 

على صحة وسامة الجميع.
األغــــذيــــة  أن  الـــــى  الــــــــــوزارة  ونــــوهــــت 

ــة فـــــي مــمــلــكــة  ــعـ ــنـ ــمـــصـ الــــمــــســــتــــوردة والـ
وال  الصحية  للرقابة  تخضع  البحرين 
يتم السماح بتداولها في األسواق إال بعد 
إثبات مطابقتها للوائح الفنية المعتمدة، 
مضيفًة بأن المكمات الغذائية المتوفرة 
ــا؛ ويــتــم  ــرادهــ ــيــ ــتــ ــتـــم اســ فــــي األســـــــــواق يـ
تخليص جميع المكمات الغذائية التي 
تمر من منافذ مملكة البحرين )البرية، 
الــجــويــة، والــبــحــريــة(، مــن خــال النافذة 
الـــجـــمـــركـــيـــة الــــمــــوحــــدة لـــلـــتـــجـــارة )أفــــق 
جميع  استيفائها  بعد  وذلــك  البحرين(، 
عليها  نص  التي  المعتمدة  االشتراطات 
رقـــم )34( لسنة  الــعــامــة  الــصــحــة  قــانــون 

2018 والئحته التنفيذية.
في  الــصــحــة  وزارة  ــادت  ــ أفــ ــد  وقــ كــمــا 
ــى ســجــات ترخيص  ــا بــأنــه وفـــقـــًا إلـ ردهــ
أو  غــذائــي  منتج  أي  يوجد  ال  المنتجات 
مكوناته  تحتوي  مرخص  غــذائــي  مكمل 
الرئيسية على الحشرات، حيث أكدت أن 
مثل  بــدخــول  تسمح  ال  البحرين  مملكة 
األســـواق  فــي  وتــواجــدهــا  المنتجات  هــذه 
الــمــحــلــيــة، وتــخــضــع هــــذه الــنــوعــيــة من 
القياسية  المواصفة  لمتطلبات  األغذية 
بشأن   ))2022/2696  GSO الخليجية 
المتطلبات العامة لألغذية المستحدثة 
ــغـــذاء الــمــســتــحــدث )أي  والـــتـــي تــعــرف الـ
البشري  لاستهاك  يستخدم  لــم  غــذاء 
قبل  الخليج  أســواق  داخــل  كبيرة  بدرجة 
يجب  ومن شروطها   ،)2022/5/12 تاريخ 
لتقييم  المستحدثة  األغذية  تخضع  أن 
بالصحة  يتعلق  فيما  التسويق  قبل  مــا 
تداولها  قبل  السامة  واعتبارات  العامة 
وتسويقها، كما أنه ومن ناحية أخرى، فإن 
هذه المنتجات ال تتوافق مع االشتراطات 
الــــواردة فــي المواصفة  لــألغــذيــة  الــعــامــة 
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تــحــت رعــايــة الــنــائــب الــعــام 
الدكتور علي بن فضل البوعينين 
النيابة  بين  مشترك  وبتنظيم 
العالمية  والــمــجــمــوعــة  الــعــامــة 
بالتعاون  االصــطــنــاعــي  لــلــذكــاء 
القضائية  الــدراســات  معهد  مع 
الشيخ  سمو  ومركز  والقانونية 
ــر لـــلـــبـــحـــوث والـــتـــطـــويـــر  ــ ــاصـ ــ نـ
ــــي،  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــي الــــــــذكــــــــاء االصـ ــ ــ فـ
مؤتمـر  فعاليات  أمــس  انطلقت 
ــانــــي  ــثــ الــــبــــحــــريــــن الـــــــدولـــــــي الــ
بــعــنــوان »اســـتـــخـــدامـــات الــذكــاء 
ــاعـــي فــــي الـــخـــدمـــات  ــــ ــنـ االصـــطـ
المنعقد  والعدليـة«  القضائية 
عــبــر تــقــنــيــة االتـــصـــال الــمــرئــي، 
علي  بــن  خــالــد  الشيخ  بحضور 
آل خليفة نائب رئيس المجلس 
محكمة  رئيس  للقضاء  األعلى 
ــن مــحــمــد  الـــتـــمـــيـــيـــز، ونــــــــواف بــ
والشؤون  العدل  وزيــر  المعاودة 
والدكتور  واألوقـــاف،  اإلسامية 
جاسم حاجي رئيس المجموعة 
الــدولــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
االصطناعي  الــذكــاء  ومستشار 

والبيانات بمركز ناصر للتأهيل 
والــتــدريــب الــمــهــنــي ونــخــبــة من 
الخبراء المتحدثين الوطنيين 
والــدولــيــيــن فــي مــجــال التحول 
ــة،  ــيـ ــذكـ ــة الـ ــمــ ــظــ الــــرقــــمــــي واألنــ
عدد  المؤتمر  هــذا  في  ويشارك 
مـــن الــقــضــاة وأعـــضـــاء الــنــيــابــة 
ــدول  ــ الــــعــــامــــة مــــن مــخــتــلــف الــ

العربية.
وقد أكد النائب العام خال 
كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة لــفــعــالــيــات 
تقنيات  اســتــخــدام  أن  المؤتمر 
ــي فـــي  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ الـــــــــذكـــــــــاء االصــ
والقضائية  العدلية  المجاالت 
العمل  تطوير  أحــدث سبل  يعد 
في  الــقــدرات  وتــعــزيــز  القضائي 
األعـــمـــال الــقــضــائــيــة واإلداريـــــة، 
حيث عكفت النيابة العامة منذ 
نــشــأتــهــا عــلــى تــطــويــر وتــحــديــث 
مـــنـــظـــومـــة الــــعــــدالــــة لـــمـــواكـــبـــة 
والتكنولوجي؛  التقني  التقدم 
الوطنية  بالمؤسسات  مستعينة 
والــــدولــــيــــة الـــمـــعـــنـــيـــة، وهـــــو مــا 
المؤتمر  هــذا  انعقاد  فــي  تبلور 

نوعه في  الثاني من  الــذي يعد 
الــذكــاء  تقنيات  تطبيق  مــجــال 
النيابة  أعمال  في  االصطناعي 

العامة والقضاء.
الخبرات  تبادل  أن  وأضــاف 
الذكاء  تقنيات  استخدام  بشأن 
االصطنـاعي في مجـال العدالة 
ــاء بــأســالــيــب  ــقــ يــســهــم فـــي االرتــ
الــــعــــمــــل الــــقــــضــــائــــي وتـــــجـــــاوز 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي قـــد تــصــادف 
اســـتـــخـــدام تــلــك الــتــقــنــيــات في 
والقضائية؛  العدلية  المجاالت 
القضائي  العمل  بــه  يتسم  لما 
مـــــــــن خـــــصـــــوصـــــيـــــة تـــســـتـــتـــبـــع 
تعمل  فــعــالــة  تقنية  مــمـــــارســات 
ــيـــف الــتــكــنــولــوجــيــا  ــلـــى تـــوظـ عـ
مــعــادالت  صياغة  فــي  الحديثة 
التحليل  قــدرات  تتيح  منطقية 
وصواًل  القانوني  واالستخاص 
ــائـــج عــــادلــــة ومــنــصــفــة  ــتـ ــى نـ ــ إلــ
ُيعول عليها في تحقيق العدالة 
النيابة  الــنــاجــزة، وهــو مــا حمل 
الـــعـــامـــة إلــــى الـــتـــقـــدم بــمــشــروع 
ــادي يــتــضــمــن  ــ ــرشــ ــ ــتــ ــ ــل اســ ــ ــيـ ــ دلـ

تحكم  التي  األخاقية  المبادئ 
استخدامات الذكاء االصطناعي 
فــي أعــمــال الــقــضــاء عــلــى غــرار 
الــوثــيــقــة األوروبـــيـــة ألخــاقــيــات 
الذكاء االصطناعي، لتعد دليا 
اســـتـــرشـــاديـــا لــلــضــمــانــات الــتــي 
استعمال  عند  مراعاتها  يتعين 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 

المجاالت القضائية.
مـــن جــانــبــه أشـــــار الــدكــتــور 
جاسم حاجي رئيس المجموعة 
الــدولــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي 
مــســتــشــار الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
والبيانات بمركز ناصر للتأهيل 
مملكة  أن  الــمــهــنــي  والـــتـــدريـــب 
المرتبة  فــي  صــنــفــت  الــبــحــريــن 
وأحـــرزت  دولـــة  56 مــن بين 181 
وفقًا  عربيًا  الخامسة  المرتبة 
ــورد انـــســـايـــت  ــفــ ــســ لــمــنــظــمــة اكــ
البريطانية، وأضاف أن توظيف 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 
مــجــال أعـــمـــال الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــلـــل مـــــن الـــعـــمـــر  ــقـ ــاء يـ ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ
الــزمــنــي لــلــتــحــقــيــق والــتــصــرف 

تراكمها  يمنع  ما  القضايا،  في 
إلــــى آجــــــاٍل طــويــلــة فـــضـــًا عن 
انــعــكــاســات تــلــك الــتــقــنــيــات في 
بما ال  الناجزة  العدالة  تحقيق 

يخل بحقوق األفراد.
تــســتــمــر  أن  الــــمــــقــــرر  ومــــــن 
فــعــالــيــات هــــذا الــمــؤتــمــر حتى 
اليوم األربعاء الموافق 8 مارس 
2023 ويتحدث خالها نخبة من 
والدوليين  الوطنيين  الخبراء 
حول تداعيـات استخدام الذكاء 
ــي الـــــقـــــرارات  ــ االصـــطـــنـــــــاعـــي فـ
واألحــــــــكــــــــام الــــقــــضــــائــــيــــة، مــع 
اســـتـــعـــراض الـــتـــجـــارب الــدولــيــة 
الــســابــقــة فــي مــجــال اســتــخــدام 
تقنيات الذكاء االصطناعي في 
أعمال النيابة العامة والقضاء، 
ــة الــتــامــة بــُمــُكــنــات  ــاطـ مـــع االحـ
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي؛ ســعــيــًا  ــ ــذكـ ــ الـ
البحرين في  نحو وضع مملكة 
مصاف الدول التي تهدف دائمًا 
إلى تحقيق التنمية المستدامة 

في شتى المجاالت.

} النائب العام خال مشاركته في االجتماع.

خالل م�ؤمتر ا�صتخدامات الذكاء اال�صطناعي يف اخلدمات العدلية

النائ��ب الع��ام: و�ض��ع دلي��ل ا�ضتر�ض��ادي يت�ضم��ن المب��ادئ الأخالقي��ة
الق�ض��اء اأعم��ال  ف��ي  ال�ضطناع��ي  ال��ذكاء  ل�ض��تخدامات  الحاكم��ة 

العدد:  16420
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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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تصوير- محمود بابا

لــركــوب  مــدربــة بحرينية  فــتــيــل،  عــلــيــاء 
الــخــيــل وتــنــظــم جــــوالت ســيــاحــيــة داخــلــيــة 
المدربة  ليست  هــي  البحرين.  فــي  لمواقع 
األولى في البالد، قادها شغفها للدخول في 
تنخرط  لم  جديد  مجال  التدريب.  مجال 
قليلة  ســـنـــوات  قــبــل  إال  الــبــحــريــنــيــات  فــيــه 

بسبب المعارضة المجتمعية.
بـــدأت مــمــارســة هذا  الــتــي  تــقــول علياء 
إلى مدربة  لتنتقل  العام 2016  الشغف في 
في العام 2018 "كنت أستأجر الخيل لوقت 
معين مــن إحـــدى اإلســطــبــالت الـــذي طلب 
مــنــي صــاحــبــه بــعــد التـــعـــرف عــلــى قــدراتــي 

االنخراط في تدريب الفتيات.
ولــفــتــت عــلــيــاء إلـــى أن الــفــتــيــات بـــدأن 
يــنــجــذب لــركــوب الــخــيــل مــن بــعــد االنــتــشــار 
في وسائل التواصل االجتماعي، في سبيل 
إلــى هواية  تــجــارب جــديــدة تحولت  خــوض 

وليست رياضة بدنية.
عــلــيــاء أيــضــا لـــم تــتــعــرض ألي هــجــوم 
مجتمعي وفق ما قالت، وال حتى اعتراض 
إلــكــتــرونــي  وهـــي ال تمتلك حــســاب  ــري.  أســ
للترويج لمهنتها هذه، ولكن تنظم جوالت 
ســيــاحــيــة لــلــفــتــيــات فــــي داخــــــل الــمــنــاطــق 
والـــمـــواقـــع الــســيــاحــيــة والـــبـــحـــريـــة، أغــلــبــهــا 
مدربة  عبدالوهاب،  أمينة  قصيرة.  جــوالت 
ــا ومــنــظــمــة جــــــوالت ســيــاحــيــة،  خـــيـــل أيـــضـ
انــخــرطــت فـــي الــمــجــال مــنــذ أقـــل مـــن عــام 
واحـــــد، وتــمــكــنــت حــتــى اآلن مـــن تـــدريـــب 4 
فتيات بحرينيات. تمارس هذه المهنة بعد 

عودتها من وظيفتها النهارية.
كمتدربة  المجال  دخلت  أمينة  وتشير 
ــدأ الــشــغــف بــــدءا مــن تــدريــب طــفــلــي )9  وبــ
سنوات( وحتى أقاربي، وأعمل حاليا كمدربة 
رياضة  إسطبالت خــاصــة".  فــي  ركــوب خيل 
وضعها  بسبب  أمــيــنــة  اســتــهــوت  الــفــروســيــة 
الــصــحــي أيــضــا، حــيــث تــعــانــي مــن انــحــراف 
وبسببها  والدتها،  منذ  الفقري  العمود  في 

تراجع مستوى  الرياضية،  التمارين  بمعية 
االنحراف بنسب كبيرة.

وتــشــيــر أمــيــنــة مــســتــوى لــيــاقــة ريــاضــة 
الفروسية مختلف تماما عن لياقة النادي 
الصحي والمشي، بل أفضل منهما االثنين، 
وهـــو يــســهــم فـــي تــقــويــة عــضــالت الــرجــلــيــن 

وتحسين مستوى التنفس.
تــتــحــدث أمــيــنــة عــن تــزايــد اإلقــبــال في 
الفترة األخيرة، خصوصا الوجوه النسائية 
الــبــحــريــنــيــة مـــن جــمــيــع الــفــئــات الــســنــيــة ) 
وتــنــظــم  فـــــــوق(.  ــا  ــ 6 ســــنــــوات- 40 ســـنـــة ومـ
تــتــعــدى مدتها  أيــضــا جــــوالت ســيــاحــيــة ال 
الـــســـاعـــتـــيـــن، حـــيـــث تــنــتــقــل بـــيـــن الـــمـــواقـــع 
"الــجــوالت  أن  مبينة  والـــزراعـــيـــة،  الــبــحــريــة 
السياحية تشهد إقباال أكبر لرغبة الفتيات 
من  بــدال  الخارجية  بــاألجــواء  باالستمتاع 
األجواء داخل اإلسطبالت". وتضيف أمينة 
الجوالت  على  فقط  البحرينيات  تقبل  "ال 

السياحية، بل حتى األجنبيات".
أي هجوم مجتمعي،  أتلقى  "لم  وتبين 
أفــراد  مــن  تشجيع  هــنــاك  العكس  على  بــل 
المجتمع في ظل نقص عدد مدربات ركوب 
الفتيات  باتت  حيث  البحرين،  فــي  الخيل 
كان  وقت  في  المدربات،  بتوفر  أكثر  يقبلن 

التدريب يقتصر على الرجال".
ــان اإلقــبــال أقـــل مع  وتــتــابــع بــالــقــول "كـ
المدربين الرجال بسبب تحفظ المجتمع، 
وهو ما اضطر بأصحاب اإلسطبالت للدفع 

ناحية توفير النساء المدربات".
التدريب  على  يقتصر  ال  أمينة  شغف 
فــقــط بــل الــمــشــاركــة فــي الــمــســابــقــات التي 
تنافست  حيث  محلي،  مستوى  على  تــقــام 
مـــؤخـــرا ضــمــن مــســابــقــة أقــامــهــا قــبــل نحو 
أسبوعين االتحاد الرياضي العسكري. وهي 
أيضا عضوا في اتحاد ركوب الخيل وعضوا 
نـــادي مــكــون مــن 5 مــدربــات بحرينيات  فــي 
رياضية  وتــمــاريــن  تــدريــبــيــة  دورات  يــقــدمــن 

مناسبة لركوب الخيل.
أنـــواع  تــحــديــد  أمــيــنــة  حــالــيــا، تستطيع 
الخيل، منها العربي المخصص للمشاركات 

الجمال  منافسات  وبالتحديد  التنافسية 
والــوورد بالد ذو الحجم الكبير المخصص 
لرياضة القفز والثري بريد بحجمه الصغير 
في  للمشاركة  المخصص  الخفيف  ووزنـــه 
التفريق  أيــضــا  ويمكنها  الـــقـــدرة.  ســبــاقــات 
المستخدم  والمخلوط  اإلنجليزي  بين  ما 

للتدريب.
تطمح أمينة لالنخراط بشكل أكبر في 
على  فقط  التدريب  وليس  الخيل  ترويض 
الــوقــت  الــمــدربــات خـــالل  أن  ركـــوبـــه، مبينة 
الــنــشــاط ولــكــن ليس  بــهــذا  الــحــالــي يقمن 

بشكل رسمي.
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بحرينيات يدربن الفتيات على ركوب الخيل.. وجوالت سياحية داخلية

أعادت اليابان إحصاء عدد جزرها، لتكتشف أنها 
تضم ما يزيد عن 7 آالف جزيرة جديدة.

لهيئة  التابع  الرقمية،  الخرائط  رســم  وأوضـــح 
أّن هناك  اليابانية،  المكانية  الجغرافية  المعلومات 
من  أكثر  أي  اليابانية،  األراضــي  في  جزيرة   14,125
ضعف الرقم البالغ 6,852، الذي اسُتخدم رسمًيا في 

تقرير عام 1987، من قبل خفر السواحل الياباني.
الجغرافية  المعلومات  هيئة  شــددت  ذلــك،  ومع 
يعكس  الجديد  الــرقــم  أن  على  اليابانية  المكانية 
الخرائط  وتفاصيل  المسح  تكنولوجيا  في  تقدًما 
المساحة  يغير  لــم  إذ  اإلحــصــاء،  فــي  المستخدمة 
إنه  وقــالــت  لليابان.  التابعة  فــي  لــأرض  اإلجمالية 
ــول كيفية حساب  اتــفــاق دولــــي حـ ــود  ــدم وجــ ــم عـ رغـ
إسوة  الحجم،  معيار  نفس  استخدمت  فقد  الجزر، 

بالمسح السابق الذي ُأجري قبل 35 عاًما.
اليابسة  مــنــاطــق  إحــصــاء جميع  ذلـــك  اســتــلــزم 
التي تكونت على نحو طبيعي بمحيط ال يقل عن 
أي  الجديد  الرقم  قــدًمــا(. ال يشمل   330( 100 متر 

أرض مستصلحة اصطناعيًا.

نشرت بعض المواقع 
خيالية  أرقــام  اإلعالمية 
عـــن إنـــفـــاق الــحــكــومــات 
العالج  على  الخليجية 
بــــالــــخــــارج لــمــواطــنــيــهــا 
ــاوز أكـــثـــر مــن  ــجـ ــتـ بـــمـــا يـ
ســنــويــًا،  دوالر  مــلــيــار   6
فــي الــوقــت الـــذي ساهم 
إنــعــاش  فــي  المبلغ  هـــذا 
الــــســــيــــاحــــة الـــعـــالجـــيـــة 
الــــدول الــتــي قدمت  فــي 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
يجعل  مما  للمواطنين 
هذه السياحة تدر عوائد 

مالية ال يستهان بها.
الـــــــــــــحـــــــــــــكـــــــــــــومـــــــــــــات 

الخليجية مجتمعة أخذت في السنوات الخمس األخيرة 
الروافد  أحد  العالجية  السياحة  جعل  في  جديًا  التفكير 
تـــدر االســتــثــمــارات الــجــديــدة  الــتــي يمكن أن  االقــتــصــاديــة 
العديد من الموارد المالية وتساهم في خلق فرص عمل 
للعمالة الوطنية في هذا القطاع الذي يقدر حجم اإلنفاق 

فيه حول العالم بأكثر من 50 مليار دوالر.
ــدول الــتــي عــمــلــت عــبــر عــدة  ــ مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن الـ
قنوات رسمية مجتمعة على أن يكون االستثمار في قطاع 
خالل  من  الخليج  منطقة  في  مــزدهــرًا  الصحية  الرعاية 
الحيوية  المشاريع  هذه  إلقامة  المناسبة  األرضية  توفير 
التي تعزز من موقع المملكة على خارطة تقديم السياحة 
على  التشديد  خــالل  مــن  عالمية  معايير  وفــق  العالجية 
للمعايير  يخضعون  الصحية  الخدمة  مقدمي  يكون  أن 
باحسن  الــمــنــشــود  الــهــدف  تحقيق  تضمن  الــتــي  الــدولــيــة 

صورة.
المعلومات  هيئة  عــن  الـــصـــادرة  اإلحــصــائــيــات  وتــشــيــر 
والــحــكــومــة اإللــيــكــتــرونــيــة وفــــق تــقــريــر الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
عام  الرابع  الربع  في  الصحية  والخدمات  المهن  لتنظيم 
ومن  لالقتصاد  األهمية  بالغة  الصحية  الرعاية  أن   2021
المتوقع أن يصل اإلنفاق المحلي إلى 2.684 مليار دوالر 

أمريكي بحلول عام 2025 بنسبة 59 % إنفاق حكومي.
في  المستثمرون  لها  يهتم  اإلحصائية  البيانات  هــذه 
من  أمــور  لعدة  ســواء  على حد  والسياحي  الطبي  القطاع 
بينها الموقع المثالي الذي يجعلها أن تصبح وجهة جاذبة 
الخليج  قلب  في  موقعها  بحكم  اإلقليمي  المستوى  على 

الذي جعلها مركزًا مهمًا للمنطقة بأكملها.
هذا  في  للمستثمرين  المقدمة  الحكومية  الخدمات 
القطاع الحيوي خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي 
على  يحصلون  الصحية  الــرعــايــة  قــطــاع  تعزيز  أجــل  مــن 
مزايا عديدة من بينها الجاذبية المالية، سهولة ممارسة 
و  العالية  الكفاءات  الــقــرار،  إلــى صناع  الوصول  األعــمــال، 
االستثمار  هــذا  في  نجاحهم  ألن  استثنائي  حياة  أسلوب 

نجاح لكل البحرين.

نائب رئيس اإلتحاد العربي لإلعالم السياحي فرع البحرين

السياحة العالجية 
استثمار واعد

بقلم: محمود النشيط

7 آالف جزيرة جديدة تكتشفها اليابان 

تركيا: المواقع سياحية بعيدة عن مركز الزلزال 
تــركــيــا هــي واحــــدة مــن أكــثــر الـــدول 
ــارة فــي الــعــالــم، وتــجــذب الــســيــاح من  زيــ
مواقعها  بفضل  األرض  أصــقــاع  جميع 

التاريخية والثقافية.
تــمــر الـــبـــالد بــوقــت عــصــيــب حــالــيــا، 
ــذي ضــرب  ــ ــزال الـــمـــدمـــر الـ ــزلــ بــســبــب الــ
ضمان  تحاول  لكنها  الشرقي،  الجنوب 
استمرار السياحة، وهو أمر مهم خاصة 
له  السياحة  فقطاع  الفترة،  هذه  خالل 

وزن مهم في اقتصاد البالد.
نشرتها  الــتــي  األرقــــام  آخـــر  بحسب 
الحكومة التركية، فقد استقبلت البالد 
أكــثــر مـــن 51 مــلــيــون ســائــح عــــام 2022 
بزيادة بلغت 71 بالمائة عن العام الذي 

قبله.
ويــنــعــكــس هــــذا بــشــكــل مــبــاشــر في 
الــتــي فــاقــت 46 مــلــيــار دوالر  اإليــــــرادات 
بعام  مقارنة  بالمائة،   53 قدرها  بزيادة 
الــرقــم  تــجــاوز  قــيــاســي  ــم  رقـ ــو  2021، وهـ
تركيا  الـــذي حققته  الــســابــق  الــقــيــاســي 
عام 2019 من قطاع السياحة بمداخيل 

وصلت إلى 38.9 مليار دوالر.
السياحة ليست  أن  الرغم من  على 
االقتصاد  يدعم  الــذي  الوحيد  القطاع 

التركي، إال أنها تلعب دوًرا مهًما فيه.
ــة 800  ــرابــ تــبــلــغ مـــســـاحـــة تـــركـــيـــا قــ
 783560  ( تقريًبا  مــربــع  كيلومتر  ألــف 
كــيــلــومــتــر مــربــع عــلــى وجــــه الــتــحــديــد( 

ــدة مــثــل  ــ ــرائـ ــ ــهــــات الــســيــاحــيــة الـ والــــوجــ
ــوغـــال وإزمـــيـــر  اســطــنــبــول وأنــطــالــيــا ومـ
المناطق  خــارج  تقع  وقونيا  وكابادوكيا 

التي ضربها زلزال.
فأسطنبول التي تقع على بعد 1000 
تتوقف  لــم  الــزلــزال  مركز  مــن  كيلومتر 

فيها الحياة، إذ تواصل المدينة الواقعة 
على مضيق البوسفور، والتي استقبلت 
أجنبي  سائح  مليون   16 وحدها حوالي 

العام الماضي أعمالها كالمعتاد.
ــدأ الــســيــاح الــذيــن  بــعــد الــــزلــــزال، بـ
عما  يــتــســاءلــون  تركيا  لــزيــارة  خططوا 

إذا كان السفر إلى تركيا آمًنا في الوقت 
الحالي.

ــر  ــذاكــ ــز تــ ــنـــهـــم مـــــن حــــجــ ــيـ ومـــــــن بـ
وقرر  الــزلــزال  قبيل  والفندق  الطيران 
عدم إلغاء رحلته. مثلما فعلت ماريان 
التقت  إسبانية  سائحة  وهــي  كــاتــاالن، 

بها يورونيوز في اسطنبول.
وتــقــول كــاتــاالن "لــقــد كنت مــتــرددة 
بــعــض الـــشـــيء، ولــكــن بــمــا أنــنــا نظمنا 
تبعد  اسطنبول  قلنا:  كل شيء مسبقا، 
لن  الـــزلـــزال  مــركــز  عــن  كيلومتر   1000
آمنة سنعود  دولــة  وتركيا  يحدث شــيء، 

إليها لقد أحببناها كثيًرا ".
ــح  ــائــ ــســ ــه الــ ــ ــ ــفـــــس األمـــــــــــر قـــــــــام بـ ــ نـ
ــبـــي ســتــيــل، الـــــذي قــرر  الــبــريــطــانــي ديـ
االســتــمــرار فــي الــرحــلــة رغــم كــل شــيء. 
ــم يــمــضــي عــلــى  ــ ــوز "لـ ــيـ ــورونـ ــيـ ويــــقــــول لـ
أحببتها...  وقــد  ساعة   24 هنا  وجــودي 
لــلــغــايــة.  نحن  الــتــركــي وودود  والــشــعــب 
بحاجة إلى المجيء إليها أكثر من أي 

وقت مضى".
الرئيسية  الطيران  شركات  وتعمل 
وفق  معتاد  بشكل  الدولية  والــمــطــارات 
رئيس  أبيتبول،  لــوران  ويقول  الخبراء، 
"لم  السياحية"  فواياج"  "هافاس  وكالة 
تكن هناك عمليات إلغاء للرحالت، وما 

زال الناس يسافرون )إلى تركيا(".
ــن الـــمـــهـــم مـــعـــرفـــة أن  ــ ويـــضـــيـــف "مـ
الــنــقــاط  كـــم عـــن  يــبــعــد 1000  الـــزلـــزال 
السياحية في تركيا. ال يوجد انخفاض 
فـــي الـــحـــجـــوزات. كـــل يـــوم لــديــنــا مــئــات 
الـــعـــمـــالء الــــذيــــن يـــســـجـــلـــون أنــفــســهــم 
لــلــذهــاب إلـــى تــركــيــا. مـــن الــمــهــم جـــًدا 

مواصلة السفر إلى تركيا ".

العدد:  16420
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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

العدد:  12387
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د. ح�شن ت�شيد بدعم القطاع اخلا�ص 

للمنظومة ال�شحية يف البحرين

رئي�ص الأمن العام يرتاأ�ص وفد البحرين 

يف القمة ال�شرطية العاملية بدبي

 »الأوقاف اجلعفرية«: ت�شّلم وثائق 

ملكية 100 وقفية خالل اأ�شهر

وزيرة  ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

ال�شحة، اأحمد جواهري رئي�س جمل�س اإدارة كيمز هيلث والوفد 

املرافق له.

لكل  واملكمل  الداعم  بالدور  الوزيرة  نّوهت  اللقاء  وخالل 

اخلا�س  بالقطاع  واملتخ�ش�شة  العالجية  واملراكز  امل�شت�شفيات 

اإطار  ل�شالح خدمة املنظومة ال�شحية باململكة، والذي ياأتي يف 

مت�شق مع تطبيق نظام ال�شمان ال�شحي يف اململكة.

من  املقدم  امل�شتمر  والدعم  الفاعلة  بال�شراكة  اأ�شادت  كما 

ال�شاملة  ال�شحية  الرعاية  توفري خدمات  هيلث يف  كيمز  جانب 

وب�شكل  البحريني  املجتمع  لأفراد  خدمًة  وذلك  واملتخ�ش�شة 

واإ�شهامات  بدور  منّوهة  باململكة،  واملقيمني  للمواطنني  تناف�شي 

اإدارة كيمز هيلث خالل النت�شار العاملي جلائحة فريو�س كورونا 

تعزيز  �شبل  وا�شتعرا�س  بحث  اللقاء  )كوفيد-19(. ومت خالل 

التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني اجلانبني مبختلف التخ�ش�شات 

وال�شياحة  ال�شحي  القطاع  يف  وال�شتثمار  الطبية  واخلربات 

التدريبية  اأبرز الربامج  ا�شتقطاب عدد من  اإىل جانب  العالجية، 

من  الوطنية  الطبية  الكوادر  من  الكفاءات  من  واملزيد  املعتمدة، 

بالقطاع  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  وكفاءة  جودة  تعزيز  اأجل 

ال�شحي.

اإدارة كيمز  اأحمد جواهري رئي�س جمل�س  اأعرب  من جانبه 

هيلث عن عميق �شكره وتقديره ل�شعادة وزيرة ال�شحة وللدعم 

الذي يحظى به كيمز هيلث، معرباً عن تطلعاته اإىل حتقيق املزيد 

من النجاح وفتح اآفاق التعاون امل�شرتك خالل املراحل القادمة ملا 

فيه �شالح تطور القطاع ال�شحي يف مملكة البحرين.

تراأ�س الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام 

وفد مملكة البحرين امل�شارك يف القمة ال�شرطية العاملية التي 

اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  تقام حتت رعاية �شاحب 

مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، بح�شور نخبة من روؤ�شاء 

وقادة ال�شرطة من خمتلف دول العامل واملنظمات ال�شرطية 

الدولية.

القمة  باأهداف  العام  الأمن  اأ�شاد رئي�س  املنا�شبة،  وبهذه 

ال�شرطي  بالعمل  الرتقاء  يف  وبدورها  لل�شرطة  العاملية 

منوًها  العامل،  دول  يف  لل�شعوب  وال�شالمة  الأمن  وحتقيق 

بالربامج واملوؤمترات واملعار�س الأمنية التي مت تنظيمها يف 

هذا احلدث العاملي والتي تتعلق بالتكنولوجيا والبتكار يف 

ال�شرطية  التخ�ش�شات  تطوير  يف  ودورها  ال�شرطي  العمل 

الإلكرتونية  واجلرمية  اجلرمية  من  احلد  وكيفية  املختلفة، 

املخدرات  مكافحة  اإىل  بالإ�شافة  اجلنائية،  الأدلة  وعلوم 

امل�شرية، وذلك من خالل ال�شتغالل  الطائرات  والتعامل مع 

احلديثة  بالتقنيات  وال�شتعانة  الب�شرية  للكوادر  الأمثل 

حلماية املجتمعات من خماطر اأنواع اجلرائم كافة.

ك�شف رئي�س جمل�س 

اجلعفرية  ـــــاف  الأوق

�شالح  بـــن  ــف  ــش ــو� ي

الإدارة ومن  اإن  ال�شالح، 

امل�شتمر  عملها  ــالل  خ

مبتابعة توثيق الوقفيات 

خمتلف  يف  لها  التابعة 

مناطق اململكة، فقد انتهت 

من اإجراءات توثيق 100 

وثيقة  وا�شتالم  وقفية 

الأ�شهر  خــالل  ملكيتها 

املا�شية.

العمل جاٍر  اإن  الأوقاف اجلعفرية،  وقال رئي�س جمل�س 

اجلهات  كل  مع  بالتعاون  الوثائق  من  املزيد  اإ�شدار  على 

وامل�شاندة  الدعم  كل  تقدم  والتي  املخت�شة،  الر�شمية 

وبالتن�شيق مع الأهايل واملتولني.

ولفت ال�شالح اإىل اأنه وبالإ�شارة اإىل ما يثار يف عدد من 

و�شائل التوا�شل الجتماعي وبع�س املنابر عن مزاعم ق�شور 

تود  الوقفيات،  ملف  متابعة  يف  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة 

عن  وبعيد  الواقع  يجانبه  الطرح  هذا  باأن  توؤكد  اأن  الإدارة 

احلقيقة كل البعد.

يبذل  اجلعفرية  ــاف  الأوق جمل�س  اأن  ال�شالح  وذكر 

والعقارات  ــاأمت  وامل امل�شاجد  رعاية  يف  اجلهود  ق�شارى 

الإ�شراف  الرئي�شية لالإدارة يف  املهمة  الوقفية، حيث تن�شب 

على الأوقاف اجلعفرية وا�شتغاللها و�شرف اإيراداتها وحفظ 

وعبارات  الوقف  �شياغة  ملفهوم  وفًقا  وتعمريها  اأعيانها 

الواقفني ومبقت�شى اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية.

انطالق موؤمتر ا�شتخدامات الذكاء ال�شطناعي يف اخلدمات الق�شائية.. البوعينني:

توظيف الذكاء ال�شطناعي لتحقيق العدالة الناجزة وفق معادلت منطقية

من �شاأنها تعزيز الدور الإ�شرايف والتنظيمي والرقابي للمجل�ص.. رئي�ص »اأمناء التعليم العايل«:

لئحة »التعليم العايل« ُت�شهم يف الرتقاء باملخرجات التعليمية

 كّرم بنوك »الوطني« و»البحرين والكويت« و»الإ�شالمي«.. وزير العدل:

دعم اأن�شطة �شندوق الزكاة وال�شدقات يكّر�ص التكافل الجتماعي

املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب  الثالثاء،  اأم�س  انطلقت 

بعنوان  الثاين  الدويل  البحرين  موؤمتر  فعاليات 

الق�شائية  اخلدمات  ال�شطناعي يف  الذكاء  »ا�شتخدامات 

بن  علي  الدكتور  العام  النائب  رعاية  حتت  والعدلية«، 

العامة  النيابة  بني  م�شرتك  وبتنظيم  البوعينني،  ف�شل 

مع  وبالتعاون  ال�شطناعي  للذكاء  العاملية  واملجموعة 

معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية ومركز �شمو ال�شيخ 

نا�شر للبحوث والتطوير يف الذكاء ال�شطناعي، بح�شور 

املجل�س  رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ 

الأعلى للق�شاء رئي�س حمكمة التمييز، ونواف بن حممد 

والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزير  املعاودة 

والدكتور جا�شم حاجي رئي�س املجموعة الدولية للذكاء 

والبيانات  ال�شطناعي  الذكاء  وم�شت�شار  ال�شطناعي 

مبركز نا�شر للتاأهيل والتدريب املهني ونخبة من اخلرباء 

املتحدثني الوطنيني والدوليني يف جمال التحول الرقمي 

واأع�شاء  الق�شاة  من  عدد  ومب�شاركة  الذكية،  والأنظمة 

النيابة العامة من خمتلف الدول العربية. 

واأكد النائب العام خالل كلمته الفتتاحية لفعاليات 

يف  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  ا�شتخدام  اأن  املوؤمتر 

تطوير  �شبل  اأحدث  ُيعد  والق�شائية،  العدلية  املجالت 

الق�شائية  الأعمال  يف  القدرات  وتعزيز  الق�شائي  العمل 

على  ن�شاأتها  منذ  العامة  النيابة  عكفت  حيث  والإدارية، 

التقني  التقدم  ملواكبة  العدالة  منظومة  تطوير وحتديث 

والتكنولوجي، م�شتعينة باملوؤ�ش�شات الوطنية والدولية 

الذي  املوؤمتر  هذا  انعقاد  يف  تبلور  ما  وهو  املعنية، 

الذكاء  تقنيات  تطبيق  جمال  يف  نوعه  من  الثاين  يعد 

ال�شطناعي يف اأعمال النيابة العامة والق�شاء.

تقنيات  ا�شتخدام  ب�شاأن  اخلربات  تبادل  اأن  واأ�شاف 

الرتقاء  يف  ي�شهم  العدالة  جمال  يف  ال�شطناعي  الذكاء 

قد  التي  التحديات  وجتاوز  الق�شائي  العمل  باأ�شاليب 

العدلية  املجالت  يف  التقنيات  تلك  ا�شتخدام  ت�شادف 

والق�شائية، ملا يت�شم به العمل الق�شائي من خ�شو�شية 

توظيف  على  تعمل  فعالة  تقنية  ممار�شات  ت�شتتبع 

منطقية  معادلت  �شياغة  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

تتيح قدرات التحليل وال�شتخال�س القانوين و�شولً اإىل 

العدالة  حتقيق  يف  عليها  يعول  ومن�شفة  عادلة  نتائج 

الناجزة، وهو ما حمل النيابة العامة اإىل التقدم مب�شروع 

حتكم  التي  الأخالقية  املبادئ  يت�شمن  ا�شرت�شادي  دليل 

على  الق�شاء  اأعمال  يف  ال�شطناعي  الذكاء  ا�شتخدامات 

ال�شطناعي،  الذكاء  لأخالقيات  الأوروبية  الوثيقة  غرار 

مراعاتها  يتعنّي  التي  لل�شمانات  ا�شرت�شادي  دليل  لتعد 

املجالت  يف  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  ا�شتعمال  عند 

الق�شائية.

رئي�س  حاجي  جا�شم  الدكتور  اأو�شح  جانبه  من 

الذكاء  وم�شت�شار  ال�شطناعي  للذكاء  الدولية  املجموعة 

والتدريب  للتاأهيل  نا�شر  مبركز  والبيانات  ال�شطناعي 

املهني اأن مملكة البحرين �شنفت يف املرتبة 56 من بني 

181 دولة واأحرزت املرتبة اخلام�شة من بني دول جمل�س 

التعاون وفقا ملنظمة اك�شفورد ان�شايت الربيطانية.

يف  ال�شطناعي  الذكاء  تقنيات  توظيف  اأن  واأ�شاف 

العمر  من  يقلل  والق�شاء  العامة  النيابة  اأعمال  جمال 

مينع  مما  الق�شايا،  يف  والت�شرف  للتحقيق  الزمني 

تراكمها لآجال طويلة ف�شالً عن انعكا�شات تلك التقنيات 

يف حتقيق العدالة الناجزة مبا ل يخل بحقوق الأفراد. 

ومن املقرر اأن ت�شتمر فعاليات هذا املوؤمتر حتى اليوم 

الوطنيني  اخلرباء  من  نخبة  خاللها  يتحدث  الأربعاء، 

والدوليني حول تداعيات ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي يف 

التجارب  ا�شتعرا�س  مع  الق�شائية،  والأحكام  القرارات 

الذكاء  تقنيات  ا�شتخدام  جمال  يف  ال�شابقة  الدولية 

مع  والق�شاء،  العامة  النيابة  اأعمال  يف  ال�شطناعي 

نحو  �شعًيا  ال�شطناعي،  الذكاء  التامة مبكنات  الإحاطة 

و�شع مملكة البحرين يف م�شاف الدول التي تهدف دائما 

لتحقيق التنمية امل�شتدامة يف �شتى املجالت.

رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد   

بن  حممد  العايل  التعليم  اأمناء  جمل�س 

مبارك جمعة اأن �شدور لئحة تنظيم عمل 

موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة، وقرار 

املخالفات  يف  التحقيق  اإجراءات  تنظيم 

باإن�شاء  لهم  املرخ�س  قبل  من  املرتكبة 

العايل اخلا�شة، وذلك  التعليم  موؤ�ش�شات 

من  املوقر،  الوزراء  جمل�س  موافقة  بعد 

�شاأنه اأن يعزز الدور الإ�شرايف والتنظيمي 

العايل  التعليم  اأمناء  ملجل�س  والرقابي 

اخلا�شة،  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  على 

مبا ي�شهم يف تطوير اأداء هذه املوؤ�ش�شات، 

ويوفر  احلوكمة،  اإجراءات  من  ويعزز 

الأدوات  العايل  التعليم  اأمناء  ملجل�س 

الالزمة والكفيلة بتطوير العمل والرتقاء 

باملخرجات الأكادميية.

رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  وبنّي 

لئحة  اأن  العايل  التعليم  اأمناء  جمل�س 

تنظيم عمل موؤ�ش�شات التعليم العايل تهدف 

نظام  توفري  �شمان  اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل 

تعليم عاٍل ذي جودة، وت�شجيع ال�شتثمار 

يف هذا القطاع بناًء على اإجراءات تنظيمية 

الوقت  نف�س  يف  تراعي  ومي�شرة  �شهلة 

كما  واملخرجات،  الأداء  جودة  �شمان 

ت�شاعد املجل�س على النظر يف كافة �شوؤون 

موؤ�ش�شات التعليم العايل اخلا�شة بنزاهة 

و�شفافية وفاعلية، وعلى نحو عادل يت�شم 

بال�شرعة والتنظيم.

اأمناء  جمل�س  فاإن  لالئحة،  وطبًقا 

التعليم العايل يخت�س بالعديد من امل�شائل، 

من اأهمها املوافقات املبدئية والنهائية على 

منح تراخي�س موؤ�ش�شات التعليم العايل، 

والخت�شا�س باملوافقة على تعيني روؤ�شاء 

واأع�شاء جمال�س اأمناء موؤ�ش�شات التعليم 

العايل، والخت�شا�س باملوافقة على تعيني 

روؤ�شاء ونواب روؤ�شاء موؤ�ش�شات التعليم 

لل�شروط  طبًقا  اإعفائهم  طلب  اأو  العايل 

التي حتددها الالئحة.

قرارات  باإ�شدار  املجل�س  يخت�س  كما 

بعد  تخ�ش�شات  اأو  برامج  اأي  وقف 

اأو  ال�شريكة،  اجلهات  بع�س  مع  الت�شاور 

تقييد معايري قبول الطلبة، واإ�شدار وثيقة 

مبادئ وحوكمة موؤ�ش�شات التعليم العايل، 

معلومات  اأو  بيانات  اأي  طلب  و�شالحية 

اأو م�شتندات اأو تقارير، لتمكني املجل�س من 

املجل�س  كما يخت�س  القيام مب�شوؤولياته. 

الالزمة  والتعليمات  القرارات  باإ�شدار 

لتنفيذ اأحكام الالئحة.

اخت�شا�س  على  الالئحة  وتن�س 

على  باملوافقة  العايل  التعليم  جمل�س 

الأكادميي  التعاون  اتفاقيات  م�شودات 

قبل  الأجنبية  التعليمية  املوؤ�ش�شات  مع 

توقيعها من قبل موؤ�ش�شات التعليم العايل 

اأو  علمية  درجات  مبنح  تتعلق  كانت  اإذا 

اأكادميي  اإ�شراف  اأو  برامج م�شرتكة  طرح 

متبادل.

اخت�شا�س  على  الالئحة  تن�س  كما 

العايل  التعليم  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

التحقيق  قرارات  اإ�شدار  على  باملوافقة 

اأو  جدية  �شكاوى  اأي  يف  مددها  ومتديد 

بالغات تتعلق مبوؤ�ش�شات التعليم العايل، 

كما ترفع الأمانة العامة للرئي�س التقارير 

ويتوىل  التحقيق،  ملفات  تت�شمن  التي 

على  التقارير  عر�س  املجل�س  رئي�س 

يراه منا�شًبا يف  ما  ليتخذ  الأمناء  جمل�س 

�شاأنها.

والقرار  الالئحة  من  كل  ويت�شمن 

العديد من الأحكام والتفا�شيل التي تعزز 

من دور احلوكمة، وتعطي املرونة الالزمة 

والتطوير  الرتاخي�س  اإجراءات  يف  يف 

يف  العايل،  التعليم  موؤ�ش�شات  واإدارة 

حني تر�شخ يف الوقت نف�شه دور جمل�س 

اأمناء التعليم العايل يف التنظيم والرقابة 

والإ�شراف.

ا�شتقبل وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 

اأم�س،  الوزارة  مبقر  مبكتبه  املعاودة،  حممد  بن  نواف 

بنك  اإدارة  رئي�س جمل�س  املوؤيد  يو�شف  فاروق  الوجيه 

البحرين الوطني، والدكتور ع�شام عبداهلل فخرو رئي�س 

البحرين  و�شركة  الإ�شالمي  البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س 

البحرين  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  لل�شينما 

الوطني.

الرئي�س  �شيف  عبدالرحمن  الدكتور  ا�شتقبل  كما 

بور�شيد  وح�شان  والكويت،  البحرين  لبنك  التنفيذي 

وال�شوؤون  الب�شرية  املوارد  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

الإدارية بالبنك.

وح�شر اللقاءات �شالح حيدر ح�شني رئي�س �شندوق 

الزكاة وال�شدقات، وعدد من م�شوؤويل الوزارة والبنوك.

وتقديره  �شكره  عن  املعاودة  الوزير  واأعرب 

البحرين  وبنك  الوطني،  البحرين  بنك  لإ�شهامات 

البحرين  و�شركة  الإ�شالمي،  البحرين  وبنك  والكويت، 

لل�شينما، على دعمهم املتوا�شل مل�شاريع �شندوق الزكاة 

ال�شراكة  تعزيز  اإطار  يف  امل�شهود  ودورهم  وال�شدقات، 

املجتمعية.

لأن�شطة  الداعمة  اجلهات  وم�شاندة  دعم  اأن  واأكد 

التكافل  تكري�س  يف  اأ�شهم  وال�شدقات  الزكاة  �شندوق 

الجتماعي بني اأفراد املجتمع البحريني.

د. علي البوعينني

وزير الرتبية

 يو�صف ال�صالح

LinkLink

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12387/PDF/INAF_20230308005228167.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/online/local/1002478/News.html


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:  6297
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12 متحدثًا دوليًا يناقشون أحدث االبتكارات في التعليم الطبي

 محمد بن عبداهلل يفتتح مؤتمر
»أطباء المستقبل.. ابتكارات وآفاق« غدًا

يرعى رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د بن 
عب��داهلل آل خليف��ة غ��دًا، المؤتم��ر 
الدولي لجامعة الخليج العربي »نحو 
أطباء المس��تقبل.. ابتكارات وآفاق«، 
بشراكة اس��تراتيجية مع شركة ليدر 

هيلث كير. 
ويس��تضيف المؤتم��ر 12 متحدث��ًا 
دولي��ًا لمناقش��ة أح��دث االبتكارات 
ف��ي التعلي��م الطب��ي مث��ل التعلم 
باس��تخدام التكنولوجي��ا المتقدمة، 
لل��ذكاء  األمث��ل  واالس��تخدام 
االصطناع��ي ف��ي التعلي��م الطب��ي 
والصحة، والواقع االفتراضي واألبعاد 
الجديدة للممارس��ات الطبية، وآفاق 
الرعاي��ة الصحي��ة وإدارة  مس��تقبل 
البيانات الضخمة، ومس��تقبل الطب 

الشخصي والتطبيب عن بعد.
وأكد القائم بأعم��ال رئيس جامعة 

الخلي��ج العربي، الدكتور عبدالرحمن 
يوسف، أن المؤتمر يهدف إلى إلهام 
المعلمي��ن الطبيي��ن لتبن��ي مناهج 
مبتكرة ف��ي التعلي��م الطبي إلعداد 
المس��تقبلية،  للممارس��ة  األطب��اء 
العملي��ة  التطبيق��ات  وس��يناقش 
الت��ي تتن��اول االبت��كارات الحالي��ة 
الطبي،  التعلي��م  والمس��تقبلية في 
الناجح��ة  النم��اذج  إل��ى  باإلضاف��ة 
للممارسات الطبية والبحوث العلمية 
ويس��تهدف  الطب��ي.  الحق��ل  ف��ي 
المؤتمر المعلمين الطبيين الرعاية 
المج��ال الصحي  الصحية، وقي��ادات 

والتعليم الطبي.
فيما أوضح عميد كلية الطب والعلوم 
الطبي��ة بالجامع��ة عبدالحليم ضيف 
اهلل، أن الجامع��ة حصلت مؤخرًا على 
شهادة الجامعة الصحية من منظمة 
الصح��ة العالمية كم��ا حصلت كلية 

الطب والعلوم الطبية على االعتماد 
األكاديم��ي من لجن��ة اعتماد كليات 
الط��ب األوروبية ومقره��ا جمهورية 
إيرلندا، وهو م��ا يعطي حافزًا جديدًا 
للكلية لمواصل��ة دورها الريادي في 

توفي��ر تعليم طبي مبتك��ر، وتخريج 
كوادر طبي��ة خليجية تتميز بالكفاءة 

والقدرات االستثنائية.
وأش��ار إلى أن الكلية - التي تأسست 
ع��ام 1980 - اتبعت منذ إنش��ائها 

منهج��ًا مبتك��رًا وهو منه��ج التعلم 
القائ��م على حل المش��كالت، والذي 
أصب��ح اليوم م��ن أولوي��ات التعليم 
للطال��ب  العص��ري، بحي��ث يصب��ح 
دور رئيس��ي في العملي��ة التعليمية 

والحصول على المعلومة.
وق��ال ضيف اهلل، »يم��ر العالم اليوم 
بتحوالت كبي��رة أصبح خاللها الذكاء 
االفتراض��ي  والواق��ع  االصطناع��ي 
الحيوي��ة ثالثية  المع��زز، والطباعة 
والط��ب  والروبوت��ات،  األبع��اد، 
الش��خصي، والطب الجين��ي، والطب 
التجديدي وكذلك التطبيب عن بعد 
مفاهيم أساس��ية لتطوي��ر منظومة 
التعليم الطبي وبالتالي رفع مستوى 

كفاءة الرعاية الصحية«.
وأكد أن جائحة كورونا أس��همت في 
تس��ريع تطوير تكنولوجي��ا التعليم، 
حي��ث كان للجامع��ة دور ممي��ز في 

التعامل مع ظروف الجائحة وتكوين 
لضمان  مبتكرة  تعليمي��ة  منظومة 
اس��تمرارية العملية التعليمية دون 
التأثير على جودة الخريجين، مؤكدًا 
أن الوقت حان لجمع الخبراء الدوليين 
في التعليم الطبي والرعاية الصحية 
لوض��ع رؤي��ة متكاملة ح��ول مناهج 
التعليم الطبي قائمة على االبتكارات 

المستجدة واآلفاق المستقبلية.
يش��ار إل��ى أن المؤتم��ر يجم��ع 12 
متحدث��ا دوليا من الواليات المتحدة 
األمريكية، وأوروبا، وكندا، وأستراليا، 
ومن  المتح��دة.  العربية  واإلم��ارات 
 400 حوال��ي  يج��ذب  أن  المتوق��ع 
مش��ارك بما في ذلك ط��الب الطب، 
والممارسين الطبيين، وقادة القطاع 
الصح��ي، والعمداء، وعم��داء كليات 
الط��ب ف��ي دول مجل��س التع��اون 

الخليجي.

د. عبدالحليم ضيف اهلل الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

بالتعاون بين »ناصر للتأهيل« و»ثينك سمارت«

 إطالق مبادرة »سمارت كودرز«
لتدريب 10 آالف بحريني على البرمجة

ياسمينا صالح  «

أطلق مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، وبالتعاون 
مع »ثينك س��مارت« للتدريب والتطوير مبادرة »سمارت 
ك��ودرز«، ألول م��رة على مس��توى البحري��ن، تهدف إلى 
تدريب وتأهي��ل 10 آالف من الكوادر البحرينية في مجال 

البرمجة على مدى 5 سنوات.
جاء ذلك، خالل مؤتمر صحفي أقيم في مركز ناصر للتأهيل 
والتدريب بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبد 
اهلل النعيمي، والرئيس التنفيذي لمعهد »ثينك سمارت« 
أحمد الحجيري، وتم خالله دعوة البحرينيين من 18 عامًا 
فما فوق، وعلى اختالف مس��اراتهم الدراسية والمهنية، 
إلى االنتس��اب لهذا البرنام��ج التدريبي الفريد من نوعه 

من خالل تقديم طلباتهم عبر الموقع اإللكتروني.
وأك��د النعيم��ي ف��ي تصريح خ��الل مؤتم��ر صحفي، أن 
»س��مارت كودرز« مبادرة وطنية تواكب توجهات المركز 
الذي يعمل على أن يحتل مركز الصدارة في المنطقة في 
ميدان التعليم التكنولوج��ي والفني؛ وتزويد البحرينيين 
بالمهارات األكاديمية والمهارات الوظيفية الالزمة والتي 
تع��د من أساس��يات النج��اح الوظيفي لتلبي��ة احتياجات 

سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وأض��اف أن ه��ذا التدريب يلب��ي احتياجات س��وق العمل 
في ظل التغيرات الكبيرة التي تس��تدعي توفر المهارات 
الرقمي��ة، حيث يقدم البرامج فرصًا تدريبيًة للش��باب في 
مج��االت عّدة منها ال��ذكاء االصطناعي والبرمجة وغيرها 
في أجواء تفاعلية تش��ّجع على االبتكار واإلنجاز ومواصلة 

التطّور الذاتي.
من جانبه، أكد الحجي��ري أن فريقًا متخصصًا من »ثينك 
سمارت« عمل طيلة الفترة الماضية على وضع المخطط 
التدريبي لبرنامج »س��مارت كودرز«، واختي��ار المدربين 
المؤهلين، ومف��ردات البرنامج النظري��ة والعملية، بما 
يالئم ظ��روف المتدربين المتوقعين م��ن جهة، وتلبية 
احتياج��ات س��وق العمل في مملكة البحري��ن والمنطقة 

والعال��م م��ن مخرجات ه��ذا البرنامج المؤهل��ة والكفؤ 
م��ن جهة أخرى. وق��ال »اليوم نطلق برنامج��ًا هادفًا هو 
األول من نوعه على مس��توى المحتوى التدريبي والعدد 
المس��تهدف، ونطلع من خالل ه��ذا البرنامج وبدعم من 
مختلف الش��ركاء إلى تعزي��ز وضع كوادرن��ا الوطنية في 
س��وق البرمجة العالمي، واقتناص فرص العمل النوعية 
المتزاي��دة ذات الروات��ب المجزي��ة في مختل��ف مجاالت 
البرمج��ة، إضافة إلى مس��اندة الراغبين منهم في إطالق 
مش��روعات برمجية خاصة، وبما يس��هم في تنمية رأس 

المال البشري وتنمية االقتصاد الوطني«.
وكش��ف ع��ن وج��ود ارتف��اع متزاي��د ف��ي البرمجي��ات 
والتطبيقات أدى إلى طفرة في عدد المبرمجين واالحتياج 
له��م لذلك، إذ من المتوقع أن يصل عدد المبرمجين إلى 
40 ملي��ون مبرمج على مس��توى العالم بحل��ول 2023، 
مش��يرًا إلى أن هناك 20% من النس��اء في أمريكا يعملن 
ف��ي مجال البرمج��ة، ونحن نعم��ل على تهيئ��ة الكوادر 
البحرينية وزيادة نس��بة النس��اء في الدخول لهذا المجال 
من الناحية التقنية والبرمجية واس��تهداف جميع الفئات 

للعمل في السوق البحريني أو الخليجي أو العالمي.
وأوضح، أن البرنامج يتضم��ن عدة مراحل منها المرحلة 
البدائية فالمتوس��طة وأخيرًا المتقدم��ة وهي للراغبين 
في الدخول للمستويات المرتفعة من البرمجة، الفتًا إلى 
أنه ال يوجد رس��وم للتقديم وذلك لتش��جيع أكبر قدر من 
البحرينيين للمشاركة س��واء كانوا عاطلين عن العمل أو 
حديثي التخرج أو موظفين، منوها بأن البرامج التدريبية 
تبدأ أس��عارها من 500 دينار والبعض اآلخر 1700 دينار 
ويوج��د اتفاقي��ة مع عدة جه��ات لدع��م البرنامج ومنها 

»تمكين«.
وقال الحجيري »نسعى النضمام 2000 بحريني للمبادرة 
خالل هذا العام ألن البرنامج مميز والتحول الرقمي يحتاج 
إلى زيادة خبرات ومهارات وخاصة أن المس��تقبل بحاجة 
إلى مبرمجين من مختلف الخلفيات العلمية والمستويات 

وكافة المصادر والشهادات الدولية«.

 رئيس األمن العام يترأس وفد البحرين
في القمة الشرطية العالمية بدبي

ترأس رئيس األمن العام الفريق طارق الحس��ن، وفد 
البحرين المشارك في القمة الشرطية العالمية، التي 
تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة رئي��س مجلس الوزراء حاك��م دبي، بحضور 
نخبة م��ن رؤس��اء وقادة الش��رطة م��ن مختلف دول 
العالم والمنظمات الش��رطية الدولية. وأشاد الحسن، 
بأهداف القمة وبدورها في االرتقاء بالعمل الشرطي 
وتحقيق األمن والس��المة للش��عوب في دول العالم، 
منوها بالبرامج والمؤتمرات والمعارض األمنية التي 
ت��م تنظيمها في هذا الح��دث العالمي والتي تتعلق 
بالتكنولوجي��ا واالبتكار في العمل الش��رطي ودورها 
في تطوير التخصصات الش��رطية المختلفة، وكيفية 
الحد من الجريمة والجريمة اإللكترونية وعلوم األدلة 
الجنائي��ة، باإلضافة إلى مكافحة المخدرات والتعامل 
مع الطائرات المس��يرة، من خالل االس��تغالل األمثل 

للك��وادر البش��رية واالس��تعانة بالتقني��ات الحديثة 
لحماية المجتمعات من مخاطر كافة أنواع الجرائم.

وأشار رئيس األمن العام، إلى أن المشاركة في القمة 
تأتي في إطار اس��تراتيجية وزارة الداخلية في تطوير 
قدراته��ا واالطالع على تجارب ال��دول األخرى وما هو 
مت��اح من المعدات والوس��ائل التكنولوجية الحديثة 
والحل��ول الذكية المط��ورة والمتخصص��ة في حفظ 

األمن والنظام العام ومكافحة الجريمة.
وأعرب عن ش��كره للقائد العام لش��رطة دبي الفريق 
عبداهلل بن خليفة المري على الدعوة الكريمة، منوها 
بحس��ن التنظي��م واإلع��داد الناجح للقمة مما س��وف 
يك��ون له األث��ر البارز ف��ي تحقيق األه��داف المرجوة 

منها.
وضم الوفد مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة الفساد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني العميد بسام المعراج 

وعدد من ضباط الوزارة.
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 وزير العدل يكرم 
»البحرين الوطني« و»البحرين 

والكويت« و»البحرين اإلسالمي«

استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف بن محمد 
المع��اودة، بمكتب��ه بمقر الوزارة، الوجيه فاروق يوس��ف المؤيد 
رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، والدكتور عصام عبداهلل 
فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين اإلسالمي وشركة البحرين 
للس��ينما ونائب رئيس مجلس إدارة بن��ك البحرين الوطني. كما 
اس��تقبل الدكت��ور عبدالرحم��ن س��يف الرئيس التنفي��ذي لبنك 
البحرين والكويت، وحس��ان بورشيد الرئيس التنفيذي لمجموعة 

الموارد البشرية والشؤون اإلدارية بالبنك.
وحض��ر اللق��اءات ص��الح حيدر حس��ين رئي��س صن��دوق الزكاة 

والصدقات، وعدد من مسؤولي الوزارة والبنوك.
وأع��رب الوزير المع��اودة عن ش��كره وتقديره إلس��هامات بنك 
البحري��ن الوطن��ي، وبن��ك البحري��ن والكوي��ت، وبن��ك البحرين 
اإلس��المي، وش��ركة البحرين للس��ينما، على دعمهم المتواصل 
لمش��اريع صندوق الزكاة والصدقات، ودورهم المشهود في إطار 

تعزيز الشراكة المجتمعية.
وأكد أن دعم ومس��اندة الجهات الداعمة ألنشطة صندوق الزكاة 
والصدقات س��اهم في تكري��س التكافل االجتماع��ي بين أفراد 

المجتمع البحريني.

 فوزية الجيب: المرأة البحرينية نموذج 
متفرد وإنجازاتها تتعمق يومًا بعد يوم

أعرب��ت د. فوزي��ة يوس��ف الجيب عن 
فخرها برؤية حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
المعظ��م، حفظه  البحري��ن  مملك��ة 
واالهتم��ام  والمتابع��ة  ورع��اه،  اهلل 
المش��هود من صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه 
اهلل، والدع��م الالمح��دود من صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل البالد 
المعظ��م، رئيس��ة المجل��س األعلى 

للمرأة حفظها اهلل. 
وقالت الجيب إن البحرين تشارك دول 
العالم في االحتف��اء باليوم العالمي 
للم��رأة، ال��ذي يص��ادف الثام��ن من 
م��ارس كل ع��ام، والذي جاء ش��عاره 
هذا العام »الرقمنة للجميع: االبتكار 
والتكنولوجيا من أجل المس��اواة بين 
الجنس��ين«، في ظل العط��اء والدعم 
الالمح��دود لصاحبة الس��مو الملكي 
قرين��ة عاهل البالد المعظم رئيس��ة 
المجلس األعلى للم��رأة حفظها اهلل، 
ودورها الريادي الفاعل ومس��اهمتها 
لتمكي��ن الم��رأة البحرينية وترس��يخ 
مش��اركتها في كاف��ة المجاالت بكل 
كف��اءة واقتدار، وذل��ك في ضوء رؤية 
ثاقبة وملهمة.. ونهج حكيم.. ورعاية 
كريم��ة م��ن ل��دن صاح��ب الجالل��ة 
الملك المعظم، أي��ده اهلل، تجلت في 

المش��روع اإلصالحي لجاللته، وميثاق 
مملك��ة  ودس��تور  الوطن��ي  العم��ل 
البحرين. وأضافت: »نحن نساء مملكة 
الم��رأة  بإنج��ازات  نفخ��ر  البحري��ن، 
البحريني��ة الت��ي تتعمق يوم��ًا بعد 
يوم، والتي أصبح��ت نموذجًا متفردًا 
يبنى على تاريخها العريق، ومسيرتها 
الحافلة بالعطاء في تحقيق االستقرار 
وبلوغها مكانة  والمجتمعي،  األسري 
مرموق��ة وطني��ًا وإقليمي��ًا وعالمي��ًا 
كشريك متكافئ في تدعيم المسيرة 

التنموية الشاملة«.
وأوضح��ت: »لقد اس��تطاعت مملكة 
البحرين، من خالل الش��راكة وتضافر 
الجهود بين مختلف المؤسس��ات، أن 
تق��دم نموذج��ا يحتذى ب��ه في دعم 

تق��دم الم��رأة وممارس��ة حقوقه��ا، 
وإدم��اج احتياجاته��ا ف��ي المس��يرة 
التنموي��ة، وبرنام��ج الحكوم��ة ف��ي 
إطار م��ن الت��وازن بي��ن الجنس��ين، 
وهذا ما عكس��ته ثقة ودعم الحكومة 
برئاس��ة س��مو ول��ي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء، في الكوادر والكفاءات 
النسوية البحرينية، من خالل تضمين 
تش��كيل الحكومة الجدي��دة الصادرة 
وفقًا للمرسوم الملكي في 21 نوفمبر 
2022، )5( س��يدات تولي��ن حقائ��ب 
وزارات خدمي��ة ذات أهمي��ة حيوي��ة، 
وهي: الصحة، واإلس��كان والتخطيط 
المس��تدامة،  والتنمي��ة  العمران��ي، 
الش��باب، فضاًل  والس��ياحة، وشؤون 
عن تنامي وجود النساء في المناصب 

القيادية والتنفيذية األخرى«.
الس��نوي  االحتف��ال  »يع��د  وقال��ت: 
فرص��ة  للم��رأة  العالم��ي  بالي��وم 
الحثيث��ة  الجه��ود  فيه��ا  نس��تذكر 
والمتابع��ة الدؤوبة لصاحبة الس��مو 
الملك��ي قرين��ة العاه��ل المعظ��م، 
ف��ي إحداث النقل��ة النوعية األكبر في 
مس��يرة العم��ل النس��ائي البحريني، 
توج��ت باختي��ار س��موها ضمن عدد 
من النساء الرائدات عالميًا في قائمة 
المعاصرة  النسائية  القيادات  مبادرة 
والتاريخية في مج��ال العمل متعدد 
األط��راف، وبتوجيهات جالل��ة الملك 
المعظم ودعم ومس��اندة ال محدودة 

من صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، والتي انعكست 
ف��ي تحقيق اآلت��ي: ف��ازت المرأة في 
االنتخاب��ات النيابي��ة والبلدي��ة التي 
جرت في نوفمبر الماضي بعدد )11( 
مقع��دًا، )8( منه��ن بعضوية مجلس 
الن��واب وهو العدد األعل��ى في تاريخ 
الحي��اة البرلماني��ة البحريني��ة، و)3( 
بمقاع��د المجال��س البلدية، وتعيين 
الش��ورى  بمجل��س  عض��وات   )10(
بنس��بة )25%(، إضاف��ة إل��ى ارتف��اع 
ع��دد المترش��حات ف��ي االنتخاب��ات 
البرلمانية والبلدية إل��ى )94( امرأة، 
م��ن بي��ن )507( مرش��حين. تمثيل 
نسبة )33%( في السلك الدبلوماسي، 
و)17%( من س��فراء مملك��ة البحرين 

في الخارج.
واسترش��دت الجي��ب بكلم��ة صاحبة 
الس��مو الملك��ي قرين��ة مل��ك البالد 
مب��ادرة  تدش��ين  خ��الل  المعظ��م، 
أش��كرك، حي��ث قال��ت س��مّوها: »ال 
يكتمل أي عمل أو إنجاز دون تقدير أو 
شكر لمن نصح وساند وشجع.. فشكرًا 
من القل��ب ألب الجميع، جاللة الملك 
المعظ��م حفظ��ه اهلل، عل��ى مواقفه 
الرائدة ومس��اندته المس��تمرة لكل 
ما نجتهد فيه ألج��ل البحرين ورفعة 
وتقدم نسائها، فأدام اهلل عزه وأعانه 
على حمل مس��ؤولية ش��عبه وحفظ 

مكانة مملكته«.

 كمال: عائدات 
استضافة »الفورموال 1« 

االقتصادية تؤكد ريادة البحرين
أك��د الباح��ث السياس��ي نواف 
كم��ال أن نج��اح البحري��ن في 
اس��تضافة أهم ح��دث عالمي 
لس��باقات الفورم��وال 1 بحلبة 
البحري��ن الدولي��ة تؤكد مدى 
الوطنية  والك��وادر  اإلمكان��ات 
التي تميزت لس��نوات في إدارة 
الحدث وتحقيق النجاحات التي 
تلفت نظر العالم نحو البحرين 
وتبرز تطورًا وازدهارًا في جميع 
المجاالت ف��ي ظل دعم حضرة 

صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المعظ��م، والجهود الكبي��رة التي بذلها صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ف��ي متابعة دقيق��ة وحثيثة لكل تفاصيل الح��دث العالمي مما 
يؤكد على ما تمتلكه البحرين من إمكانيات وقدرات الس��تضافة 

مختلف الفعاليات واألحداث الرياضية الكبرى.
ورفع كمال أس��مى آيات التهاني والتبري��كات إلى المقام الكريم 
لحضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المعظم، وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكر الباحث نواف كمال إن استضافة حدث الفورموال 1 له عائد 
اقتصادي هام يتزامن مع األوضاع االقتصادية العالمية، مشيدًا 
ب��دور جميع الجهات التي عملت على تس��هيل إقامة هذا الحدث 
وفي مقدمتها جهود وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق 
أول ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة عل��ى تأمين الحدث 

والطرق المؤدية إليه، وتأمين الحدث وسالمة الجميع.

د. فوزية الجيب

ضمان توفير تعليم عاٍل ذي جودة وتشجيع االستثمار.. وزير التربية:

 الئحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم 
العالي لالرتقاء بالمخرجات التعليمية

أك��د وزير التربي��ة والتعليم رئيس مجلس أمن��اء التعليم 
العال��ي الدكتور محمد بن مبارك جمع��ة أن صدور الئحة 
تنظي��م عمل مؤسس��ات التعلي��م العالي الخاص��ة، وقرار 
تنظيم إجراءات التحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل 
المرخص لهم بإنش��اء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، 
وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، من شأنه أن يعزز الدور 
اإلش��رافي والتنظيم��ي والرقاب��ي لمجلس أمن��اء التعليم 
العالي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بما يسهم 
ف��ي تطوي��ر أداء ه��ذه المؤسس��ات، ويعزز م��ن إجراءات 
الحوكم��ة، ويوفر لمجل��س أمناء التعلي��م العالي األدوات 
الالزم��ة والكفيلة بتطوي��ر العمل واالرتق��اء بالمخرجات 
األكاديمية. وبين أن الئحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم 
العالي تهدف بش��كل أساس��ي إل��ى ضمان توفي��ر نظام 

تعليم عاٍل ذي جودة، وتش��جيع االستثمار في هذا القطاع 
بن��اء على إج��راءات تنظيمية س��هلة وميس��رة تراعي في 
نفس الوقت ضمان جودة األداء والمخرجات، كما تس��اعد 
المجلس على النظر في كافة ش��ؤون مؤسس��ات التعليم 
العالي الخاصة بنزاهة وش��فافية وفاعلية وعلى نحو عادل 
يتس��م بالس��رعة والتنظي��م. وطبقًا لالئح��ة، فإن مجلس 
أمن��اء التعليم العالي يختص بالعديد من المس��ائل، من 
أهمها الموافقات المبدئي��ة والنهائية على منح تراخيص 
مؤسس��ات التعليم العالي، واالختص��اص بالموافقة على 
تعيين رؤس��اء وأعض��اء مجالس أمناء مؤسس��ات التعليم 
العالي، واالختصاص بالموافقة على تعيين رؤساء ونواب 
رؤس��اء مؤسس��ات التعليم العالي أو طلب إعفائهم طبقًا 

للشروط التي تحددها الالئحة.

 هشام بن عبدالرحمن: تسخير
اإلمكانيات المتطورة في التوعية األمنية

التقى وكيل وزارة الداخلية لش��ؤون 
الجنس��ية والجوازات واإلقامة رئيس 
لجنة مكافحة العنف واإلدمان الشيخ 
هش��ام ب��ن عبدالرحم��ن الرئي��س 
التنفي��ذي للمرك��ز الوطن��ي لألمن 
الس��يبراني الشيخ سلمان بن محمد 
إدارة  مدي��ر  بحض��ور  خليف��ة،  آل 
الوقاي��ة من الجريم��ة مدير برنامج 
مع��ًا علي أحمد أمين��ي ومدير إدارة 
المتابعة والتثقيف بالمركز الوطني 

السيبراني عائشة أحمد حاجي.
ب��ن  هش��ام  الش��يخ  واس��تعرض 
عبدالرحم��ن كاف��ة المخرجات التي 
حققها منهج معًا لألمن الس��يبراني 
الجدي��د الذي تم تدش��ينه وإدراجه 
ضمن آلية التطبيق في برنامج معًا 
لجمي��ع المراح��ل الدراس��ية، والذي 
ت��م إع��داده من قب��ل فري��ق عمل 

مك��ون م��ن اختصاصي��ي المناهج 
ف��ي برنامج »مع��ًا« والمعنيين في 
إدارة المتابع��ة والتثقي��ف بالمركز 
الس��يبراني بمعايير  الوطني لألمن 
تتناس��ب م��ع التحدي��ات العالمية 
الت��ي تواجهه��ا ال��دول س��واء على 
المؤسس��ات،  أو  األف��راد  مس��توى 
مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشراكات 

ذات  الجه��ات  بي��ن  المجتمعي��ة 
الوسائل  العالقة، واستخدام أفضل 
وتسخير كافة اإلمكانيات المتطورة 
التعلي��م  مج��ال  ف��ي  والحديث��ة 
والتوعي��ة األمنية الت��ي يمكن من 
خاللها الح��د والوقاية من المخاطر 
المجتم��ع  أف��راد  يواجهه��ا  الت��ي 
بمختل��ف فئاته��م العمري��ة أثن��اء 

اس��تخدامهم لألجه��زة اإللكترونية 
وشبكات اإلنترنت ووسائل التواصل 

االجتماعي.
من جانبه، أكد الش��يخ س��لمان بن 
محم��د آل خليفة أن االس��تراتيجية 
الوطنية لألمن السيبراني تسهم في 
توفير فضاء إلكتروني آمن وموثوق 
ف��ي البحري��ن م��ن خ��الل مجموعة 
م��ن األه��داف األساس��ية للتعامل 
مع متطلبات األمن الس��يبراني على 
والدولي، وعليه  المحلي  الصعيدين 
فإن نط��اق االس��تراتيجية يش��مل 
كافة القطاع��ات الحيوية فضاًل عن 
األف��راد ويمت��د لتعزيز الش��راكات 
اإلقليمي��ة والدولية، مش��يرًا إلى أن 
االس��تراتيجية ترتك��ز عل��ى خمس 
الحماي��ة  وه��ي  أساس��ية  ركائ��ز 

السيبرانية القوية والمرنة.

»األوقاف الجعفرية«: استالم 
وثائق ملكية 100 وقفية

كشف رئيس مجلس األوقاف الجعفرية يوسف الصالح، إن اإلدارة 
ومن خالل عملها المس��تمر بمتابعة توثيق الوقفيات التابعة 
لها في مختلف مناطق المملكة، فقد انتهت من إجراءات توثيق 

100 وقفية واستالم وثيقة ملكيتها خالل األشهر الماضية.
وق��ال، إن العمل جاٍر على إصدار المزيد م��ن الوثائق بالتعاون 
م��ع كافة الجهات الرس��مية المختصة، والت��ي تقدم كل الدعم 

والمساندة وبالتنسيق مع األهالي والمتولين.
وأشار إلى أنه وباإلشارة إلى ما يثار في عدد من وسائل التواصل 
االجتماع��ي وبع��ض المناب��ر عن مزاع��م قص��ور إدارة األوقاف 
الجعفري��ة في متابعة ملف الوقفيات، تود اإلدارة أن تؤكد بأّن 

هذا الطرح يجانبه الواقع وبعيد عن الحقيقة كل البعد.
وذك��ر أّن مجلس األوق��اف الجعفرية يبذل قص��ارى الجهود في 
رعاي��ة المس��اجد والمأت��م والعق��ارات الوقفي��ة حي��ث تنصب 
المهمة الرئيس��ية لإلدارة في اإلش��راف على األوقاف الجعفرية 
واس��تغاللها وص��رف إيراداتها وحفظ أعيانه��ا وتعميرها وفقًا 
لمفهوم صياغ��ة الوقف وعب��ارات الواقفي��ن وبمقتضى أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

»الصحة« تدعو إلى تلقي الجرعة 
المنشطة من »فايزر-بيونتك«

دع��ت وزارة الصحة المواطنين والمقيمي��ن إلى أخذ التطعيمات 
المضادة لفي��روس كورونا »كوفي��د-19« ومتحوراته وخصوصًا 
الجرعات المنش��طة من التطعيم بحس��ب التوصي��ات الصادرة، 
حي��ث حرص��ت البحرين عل��ى توفي��ر تطعي��م »فايزر-بيونتك« 
المط��ور المضاد للفيروس والمتحورات من��ه، داعية جميع أفراد 
المجتم��ع مم��ن يبلغ 12 عامًا فم��ا فوق المب��ادرة بأخذ الجرعة 
المنش��طة من التطعي��م وخصوص��ًا »فايزر-بيونت��ك« المطور 

الجديد لتأمين حصانة مجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته.
وأضاف��ت، أن البحرين تواص��ل بذل الجهود في س��بيل مواجهة 

فيروس كورونا.

نواف كمال

شاركت بمعرض برلين السياحي الدولي.. فاطمة الصيرفي:

 استثمار الفعاليات السياحية 
الدولية الكبرى في الترويج للبحرين

شاركت وزارة السياحة وهيئة البحرين 
للسياحة في معرض برلين السياحي 
الدول��ي )ITB Berlin( ال��ذي أقيم في 
العاصمة األلماني��ة خالل الفترة من 

7 وحتى 9 مارس.
ويعتب��ر معرض��ًا واح��دًا م��ن أكب��ر 
معارض السياحة والسفر في العالم، 
وجم��ع قادة صناعة الس��فر العالمية 
من مختلف ال��دول، وعرض اتجاهات 
تطور صناعة السياحة، كما وفر فرصًا 
مواتي��ة لألعم��ال ذات الصلة بقطاع 

السياحة والضيافة والفندقة.
وهيئ��ة  الس��ياحة  وزارة  وش��اركت 
البحرين للس��ياحة في هذا المعرض 
ضم��ن جن��اح خ��اص إل��ى ج��وار 12 
مش��اركًا من أب��رز الفنادق وش��ركات 
إدارة الوجه��ات الس��ياحية البحرينية 

جنبًا إل��ى جنب مع مجالس الس��ياحة 
ومنظمي الرح��الت ومقدمي األنظمة 
وش��ركات الطي��ران وش��ركات تأجير 

السيارات حول العالم.
البحريني المش��ارك  وعم��ل الفري��ق 
على اإلس��هام بفاعلية في النقاشات 

والمؤتمرات والجلس��ات التي أقيمت 
وتناول��ت  المع��رض  هام��ش  عل��ى 
أحدث تطورات صناعة الس��ياحة حول 
العالم والفرص والقضايا الملحة في 
القطاع. وخالل هذا الحدث الس��ياحي 
الس��ياحة  وزي��رة  ش��اركت  الدول��ي، 

فاطمة بنت جعفر الصيرفي في جلسة 
نقاشية بعنوان »المائدة المستديرة 
للوزراء« إلى جوار كل من أحمد عيسى 
وزير الس��ياحة ف��ي جمهوري��ة مصر 
العربية، ومريم كفريفيشفيلي نائبة 
وزير االقتصاد والتنمية المس��تدامة 
في جورجيا، ونيكولينا برنجاك ووزيرة 

السياحة والرياضة الكرواتية.
المش��اركة  أن  الصيرف��ي  وأك��دت 
البحرينية في معرض برلين السياحي 
الدول��ي تأتي في إط��ار حرص الوزارة 
عل��ى اس��تثمار الفعاليات الس��ياحية 
الدولي��ة الكبرى ف��ي الترويج للقطاع 
وج��ذب  البحري��ن،  ف��ي  الس��ياحي 
المزيد من الس��واح والزوار للمملكة، 
ومواصلة تحقي��ق األهداف الطموحة 
الستراتيجية السياحية 2026-2022.

وزير التربية والتعليم

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/08/watan-20230308.pdf?1678251156
https://alwatannews.net/article/1055614
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1055565


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:  6297
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زراعة 400 ألف شجرة منذ 2022.. وزير البلديات:

 ترسية مصنع التمور
قريبًا ونسعى لمضاعفة أعداد النخيل

محمد رشاد  «

أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، أن إنتاج التمور في البحرين 
خ��الل الس��نوات الثالثة الماضية بلغ نح��و 14 ألف طن س��نويًا ويتم العمل 
عل��ى تنميته، مضيفًا ف��ي رده على مداخالت النواب خالل جلس��ة أمس، أن 
مش��روع إنشاء مصنع التمور في طور المناقصة وخالل الفترة المقبلة سيتم 
ترس��يته من قبل مجلس المناقصات اس��تعدادًا لتشييده وتشغيله بعد أن 
قطعت الوزارة بالتعاون مع وزارة األشغال شوطًا كبيرًا في إعداد الموصفات 

والخرائط والتصاميم وتخصيص الموقع. 
ولف��ت إلى أن هناك اهتمام��ًا حكوميًا بزيادة زراعة النخيل وتوس��يع الرقعة 
الخضراء ف��ي البحرين على الرغم من التحديات في الت��ي تواجهها التنمية 
الزراعي��ة إال أنه يقابلها جه��د ملموس في زراعة نحو 400 ألف ش��جرة منذ 
العام الماضي من بينها 150 ألف ش��جرة سنويًا في مختلف مناطق البحرين 
و250 ش��جرة من أش��جار القرم. وأضاف المبارك، أن قضية التنمية الزراعية 
ه��ي جهد مش��ترك بين الحكوم��ة ومؤسس��ات المجتمع المدن��ي والقطاع 
الخ��اص ويتم توحيد الجه��ود للوصول إلى زراعة متنامية، الس��يما في ظل 
صدور االشتراطات التنظيمية للتعمير والتي أفردت فصواًل للتنمية الزراعية 
وأراضي لمجال األمن الغذائي تعطي قيمة اس��تثمارية أعلى لتلك األراضي 
بما سيس��هم في المحافظة على األراضي الزراعي��ة. وأوضح أن هناك جهودًا 
للمحافظة على النخيل البحرينية وأصنافها من خالل مجمع األصول الوراثية، 
ومختبر زراعة األنسجة لزيادة النخيل في البحرين بمضاعفة أعداد الفسائل، 
منوهًا إلى أن س��وق المزارعين البحرينيين جاء به��دف دعم المزراع وتقوية 
آليات التس��ويق وهو نهج تتبع��ه الوزارة في دعم قطاعته��ا المختلفة من 

ثروة نباتية أو حيوانية أو سمكية.
وبين المبارك، أن جميع األراضي الممنوحة بغرض الزراعة أو تربية المواشي 
في حال عدم استخدامها في غير المنصوص عليه في االتفاقية المبرمة مع 
ال��وزارة تتخذ كافة اإلجراءات القانونية حيالها لضمان االس��تفادة منها في 

المشاريع التابعة للوزارة من زراعة أو إنتاج حيواني.
فيما ش��هدت مناقشات جلس��ة مجلس النواب حول مشروع قانون التصديق 
على النظام األساس��ي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم )14( 
لس��نة 2022، قبل إقراره وإحالته لمجلس الش��ورى، ج��داًل نيابيًا حول تراجع 
مس��توى زراعة النخيل في البحرين حتى وصلت إل��ى نحو 256 ألف نخلة من 
مليون نخلة في الس��ابق، متهمين الجهات المعني��ة بالتقصير في االعتناء 
به��ذه الزراعة التي تعتبر جزءًا من منظومة األمن الغذائي ورافدًا من روافد 
االقتصاد الوطني، مطالبين بالتس��ريع في إنش��اء مصنع للتمور يس��هم في 
تنمي��ة قطاع زراع��ة النخيل وإنت��اج التم��ور باعتبارها أولوي��ة على خارطة 

التنمية الزراعية الشاملة في المملكة. 
وأكد النائب أحمد الس��لوم أنه من المؤس��ف أن »ع��دد النخيل الموجود في 
البحرين ال يتخط��ى 256 ألف نخلة على الرغم من أننا في بلد المليون نخلة 
ونح��ن م��ن أقدم الدول ف��ي زراعة النخيل«، مش��يرًا إل��ى أن »النخيل يمكن 
االعتماد عليها في تحقيق األمن الغذائي وفي عمليات التصدير بما يدعونا 
إلى ضرورة العودة إلى سابق عهدنا في االستثمار في مثل هذا المشروعات 

الغذائية المهمة«. 
ودعا إلى تجديد التفكير في إنش��اء مصنع للتمور لتنمية قطاع زراعة النخيل 
وإنتاج التمور، خاصة وأنها تحتل أولوية خاصة على خارطة التنمية الزراعية 
الش��املة في عدد من الدول المجاورة، بما يحف��ظ منظومة األمن الغذائي 
ويع��زز من م��وارد التصدير دعمًا لالقتص��اد الوطني، متس��ائاًل عن تعطل 
تنفيذ مشروع مصنع التمور على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على طرح 
هذه الفكرة التي وصفها بالمفيدة لمش��روعات األم��ن الغذائي في البالد، 

مطالبًا بمشروع قومي الستعادة مكانة البحرين على خارطة زراعة التمور.
بينم��ا أكد النائب حس��ن بوخماس أن أغلب النخيل ف��ي البحرين يتم بترها 
وبناء فلل وتأجيرها بما يضع��ف التنمية الزراعية في مملكة البحرين، فيما 
أش��ار النائب أحمد قراط��ة إلى أن هناك البعض مم��ن وزعت عليهم أراضي 

زراعية يستخدمونها في أغراض أخرى، وحولوها لبسطات وقعدات.
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 »الصحة«: البحرين حريصة
على توفير اللقاحات ذات 
المأمونية والجودة العالية

أك��دت وزارة الصح��ة ب��أن البحرين تحرص عل��ى توفير 
اللقاحات ذات المأموني��ة والجودة العالية، حيث وضعت 
ع��دة إجراءات رقابي��ة لمتابعة اللقاح��ات وتعنى الهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات الصحية بتس��جيل 
وترخيص اللقاحات على ضوء مراجعة الدالئل والدراسات 
العلمية المتعلقة بمأمونيتها وفاعليتها وجودتها وبعد 
دراس��ة مكوناتها وأخذ موافقة لجنة التطعيمات عليها؛ 
كما يتم ش��راء لقاحات معتمدة من قبل منظمة الصحة 
العالمية والجهات الدولية المعتمدة بحسب االشتراطات 
الخاص��ة التي تخض��ع لها اللقاحات ليت��م ترخيصها من 
قبل ه��ذه المنظم��ات، من خ��الل الش��راء الموحد لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يتم التأكد من 

المعلومات التي تتوافق مع المعايير العالمية.
كم��ا وأوضح��ت وزارة الصح��ة ف��ي رّده��ا على الس��ؤال 
البرلمان��ي المقدم م��ن النائب خالد صال��ح بوعنق حول 
اللقاحات والتطعيمات المرخص��ة، بأن اللقاحات تخضع 
لمراحل مختلفة من التجارب السريرية وذلك للتأكد من 
مأمونيتها وفاعليتها ومن ثم يتم تصريح استخدامها من 
قبل المنظمات والهيئ��ات العالمية مثل منظمة الصحة 
العالمي��ة، وهيئ��ة الغذاء وال��دواء األمريكي��ة، والوكالة 
األوروبية لألدوية، كما يتم رصد حاالت األعراض الجانبية 
التي تسجل بعد توس��عة نطاق استخدام هذه اللقاحات 
على الفئات المس��تهدفة في ال��دول المختلفة؛ وال تخلو 
اللقاح��ات من بعض اآلثار الجانبي��ة التي قد تحدث بعد 
أخذها، وأكثرها ش��يوعًا هي األعراض الموضعية كاأللم 
والتورم في موضع الحقن وآثار عامة كالحمى وغيرها من 
اآلثار، إال أن الفائدة المرجوة من اللقاحات والتي تتمثل 
في السيطرة على األمراض المعدية ومضاعفاتها تفوق 
اآلثار الجانبية المتعلقة بها على مستوى الصحة العامة. 
وأكدت الوزارة بأنها قد حرصت على وضع برنامج يتم من 
خالله رصد وتس��جيل حاالت األع��راض الجانبية التي قد 
تح��دث بعد أخذ اللقاحات وموان��ع أخذها، وتم وضع آلية 
للتبليغ عن حاالت مضاعفات ما بعد التطعيم، حيث يتم 
التح��ري عن هذه الحاالت وزي��ارة الجهة الصحية والتأكد 
من المؤش��رات والمعلوم��ات ومدى االلت��زام بالمعايير 
الصحي��ة ودقة البيانات المتعلق��ة بالتطعيم فيها، كما 
يتم تصنيف حاالت األعراض الجانبية التي قد تعقب أخذ 
اللقاح��ات من خ��الل فريق فني وذلك بع��د عمل التحري 
ال��الزم ومتابعة الح��االت ومقارنة حاالت اآلث��ار الجانبية 
التي ظه��رت مع الحاالت المتوقع ظهورها اس��تنادًا على 

الدراسات التي تم نشرها في هذا المجال.

اقتراحات مستعجلة للحكومة

تمنح  للمواطنين  تموينية  بطاقة  إصدار 
50٪ على السلع الضرورية  تخفيضًا مقداره 
قانون  من  المستفيدة  البحرينية  لألسر 

الضمان االجتماعي

النظر بشكل عاجل في مسألة إغالق وزارة 
العاطلين  ملفات  من  هائل  لعدد  العمل 

ومراجعة آلية الوزارة

دراسة أوضاع أصحاب الشهادات الجامعية 
العاملين في سوق العمل بما يتناسب مع 

مؤهالتهم وتخصصاتهم

بشأن  االستعجال  بصفة  برغبة  االقتراح 
قيام الحكومة بالعمل على توطين بحرنة 
المهن الصحية في المراكز والمستشفيات 

الحكومية

بحرينيين  عمال  أربعة  فصل  قرار  إلغاء 
إجراء  دون  تعسفيًا  فصلهم  تم  ألبا  من 
الحادث  ومسببات  للسالمة  دقيق  تحقيق 
تم  التي  الفترة  عن  ماديًا  وتعويضهم 

فصلهم فيها

تشغيل مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لمرضى 
الكلى بالحنينية

االجتماعات  وإرجاع  النقابي  التفرغ  إرجاع 
المجدولة المتفق عليها وااللتزام باالتفاقيات 

الموقعة مع نقابة وإدارة شركة أسري

قيام الحكومة بمنع شركات اإلقراض، من 
منح المواطنين قروضًا دون ضمانات، أو بما 
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المركزي

إلنشاء  الالزمة  المالية  الجوانب  دراسة 
مسمى  تحت  المواطنين  لدعم  صندوق 

»صندوق المواطن«

التمويل اإلسكاني ليس فيه قوائم 
انتظار واستفاد منه طلبات تعود لـ 2001

تطوير األراضي يضع سقفًا ألسعار الوحدات تحت 99 ألف دينار
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أيمن شكل «
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أن  الرميح��ي،  آمن��ة  العمران��ي 
الطلبات التي يتم إلغاؤها بس��بب 
رف��ع الروات��ب، تعال��ج م��ن خالل 
الحل��ول التمويلي��ة، موضح��ة أن 
هن��اك عدة إجراءات يت��م اتخاذها 
قب��ل مرحلة إلغ��اء الطل��ب منها 
إش��عار أصحاب الطلبات »بمسج« 
إلى جن��ب منحه��م فرص��ة لمدة 

عامين لتحديث بياناتهم.
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أم��س أن البحرينيي��ن العاملي��ن 
الوثائق  تقدي��م  عليهم  بالخ��ارج 
والدالئ��ل على عودته��م لإلقامة 
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اإلسكانية اليوم ليس فيها قوائم 
انتظار، حيث يتم ص��رف التمويل 
للمواط��ن  حي��ث  تقدي��م  بع��د 
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المواطني��ن تص��ل طلباته��م إلى 

أعوام 2001 و2002.
وذك��رت أن برنام��ج تطوير حقوق 
أس��عار  يض��ع  األراض��ي  تطوي��ر 
أل��ف   99 س��قف  تح��ت  الوح��دات 
دين��ار، وهناك مح��اوالت لتخفيض 
تلك األس��عار، الفتة إل��ى أن مبالغ 
المحدود  الدخ��ل  لذوي  التمويالت 
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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 
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مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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 »النواب« يستعجل الحكومة في تشغيل 
مركز عبداهلل بن خالد لغسيل الكلى بالحنينية

 الرميحي يسأل وزيرة الصحة عن تفضيل
األطباء األجانب في المستشفيات الحكومية

 اقتراح برغبة 
بتوطين المهن الصحية

واف��ق مجلس الن��واب على اقت��راح برغبة بصفة 
مس��تعجلة بش��أن قي��ام الحكوم��ة بالعمل على 
توطين المهن الصحية في المراكز والمستشفيات 
الحكومي��ة والمقدم من النواب: عبداهلل الرميحي، 
وأحم��د قراطة، وجالل كاظ��م، ومحمد المعرفي، 

ومحمد األحمد.
وأشار النائب عبداهلل الرميحي إلى أن المستشفيات 
الحكومية تعاني من سوء إدارة بمنح رواتب أعلى 
لألطب��اء األجانب، وتس��اءل: »ما ه��ي الميزة في 
األجانب؟«، فيما ش��دد النائب محمد األحمد على 

أن كل وظيفة حكومية هي حق للمواطن.

 »النواب« يوافق على مراجعة 
سياسات »العمل« في غلق ملفات العاطلين

محمد رشاد «

واف��ق النواب عل��ى إحال��ة مقترح برغب��ة بصفة 
االستعجال بش��أن إغالق وزارة العمل لعدد هائل 
من ملفات العاطلين ومراجعة اآللية التي تتبعها 
ال��وزارة إلى الحكومة، والمقدم م��ن النواب: خالد 
بوعن��ق، وزين��ب عبداألمي��ر، وهش��ام العوض��ي، 

وجليلة السيد، ومحمد الحسيني.
فيما أكد النائب محمد الحس��يني أنه في حال فقد 
األم��ن الوظيف��ي س��يفقد األمن األس��ري واألمن 
االجتماعي، مش��يرًا إل��ى أن وزارة العمل تتعاون 
ف��ي قبول الطلب��ات وتتعنت في اس��تعمال الحق 
في إغ��الق الطلب��ات التي تتج��اوز أس��بوعيًا نحو 
150 طلب��ًا، فيم��ا رأى النائب محم��د المعرفي أن 
م��ن المجحف أن تلغى الوظيفة بس��بب عدم الرد 
على االتصال من الوزارة، متسائاًل »هل تم عرض 
وظائف تناسب مؤهالت الخريجين وتم رفضها؟«.

 قراطة: بحرينية لشغل 
وظيفة سائق شاحنة وال تملك رخصة قيادة

محمد رشاد  «

أحال مجلس النواب مقترحًا برغبة بصفة االس��تعجال للحكومة، 
بش��أن تش��غيل مركز الش��يخ عبداهلل ب��ن خالد لمرض��ى الكلى 
بالحنينية والمق��دم من النواب: محمد موس��ى، وبدر التميمي، 
ومحم��د جناح��ي، ونجي��ب الك��واري، وحم��د الدوي، حي��ث قال 
محمد موس��ى: »إن المركز تم إنش��اؤه ف��ي منتصف 2019 ولم 
يتم تش��غيله حتى الي��وم على الرغم من معان��اة مرضى الكلى 
واالزدحامات التي يعانيها الناس جراء تأخر المواعيد، فضاًل عن 

تخفيف الضغط على المراكز األخرى«.

أيمن شكل «

أن��ه  الرميح��ي،  عب��داهلل  النائ��ب  أك��د 
س��يتقدم بس��ؤال لوزيرة الصحة بش��أن 
مدير المستش��فيات الحكومية وما يجري 
فيه��ا من تفضيل لألطب��اء األجانب على 
المواطنين، وقال »إن الس��ؤال سيتزامن 
مع ش��هر رمضان، وأتمنى المدير يتسحر 

عدل قبل ال ييجي الجلسة«.

محمد رشاد  «

انتق��د النائ��ب الثان��ي لرئي��س مجلس 
النواب أحمد قراطة، سياس��ة وزارة العمل 
بش��أن غلق ملفات العاطلين عن العمل، 
مش��يرًا إلى أنه لديه ش��كوى من ولي أمر 
بحرينية خريجة بكالوريوس في تكنولوجيا 
المعلومات »IT« ت��م التواصل معها من 

قبل الوزارة لش��غل وظيفة سائق شاحنة 
وهي ال تملك رخصة خفيفة، وعند رفضها 
تم ش��طبها من قب��ل وزارة العمل وحذف 

اسمها من جداول التوظيف لدى الوزارة.

اضغط هنا 
لمشاهدة 

الفيديو

اضغط هنا 
لمشاهدة الفيديو
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بش��أن غلق ملفات العاطلين عن العمل، 
مش��يرًا إلى أنه لديه ش��كوى من ولي أمر 
بحرينية خريجة بكالوريوس في تكنولوجيا 
المعلومات »IT« ت��م التواصل معها من 

قبل الوزارة لش��غل وظيفة سائق شاحنة 
وهي ال تملك رخصة خفيفة، وعند رفضها 
تم ش��طبها من قب��ل وزارة العمل وحذف 

اسمها من جداول التوظيف لدى الوزارة.

اضغط هنا 
لمشاهدة 

الفيديو

اضغط هنا 
لمشاهدة الفيديو

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1055701
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/08/watan-20230308.pdf?1678251156
https://alwatannews.net/article/1055698
https://alwatannews.net/article/1055699
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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:  6297

P  12P  12

»بزنز األهلية« تنظم جلسات 
يوغا للطالبات والموظفات

ش��ارك عدد م��ن موظف��ات وطالبات كلي��ة العل��وم اإلدارية 
والمالية بالجامعات األهلية في جلسات يوغا على يد المدربة 
المحترفة أميرة هاش��م، وذل��ك لما لها م��ن فوائد جمة في 

تخفيف التوتر وتحسين الصحة النفسية.
وتس��تهدف الجلس��ات تش��جيع الطالب��ات والموظف��ات على 
ممارسة األنش��طة الرياضية بما ينعكس إيجابًا على أدائهم 

العلمي والحياتي بشكل عام.

 »بيبان« يعرض الحلقة األخيرة
بمشاركة مستثمرين من ُعمان والسعودية

يعرض بيبان، وه��و برنامج واقعي 
تحت عنوان ريادة األعمال من إنتاج 
الذراع االستثمارية  مش��اريع األمل، 
لصن��دوق األم��ل، الحلقة العاش��رة 
واألخي��رة م��ن موس��مه الثاني في 
األول م��ن مارس السادس��ة مس��اًء 
عل��ى قناة البحرين ومنصة ش��اهد، 
والتاس��عة والنصف مساًء على قناة 

الراي.
كم��ا يمث��ل الموس��م الثان��ي من 
بيب��ان أول برنامج تلفزيوني واقعي 
المتجددة  بالطاق��ة   %100 يعم��ل 
ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط من 
خ��ال ش��راكة مش��اريع األم��ل مع 
والغاز  للنف��ط  القابض��ة  الش��ركة 
وهيئة الكهرباء والماء، وتم تصوير 
البرنامج في منتجع وس��با أكور قصر 
العري��ن ح��ول رواد األعم��ال الذين 
يقوم��ون بعرض مش��اريعهم أمام 
لجنة من المس��تثمرين اإلقليميين 
للفرص االستثمارية وفرص تطوير 

المشاريع االستراتيجية.
العاش��رة  الحلق��ة  واس��تضافت 
4 مش��اريع م��ن مملك��ة البحري��ن 
واإلم��ارات العربي��ة المتحدة وهم: 
»تكل��م«، منص��ة استش��ارات عب��ر 
اإلنترن��ت تدع��م الصحة النفس��ية 
تم تأسيس��ها من قب��ل خولة حماد 
»كش��تة«،  أبوشاش��ية،  وإين��اس 
منظم��ي برام��ج وأنش��طة ورحات 
للمجموع��ات  وترفيهي��ة  جدي��دة 
واألف��راد مؤسس��ة من قب��ل أحمد 
»ت��او  إبراهي��م،  وع��ادل  جمش��ير 
ميدي��ا«، منصة إعامي��ة تصل بين 
المتخصصين ف��ي اإلعام والعماء 
بسهولة، تم تأسيسها من قبل علي 

البناء، و«تم��ّرن«، منصة إلكترونية 
واألنش��طة  األندي��ة  وحج��ز  إلدارة 
الرياضي��ة مؤسس��ة م��ن قبل علي 
زاير. وتقوم هذه المشاريع الخمسة 
بالعرض أثناء الحلقة أمام لجنة من 
إياد  اإلقليميين، وهم  المستثمرين 
 Flat6Labs�البيوك، المدير العام ل
المملكة  م��ن  الس��عودية، كذل��ك 
العربية الس��عودية حاتم الغامدي، 
الرئي��س التنفيذي الس��تديو س��ي 
ستار للمش��اريع الناشئة، إلى جانب 
سعيد الراش��دي، الرئيس التنفيذي 
ل�فنتش��ر ون م��ن س��لطنة عمان، 
رئي��س  المؤي��د،  أيم��ن  ويش��ارك 
منس��ق  كعض��و  األم��ل  صن��دوق 
ف��ي اللجن��ة وكممثل الس��تثمارات 
»مش��اريع األمل«. وق��ال مدير إدارة 
المشاريع في مشاريع األمل خالد آل 
ريس: »بعد عرض دام 10 أس��ابيع، 
نختت��م رحل��ة الموس��م الثاني من 
برنامج بيبان مع بث الحلقة األخيرة 
اليوم، تضمنت لجنة المس��تثمرين 

في الحلقة مس��تثمرين من سلطنة 
عمان والمملكة العربية السعودية، 
حيث يقدمون رؤى قّيمة من األسواق 
الت��ي تعرض  اإلقليمية للش��ركات 
ف��ي الحلق��ة م��ن مملك��ة البحرين 
المتح��دة من  العربي��ة  واإلم��ارات 
مختل��ف القطاعات، نتطلع لمتابعة 
المشاهدين للحقة األخيرة، ونترقب 
بعد النجاح المحقق من هذا الموسم 
أن يتش��جع المزيد من رواد األعمال 
على التقديم للموسم الثالث، الذي 
با أدنى شك ستكون بيبان الفرص 

فيه أكبر«.
ويمك��ن ل��رواد األعم��ال الراغبي��ن 
بالتسجيل في الموس��م الثالث من 
برنام��ج بيب��ان التقدي��م من خال 
hopefund.bh/ الموقع اإللكتروني 

beban، أو التواص��ل مع بيبان من 
خال hello@hopefund.bh للدعم 

واالستفسارات.
ويعتز الموس��م الثان��ي من برنامج 
بيبان برعاته المتمثلين بالش��ركة 

القابض��ة للنفط والغ��از، وتمكين 
أك��ور  وس��با  ومنتج��ع  البحري��ن، 
 قص��ر العري��ن، وش��ركة تراك��س،

البحرين،  وزي��ن   ،Beyon Moneyو
وش��ركة جل��ف ميديا إنترناش��ونال 
»GMI«، والبن��ك األهل��ي المتح��د، 
وبيت التموي��ل الكويتي )البحرين(، 
البحرين  بنف��ت، وش��ركة  وش��ركة 
وبنك  »أماكن«،  الس��يارات  لمواقف 
الس��ام، اللتزامهم الراسخ بتمكين 
البحرينيين وتس��ريع  رواد األعم��ال 
االس��تثمار  خ��ال  م��ن  نموه��م 
والمعرف��ة والوص��ول إل��ى ف��رص 

األعمال.
كما قدم »بيبان« شكره إلى شركاء 
الحلقة العاش��رة، تراك��س البحرين 
واليمفش لتوفير فرص استراتيجية 

لرواد األعمال في هذه الحلقة.
ويمك��ن متابع��ة الموس��م الثاني 
من برنامج بيب��ان في أي وقت على 
منصة الفيديو حسب الطلب األولى 

على مستوى اإلقليم، شاهد مجانًا.

خالد آل ريس

اتفاقية تعاون بين »فاتيل للضيافة« و»ريتز كارلتون«
وق��ع المدي��ر الع��ام لكلي��ة »فاتي��ل« للضيافة 
الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة مذكرة تفاهم، 
م��ع المدير العام لفندق ريت��ز كارلتون البحرين، 
برنارد دي فيل، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي 
بين الكلية والفندق وتطوير الكوادر البشرية في 

مجاالت السياحة والضيافة والفندقة.
وأك��د المدي��ر الع��ام لكلي��ة »فاتي��ل« أن كلية 
فاتي��ل للضياف��ة ف��ي البحرين تأسس��ت لدعم 
الرؤي��ة االقتصادي��ة 2030 ف��ي ظ��ل توجيهات 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، من 
خال االلت��زام بتخري��ج مواهب وكوادر بش��رية 
عالي��ة الجودة لقيادة مس��تقبل صناعة الضيافة 

والسياحة في المملكة.
ونوه إلى ال��دور الذي تقوم ب��ه الكلية من خال 
تحقيق اس��تراتيجية البحرين للس��ياحة 2022-
2026، حي��ث تع��د ركيزة أساس��ية لتطور قطاع 
السياحة والفندقة وتحقيق األهداف المرجوة في 

تنويع مصادر الدخل المختلفة.
وأشار إلى سعي الكلية لتمكين طابها وطالباتها 
من التدري��س والتعّلم وتخريج تلك الكوادر بعد 
تزويده��ا بالمه��ارات والق��درات الازمة لخدمة 
والدولي��ة،  واإلقليمي��ة  المحلي��ة  المجتمع��ات 
موضح��ًا أن هذا التع��اون بين الكلي��ة والفندق 
يش��كل أهمية بالغ��ة، خاصة ما يتعل��ق بتبادل 
الخبرات المختلفة باإلضافة إلى كون الفندق يقع 
تحت مظلة ماري��وت الدولية وهي أكبر مجموعة 

فنادق في العالم.

وتأت��ي مذكرة التفاهم لتأكيد الش��راكة طويلة 
األمد بي��ن مزود الضيافة الفاخ��رة الرائد وكلية 
األعم��ال الدولي��ة المرموقة. وس��توفر المذكرة 
لطلبة فاتي��ل برامج لإلرش��اد والتوجيه المهني 
ومحاض��رات علمية، باإلضافة إلى حصول الطلبة 
 Voyage عل��ى أولوي��ة لانضمام إل��ى برنام��ج

العالمي الخاص بالفندق.
بدوره، قال المدي��ر العام للفندق برنارد دي فيل 
إن »فندق ريتز كارلتون البحرين يفتخر بشراكته 
م��ع فاتي��ل البحري��ن لتطوي��ر ق��درات الطلب��ة 
وضمان تقديم أعلى مستويات الجودة في قطاع 
الضيافة والسياحة«. مضيفًا أن »هدفنا هو نقل 

ممارس��اتنا المبتكرة إل��ى الجيل الق��ادم، وبناء 
نقاط قوة فريدة لمصلحتنا المش��تركة، وتوفير 
الف��رص داخل أكبر ش��ركة فندقية ف��ي العالم، 
ومن منطلق هذه الش��راكة سنتمكن من تقديم 

مساهمات كبيرة تدعم هذا القطاع«.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه المب��ادرة س��تخلق فرص��ا 
ومس��ارات مهني��ة لطلبة فاتيل ف��ي جميع أنحاء 
البحرين، في ظل ما يش��هده قطاع الضيافة من 
نمو وازدهار متسارع، وستسهم مذكرة التفاهم 
في توفي��ر منصة مثلى لصقل مه��ارات وقدرات 
الطلبة من خال التدريب��ات العملية، األمر الذي 

سيؤدي إلى إبراز إمكانياتهم الكاملة.

»الخليجي األمريكي« يرحب 
بانضمام استشاري التخدير 
والرعاية المركزة عادل جمال

المستش������فى  أعل��ن 
 الخليج��ي األم����ريك��ي 
-أح��د المستش����فيات 
التخصصات  متع��ددة 
مملك��ة  ف��ي  الرائ��دة 
انضمام  ع��ن  البحرين- 
التخدي��ر  استش�����اري 
المرك��زة  والرعاي�����ة 
جمال  ع��ادل   الدكت��ور 
كإضافة طبية متخصصة 
الطبي  الطاق��م  ضم��ن 

بالمستشفى.
ويمتل��ك جم��ال خبرة 

تمتد ألكث��ر من 22 عامًا كما أنه حاص��ل على البورد العربي 
في التخدير والرعاية المركزة، ماجستير في التخدير والرعاية 
المرك��زة م��ن كلية الط��ب جامعة عي��ن ش��مس، الدبلومة 
الفرنس��ية للتخدي��ر الجزئي وع��اج األلم التداخل��ي، وزمالة 

األكاديمية األمريكية لعاج األلم التداخلي.
وُيعد قس��م التخدي��ر أحد المحاور الرئيس��ة داخل هذا الصرح 
الطب��ي، إذ ُيعتبر أكثر األقس��ام تعقيدا لتداخله المباش��ر مع 
جميع باقي األقس��ام المختلفة باإلضاف��ة إلى غرف العمليات 
التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات العالمية حيث ُتعد األحدث 
م��ن نوعها في المملكة تحت إش��راف طاق��م طبي متخصص 
ومحترف على أعلى مس��توى ويدعمه فريق من أكفأ اإلداريين 
مم��ا يضمن القي��ام بالعمليات الجراحية على أعلى مس��توى 

يؤمن سامة المريض.
وُيعد المستشفى الخليجي األمريكي من المستشفيات الرائدة 
في البحرين حيث إنه مستش��فى متكامل متعدد التخصصات 
يخدم س��كان المملكة وال��دول المجاورة، فق��د تم تصميمه 
وتجهي��زه وفق��ًا ألعلى المعايي��ر الصحية المحلي��ة والدولية، 
في حين تبلغ مس��احته 9270 مترًا مربعًا ويتس��ع حاليًا ل� 65 
سريرًا. ويضم المستش��فى عيادات متخصصة لتقديم أفضل 

الخدمات الطبية تشمل العديد من التخصصات.

د. عادل جمال

سيار يفوز بجائزة الكفاءة 
العلمية في رعاية األيتام

ج��رى تكري��م الرئي��س التنفيذي ل��كاف اإلنس��انية بجمعية 
اإلصاح محمد سيار بجائزة الكفاءة العلمية في رعاية األيتام 
للع��ام 2023 وذلك لجهوده في رعاية األيت��ام والعناية بهم 
وتقدي��م الخدم��ات المختلفة له��م من خال رئاس��ته لكاف 

اإلنسانية بجمعية اإلصاح.
وج��اء هذا التكريم خال انعقاد فعالي��ات »المؤتمر العالمي 
الراب��ع لرعاية األيتام لع��ام 2023” في المنام��ة برعاية من 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة، وبدعم من “كرس��ي صاحبة السمو الملكي 
األميرة الجوهرة بنت إبراهيم البراهيم لبناء القدرات البش��رية 
بمؤسس��ات رعاي��ة األيتام بال��دول العربي��ة”، وبتنظيم من 
»المركز العالمي للتنمية المستدامة” بالشراكة مع »الشبكة 

اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية”.
وت��م تكريم ع��دد من المؤسس��ات واألف��راد م��ن العاملين 

والمهتمين برعاية األيتام من مملكة البحرين وخارجها.
وقد ألقى س��يار ورق��ة عمل في هذا المؤتم��ر بعنوان تجارب 
وممارس��ات دولي��ة ف��ي توظي��ف االس��تثمار االجتماعي عبر 
مؤسس��ات رعاية األيتام تناول فيها جوانب رعاية األيتام في 
البحرين من جالة الملك المعظم واهتمامه باأليتام، وعليه 
فقد أولت كاف اإلنس��انية اهتمام��ًا كبيرًا باأليتام حيث مضى 
م��ا يق��ارب 80 عامًا على العم��ل الخيري ال��ذي بدأته جمعية 

اإلصاح منذ تأسيسها.
وأكد ف��ي ورقته عل��ى أهمية الخ��روج من الرعاي��ة النمطية 
لليتيم إلى الرعاية الشاملة بتوفير السكن المناسب والرعاية 
االجتماعي��ة والصحي��ة والتعليمية والنفس��ية، وك��ذا تأهيل 
األمهات وإرشادهن ألفضل الطرق للتعامل مع اليتيم وتوعية 

المجتمع بحقوق اليتيم.

 »البحرين الوطني« يعلن 
جوائز برنامج »ادخار الوطني« 2023

 )NBB( أعلن بنك البحري��ن الوطني
عن إط��اق مجموعة جوائ��ز برنامج 
الثاني��ة  بنس��خته  الوطن��ي  ادخ��ار 
والعش��رين لع��ام 2023 وذلك بعد 
النج��اح ال��ذي حقق��ه البرنام��ج في 
األع��وام الماضي��ة. وس��يقدم البنك 
جوائز قيمة بشكل شهري باإلضافة 
لجوائ��ز كب��رى ف��ي ش��هري يولي��و 
وديس��مبر، مم��ا يتيح فرص��ة الفوز 
لع��دد أكبر م��ن العم��اء بمكافآت 

مجزية على مدار العام.
وأعاد البنك هيكلة البرنامج ليشمل 
ع��ددًا أكب��ر م��ن الفائزي��ن، ليوفر 
المزيد من ف��رص الفوز وذلك كجزء 
بتقدي��م  المس��تمر  التزام��ه  م��ن 
ح��ول  تتمرك��ز  متمي��زة  خدم��ات 
إث��راء تجرب��ة العم��اء المصرفية. 
وس��يكافئ بن��ك البحري��ن الوطن��ي 
ه��ذا العام عم��اءه بجوائ��ز تتراوح 
 بي��ن 10,000 دوالر إلى مليون دوالر 

ل� 110 فائزين محظوظين. 
ويشمل البرنامج جائزة كبرى بقيمة 
ملي��ون دوالر ف��ي ش��هر يوليو على 
أن يت��م توزيعه��ا عل��ى 100 فائ��ز 
محظ��وظ، باإلضافة لجائ��زة نهاية 
العام )جائزة الحلم( بقيمة 2 مليون 

دوالر لفائزي��ن اثني��ن محظوظي��ن 
)مليون دوالر لكل فائز(.

وما يمي��ز برنامج »ادخ��ار الوطني« 
ه��و إتاحة الفرص��ة للعماء لدخول 
الس��حب لمرة واح��دة مقابل كل 50 
دين��ارًا مدخرة في أي من حس��ابات 
بنك البحرين الوطن��ي المؤهلة بما 
 »SaveWave« ف��ي ذل��ك حس��اب
وحس��اب »التوفير السريع« وحساب 
»المميز« الذي ُأطل��ق مؤخرًا وتمت 
إضافته لقائمة الحسابات المؤهلة 
برنام��ج  س��حوبات  ف��ي  للدخ��ول 

إدخ��ار الوطن��ي. وتعليق��ًا على هذه 
المناس��بة، قال صباح الزياني رئيس 
تنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد 
في بنك البحرين الوطني: »لقد كان 
برنام��ج »ادخ��ار الوطن��ي« المنصة 
المثالية لتشجيع عمائنا على تبني 
ثقافة االدخار ف��ي حياتهم اليومية. 
يسعدنا أن نطلق نسخة جديدة من 
برنامج »ادخار الوطني« للعام 2023 
وال��ذي ُيع��د برنامجًا مثالي��ًا يهدف 
لتش��جيع عمائنا عل��ى تبني ثقافة 
االدخ��ار في حياته��م اليومية ويتيح 
فرص الفوز لع��دد أكبر من العماء 
ويقدم جوائز نقدية مجزية بش��كل 
ش��هري ونصف سنوي لعدد أكبر من 
الفائزي��ن. نح��ن في بن��ك البحرين 
الوطني ملتزمون بشكل دائم بإثراء 
حي��اة عمائنا عبر برام��ج المكافآت 
الت��ي نس��عى لتطويرها باس��تمرار 
من أجل تعزيز تجربتهم المصرفية 

الشاملة«.
م��ن جهته، صرح رئي��س المنتجات 
المصرفية لألفراد أحمد المسقطي: 
»يسعدنا أن نعلن عن حزمة جوائزنا 
النقدي��ة المجزي��ة لبرنام��ج ادخ��ار 
الوطن��ي لع��ام 2023، والذي يهدف 

إلى من��ح عمائنا فرص��ًا أكبر للفوز 
على مدار السنة. بما يتميز البرنامج 
من مرونة من خال فرصة الفوز من 
الحساب الش��خصي من دون الداعي 
إل��ى فتح حس��اب مخص��ص، يمكن 
لجميع من لديهم حسابات شخصية 
 »SaveWave« بما فيه��م حس��اب
وحس��اب »التوفير السريع« وحساب 
»الممي��ز« ال��ذي أطلق مؤخ��رًا من 
الفرصة للفوز واس��تعمال الحس��اب 

في آن واحد«.
بوع��ده  الوف��اء  البن��ك  ويواص��ل 
بتحقي��ق األحام عب��ر جوائز برنامج 
ادخ��ار الوطني، حيث يتي��ح البرنامج 
للعماء مجموع��ة كبيرة من المزايا 
بما فيها أرباح س��نوية، ومرونة في 
سحب األموال وإيداعها بشكل ميسر 
ودون الحاجة للحصول على شهادات 
اإلي��داع. كما بإم��كان العماء إيداع 
أمواله��م ع��ن طريق أي م��ن فروع 
البنك البالغ عدده��ا 21 فرعًا أو من 
خال تطبي��ق الخدم��ات المصرفية 
الرقمي��ة، باإلضافة إل��ى مكافأتهم 
على مدفوع��ات الفوائد عبر إيداعها 
ف��ي حس��ابات »التوفي��ر الس��ريع« 

و»SaveWave« و»المميز«.

صباح الزياني

12p r @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 18  |   العدد 6297   |   األربعاء 16 شــعبان 1444هـ  |   Wed 08 Mar 2023مجتمع األعمال

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/08/watan-20230308.pdf?1678251156
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1055572


  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
24 صفحة - 200 فلس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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

العدد:  5258
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استقبل ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، أمس، في قصر الصافرية األمين 
العـــام لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية جاســـم 
البديوي الذي يزور البالد؛ وذلك بمناســـبة تعيينه أمينًا 

عامًا لمجلس التعاون.
ورحـــب صاحـــب الجاللـــة بالبديـــوي، وهنـــأه بتوليـــه 
مهامـــه الجديـــدة، متمنيـــًا لـــه ولجميـــع العامليـــن فـــي 
األمانـــة العامة دوام التوفيق والنجاح؛ من أجل تعزيز 
منظومة العمـــل الخليجي المشـــترك وتحقيق أهدافها 
الســـامية نحو المزيد من الترابط والتعـــاون والتكامل 
بيـــن دول المجلس وتلبية تطلعات شـــعوبها الشـــقيقة 

في التقدم والتنمية والرخاء.
وأشـــاد جاللتـــه بالمكانـــة الرفيعـــة التـــي يحظـــى بهـــا 

مجلـــس التعـــاون على الصعيديـــن اإلقليمـــي والدولي 
وباإلنجازات الرائدة التي تحققت لدوله وشـــعوبه في 
كافة المجاالت منذ انطالق مسيرته المباركة وجهوده 
الفاعلة في ترســـيخ دعائم الســـلم واألمن واالســـتقرار 

في المنطقة.
كما تناول اللقاء عددا من القضايا والمواضيع المتعلقة 

بالشأن الخليجي.
مـــن جانبـــه، أعرب األميـــن العـــام جاســـم البديوي عن 
شـــكره وتقديـــره لجاللـــة الملـــك المعظـــم علـــى دعمـــه 
المتواصـــل للعمل الخليجي المشـــترك، مؤكدًا مواصلة 
التعـــاون  لتعزيـــز وتطويـــر مســـيرة  والعمـــل  الجهـــود 
الخليجـــي وتحقيق تطلعات أصحاب الجاللة والســـمو 

قادة دول المجلس.

مهنًئا جاللته جاسم البديوي بتوليه مهماته الجديدة... الملك المعظم:

تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك نحو المزيد من التكامل
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اســـتقبل عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، أمـــس في قصر 
الصافريـــة، النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة رئيس الهيئـــة العامـــة للرياضة 
رئيـــس اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة يرافقه مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، حيث تشـــرف ســـموه برفع التقرير 
الســـنوي للهيئـــة العامـــة للرياضـــة للعـــام 2022 إلى 
جاللته، والذي تضمن مختلف اإلنجازات الرياضية 
الماضيـــة  المرحلـــة  فـــي  المملكـــة  حققتهـــا  التـــي 

ومشاريع برامج الهيئة الحالية والمستقبلية.
وتضمـــن التقريـــر الســـنوي للهيئـــة العامـــة للرياضة 
أبرز المبادرات والبرامج النوعية التي أطلقها ســـمو 
الشـــيخ خالد بن حمـــد آل خليفة لالرتقـــاء وتطوير 
منظومـــة العمل الرياضية في المملكة، كما اشـــتمل 
التقريـــر علـــى برنامج عمـــل الهيئة العامـــة للرياضة 
والذي من خالله يتم ترجمة توجيهات ســـموه على 
أرض الواقع، إلى جانب اســـتعراض أبرز اإلنجازات 
العـــام  البحرينيـــة خـــالل  الرياضـــة  التـــي حققتهـــا 

الماضي وملخص لعمل إدارات وأقسام الهيئة.
وقـــد أعرب جاللة الملك المعظم عن شـــكره لســـمو 
الشـــيخ خالـــد بن حمـــد آل خليفة واعتـــزازه بالعمل 
الـــدءوب الـــذي يقوم به ســـموه في خدمـــة القطاع 
الشـــبابي والرياضـــي وإطالق المبـــادرات والخطط 
الداعمـــة لتطويـــر هـــذا القطـــاع وحرصـــه على دعم 
قدراتهـــا  وتطويـــر  الشـــابة  المواهـــب  وتشـــجيع 
ومهاراتها وجهوده المتواصلة إلعالء شـــأن المملكة 
فـــي مختلـــف المحافـــل الرياضيـــة، والتـــي حققـــت 
مملكـــة البحرين مـــن خاللها العديد مـــن اإلنجازات 
بفضـــل أبنائهـــا وبناتهـــا، مثمنـــًا كل إنجـــاز رياضـــي 
يســـهم في رفـــع راية الوطن ويعزز ســـمعة الرياضة 

البحرينية إقليميًا ودوليًا.
كمـــا أثنـــى جاللتـــه علـــى تكاتـــف وتعـــاون األســـرة 
الرياضية البحرينية ودعمها لخطط وبرامج الهيئة 
العامـــة للرياضـــة واللجنـــة األولمبيـــة والتـــي نقلت 
الرياضة البحرينية إلى المنافسة الحقيقية وحصد 
األلقـــاب والبطـــوالت والمراكـــز المتقدمـــة، متمنيـــا 
جاللته لســـمو الشـــيخ خالد بن حمد وكافة الشباب 
البحريني دوام التوفيـــق والتقدم ومواصلة طريق 

اإلنجازات خدمة لوطنهم البحرين.
ومـــن جانبه، أعـــرب النائب األول لرئيـــس المجلس 
األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة 
للرياضـــة رئيس اللجنـــة األولمبية البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفة عن أســـمى آيات 
الشـــكر والعرفـــان لصاحـــب الجاللة الملـــك المعظم 

علـــى الدعم الالمحدود الـــذي يوليه جاللته للحركة 
الرياضيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وهو مـــا أثمر عن 
تحقيق العديد من المكتســـبات والمنجزات لتصبح 
الرياضـــة واجهـــة مشـــرفة وعالمة مضيئـــة للوطن 

على كافة األصعدة والمستويات.
وثمن ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل خليفـــة ببالغ 

الفخـــر واالعتـــزاز اســـتقبال جاللـــة الملـــك المعظـــم 
للرياضـــة وتشـــرف  العامـــة  الهيئـــة  إدارة  لمجلـــس 
سموه بإهداء جاللته التقرير السنوي للهيئة العامة 
للرياضـــة والذي يتضمـــن أبرز المبـــادرات والبرامج 
النوعيـــة التي تـــم إطالقها لتطويـــر منظومة العمل 
الرياضـــي في المملكة، بجانـــب برنامج عمل الهيئة 
تـــم مـــن خاللـــه ترجمـــة  للرياضـــة والـــذي  العامـــة 
توجيهـــات جاللة الملك لالرتقاء بالحركة الرياضية 
والتـــي أثمرت عـــن تحقيـــق العديد مـــن اإلنجازات 

للمملكة.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة أن 
إدارة  لمجلـــس  المعظـــم  الملـــك  جاللـــة  اســـتقبال 
الهيئـــة العامة للرياضة يمثل مصـــدر فخر واعتزاز، 
كمـــا أنه يمثل تشـــريفا كبيـــرا لكافة أعضـــاء الجهاز 
التنفيذي، ودافع من أجل المضي قدما إلعالء راية 
الوطـــن وتحقيـــق المزيـــد مـــن النجاحـــات للرياضة 
البحرينية، معاهدا جاللة الملك المعظم االســـتمرار 
نحو توسيع رقعة اإلنجازات الرياضية بما يعزز من 
مكانـــة الوطن بمختلف المحافل اإلقليمية والقارية 

والعالمية.

المنامة - بنا

الرياضة البحرينية انتقلت إلى المنافسة الحقيقية وحصد األلقاب
نعتز بجهود خالد بن حمد إلعالء شأن المملكة في المحافل الرياضية... الملك المعظم:
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جهود فاعلة لمجلس 
التعاون في ترسيخ األمن 

واالستقرار بالمنطقة

البديوي يؤكد مواصلة 
الجهود لتطوير مسيرة 

التعاون الخليجي

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان 
المزيد من التهاني بالنجاح الباهر في استضافة الفورموال1 

تلقى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة برقيـــات تهنئة من أصحاب الســـمو 
والمعالي والسعادة ومن كبار المسؤولين بالقطاعين 
العام والخاص بمناســـبة النجـــاح الباهر الذي حققته 
مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم وإقامة ســـباق جائزة 
البحرين الكبرى لطيران الخليج 2023م للفورموال 1 
التي اختتمت فعالياتها على حلبة البحرين الدولية.
أعربـــوا من خاللهـــا عن أخلص التهانـــي والتبريكات 
بهـــذا اإلنجـــاز العالمي، مشـــيدين بما تحققـــه مملكة 
البحريـــن من نجاحـــات متميزة عـــززت مكانتها في 
مجال الرياضة والســـياحة العالمية وأضافت المزيد 
مـــن المكتســـبات االقتصاديـــة والثقافيـــة فـــي ظـــل 
قيـــادة جاللتـــه وبدعم ومســـاندة ولـــي العهد رئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة. فقد تلقى جاللته برقيات تهاني 

من كل من:
 سمو الشيخ سلمان بن حمد بن محمد بن  «

سلمان آل خليفة.
  مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية  «

الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة.
  رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين  «

الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة.
 الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة  «

بن إبراهيم آل خليفة.
  الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية  «

بوزارة الصناعة والتجارة الشيخ حمد بن سلمان 
آل خليفة.

 وزير الخارجية عبداللطيف بن راشد الزياني. «
 وزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي. «
 مستشار جاللة الملك لشؤون السلطة  «

التشريعية محمد علي بن الشيخ منصور الستري.
 مستشار شؤون اإلعالم بديوان سمو ولي العهد  «

عيسى عبدالرحمن الحمادي.
  محافظ محافظة المحرق سلمان بن عيسى بن  «

هندي المناعي. 
  وزيرة السياحة فاطمة بنت جعفر الصيرفي. «
   عضو مجلس النواب لولوة الرميحي. «
   أمين عام مجلس النواب راشد محمد بونجمة. «
  المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم  «

المتحدة نيويورك جمال فارس الرويعي.
 العميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ  «

محافظة المحرق.
الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام  «

التنسيق والسياسات بمكتب رئيس مجلس 
الوزراء 

  السيد حمد يعقوب المحميد المدير العام  «
لمكتب رئيس مجلس الوزراء 

 السيدة يارا رضا فرج المنسق بمكتب  رئيس  «
مجلس الوزراء.

  السيد زياد عادل درويش الوكيل المساعد  «
لتطوير األداء الحكومي مكتب رئيس مجلس 

الوزراء.
 السيدة مريم عدنان االنصاري الوكيل المساعد  «

للمشاريع بمكتب رئيس الوزراء.
 السيدة آمنة علي العريض الوكيل المساعد  «

للدراسات والبحوث  بمكتب رئيس مجلس 

الوزراء.
  السيد أحمد عصام الجناحي مدير اإلعالم بمكتب  «

رئيس مجلس الوزراء.
 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة الرئيس التنفيذي  «

للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية.

 السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي شركة  «
ممتلكات البحرين.

 الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي هيئة  «
البحرين للسياحة والمعارض.

 السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس  «
التنفيذي المصرف الخليجي التجاري.

 السيد مروان فؤاد كمال القائم بأعمال األمين  «
العام المساعد للمجلس األعلى للشباب 

والرياضة.
 المهندس إبراهيم يوسف الجودر مدير بلدية  «

المحرق.
 السيد ناصر بن محمد جميل بن منصور  «

العريض رئيس مجلس إدارة مجموعة العريض 
القابضة.

 مها عبدالحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق  «
العمل تمكين.

 الدكتور عبدالله بدر السادة الرئيس التنفيذي  «
لغرفة تجارة وصناعة البحرين.

 السيد حمد عبدالرحمن بوجيري رئيس وحدة  «
العائلة المالكة والخدمات المصرفية اإلسالمية 

ستاندرد تشارترد بنك البحرين .
 السيد محمد يوسف العبيدلي مدير خدمة  «

العمالء وحدة العائلة المالكة   ستاندرد تشارترد 
بنك البحرين.

 السيد عبدالرحمن صالح العلي وحدة العائلة  «

المالكة ستاندرد تشارترد بنك البحرين.
 السيد مراد علي مراد رئيس مجلس اإلدارة بنك  «

البحرين والكويت .
 ياسر محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة  «

درة البحرين وجميع منتسبي درة البحرين.
 السيد رواف الحسن عضو مجلس إدارة غاز  «

البحرين.
 السيد محمد حسن الغريب القائم بأعمال المدير  «

التنفيذي مساعد المدير التنفيذي للشئون 
اإلدارية مركز عيسى الثقافي.

  السيد فاروق يوسف خليل المؤيد. «
  السيد محمد فاروق المؤيد. «
 فاطمة عبدالغني إسماعيل األمين العام  «

المساعد للمعلومات وإدارة الجلسات األمانة 
العامة لمجلس الوزراء وزارة شؤون مجلس 

الوزراء.

كما تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد  «
رئيس مجلس الوزراء من كل من:

 السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم  «
لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة في نيويورك

 الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس  «
التنفيذي للهيئة العامة للرياضة

 الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة  «
البحرين للسياحة والمعارض

 السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة  «
ممتلكات البحرين القابضة

 السيد ياسر محمد الحمادي الرئيس التنفيذي  «
لشركة درة البحرين وجميع منتسبي درة البحرين

 السيد سطام سليمان القصيبي الرئيس  «
التنفيذي المصرف الخليجي التجاري.

المنامة - بنا

بعـــث ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة وولي 
صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة  برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة إلى 
أخيهمـــا ســـلطان عمـــان الشـــقيقة صاحـــب 

الجاللة السلطان هيثم بن طارق.
وأعرب جاللته وســـموه في البرقيتين عن 
خالص التعازي وصادق المواســـاة ألخيهما 
سلطان عمان في وفاة وزير شؤون الدفاع 
العمانـــي الســـابق بـــدر بن ســـعود بن حارب 
البوســـعيدي رحمـــه هللا، ســـائالن المولـــى 
القديـــر أن يتغمـــد الفقيـــد بواســـع رحمتـــه 
ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم 

أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء برقية تعزية 
ومواســـاة مماثلـــة إلـــى أخيه نائـــب رئيس 
الـــوزراء لشـــؤون مجلس الوزراء بســـلطنة 
ُعمان الشـــقيقة  صاحب الســـمو السيد فهد 

بن محمود آل سعيد .

 البحرين تعزي 
في وفاة وزير الدفاع 
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شـــاركت عدد من موظفات وطالبات 
والماليـــة  اإلداريـــة  العلـــوم  كليـــة 
بالجامعات األهلية في جلسات يوغا 
علـــى يـــد المدربـــة المحترفـــة أميرة 
هاشـــم، وذلك لما لها مـــن فوائد جمة 
في تخفيف التوتر وتحسين الصحة 

النفسية.
تشـــجيع  الجلســـات  وتســـتهدف 
الطالبـــات والموظفات على ممارســـة 
ينعكـــس  بمـــا  الرياضيـــة  األنشـــطة 
إيجابا على أدائهم العلمي والحياتي 

عموما.

“بـزنــز األهليــة” تنظــم جلســـات 
يوغــا للطـالبــات والمــوظفـــات

الثقافة المالية هل فات األوان؟ )2(
كونـــي إحـــدى متطوعات إنجـــاز البحرين كخبيـــر مالي، اســـتوقفني الجو 
الســـائد فـــي هـــذه المحافـــل مـــن مخيمـــات االبتـــكار وغيرهـــا، حيـــث كان 
المنظمـــون والمنظمـــات علـــى درجـــة عاليـــة مـــن االحترافية فـــي التعامل 
مـــع الطلبـــة وكانـــت البيئة المحيطـــة قمة فـــي اإليجابية، الشـــك في تلك 
اللحظات تمنيت لو كنت في عمر هؤالء الطلبة، وامتننت لحصول أبنائي 

على هذه الفرصة.
هـــذه الجهـــود الســـاعية لتربيـــة النشء تربيـــة مالية صحيحـــة، لها عظيم 
األثـــر على المـــدى القصير والطويـــل. فعلى المدى القصير، ســـيخفف هذا 
من عبء التخطيط المالي لآلباء وعبء التعامل مع جيل منفق مستهلك 
فحســـب، وعلـــى المدى الطويل تطـــول قائمة التأثيـــرات اإليجابية ونذكر 

منها على سبيل المثال ال الحصر اآلتي:
- القدرة على اتخاذ قرارات مالية أفضل.

- تحسين القدرة على وضع وتحقيق األهداف المالية.
- حسن إدارة المال.

- تقليل اإلنفاق وحسن التحكم في المصروفات.
- تقليل القلق والتوتر الناجم عن األزمات المالية أو المصاريف الطارئة.

وعلى الرغم من ضعف اإلحصائيات في قياس مدى وعي الشعوب العربية 
وثقافتهـــا الماليـــة إال أن أفضـــل مقيـــاس هـــو حســـن التعامل مـــع األزمات 
الماليـــة، فشـــتان ما بين التعامل مع أزمـــة 2008 وتداعياتها المدمرة على 
األفـــراد والمؤسســـات والبنوك والدول، وتعامل الناس مـــع األزمة الحالية 
مـــن تضخـــم ورفع معدالت الفائدة على القـــروض. حيث اتجه البعض من 
ذوي الوعي المالي إلى االدخار في حسابات استثمارية ذات معدالت ربح 
مرتفعـــة، محاولـــة منهم لتقنيـــن اإلنفاق في ظل التضخم وارتفاع أســـعار 
البضائـــع. بينمـــا عمد اآلخرون إلى اإلســـراع إلعادة جدولـــة قروضهم بعد 
انتهاء فترة تأجيل األقساط بمعدالت ربح عالية وذلك لضمان المحافظة 
على القدرة الشرائية وزخم اإلنفاق الغير محمود في ظل هذه الظروف.

ولذلك؛ لنبدأ مشـــوار األلف ميل، ونضع خطـــة تتضمن الميزانية باإلضافة 
إلى تصنيف األهداف المالية حســـب أولويتها وزمـــن تحقيقها، وذلك بعد 
مراقبـــة المصروفـــات لمدة شـــهر كامل للتعـــرف على المصروفـــات الثابتة 
والمتغيرة. فالمصروفات الثابتة هي المصروفات التي تدفع شهريًا وبمبلغ 
ثابـــت مثل الفواتير، أقســـاط البنوك واإليجار )إن وجـــد(، أما المصروفات 
المتغيـــرة هـــي التي تتغيـــر مبالغها من شـــهر إلى آخر مثل فاتـــورة البقالة 
ومســـتلزمات المنزل والترفيه وغيرها. كذلك علـــى الفرد أن يعرف الفرق 
بيـــن المصروفـــات الطارئـــة واالدخـــار. فالمبلـــغ المخصـــص للمصروفـــات 
الطارئـــة مختلـــف تمـــام االختالف عن المبلـــغ المخصص لالدخـــار، بحيث 
أن مبلـــغ الطوارئ يســـتخدم في حالـــة المصروفات المفاجئة على ســـبيل 
المثال: إلصالح السيارة أو في حالة المرض، أما االدخار فيجب أن يكون 
مبلـــغ يـــودع في حســـاب خاص ويفضـــل أن يكون حســـابًا اســـتثماريًا وال 

يستخدم هذا المبلغ للترفيه أو المصروفات الطارئة. 
وبعـــد التعـــرف علـــى أقســـام الميزانيـــة، يجـــب على الفـــرد إما اســـتخدام 
تطبيقـــات الميزانيـــة مثـــل “Go Rich” وغيرهـــا أو اعتماد إحـــدى الخطط 
الموصـــى بها من قبل الخبراء الماليين مثـــل خطة 50/30/20 وهي خطة 
تتضمـــن تخصيـــص خمســـين بالمئـــة مـــن الميزانيـــة للمصروفـــات الثابتة 
وثالثين بالمئة للمصروفات المتغيرة وعشرين بالمئة لالدخار والطوارئ.

ومـــن هنا يجـــدر التنويـــه بأننا لســـنا في صدد محابـــاة النظام الرأســـمالي 
وترســـيخ حب المال والماديات، ولكن تم تســـخير هذا المنبر لنشر الوعي 
المالـــي واالقتصـــادي، فنحـــن اآلن فـــي صـــراع مـــن أجـــل البقـــاء في ظل 

الحروب و الكوارث واألوضاع المالية غير المستقرة.

* رئيس لجنة البنوك اإلسالمية - جمعية مصارف البحرين

* أمل سيف

* بالتعــاون مع جمعية 
مصـــــــارف البحـــــريــــن
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وقع المدير العام لكلية “فاتيل” للضيافة الشيخ 
خالـــد بن خليفـــة آل خليفة، مذكـــرة تفاهم، مع 
المديـــر العام لفنـــدق “ريتز كارلتـــون البحرين”، 
برنـــارد دي ڤيـــل، حيـــث تهـــدف المذكـــرة إلـــى 
تعزيـــز التعـــاون الثنائـــي بيـــن الكليـــة والفندق 
وتطوير الكوادر البشرية في مجاالت السياحة 

والضيافة والفندقة.
حضـــر حفل التوقيع رشـــا غول مديـــرة الموارد 
البشـــرية بفنـــدق “الريتـــز كارلتـــون البحريـــن”، 
وليـــال المحمود مديرة التدريـــب العملي بكلية 

“فاتيل” للضيافة.
وصـــرح المديـــر العـــام لكليـــة “فاتيـــل” للضيافة 
الشـــيخ خالـــد بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن “كليـــة 
فاتيـــل للضيافـــة فـــي البحرين تأسســـت لدعم 
الرؤيـــة االقتصاديـــة 2030 في ظـــل توجيهات 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء، 
من خـــالل االلتـــزام بتخريـــج مواهـــب وكوادر 
بشـــرية عاليـــة الجودة لقيادة مســـتقبل صناعة 

الضيافة والسياحة في المملكة”.

وســـتوفر المذكرة لطلبة فاتيل برامج لإلرشـــاد 
والتوجيه المهني ومحاضرات علمية، باإلضافة 
إلـــى حصول الطلبة علـــى أولوية لالنضمام إلى 

برنامج Voyage العالمي الخاص بالفندق.
بـــدوره، قال المدير العـــام لفندق “ريتز كارلتون 

“فنـــدق ريتـــز  برنـــارد دي ڤيـــل إن  البحريـــن”، 
كارلتـــون البحريـــن يفتخر بشـــراكته مـــع فاتيل 
البحريـــن لتطوير قدرات الطلبة وضمان تقديم 
أعلـــى مســـتويات الجـــودة في قطـــاع الضيافة 

والسياحة”. 

توقيع اتفاقية تعاون بين “فاتيل” للضيافة و“ريتزكارلتون البحرين”
لتطوير الكوادر البشرية في مجاالت السياحة والضيافة والفندقة

الحلقة العاشرة لـ“بيبان” تستعرض 4 مشاريع من البحرين واإلمارات
مع مشاركة مستثمرين بسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية

يعــرض بيبــان، الحلقــة العاشــرة واألخيــرة مــن موســمه الثانــي الموافــق 1 
مــارس 2023 الســاعة السادســة مســاًء على قنــاة البحرين ومنصة شــاهد، 

والساعة التاسعة والنصف مساًء على قناة الراي.

العاشـــرة  الحلقـــة  واســـتضافت 
أربعة مشـــاريع مـــن مملكـــة البحرين 
واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وهـــم: 
عبـــر  استشـــارات  منصـــة  “تكلـــم”، 
النفســـية  الصحـــة  تدعـــم  اإلنترنـــت 
تـــم تأسيســـها من قبـــل خولـــة حماد 
وإيناس أبوشاشية، “كشتة”، منظمي 
برامـــج وأنشـــطة ورحـــالت جديـــدة 
واألفـــراد  للمجموعـــات  وترفيهيـــة 
مؤسســـة مـــن قبـــل أحمـــد جمشـــير 
وعادل إبراهيم، “تـــاو ميديا”، منصة 
إعالميـــة تصـــل بيـــن المتخصصيـــن 

بســـهولة،  والعمـــالء  اإلعـــالم  فـــي 
تـــم تأسيســـها من قبـــل علـــي البناء، 
إلكترونيـــة إلدارة  و”تمـــّرن”، منصـــة 
وحجـــز األندية واألنشـــطة الرياضية 

مؤسسة من قبل علي زاير.
الخمســـة  المشـــاريع  هـــذه  وتقـــوم 
بالعـــرض أثناء الحلقة أمام لجنة من 
المســـتثمرين اإلقليمييـــن، وهـــم إياد 
 Flat6Labsالبيـــوك، المديـــر العـــام لــــ
السعودية، كذلك من المملكة العربية 
الســـعودية حاتـــم الغامـــدي، الرئيس 
ســـتار  ســـي  الســـتديو  التنفيـــذي 

للمشـــاريع الناشـــئة، إلى جانب سعيد 
الراشـــدي، الرئيس التنفيذي لفنتشـــر 

ون من سلطنة عمان.
وقـــال خالـــد آل ريـــس، مديـــر إدارة 

المشـــاريع في مشـــاريع األمـــل: “بعد 
عرض دام لـ10 أسابيع، نختتم رحلة 
الموســـم الثاني من برنامج بيبان مع 
بـــث الحلقة األخيرة اليـــوم، تضمنت 
الحلقـــة  فـــي  المســـتثمرين  لجنـــة 
مســـتثمرين مـــن ُعمان والســـعودية، 
مـــن  قّيمـــة  رؤى  يقدمـــون  حيـــث 
األســـواق اإلقليميـــة للشـــركات التي 
تعـــرض فـــي الحلقـــة مـــن البحريـــن 
واإلمـــارات مـــن مختلـــف القطاعات، 
نتطلـــع لمتابعـــة المشـــاهدين للحقـــة 
النجـــاح  بعـــد  ونترقـــب  األخيـــرة، 
المحقق من هذا الموســـم أن يتشجع 
المزيد من رواد األعمال على التقديم 
للموســـم الثالث، الذي بال أدنى شـــك 

ستكون بيبان الفرص فيه أكبر”.

البنك يعيد هيكلة البرنامج ليشمل عدًدا أكبر من الفائزين

“البحرين الوطني” يعلن جوائز “ادخار الوطني” لعام 2023
أطلـــق بنـــك البحريـــن الوطنـــي )NBB( عـــن 
مجموعـــة جوائـــز برنامـــج ادخـــار الوطنـــي 
بنسخته الثانية والعشرين لعام 2023 وذلك 
بعد النجاح الذي حققه البرنامج في األعوام 
الماضية. وسيقدم البنك جوائز قيمة بشكل 
شـــهري باإلضافـــة لجوائـــز كبرى في شـــهري 
يوليو وديسمبر، مما يتيح فرصة الفوز لعدد 
أكبـــر من العمالء بمكافآت مجزية على مدار 

العام.
وقـــد أعـــاد البنـــك هيكلـــة البرنامـــج ليشـــمل 
المزيـــد  ليوفـــر  الفائزيـــن،  مـــن  أكبـــر  عـــدًدا 
مـــن فرص الفـــوز وذلـــك كجزء مـــن التزامه 
المســـتمر بتقديـــم خدمـــات متميـــزة تتمركز 
المصرفيـــة.  العمـــالء  تجربـــة  إثـــراء  حـــول 
وســـيكافئ بنك البحريـــن الوطني هذا العام 
عمـــالءه بجوائز تتـــراوح بين 10,000 دوالر 
أميركـــي إلـــى مليـــون دوالر أميركـــي لـ 110 
فائزين محظوظين. يشـــمل البرنامج جائزة 
كبـــرى بقيمة مليون دوالر أميركي في شـــهر 
يوليـــو علـــى أن يتم توزيعها علـــى 100 فائز 
محظـــوظ، باإلضافـــة لجائـــزة نهايـــة العـــام 
)جائزة الحلم( بقيمة 2 مليون دوالر أميركي 
لفائزيـــن اثنيـــن محظوظيـــن )مليـــون دوالر 

لكل فائز(.
ومـــا يميز برنامج “ادخار الوطني” هو إتاحة 
لمـــرة  الســـحب  لدخـــول  للعمـــالء  الفرصـــة 

واحدة مقابل كل 50 دينارا بحرينيا مدخرة 
في أي من حســـابات بنـــك البحرين الوطني 
 “ SaveWave “ المؤهلة بما في ذلك حساب
وحساب “التوفير السريع” وحساب “المميز” 
الـــذي ُأطلـــق مؤخًرا وتمـــت إضافتـــه لقائمة 
الحســـابات المؤهلـــة للدخول في ســـحوبات 

برنامج إدخار الوطني.
وتعليًقا على هذه المناســـبة، قال صباح عبد 
اللطيـــف الزيانـــي رئيس تنفيـــذي للخدمات 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة 
الوطنـــي: “لقد كان برنامـــج “ادخار الوطني” 
المنصة المثالية لتشـــجيع عمالئنا على تبني 
ثقافة االدخار في حياتهم اليومية. يســـعدنا 
أن نطلق نســـخة جديدة مـــن برنامج “ادخار 
الوطنـــي” للعـــام 2023 والـــذي ُيعـــد برنامًجا 
مثالًيـــا يهـــدف لتشـــجيع عمالئنا علـــى تبني 
ثقافـــة االدخار في حياتهـــم اليومية ويتيح 
فـــرص الفـــوز لعـــدد أكبر من العمـــالء ويقدم 
جوائز نقدية مجزية بشـــكل شـــهري ونصف 
ســـنوي لعـــدد أكبـــر مـــن الفائزيـــن. نحن في 
بنك البحرين الوطني ملتزمون بشـــكل دائم 
بإثـــراء حياة عمالئنـــا عبر برامـــج المكافآت 
التـــي نســـعى لتطويرهـــا باســـتمرار من أجل 

تعزيز تجربتهم المصرفية الشاملة”.
مـــن جهتـــه، صـــرح أحمـــد المســـقطي رئيس 
بنـــك  فـــي  لألفـــراد  المصرفيـــة  المنتجـــات 

البحريـــن الوطنـــي: “يســـعدنا أن نعلـــن عـــن 
حزمـــة جوائزنـــا النقديـــة المجزيـــة لبرنامج 
ادخـــار الوطنـــي لعـــام 2023، والـــذي يهدف 
إلى منح عمالئنا فرص أكبر للفوز على مدار 
الســـنة. بمـــا يتميـــز البرنامج مـــن مرونة من 
خالل فرصة الفوز من الحســـاب الشـــخصي 
من دون الداعي الى فتح حساب مخصص، 
يمكن لجميع من لديهم حســـابات شـــخصية 
بمـــا فيهم حســـاب “ SaveWave “ وحســـاب 
“التوفيـــر الســـريع” وحســـاب “المميـــز” الذي 
أطلق مؤخـــرًا من الفرصة للفوز وإســـتعمال 

الحساب في إٓن واحد”.
الوفـــاء  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  ويواصـــل 
بوعده بتحقيق األحـــالم عبر جوائز برنامج 
البرنامـــج  يتيـــح  حيـــث  الوطنـــي،  ادخـــار 
للعمالء مجموعـــة كبيرة من المزايا بما فيها 
أربـــاح ســـنوية، ومرونة في ســـحب األموال 
الحاجـــة  ودون  ميســـر  بشـــكل  وإيداعهـــا 
للحصول على شـــهادات اإليداع. كما بإمكان 
العمـــالء إيـــداع أموالهـــم عن طريـــق أي من 
فـــروع البنـــك البالـــغ عددها 21 فرًعـــا أو من 
خالل تطبيق الخدمـــات المصرفية الرقمية، 
باإلضافـــة إلـــى مكافئتهـــم علـــى مدفوعـــات 
الفوائد عبـــر إيداعها في حســـابات “التوفير 

السريع” و “SaveWave” و”المميز”.

مكافأة العمالء بجوائز 
تتراوح بين 10,000 دوالر 

إلى مليون دوالر 

البرنامج يشمل جائزة كبرى 
بمليون دوالر في شهر 

يوليو
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