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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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الشيخ خالد بن عبداهلل  أكد 
رئــيــس مجلس  نــائــب  خــلــيــفــة  آل 
الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة 
مــمــتــلــكــات الـــبـــحـــريـــن الــقــابــضــة 
أن االبــتــكــار فــي تــقــديــم خــدمــات 
يسهم  متطورة  بحرية  لوجستية 
المزيد من مستويات  إضفاء  في 
الـــســـامـــة، وتــوفــيــر تــجــربــة آمــنــة 
ــبــــحــــر مـــــن الــــهــــواة  ــادي الــ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ لـ
والمحترفين؛ تلبية الحتياجاتهم 

ومتطلبات السوق.
جـــــــــاء ذلـــــــــك لـــــــــدى تـــفـــضـــلـــه 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ بــــتــــدشــــيــــن أحـــــــــــدث الـ
ــتــــي يـــقـــدمـــهـــا مــرفــأ  ــبـــحـــريـــة الــ الـ
ــره وتـــشـــغـــلـــه  ــ ــديــ ــ الـــــــــــدور الـــــــــذي تــ
إحــدى  للسياحة،  الجنوب  شــركــة 
الشركات التابعة لشركة ممتلكات 
البحرين القابضة، وذلك بحضور 
عــــدد مـــن الـــــــوزراء والــمــســؤولــيــن. 
مركز  في  الخدمات  تلك  وتتمثل 
ــات الـــبـــحـــريـــة، ومــحــطــة  ــدمــ الــــخــ
اإلنزال  وسفينة  البحرية،  الوقود 

واإلمداد والتموين.
الشيخ  قــال  المناسبة  وبــهــذه 
خالد بن عبداهلل آل خليفة: »يعد 
خــدمــات  ألحــــدث  الــيــوم  تدشيننا 
بعضها  يعتبر  الــتــي  ــدور،  الــ مــرفــأ 
مــســتــوى  عـــلـــى  نـــوعـــه  ــن  مــ األول 
الـــمـــمـــلـــكـــة، مـــحـــقـــقـــًا لــلــتــوجــهــات 
االســتــراتــيــجــيــة لــشــركــة الــجــنــوب 
لـــلـــســـيـــاحـــة الــــتــــي تــــوســــع نـــطـــاق 
أعمالها بشكل ملحوظ على مدى 

مراحل  وعــبــر  الماضية  الــســنــوات 
ــهــــدف تــنــويــع  مـــتـــســـقـــة، وذلـــــــك بــ
وتـــقـــديـــم أنــشــطــة تــنــافــســيــة أكــثــر 
شــمــولــيــة، ولــتــضــيــف الــشــركــة إلــى 
جانب خبراتها في النقل البحري 
ــي الـــخـــدمـــات  ــدة فــ ــديــ ــرات جــ ــبــ خــ

اللوجستية«.
لعبته  الـــــذي  ــالــــدور  بــ وأشــــــاد 
إلى  ملكيتها  انتقال  منذ  الشركة 
شركة ممتلكات البحرين القابضة 
عام 2013 في تعزيز خدمات النقل 
الــبــحــري، والــمــســاهــمــة فــي إثـــراء 
القطاع السياحي بخدمات بحرية 
عالية الجودة، وتشغيل خط نقل 
ماحي سياحي ولوجستي يواكب 
الجنوبية،  المنطقة  احــتــيــاجــات 
مــعــربــًا عـــن شــكــره وتـــقـــديـــره لكل 
منتسبي الشركة على تفانيهم في 
التي  الحثيثة  ومتابعتهم  العمل 
نوعية  نقلة  تحقيق  فــي  أسهمت 
المقدمة  الــخــدمــات  مستوى  فــي 

ألعضاء المرفأ.
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب أحـــمـــد 
جناحي رئيس مجلس إدارة شركة 
عن  باألصالة  للسياحة،  الجنوب 
نفسه ونيابة عن اإلدارة التنفيذية 
جزيل  عن  الشركة،  منتسبي  وكــل 
بن  والعرفان للشيخ خالد  الشكر 
تفضله  عــلــى  خليفة  آل  عــبــداهلل 
الشركة  خــدمــات  أحـــدث  بتدشين 
توجيهاته  بفضل  أصبحت  الــتــي 
ــال الــنــقــل  ــة بـــــــارزة فــــي مـــجـ عـــامـ

البحري واللوجستي.
وأكد جناحي أن كل المشاريع 
التي تم تدشينها مجتمعة بكلفة 
تــقــدر بــحــوالــي مــلــيــون ديـــنـــار هي 
الثاقبة لنائب رئيس  الرؤية  ثمرة 
رئـــيـــس مجلس  الــــــــوزراء  مــجــلــس 
الــبــحــريــن  مــمــتــلــكــات  شــركــة  إدارة 
الــقــابــضــة، الـــتـــي أســهــمــت فـــي أن 
ــــدث الــمــراســي  يـــكـــون لــلــشــركــة أحـ
بــنــظــام حماية  ــزودة  ــمـ الـ الــمــائــيــة 
على مدار الساعة، ويتسع لحوالي 
120 قــطــعــة بــحــريــة مــن الــيــخــوت 

والقوارب.
ــا محطة  وأضــــاف قـــائـــًا: »أمــ
ــود الـــبـــحـــريـــة الـــتـــي تــفــضــل  ــ ــوقـ ــ الـ
بـــتـــدشـــيـــنـــهـــا فــــهــــي األولـــــــــــى مــن 
وهي  البحرين،  مملكة  في  نوعها 

مــحــطــة بــحــريــة مــتــنــقــلــة مــكــونــة 
منهما  كل  تحتوي  حاويتين،  من 
ألــف لتر من  على خــزان يسع 25 
الــــوقــــود، وتــــم تــشــغــيــلــهــا وإضـــافـــة 
نــشــاطــهــا فـــي الــســجــل الــتــجــاري 
لــلــشــركــة بــعــد اســتــيــفــائــهــا شــروط 
اإلدارة  والــســامــة مــن قبل  األمـــن 
العامة للدفاع المدني، واعتمادها 
مـــن قــبــل شـــركـــة نــفــط الــبــحــريــن 
)بـــابـــكـــو(. وتــعــمــل الــمــحــطــة على 
ــة، وتــــقــــدم الــــوقــــود  ــاعــ ــســ مـــــــدار الــ
المرفأ  ألعــضــاء  والــديــزل  الجيد 

وغير األعضاء«.
الــمــرفــأ يضم  أن  إلــــى  ولــفــت 
كــــذلــــك مــــركــــز خــــدمــــات بـــحـــريـــة، 
ويـــقـــدم أعـــمـــال الـــطـــاء والــلــحــام 
الميكانيكية  واألعمال  والتنجيد 

والـــكـــهـــربـــائـــيـــة وغـــيـــرهـــا، ورافـــعـــة 
مـــتـــوافـــقـــة مــــع مـــعـــايـــيـــر الــــجــــودة 
والــــســــامــــة واشـــــتـــــراطـــــات هــيــئــة 
يمكنها  حيث  الدولية،  التصنيف 
رفـــع حــمــولــة تــصــل إلـــى 45 طــنــًا، 
ــزال  ــ ــإنـ ــ ــة لـ ــنـ ــيـ ــفـ ــى سـ ــلــ عـــــــــاوة عــ
الــتــي تعتبر  والــتــمــويــن  واإلمـــــداد 
الشركة  أسطول  سفن  أحــدث  من 
بعد إعـــادة تــجــديــدهــا، والــتــي من 
في  ــارزًا  ــ بـ دورًا  تــلــعــب  أن  الــمــؤمــل 

خدمة قطاع النقل اللوجيستي.
وتــــــقــــــدم جــــنــــاحــــي بـــالـــشـــكـــر 
الــجــزيــل لــكــل الـــــوزارات والــجــهــات 
المتميز  تعاونها  على  المرخصة 
الــــذي أســهــم فـــي إضـــافـــة الــشــركــة 
ألحدث خدماتها المتطورة لمرفأ 

الدور.

من بينها محطة وقود بحرية متنقلة تعد الأولى من نوعها على م�ستوى المملكة

المتطورة الخدمات  اأحدث  يد�شن  اهلل  عبد  بن  خالد 

بمـرفـاأ الـدور لتوفـيـر تجـربـة اآمـنـة لمرتادي البحر

أكــــد الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
خــلــيــفــة رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة أّن الــبــرنــامــج 
إلى  يسعى  »صحتي«  الصحية  الرعاية  لتطوير  الوطني 
والــذي سيؤمن خدمات  الصحي  الضمان  برنامج  تطبيق 
مشددًا  والمقيمين،  المواطنين  لجميع  متميزة  صحية 
للمواطنين،  بــالــمــجــان  ســتــكــون  الــخــدمــات  هـــذه  أن  عــلــى 
األساسية،  أو  اإللــزامــيــة  الصحية  الباقة  إطــار  فــي  وذلــك 
والتي ستشمل جميع الخدمات الصحية المتاحة حاليًا، 
مضيفًا بأنه يمكن للمواطنين أيضًا االستفادة من الدعم 
الجزئي الذي ستوفره الدولة للعاج في القطاع الصحي 
الرزمة الصحية  إلى  الرغبة باالنضمام  الخاص في حال 

االختيارية.

وأضاف أّن تطبيق البرنامج الوطني لتطوير الرعاية 
الشروع  تم  حيث  مراحل،  على  سيتم  »صحتي«  الصحية 
الذاتي  التسيير  لبرنامج  التجريبي  التطبيق  في  الفعلي 
لــلــمــراكــز الــصــحــيــة والــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة ضمن 
للمواطنين،  الصحي  الضمان  لتطبيق  األولــى  المرحلة 

بالتوازي مع تطبيق التأمين الصحي على المقيمين.
جميع  أّن  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  وأوضــــح 
المستشفيات الحكومية مفتوحة لكل المواطنين لتلقي 
الضمان  سيوفر  كما  قيود،  أو  حواجز  أي  دون  من  العاج 
الــصــحــي حــريــة االخــتــيــار لــلــمــواطــن لــلــعــاج والـــــدواء في 
الباقة  ضمن  الحكومية  والمستشفيات  الصحية  المراكز 
في  طبيبك«  »اخــتــر  نظام  تطبيق  بــأن  منوها  األســاســيــة، 

ــة يــعــنــي أّن الـــمـــواطـــن ســيــكــون  ــيـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـ
مسجًا لدى طبيب عائلة مسؤول عن خدماته العاجية 
ومتابعة  المزمنة  المبكر لألمراض  واالكتشاف  والوقائية 
عاجه في المركز الصحي أو تحويله إلى األخصائيين إذ 

لزم األمر، ومتابعة حالته بعد ذلك معهم.
برنامج  فــي  الصحية  الخدمات  بــاقــات  أن  إلــى  وأشـــار 
ــة إلــزامــيــة  ــى: رزمــ الــضــمــان الــصــحــي الــوطــنــي تــنــقــســم إلــ
يتحمل  وال  الحكومة  تمويلها  مصدر  ويكون  للمواطنين 
الــمــواطــن أي تــكــالــيــف عــلــى تــلــك الــبــاقــة، ورزمــــة صحية 
الحكومة  دعم جزئي من  ويكون هناك  للمواطن  إضافية 
الــصــحــيــة الحكومية  الــمــرافــق  الــبــاقــة وتــكــون فــي  لــتــلــك 

والخاصة.

رئي�س »الأعلى لل�سحة«:

لتلقي العالج المواطنين  الم�شت�شفيات الحكومية مفتوحة لكل  جميع 

ــل األمــــــــيــــــــن الـــــعـــــام  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــألعـــمـــال 
ــة الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى  ــيــ ــانــ اإلنــــســ
مبرة  أمــنــاء  مجلس  رئيس  السيد 
الخيرية  الــكــوهــجــي  عــبــدالــرحــيــم 
الــســيــد عــبــدالــغــفــار عــبــدالــرحــيــم 
اللقاء  خــال  تم  حيث  الكوهجي، 
الكوهجي  عبدالرحيم  مبرة  منح 
الــخــيــريــة شـــهـــادة صــديــق الــيــتــيــم، 
وإسهاماتها  المبرة  دعم  إلى  نظرًا 
الذي  اإلنساني  للعمل  وتبرعاتها 
تقوم به المؤسسة الملكية لألعمال 
المؤسسة  تمنح  حيث  اإلنسانية، 
ــذه الـــشـــهـــادة لــلــمــســاهــمــيــن فــي  ــ هـ

خدمة األيتام واألرامل.
وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة تــــوجــــه 
الملكية  للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن 
لألعمال اإلنسانية بخالص الشكر 
عبدالرحيم  مــبــرة  إلـــى  والــتــقــديــر 

جهودهم  على  الخيرية  الكوهجي 
في  اإلنــســانــي  العمل  فــي  الكريمة 
على  وحرصهم  البحرين،  مملكة 
خـــدمـــة ورعــــايــــة األيـــــتـــــام، مــثــمــنــًا 
التي  وتبرعاتها  المبرة  إســهــامــات 
تقديم  فــي  المؤسسة  عمل  تــدعــم 
أفضل الخدمات لأليتام، واالرتقاء 
المقدمة لهم،  الخدمات  بمستوى 
تــعــتــبــر  ــادة  ــهـ ــشـ الـ ــــذه  ــدًا أن هـ ــؤكــ مــ
إلى  نــظــرًا  المؤسسة  فــي  األســمــى 
لقول  الدينية  اليتيم  كافل  قيمة 
»انــا  وســلــم:  عليه  اهلل  صلى  النبي 

وكافل اليتيم كهاتّين«.
ــد  ــيـ ــسـ مــــــن جــــانــــبــــه أشــــــــــاد الـ
ــوهـــجـــي بــجــهــود  ــكـ ــار الـ ــفـ ــغـ ــدالـ ــبـ عـ
ــال  ــمـ ــيـــة لـــألعـ ــكـ ــلـ الــــمــــؤســــســــة الـــمـ
ــيـــة واهـــتـــمـــامـــهـــا بــالــعــمــل  ــانـ اإلنـــسـ
البحرين،  وخـــارج  داخــل  اإلنساني 
والـــتـــي تـــأتـــي تــرجــمــة لــتــوجــيــهــات 

جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى وبــقــيــادة 
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل 
ــة الـــمـــلـــك  ــ ــــالـ ــل جـ ــثـ ــمـ خـــلـــيـــفـــة مـ
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب، 

التي  المجتمعية  الشراكة  مثمنًا 
ــراك  تـــقـــوم بــهــا الــمــؤســســة فـــي إشــ
مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع فــــي عــمــل 
الــخــيــر، مـــؤكـــدًا تــشــرفــه شــخــصــيــًا 

الكوهجي  مــبــرة  منتسبي  وجميع 
العمل  فــي  بالمساهمة  الــخــيــريــة 
المؤسسة  تقدمه  الــذي  اإلنساني 

الملكية لألعمال اإلنسانية.

الكوهج�ي عبدالرحي�م  مب�رة  تك�رم  الإن�ش�انية«  لالأعم�ال  »الملكي�ة 

} خالل التكريم.

ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ يـــــــــنـــــــــاقـــــــــش مـ
الــــــشــــــورى خـــــــال جــلــســتــه 
ــن فــي  ــريــ ــشــ ــعــ الـــثـــالـــثـــة والــ
الــــــرابــــــع  ــاد  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ االنـ دور 
مـــــن الـــفـــصـــل الـــتـــشـــريـــعـــي 
الـــخـــامـــس، الـــتـــي ســُتــعــقــد 
ــر  ــوم )األحــــــــــــد(، تــقــريـــ ــ ــيـ ــ الـ
التشريعية  الــشــؤون  لجنـة 
ــة بـــخـــصـــوص  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
 )26( رقم  بقانون  المرسوم 
بعض  بتعديل   2021 لسنة 
ــوم بــقــانــون  ــرسـ ــمـ أحـــكـــام الـ
رقم )30( لسنة 2009 بشأن 
ــة الـــبـــحـــريـــن لــتــســويــة  ــرفـ غـ
الــــمــــنــــازعــــات االقـــتـــصـــاديـــة 
والـــمـــالـــيـــة واالســـتـــثـــمـــاريـــة، 
ــى تــســريــع  الـــــذي يـــهـــدف إلــ
وتــــــــــــيــــــــــــرة الــــــــفــــــــصــــــــل فــــي 
الـــمـــنـــازعـــات الـــنـــاشـــئـــة عــن 
فيما  الــتــجــاريــة  الــعــاقــات 
ــن الــــــشــــــركــــــات، لـــيـــكـــون  ـــيــ بـ
للقاضي المنتدب دور أسرع 
فيما  وأكــثــر حسًما  وأشــمــل 
القائم،  باختصاصه  يتعلق 

بــمــا يــســهــم فــي تــعــزيــز روح 
الــتــنــافــســيــة وتـــوفـــيـــر بــيــئــة 
مــــازمــــة ومـــحـــفـــزة لــلــنــمــو 
االقــــــــتــــــــصــــــــادي وجـــــــاذبـــــــة 

لاستثمار.
وســـيـــبـــحـــث الـــمـــجـــلـــس 
تــقــريــر  الـــجـــلـــســـة  ذات  ــي  فــ
لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
ــاع واألمــــن الــوطــنــي،  والـــدفـ
الــمــتــضــمــن الــمــوافــقــة من 
مشروع  على  الــمــبــدأ  حيث 
ــادة  ــ ــمـ ــ قـــــانـــــون بـــتـــعـــديـــل الـ
العقوبات  قانون  )231( من 
بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
1976م،  لــســنــة   )15( ــم  ــ رقـ
ــوء االقــتــراح  الــمــعــد فــي ضـ
بقانون المقدم من مجلس 
ــواب، الــــذي يــهــدف إلــى  ــنـ الـ
الواردة في  العقوبة  تغليظ 
القانون  مــن   )231( الــمــادة 
التبليغ  عن  الممتنع  على 
عـــن شــبــهــات الـــجـــرائـــم من 
أو  الطبية  المهن  ممارسي 
العامة،  للسلطة  الصحية 

ــــك عــمــا عــلــم بـــه أثــنــاء  وذلـ
وجــود  مــن  مــزاولــتــه مهنته 
إشــــــــارات وأمـــــــــارات ودالئـــــل 
إصابة  أن  في  معها  يشتبه 
شخص أو وفاته ناتجة عن 

جناية أو جنحة.
كما سيناقش المجلس 
للجنة  التكميلي  التقرير 
الـــمـــرافـــق الــعــامــة والــبــيــئــة 
بـــخـــصـــوص قـــــــرار مــجــلــس 
قــرار مجلس  الــنــواب بشأن 
الشورى حول مشروع قانون 
من   )59( ــمـــادة  الـ بــتــعــديــل 
العقاري،  التسجيل  قانون 
الــــــصــــــادر بــــالــــقــــانــــون رقــــم 
المعد  2013م،  لسنة   )13(
فــي ضــوء االقــتــراح بقانون 
المقدم  المعدلة  بصيغته 
الــذي  الــنــواب،  مــن مجلس 
ــة مــــــادة إلـــى  ــافــ يــشــمــل إضــ
الــعــقــاري  التسجيل  قــانــون 
تعفي المواطنين من سداد 
ملكية  ونقل  تسجيل  رسوم 

العقارات ألجل السكن.

عقوب���ة  تغلي���ظ  الي���وم  يناق����ش  »ال�ش���ورى« 

الممتن�ع ع�ن التبلي�غ ع�ن جرائ�م المه�ن الطبي�ة

ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان ربــيــع الــثــقــافــة الــســادس 
ـــرواق لــلــفــنــون يــومــي الجمعة  ــ عــشــر، عــقــدت مــســاحــة الـ
والسبت الموافقين 25 و26 مارس 2022م بمقر المساحة 
الفنانين  من  مجموعة  بمشاركة  التعليم«  »نهج  مؤتمر 
وبدعم  بالمملكة  والفني  الثقافي  بالشأن  والمهتمين 
البريطاني  الثقافي  المجلس  شارترد،  ستاندر  بنك  من 

والسفارة األميركية لدى مملكة البحرين.

وتناولت جلسات المؤتمر في يومه األول ثاثة محاور 
رئيسية هي: تصورات الدور المستقبلي لمساحات الفنون 
فــي الــبــحــريــن بــمــشــاركــة مــديــرة مــســاحــة الــــرواق للفنون 
السيدة بيان البراك كانو وويليام ويلز، البحث كممارسة 
الزياني  ناصر  بمشاركة  كبحث  الفنية  والممارسة  فنية 
الثنائي  بمشاركة  الفنية  والتجمعات  النعيمي  ومــريــم 
اليوم  جلسات  خصصت  فيما  يوسف،  وعباس  الدلموني 

بالمؤسسات  المتعلقة  القضايا  حــول  للحديث  الثاني 
الثقافية  المؤسسات  تأثير  عــنــاويــن:  ثاثة  عبر  الفنية 
الــعــام للثقافة والــفــنــون  الــفــنــون بــمــشــاركــة الــمــديــر  عــلــى 
بهيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة ها بنت محمد 
آل خليفة والشيخة ضوى آل خليفة والسيدة بيان البراك 
خالها  تحدث  تعليمية  كمساحة  الفنية  اإلقــامــة  كــانــو، 
الــعــريــبــي، مسؤولية  ويــلــز وجعفر  ولــيــام  الــزيــانــي،  نــاصــر 

الــشــركــات والــقــطــاع الــخــاص تــجــاه الــفــنــون والــمــجــاالت 
اإلبداعية بمشاركة نورة النصوف وأحمد جناحي والشيخ 
موقعًا  للفنون  ــرواق  الــ مساحة  وتشغل  خليفة.  آل  بــدر 
مــهــمــًا فــي الـــحـــراك الــثــقــافــي الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي. وقــد 
كالمعارض  المتعددة  وبرامجها  بفعاليتها  الرواق  ُعرفت 
الفنية المعاصرة والمحاضرات واإلقامات الفنية وبرامج 

التعليم وفن الشارع. 

الثقاف��ة ربي��ع  للفن��ون �شم��ن مهرج��ان  ال��رواق  بم�ش��احة  التعلي��م«  »نه��ج  موؤتم��ر 

} جانب من فعاليات مهرجان ربيع الثقافة.

أجــــــــرى حــــضــــرة صـــاحـــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــالــ
عيسى آل خليفة عاهل الباد 
مع  هاتفيا  اتــصــاال  الــمــفــدى، 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
لرئيس  األول  النائب  خليفة 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــشــبــاب 
ــــس الـــهـــيـــئـــة  ــيـ ــ والـــــريـــــاضـــــة رئـ
العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبية البحرينية، هنأ فيه 
جــالــتــه بــنــجــاح بــطــولــة أقــوى 
رجــــل خــلــيــجــي، الـــتـــي أقــيــمــت 
القوى  أسبوع  فعاليات  ضمن 
في  سموه،  رعاية  تحت   ،2022
26 مارس الجاري  الفترة 21- 
تحت شعار خلك_وحش، في 
لمجمع  الــمــحــاذيــة  الــســاحــة 
األفينيوز - البحرين. إذ تأتي 

مبادرات  ضمن  الفعالية  هــذه 
خالد بن حمد لدعم المجال 

الرياضي.
ــة الـــمـــلـــك أن  ــالـ وأكــــــد جـ
نـــجـــاح الــبــطــولــة يـــضـــاف الــى 
ــتـــي  ــة الــــنــــجــــاحــــات الـ ــلـ ــلـــسـ سـ
من  البحرين  مملكة  شهدتها 
للفعاليات  احتضانها  خـــال 
والـــــــبـــــــطـــــــوالت الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
وســـــــاهـــــــم ذلـــــــــك فـــــــي تـــعـــزيـــز 
ــا كــــوجــــهــــة رئـــيـــســـيـــة  ــهــ ــعــ مــــوقــ
إلقـــامـــة االحـــــداث الــريــاضــيــة، 
التي  الــجــهــود  جالته  مثمنا 
بن  الشيخ خالد  يبذلها سمو 
حــمــد آل خــلــيــفــة، مـــن خــال 
والنوعية  الــفــريــدة  الــمــبــادرات 
الــتــي يــطــلــقــهــا ســـمـــوه، والــتــي 
ومكانة  دعــم سمعة  في  تسهم 

الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــــــي األوســــــــــــاط 
الــريــاضــيــة الــقــاريــة والــدولــيــة، 
مــشــيــدا جــالــتــه بــالــمــســتــوى 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الــــرفــــيــــع الـــــذي 
ــة، والـــــــذي  ــولــ ــطــ ــبــ ــهــــدتــــه الــ شــ
عــكــس الــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
في  المنظمة  اللجنة  بذلتها 
اإلعداد والتحضير المثاليين 
إلخــراج هذا الحدث في أبهى 
حــلــة، مــهــنــئــا جــالــتــه الــفــائــز 
البطل حسين  البطولة  بلقب 
جالته  ومشيدا  جمعة،  علي 
بالمستوى الذي قدمه صاحب 
الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي الــمــتــســابــق 
سلمان سالم وصاحب المركز 
الـــثـــالـــث الــمــتــســابــق  يــعــقــوب 
ــذا الــمــلــتــقــى  ــ ابـــراهـــيـــم فــــي هـ

الرياضي المميز.

} جانب من اللقاء.

العم�ل  ب�م�نظ�م��ة  خ��براء  م��ع  يبح��ث  حمي�دان 

الم�ش�ترك ال�ف�ن��ي  ال�ت�ع��اون  تع��زيز  الدولي�ة 
ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ الـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــــر الـــــعـــــمـــــل والــ
هيئة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  االجــتــمــاعــيــة، 
ــوق الـــعـــمـــل، الــســيــد جــمــيــل بن  تــنــظــيــم ســ
مــحــمــد عــلــي حـــمـــيـــدان وفــــــدًا مـــن خــبــراء 
التابع  العربية  لــلــدول  اإلقليمي  المكتب 
حيث  مكتبه،  في  الدولية  العمل  لمنظمة 
تم استعراض أبرز اإلنجازات التي حققتها 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى صــعــيــد مــكــافــحــة 
العمل  تفتيش  ــراءات  إجـ وتطوير  التمييز 
ــى جــانــب  والــســامــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة إلـ
التقدم المحرز في مجال تسوية المنازعات 

العمالية.
وأكـــــد حـــمـــيـــدان خــــال الـــلـــقـــاء حــرص 
بالمعايير  االلــتــزام  على  البحرين  مملكة 
واهتمامها  عليها  صــدقــت  الــتــي  الــدولــيــة 
بحماية  الــخــاصــة  اإلجــــراءات  كــل  بتطوير 
الــقــوى الــعــامــلــة فــي مــواقــع الــعــمــل، الفــتــًا 
ــدث الـــمـــبـــادرات  ــ ــى أحـ ــذا الـــســـيـــاق إلــ فـــي هــ
التي قامت بها البحرين في مجال تطوير 
التشريعات العمالية باإلضافة إلى النتائج 
وتوظيف  تأهيل  مــبــادرات  مــن  المتحققة 

ــوارد الــبــشــريــة الــوطــنــيــة فـــي الــقــطــاع  ــمــ الــ
الحماية  تعزيز  جهود  عن  فضًا  الخاص، 

االجتماعية لمختلف فئات المجتمع.
ــر الــعــمــل  ــ ــد وزيــ ــ وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أكـ
مملكة  اهـــتـــمـــام  االجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة 
مـــع منظمة  ــتـــعـــاون  الـ بــتــعــزيــز  الــبــحــريــن 
الــعــمــل الــدولــيــة وتــحــقــيــق االســتــفــادة من 
برامج التعاون الفني بما يسهم في تطوير 
والتنمية  العمل  وزارة  فــي  الممارسات  كــل 
االجــتــمــاعــيــة، وكــذلــك االطــــاع عــلــى أبــرز 
التجارب الدولية في مجال تطبيق معايير 

العمل الدولية.
مـــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس وأعـــضـــاء وفــد 
الـــخـــبـــراء مـــن الــمــكــتــب االقــلــيــمــي لــلــدول 
الدولية تقديرهم  العمل  العربية بمنظمة 
قبل حكومة مملكة  المبذولة من  للجهود 
ــن عــمــال  ــاج مــ ــ ــتـ ــ الـــبـــحـــريـــن وأطـــــــــراف اإلنـ
الثاثي  الــتــعــاون  بتنمية  عــمــل  وأصــحــاب 
وتــحــســيــن ظـــــروف وشــــــروط الــعــمــل وفــقــًا 
المعتمدة  الوطنية  والتشريعات  لألنظمة 

ومعايير العمل الدولية.

الملك يهنئ في ات�شال هاتفي خالد  جاللة 

خليجي رجل  اأقوى  بطولة  بنجاح  حمد  بن 
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وقفات

أيرلندا جامعة  في  للجراحين  الملكية  الكلية  *افتتحت 
البحرين الطبية مركز األبحاث السريرية والجزيئية الحيوية 
بداخل مركز البحرين لألورام بالتعاون مع مستشفى الملك 
حمد الجامعي، والذي يوفر التجارب السريرية وفق المعايير 

الدولية.
البحرين لتصبح مركزا  إنما تؤهل  المهمة  الخطوة  هذه 
المستوى  العلمي على  والبحث  الرعاية الصحية  للتميز في 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  ذكــره  ما  بحسب  الخليجي 
إضافة  للصحة،  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
إلى أنه سيخفض من األعباء المالية واللوجستية على نظام 
الرعاية الصحية العامة، فضال عن ضمان توفر كفاءة العالج.
المبكر  للكشف  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  فــحــوصــات  *أظهرت 
حمد  الملك  مستشفى  أطلقها  الــتــي  الــقــولــون  ســرطــان  عــن 
الــجــامــعــي فــي 2019 عــن وجــــود 28 إصــابــة مــؤكــدة بــســرطــان 
القولون، منها 25 حالة في مراحل مبكرة، تم شفاؤها بشكل 
خضع  مــن  ومنهم  لها،  المناسبة  الــعــالجــات  تقديم  بعد  تــام 
لهم  أجــريــت  وآخـــرون  كيماوية،  وعــالجــات  جراحية  لعمليات 

عمليات استئصال بالمنظار.
مثل هذه الحمالت الصحية المجانية التي تقوم بها أي 
دولة من شأنها أن تقضي على الكثير من األمراض الشائعة 
أهمها  ومــن  انتشارها،  نسبة  تخفض  أو  الحالي  العصر  فــي 
مرض السرطان األكثر شيوعا اليوم على المستوى العالمي، 
مثل  توالت  المثال  سبيل  علي  العربية  مصر  جمهورية  ففي 
هذه الحمالت الحكومية المتعلقة بعدد من األمراض، وأدت 
المثال  سبيل  على  حــدث  مثلما  نهائيا،  عليها  القضاء  إلــى 
تبقى  لذلك  )فيروس سي(،  الوبائي  الكبد  التهاب  مع مرض 
الــحــاجــة مــلــحــة لــهــذه الـــمـــبـــادرات لــلــقــضــاء عــلــى الــكــثــيــر من 
األمراض والكشف المبكر عنها، ومن ثم فرصة الشفاء منها، 

إلي جانب زيادة الوعي بها، وبكيفية الوقاية منها. 
*توقع بيل غيتس رجل األعمال األشهر انتهاء استخدام 
إلــكــتــرونــي على  قــريــبــا، واســتــخــدام وشــم  األجــهــزة المحمولة 
الجلد بدال منها، موضحا بأن هذا الوشم سيستخدم لجمع 
أيضا  ستسمح  كما  ومراقبتها،  والرياضية،  الطبية  البيانات 

بإجراء المكالمات والرسائل.
ال أدرى عما إذا كان هذا الوشم أو التاتو اإللكتروني الذي 
تكنولوجية  كارثة  به سيمثل  ويتنبأ  غيتس  بيل  عنه  يتحدث 
جديدة، أم أنه سيسهم في التغلب على مصائب الهاتف النقال 

وغيره من وسائل التواصل واالتصال التي ابتلينا بها؟!!
هو حديث  ما  لكل  عبيدا  العواقب، سنظل  كانت  ومهما   
الوعي  ســوى  سلبياتها،  مــن  مفر  أمــامــنــا  ولــيــس  تكنولوجيا، 
والتوعية باستخدامها بشكل إيجابي وتلك مسؤولية يشترك 

فيها الجميع حتى ذلك المخترع لها!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

الت�صعيد الحوثي.. 

وال�صمت الأممي

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أكدت عليه  العدائي الحوثي اإلرهابي مؤخرا، وكما  التصعيد 
الــبــحــريــنــيــة، ال يــســتــهــدف فــقــط أمـــن واســتــقــرار  وزارة الــخــارجــيــة 
امــدادات  بأمن  اإلضــرار  به  يراد  وإنما  السعودية،  العربية  المملكة 
واالستقرار  األمــن  وتهديد  العالمي،  واالقتصاد  العالمية  الطاقة 

اإلقليمي.. وهنا مربط الفرس. 
فقد بات ألي مواطن ومتابع للمشهد العالمي واإلقليمي، أن 
الحوثي  ينفذه  الــذي  اآلثــم  التصعيد  هــذا  أن  قناعة  وبكل  يــدرك 
من  فاضحا  تخاذال  ويكشف  أممي،  صمت  خلفه  يقف  اإلرهــابــي، 
أجل  من  بعض جهات  من  استفزازية  محاوالت  وأنها  دولية،  قوى 
الروسية  األزمــة  من  الخليجي  والموقف  تحديدا،  النفط  مسألة 

األوكرانية.
وإال فــمــا مــعــنــى تــحــرك مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــدعــوة 
اليمن،  عــن  ومباحثات  مــشــاورات  جلسة  لعقد  اليمنية  األطـــراف 
ومن ثم يتم التصعيد الحوثي اإلرهابي في هذا التوقيت..؟؟ هذا 
ومنهجية  جــيــدا،  الخليجيون  يفهمه  ومــكــشــوف،  مــعــروف  أســلــوب 
ــابـــي ويــدعــمــه، مــن أجــل  مــتــكــررة لــمــن يــقــف خــلــف الــحــوثــي اإلرهـ
في  ســواء  التحالف،  ودول  العربي  للخليج  واضحة  رسالة  إيصال 
قبل  أوراق  كسب  مسألة  وفــي  الخليجي،  والــقــرار  النفط  مسألة 
جلسة المشاورات، يعتقد »الحوثي« أنها ستكون أوراق ضغط على 

الطاولة.
يخطئ الحوثي، وال يتعلم من يقف خلفه ويدعمه ويسانده، 
أن دول الخليج العربي ال تستطيع أي جهة أن تمارس عليها سياسة 
التصعيد  أن  جــيــدا  تـــدرك  الخليجية  الــشــعــوب  وأن  الــــذراع(،  )لــي 
تتعلق  أخــرى  قـــرارات  أجــل  من  فاشلة،  أداة ضغط  الحوثي مجرد 

بالموقف الخليجي من األزمة الروسية األوكرانية.
يضم  أممي  موقف  لحشد  الغربية  الجهات  محاولة  أن  ذلــك 
يحصل  فيما  قــرارهــا  لمساندة  مــعــا،  والــعــربــيــة  الخليجية  الـــدول 
الــطــرق واألســالــيــب، األخــالقــيــة وغير  بين روســيــا وأوكــرانــيــا، بكل 
األخالقية، ال تعطي لهما الحق في إرغام وإجبار أي طرف خليجي 
تلك  فــإن  وإال  الــغــربــي،  الموقف  مــع  مواقفها  تتطابق  كــي  عــربــي، 
معي  يكن  لم  ))مــن  الشهيرة:  المقولة  للذكرى  تعيد  المحاوالت 

فهو ضدي((.
لــذلــك كــان الــمــوقــف الــســعــودي الــصــارم والــحــاســم، والــمــدعــوم 
خليجيا وعربيا، واضحا ومحددا، في اإلعالن بعدم تحمل المملكة 
العربية السعودية مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول لألسواق 
تتعرض  التي  المتواصلة  التخريبية  الهجمات  ظل  في  العالمية، 

لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية اإلرهابية.
التصعيد الحوثي المدعوم بالصمت األممي، والموقف الدولي 
المنشغل باألزمة الروسية األوكرانية، يستوجب المزيد من الوعي 
ومسائل  بقضايا  االنشغال  من  بــدال  والعربي،  الخليجي  الشعبي 
ومواقف  بشائعات  واالشــتــغــال  وطنية،  أولــويــة  ذات  ليست  وأخــبــار 
محلية، يراد للشعوب الخليجية أن تغيب عن المسألة األهم وهي: 

األمن واالستقرار واالزدهار.

تــســلــمــت جــمــعــيــة الـــهـــالل 
مــســاعــدات  البحريني  األحــمــر 
ــن داخــــــل  ــيـ ــاجـ ــتـ ــحـ ــمـ ــة لـ ــيـ ــنـ ــيـ عـ
البحرين إضافة إلى الالجئين 
الـــســـوريـــيـــن، قــدمــتــه مــجــمــوعــة 
ــة«. وشــمــلــت  ــاريـ ــتـــجـ »أبــــاريــــل الـ
8000 قطعة  الــمــســاعــدات  هــذه 
من المالبس واألحذية قيمتها 
ـــ 26 ألــف  اإلجــمــالــيــة تــقــارب الـ

دوالر أمريكي.
ويـــــــتـــــــولـــــــى فـــــــريـــــــق عـــمـــل 
الجمعية المعني حاليا جدولة 
بـــرنـــامـــج زمـــنـــي لـــتـــوزيـــع جـــزء 
مــنــهــا عــلــى األســـــر الــمــتــعــفــفــة 
الــبــحــريــن والــتــي تتلقى  داخـــل 
مساعدات شهرية من الجمعية، 
الــجــزء  الجمعية  ســتــوزع  فيما 
اآلخر على الالجئين السوريين 

في دول الجوار السوري.
ــام  ــ ــعـ ــ وأعـــــــــــــرب األمـــــــيـــــــن الـ
ــر  ــ ــمـ ــ ــالل األحـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لـــجـــمـــعـــيـــة الـ
ــارك  ــبـ الـــبـــحـــريـــنـــي األســـــتـــــاذ مـ
عــن شــكــره لمجموعة  الــحــادي 

ــرع  ــبــ ــتــ الــ هـــــــــذا  إزاء  أبــــــــاريــــــــل 
والـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة فـــــــــي تــــوفــــيــــر 
مـــــــــواد ضــــــروريــــــة لـــألشـــخـــاص 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـــتـــاجـــة، 
منوها بسعي المجموعة لتكون 
أقصى  يبذل  مجتمعيا  شريًكا 
جـــهـــده بــالــتــعــاون مــعــنــا لــدعــم 
األفـــــــــراد واألســــــــر الــمــتــعــفــفــة، 
إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى الـــــالجـــــئـــــيـــــن 

والمحتاجين خارج البحرين.
ــرح الــســيــد  ــ مــــن جـــانـــبـــه صـ
ديراج كالواني مدير المجموعة 
ــائـــاًل:  فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن قـ

أباريل  »تهدف شراكة مجموعة 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع الـــهـــالل 
ــى تـــعـــزيـــز الــمــهــمــة  ــ ــر إلـ ــمــ األحــ
ــة نـــــحـــــو تـــحـــقـــيـــق  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
ودعــــم الــجــهــود اإلنــســانــيــة في 
الــمــجــتــمــعــات الــعــالــمــيــة الــتــي 
تحظى  أن  ونــأمــل  فيها،  تعمل 
ــل«  ــ ــ ــاريـ ــ ــ حـــمـــلـــة مــــجــــمــــوعــــة »أبـ
بالشراكة  والتوعية  للتبرعات 
البحريني  الــهــالل األحــمــر  مــع 
بــتــرحــيــب جــيــد وأن تــــؤدي إلــى 
وفــعــال  إيــجــابــي  تغيير  إحــــداث 

على متلقي هذه المساعدات«.
مـــجـــمـــوعـــة  أن  وأوضــــــــــــح 
أبــــاريــــل الــتــجــاريــة هـــي عضو 
فــي الــمــيــثــاق الــعــالــمــي لألمم 
الــمــتــحــدة وهـــي اتــفــاقــيــة غير 
مــــلــــزمــــة لـــــألمـــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــات حــــول  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـــتـــشـــجـــيـــع الـ
الـــعـــالـــم لــتــبــنــي االســـتـــدامـــة 
والـــمـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة، 
بشكل  المجموعة  تعمل  كما 
أهــداف  تنفيذ  أجــل  فعال من 
السبعة  المستدامة  التنمية 

عشر لألمم المتحدة. 

»�لهالل �لأحمر« �لبحريني تت�سلم تبرعا للمحتاجين من مجموعة »�أباريل« 

عــــــبــــــر أفــــــــــــــالم وثــــــائــــــقــــــيــــــة قــــصــــيــــرة 
)ضــوء-1(  الصناعي  القمر  تم إبراز أهمية 
الدولية  الفضاء  محطة  إلــى  أطلق  الــذي 
تم إطالقه  ثم  في 21 ديسمبر 2021، ومن 
إلى مداره الفضائي في 3 فبراير 2022، فقد 
عبرت األفالم المشاركة في المسابقة التي 
الفضاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة  الهيئة  نظمتها 
بالتعاون مع شريكها التعليمي كليفر بلي 
ــفـــرح والــتــطــلــع إلــى  عـــن شــعــور الــفــخــر والـ
اســتــجــاب  لــقــد  وتـــفـــاؤل.  بــأمــل  المستقبل 
ــاب الــبــحــريــنــي الـــمـــوهـــوب لــلــدعــوة  ــبـ ــشـ الـ
الرقمي  المحتوى  صانعي  إلــى  الموجهة 
وصانعي األفالم الطموحين ورواة القصص 
الــمــبــتــكــريــن، حـــيـــث أحـــــــرزت جـــلـــنـــار رائــــد 
بــإبــداع  القصة  حكت  والــتــي  األول  المركز 
ــالق تــحــت شــعــار  ــ مـــن الــتــصــمــيــم إلـــى اإلطـ
فيما  الفضاء«،  علوم  مستقبل  »استكشاف 
الثاني,  الــمــركــز  يــاســر  محمد  ريــم  حققت 
حيث سلطت الضوء على أهمية مثل هذا 
الفضائية،  الــبــحــريــن  مــســيــرة  فــي  الــحــدث 
حمزة  عبدالرحمن  الثالث  المركز  واحتل 
اإلبــــداع.  ينقصه  ال  وســـرد  متميز  بــعــرض 

لــقــد صـــــورت مــقــاطــع الــفــيــديــو الــفــائــزة 
ــنـــانـــوي  ــنـــاعـــي الـ ــــالق لــلــقــمــر الـــصـ ــطـ ــ االنـ
عــنــدمــا شـــرع فـــي مــهــمــتــه لــرصــد ودراســــة 
ومضات أشعة غاما األرضية )TGRs( من 
الركامية.   والــســحــب  الــرعــديــة  الــعــواصــف 
حول هذه المسابقة صرح الدكتور محمد 
إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
قــائــال:  الــفــضــاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة  للهيئة 
لشبابنا  والحماسية  الواسعة  »االستجابة 
فمشاركاتهم  والفخر،  السرور  على  تبعث 
الصحيح  المسار  على  نسير  أننا  تخبرنا 
ــام الــطــلــبــة والـــشـــبـــاب  ــهــ ــا إللــ ــودنـ ــهـ فــــي جـ
للسعي من أجل التميز في علوم الفضاء 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  ومجاالت 
والـــريـــاضـــيـــات كـــمـــســـارات تــســهــم فـــي بــنــاء 
البحرين  رؤية  وتحقق  المستقبل  بحرين 
إلى  مــدعــو  الجميع   .»2030 االقــتــصــاديــة 
المحلي  الفضاء  مجتمع  إلــى  االنضمام 
اتــصــال مــن خالل  البقاء على  مــن خــالل 
NSSA.gov. موقعنا ومــتــابــعــة  ــارة  ــ زيــ
bh أو عــبــر مــنــصــة انــســتــغــرام مــن خــالل 

 .nssa_bh حسابنا

�إعالن �لفائزين في تحدي �لفيلم �لتعريفي بالقمر �ل�سناعي »�سوء 1«

طالب  مــن  مجموعة  شــاركــت 
ابــن خــلــدون الوطنية في  مــدرســة 
مهرجان الشباب المنظم من قبل 
ــاز الــبــحــريــن تحت  مــؤســســة إنـــجـ
بنت  حــصــة  الشيخة  ســمــو  رعــايــة 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  خليفة 
بــمــشــروع  الــبــحــريــن  ــاز  إنـــجـ إدارة 
»Salamtek« لحماية األطفال. 
ــــت فــــــكــــــرة مـــــشـــــروع  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ انـ
تــزايــد  إلـــى  نــظــرًا   »salamtek«
ــاالت فـــقـــدان األطـــفـــال مــؤخــرًا  حــ
فـــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، ومــن 
هنا قررت المجموعة برئاسة زين 
زينب  كل من  اللبابيدي وعضوية 
الــدوســري،  سلمان  ويــوســف  علي، 
وبدر الغريبة، وفارس المهر، وتيما 
عــلــي رضـــا ابــتــكــار هـــذا الــمــشــروع 
الــــــذي يــســتــهــدف فـــئـــة األطـــفـــال 
خصوصًا لحمايتهم من الضياع.

ــة اإلنــــتــــاج  ــؤولــ ــســ وأفـــــــــــادت مــ

ــأن  ــي بــ ــلــ ــق زيـــــنـــــب عــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ فــــــي الـ
جهاز  عــن  عــبــارة   »Salamtek«
بتطبيق  مرتبط  صغير  الكتروني 
ــاء أمـــور  ــيــ ــاتـــف ذكــــي يــمــكــن أولــ هـ
حيث  طفلهم  متابعة  من  الطفل 
يــصــدر الــجــهــاز الـــذي يــكــون عـــادًة 
عــنــد الــطــفــل رنــيــنــًا عــنــد ابــتــعــاد 

الــطــفــل عــن والـــديـــه، ويــمــكــن هــذا 
الــرنــيــن مــن تتبع خــطــوات االبــن 
انتباه اآلخرين  الرنين  يلفت  كما 
الـــطـــفـــل فــــي حــالــة  إلـــــى أن هـــــذا 
 QRالـ خاصية  تتيح  كما  خــطــر. 
الجهاز  على  المطبوعة   Code
أولياء  معلومات  عرض  لآلخرين 

أمور الطفل وتمكنهم من االتصال 
مــبــاشــرة بــهــم، كــمــا يــمــكــن عــرض 
عنوان منزل الطفل مباشرة على 
وفي   .google maps تطبيق 
االلكتروني  الجهاز  انقطاع  حالة 
عن التطبيق وارتباطه بأي خدمة 
انترنت مفتوحة فإن الجهاز سوف 
يرسل موقع الطفل إلى التطبيق 
ــاء األمــــــور من  ــيــ حــيــث يــمــكــن أولــ
عرض موقع طفلهم على تطبيق 
ــاريـــخ  ــتـ ــالـ بـ  google maps

والوقت. 
وأعـــــرب أعـــضـــاء الــفــريــق عن 
إدارة  إلـــــى  وامـــتـــنـــانـــهـــم  شـــكـــرهـــم 
الوطنية  )ابن خلدون(  مدرستهم 
وإلـــــى مــؤســســة إنـــجـــاز الــبــحــريــن 
ــر لـــلـــشـــبـــاب  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ لـــدعـــمـــهـــم الـ
للطالب  وتشجيعهم  الــبــحــريــنــي 
وتـــدريـــبـــهـــم عــلــى االنــــخــــراط في 

سوق العمل.

جاء ذلك في خطاب تسلمته 
ــاذ الــدكــتــور  ــتـ الــجــامــعــة مـــن األسـ
ــتــــدريــــب  إيــــــــرك جــــيــــه، مــــديــــر الــ
األمراض  قسم  ورئيس  السريري 
فــورد  هنري  بمستشفى  الباطنة 
والـــبـــروفـــيـــســـور فــــي كــلــيــة الــطــب 
ــن ســتــيــت بــمــديــنــة  ــ بــجــامــعــة وايــ
ديــتــرويــت، بــواليــة مــتــشــيــجــن، إذ 
قــــال فـــيـــه: »لـــقـــد حــقــق خــريــجــو 
  )AGU( العربي  الخليج  جامعة 
ــون فـــي الــتــدريــب  ــاركـ ــشـ الـــذيـــن يـ
ــات  ــ ــدراســ ــ لـــديـــنـــا فـــــي بـــــرامـــــج الــ
الباطني  الــطــب  قسم  فــي  العليا 
أداًء جيًدا للغاية، بل إن بعضهم 
حــقــقــوا مــنــاصــب قــيــاديــة بسبب 
أدائـــهـــم الــمــتــفــوق فــي الــبــرنــامــج، 
خـــريـــجـــيـــكـــم  أن  وجــــــدنــــــا  لــــقــــد 
مشاركون للغاية ومدربون تدريًبا 
جـــيـــًدا مـــن الــنــاحــيــة الــســريــريــة، 
نظام  مــع  بسرعة  يتكيفون  وهــم 
الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة وقـــــــادرون عــلــى رعــايــة 
مناسبة  بطريقة  لدينا  المرضى 
وثـــقـــافـــة عـــالـــيـــة. ويــتــبــع نــمــوهــم 
المهني مساًرا مشابًها  وتطورهم 
ألقرانهم الذين تدربوا في كليات 

الطب األمريكية«.
يظهرون  »إنهم  قــائــاًل:  وتابع 

جيدة  وشخصية  تواصل  مهارات 
أنفسهم  مــع  دائــًمــا  تعاملوا  وقــد 
التعامل  عند  احترافية  بطريقة 
مـــع الــمــرضــى واألســـــر ومــقــدمــي 
ــن،  ــ ــريـ ــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة اآلخـ
ويقدمون رعاية ممتازة للمرضى، 
ويأخذون  فكري،  فضول  ولديهم 
تدريبهم على محمل الجد، لقد 
ــاء خـــريـــجـــو جــامــعــة  ــ ــبـ ــ قـــــام األطـ
الخليج العربي بعمل جيد للغاية 
في برنامجنا، ونواصل توظيفهم 
بنشاط على أساس مستمر، ومن 
طبي  تعليم  لــديــهــم  أن  الــواضــح 
الجامعية  الــمــرحــلــة  فـــي  مــمــتــاز 
استعداًدا جيًدا  وأنهم مستعدون 
لــلــتــدريــب. لــقــد كـــان مـــن دواعـــي 

سروري وجودهم في برنامجنا«.
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس جـ
الــخــلــيــج الــعــربــي الــدكــتــور خالد 
بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي أن 
الــجــامــعــة  تلقتها  الــتــي  اإلشـــــادة 
من مستشفى ومركز هنري فورد 
الطبي هي بعد توفيق اهلل تعالى 
الجامعة  تــبــذلــه  مــا  نــتــائــج  ــد  أحـ
ــود إلعـــــــــــداد وتـــخـــريـــج  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
مستوى  عــلــى  خليجيين  أطــبــاء 
ــدريـــب  ــتـ ــن الــتــعــلــيــم والـ رفـــيـــع مــ
-بإذن  ليخدموا  والعلمي  الطبي 

الــبــحــريــن من  مــمــلــكــة  فـــي  اهلل- 
خـــــالل مـــديـــنـــة الـــمـــلـــك عـــبـــداهلل 
ــي  ــز الـــطـــبـــيـــة وفـ ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــــن عـ بـ
ــيـــات فــي  ــفـ ــتـــشـ مـــنـــظـــومـــة الـــمـــسـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ولــيــســاهــمــوا 
ــز الــــكــــادر  ــزيـ ــعـ ــتـ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ مـــــع أقـ
الصحي في دولهم، ولبناء قاعدة 
صلبة  خليجية  طبية  ومنظومة 
بيئة صحية  اهلل-  -بــإذن  لضمان 
العربي،  الخليج  لمجتمع  آمــنــة 
الصحية  للتحديات  وللتصدي 
الدولية التي - ال قدر اهلل- يمكن 
أن تواجهها دول مجلس التعاون 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وذلـــك  لـ
الجامعة على  مــن خــالل حــرص 
اســـتـــقـــطـــاب نــخــبــة مــتــمــيــزة مــن 
وتطوير  التدريس،  هيئة  أعضاء 
ــيــــة الــطــبــيــة  ــرامــــج األكــــاديــــمــ ــبــ الــ
الفريدة والمبتكرة، وضمان توافر 
الــمــرافــق والــتــجــهــيــزات الــمــعــززة 

للتعليم الطبي.
كلية  قــال عميد  ومــن جانبه 
األســتــاذ  الطبية  والــعــلــوم  الــطــب 

اهلل  ضــيــف  عبدالحليم  الــدكــتــور 
الطبية  والــعــلــوم  الــطــب  كلية  إن 
بــجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي الــتــي 
تــأســســت ســنــة 1980 مــدرجــة في 
الطب،  لكليات  العالمي  الدليل 
مؤسسة   FAIMER رعــايــة  تحت 
ــهـــوض بــالــتــعــلــيــم والـــبـــحـــوث  ــنـ الـ
 WFMEو الـــــدولـــــيـــــة  الـــطـــبـــيـــة 
ــي لــلــتــعــلــيــم  ــمــ ــالــ ــعــ االتـــــــحـــــــاد الــ
الـــطـــبـــي، حــيــث يـــركـــز الــبــرنــامــج 
الــكــلــيــة عــلــى التعلم  الــطــبــي فــي 
التركيز  مــع  التطبيق  خــالل  مــن 
منهًجا  يقدم  كما  االبتكار،  على 
التكنولوجيا  يستخدم  مــتــطــوًرا 
سريرًيا  تــدريــًبــا  ويــوفــر  الحديثة 
ــيـــث يــــدمــــج الـــعـــلـــوم  مــــمــــتــــاًزا، حـ
األساسية مع الخبرة السريرية. 

منذ  الكلية  إطــار سعي  وفــي 
نــشــأتــهــا إلــــى الــتــمــيــز واالبـــتـــكـــار 
كلية  أول  أصبحت  التعليم،  فــي 
تتبنى  الخليج  منطقة  فــي  طــب 
منهًجا مجتمعًيا قائًما على حل 

المعضالت الطبية. 

�إ�سادة دولية بم�ستوى �لتعليم �لطبي لخريجي جامعة �لخليج �لعربي 

من م�ست�سفى ومركز هنري فورد �لطبي بالوليات �لمتحدة �لأمريكية

تلقت جامعة الخليج العربي إشادة دولية من مستشفى ومركز 
هنري فورد الطبي يمتدح ويثني فيه المستشفى على االحترافية 
المتميزة  العمل  وأخالقيات  العلمي  والمستوى  الرفيعة  الطبية 
تدريبهم  تلقوا  الــذيــن  العربي  الخليج  جامعة  خريجي  لألطباء 
ميتشغان  بوالية  الطبي  فــورد  هنري  ومركز  مستشفى  في  الطبي 

بالواليات المتحدة األمريكية. 

} د. عبدالحليم ضيف اهلل.} د.خالد العوهلي.

مجموعة من طالب مدر�سة �بن خلدون يبتكرون م�سروعا �إلكترونيا لحماية �لأطفال

} الباحثة البحرينية مروة محمد خالل مناقشة دراستها األكاديمية.

�ل��م��ن�����س��ة �لإخ���ب���اري���ة ل����»�أخ���ب���ار �ل��خ��ل��ي��ج« ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر«

ف���ي در�����س���ة �أك��ادي��م��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ع��ي��ن ���س��م�����س �ل��م�����س��ري��ة
القاهرة - سيد عبدالقادر

محمد  مــروة  البحرينية  الباحثة  أكــدت 
ــة أكــاديــمــيــة، نالت  مــبــارك األحــمــد فــي دراســ
جامعة  من  بامتياز  الماجستير  درجــة  عنها 
ــة، أهـــمـــيـــة الــمــنــصــة  ــريـ ــمـــصـ عـــيـــن شـــمـــس الـ
على  الــخــلــيــج«  »أخــبــار  اإلخــبــاريــة لصحيفة 
لكونها  تــويــتــر؛  االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع 
يتابعها  إخبارية  منصات  أكبر خمس  إحــدى 

المواطن البحريني على تويتر. 
قـــد عنونت  الــبــاحــثــة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
بموقع  اإلخــبــاريــة  الــمــنــّصــات  »دور  دراســتــهــا 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر« فـــي تشكيل 
معارف الجمهور البحريني نحو كوفيد 19«. 
في  الماجستير  درجـــة  على  إثــرهــا  وحصلت 
المناقشة  تمت  وقــد  ممتاز،  اإلعالم بتقدير 
ــن راشــــــد مــطــر  بـــحـــضـــور األســـــتـــــاذة خـــلـــود بــ
البحرين  مملكة  بسفارة  الثقافي  المستشار 
الدراسات  مسؤول  عارف  ومحمود  بالقاهرة، 

العليا بالملحقية الثقافية.
ــد بــأهــمــيــة وســائــل  ــمـ ــروة االحـ ــ ــرت مـ ــ وأقــ

ــال اإللــكــتــرونــي بــوجــه عــــام، ووســائــل  االتـــصـ
الخصوص؛  وجه  على  االجتماعي  التواصل 
إذ تعد من أهم ثمار االندماج بين تكنولوجيا 
أن  مــؤكــدة  االّتـــصـــاالت،  ووســائــل  المعلومات 
أدواًرا  أّدت  قــد  االجتماعي  التواصل  وســائــل 
ــة، وثــقــافــّيــة  اقـــتـــصـــادّيـــة، وســيــاســّيــة، وعــلــمــّي
ــا، وتـــعـــددت  ــهــــورهــ ــــة مــهــمــة مـــنـــذ ظــ ــّي ــّحــ وصــ
تـــارة، ومــا هو  هــذه األدوار بين مــا هــو سلبي 
ت  إيــجــابــي تــــارة أخــــرى؛ إذ إنــهــا لــطــالــمــا مــدَّ
والمواقف  المعلومات  من  بالكثير  مرتاديها 
واالتجاهات بسرعة ودقة، مساهمة بذلك في 
قدرة  أكثر  ليكونوا  وإعدادهم  وعيهم  تشكيل 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي اآلخـــريـــن، وهـــو مــا قدمته 

منصة »أخبار الخليج« باقتدار.
الجمهور  اعــتــمــاد  أن  ــة  ــدراسـ الـ وأثــبــتــت 
الــبــحــريــنــي عــلــى الــمــنــّصــات اإلخــبــاريــة على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر قد زاد في 
مــلــحــوظ، وخاصة  األخــيــرة بشكل  الــســنــوات 
ــارع أحـــــــداث جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد 19  ــســ ــاء تــ ــنــ أثــ
الحصول  بــغــرض  وذلـــك  البحرين؛  بمملكة 

ــار والــتــفــســيــرات  ــ ــبـ ــ عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات واألخـ
والتحليالت لألحداث.

مـــن خــــالل تحليل  الــــدراســــة  وتـــوصـــلـــت 
أنه  إلــى  الخليج«  »أخــبــار  منصات  تــغــريــدات 
باالتصاالت  اإلعــالمــيــة  الــرســائــل  تدعيم  تــّم 
الــشــخــصــيــة والــــصــــور والـــفـــنـــون اإلعـــالمـــيـــة 
الــمــخــتــلــفــة. كـــمـــا اهـــتـــمـــت مـــنـــّصـــة »أخـــبـــار 
الخليج« بتكوين صور ذهنية تربط الموضوع 
كوفيد  جائحة  فربطت  الجمهور؛  بمصالح 
والــســيــاســيــة  االقـــتـــصـــاديـــة  بــالــمــصــالــح   19

واالجتماعية للجمهور في معظم أخبارها.
الجمهور  اإلخــبــاريــة  الــمــنــّصــات  وحــّثــت 
الجائحة،  تــجــاه  مــحــددة  أفــعــال  اتــخــاذ  على 
واهتمت بنشر الوعي الصحي وآليات التباعد 
عن  والعمل  التعلم  وآلــيــات  بــل  االجتماعي، 
ــلـــقـــت الـــمـــنـــّصـــات الـــحـــمـــالت  ُبــــعــــد، كـــمـــا أطـ
اإلعــالمــيــة اإللــكــتــرونــيــة لــدعــم، والــتــأكــد من 
الجمهور،  لدى  المعرفية  التأثيرات  تحقيق 
والـــتـــأثـــيـــر عــلــى ســلــوكــيــاتــه وأنــشــطــتــه على 

مختلف المستويات والنواحي الحياتية.

لألعمال  الملك  جــاللــة  ممثل  رعــايــة  تحت 
الشيخ ناصر بن  الشباب سمو  اإلنسانية وشــؤون 
للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن  دشــن  خليفة،  آل  حمد 
مصطفى  الــدكــتــور  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
الــســيــد حــمــلــة »لـــولـــو لــلــرعــايــة الــخــيــريــة« الــتــي 
المؤسسة  أليــتــام  دعما  لولو  مجموعة  أطلقتها 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
ومن خالل المسح الضوئي للرمز الشريطي 
عند تسجيل المغادرة بجميع منافذ لولو، يمكن 
أم  سخيا  أكـــان  ســـواء  مبلغ  بــأي  التبرع  للعمالء 
الخيرية«  لــلــرعــايــة  »لــولــو  لحملة  دعــمــا  بسيطا 
الــمــؤســســة الملكية  والــتــي ســتــقــدم مــن خــاللــهــا 
الـــرعـــايـــة لــأليــتــام الـــذيـــن تــتــكــفــل بــهــم. وبــمــا أن 
التسوق  أكثر مواسم  أحد  يعتبر  الفضيل  الشهر 
مساندة  المجموعة  تأمل  المنطقة،  في  انتعاشا 
دعما  الــمــبــادرة  هــذه  ضمن  البحريني  المجتمع 

لهذه المبادرة النبيلة.
»يسعدني  الــســيــد:  مصطفى  الــدكــتــور  وقـــال 
لولو  لمجموعة  الفريدة  الــمــبــادرة  هــذه  تشجيع 
في شهر رمضان. ويشرفني أن تكون هذه المبادرة 
جزءا من توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشيخ ناصر بن  الشباب سمو  اإلنسانية وشــؤون 
المساهمة  إذ يحث سموه على  آل خليفة،  حمد 
في أي عمل خيري، وإن كان بسيطا، فهو ال يعد 
بسيطا إن تم القيام به بتفان. بهذه الروح نريد 

»لولو  خــالل حملة  مــن  المجتمع  إلــى  الــوصــول 
للرعاية الخيرية«.

»كـــل 100 فلس  الــســيــد:  ــاف مــصــطــفــى  ــ وأضـ
فرقا  تحدث  أن  ويمكن  أهمية،  لها  إنفاقها  يتم 
كــبــيــرا. وقـــد تــم تصميم هـــذا الــبــرنــامــج الــفــريــد 
الــمــشــاركــة  مــن  وتــمــكــيــنــه  مــانــح  لتشجيع أصــغــر 
ــروح الــعــطــاء، عــلــى اعــتــبــار أن الــمــشــاركــة تعزز  بــ
القيم لدى الجميع. لقد أظهرت مجموعة لولو 
ومسؤوليتها  المثالية  المؤسسية  روحها  بالفعل 
ــذه الــمــبــادرة  ــــالق هــ االجــتــمــاعــيــة مـــن خــــالل إطـ

النبيلة«.
اإلدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ــر  ــ ذكــ جـــانـــبـــه،  مــــن 
للمجموعة والعضو المنتدب السيد يوسف علي 
إم إيــــه: »نــؤمــن فــي مــجــمــوعــة لــولــو بـــأن الــتــقــدم 

والــنــجــاح جـــزء ال يــتــجــزأ مــن رفــاهــيــة المجتمع 
الملكية  والمؤسسة  الذي نقدم خدماتنا ألجله. 
خيرية  مؤسسة  بالفعل  هي  اإلنسانية  لألعمال 
ــة جــاللــة الــمــلــك فــي مــجــال الــســالم  تــتــرجــم رؤيــ
الــعــالــمــي وتــســيــر عــلــى خــطــى تــوجــيــهــات ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ونرى أن 
توجيهات  دعم  في  ستسهم  الخيرية  لولو  حملة 
ــالـــوصـــول إلــــى كـــل فــــرد فـــي الــمــمــلــكــة  ــيـــادة بـ الـــقـ
الذين  المحتاجين،  لأليتام  الرفاهية  وتحقيق 
هم نصب أعيننا خالل برامج العطاء في الشهر 
الكريم. نشكر المؤسسة الملكية على إتاحة هذه 
شهر  خــالل  العطاء  منح  في  للمشاركة  الفرصة 

رمضان«.
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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
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وقفات

أيرلندا جامعة  في  للجراحين  الملكية  الكلية  *افتتحت 
البحرين الطبية مركز األبحاث السريرية والجزيئية الحيوية 
بداخل مركز البحرين لألورام بالتعاون مع مستشفى الملك 
حمد الجامعي، والذي يوفر التجارب السريرية وفق المعايير 

الدولية.
البحرين لتصبح مركزا  إنما تؤهل  المهمة  الخطوة  هذه 
المستوى  العلمي على  والبحث  الرعاية الصحية  للتميز في 
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  ذكــره  ما  بحسب  الخليجي 
إضافة  للصحة،  األعــلــى  المجلس  رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
إلى أنه سيخفض من األعباء المالية واللوجستية على نظام 
الرعاية الصحية العامة، فضال عن ضمان توفر كفاءة العالج.

المبكر  للكشف  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  فــحــوصــات  *أظهرت 
حمد  الملك  مستشفى  أطلقها  الــتــي  الــقــولــون  ســرطــان  عــن 
الــجــامــعــي فــي 2019 عــن وجــــود 28 إصــابــة مــؤكــدة بــســرطــان 
القولون، منها 25 حالة في مراحل مبكرة، تم شفاؤها بشكل 
خضع  مــن  ومنهم  لها،  المناسبة  الــعــالجــات  تقديم  بعد  تــام 
لهم  أجــريــت  وآخـــرون  كيماوية،  وعــالجــات  جراحية  لعمليات 

عمليات استئصال بالمنظار.
مثل هذه الحمالت الصحية المجانية التي تقوم بها أي 
دولة من شأنها أن تقضي على الكثير من األمراض الشائعة 
أهمها  ومــن  انتشارها،  نسبة  تخفض  أو  الحالي  العصر  فــي 
مرض السرطان األكثر شيوعا اليوم على المستوى العالمي، 
مثل  توالت  المثال  سبيل  علي  العربية  مصر  جمهورية  ففي 
هذه الحمالت الحكومية المتعلقة بعدد من األمراض، وأدت 
المثال  سبيل  على  حــدث  مثلما  نهائيا،  عليها  القضاء  إلــى 
تبقى  لذلك  )فيروس سي(،  الوبائي  الكبد  التهاب  مع مرض 
الــحــاجــة مــلــحــة لــهــذه الـــمـــبـــادرات لــلــقــضــاء عــلــى الــكــثــيــر من 
األمراض والكشف المبكر عنها، ومن ثم فرصة الشفاء منها، 

إلي جانب زيادة الوعي بها، وبكيفية الوقاية منها. 
*توقع بيل غيتس رجل األعمال األشهر انتهاء استخدام 
إلــكــتــرونــي على  قــريــبــا، واســتــخــدام وشــم  األجــهــزة المحمولة 
الجلد بدال منها، موضحا بأن هذا الوشم سيستخدم لجمع 
أيضا  ستسمح  كما  ومراقبتها،  والرياضية،  الطبية  البيانات 

بإجراء المكالمات والرسائل.
ال أدرى عما إذا كان هذا الوشم أو التاتو اإللكتروني الذي 
تكنولوجية  كارثة  به سيمثل  ويتنبأ  غيتس  بيل  عنه  يتحدث 
جديدة، أم أنه سيسهم في التغلب على مصائب الهاتف النقال 

وغيره من وسائل التواصل واالتصال التي ابتلينا بها؟!!
هو حديث  ما  لكل  عبيدا  العواقب، سنظل  كانت  ومهما   
الوعي  ســوى  سلبياتها،  مــن  مفر  أمــامــنــا  ولــيــس  تكنولوجيا، 
والتوعية باستخدامها بشكل إيجابي وتلك مسؤولية يشترك 

فيها الجميع حتى ذلك المخترع لها!

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

الت�صعيد الحوثي.. 

وال�صمت الأممي

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أكدت عليه  العدائي الحوثي اإلرهابي مؤخرا، وكما  التصعيد 
الــبــحــريــنــيــة، ال يــســتــهــدف فــقــط أمـــن واســتــقــرار  وزارة الــخــارجــيــة 
امــدادات  بأمن  اإلضــرار  به  يراد  وإنما  السعودية،  العربية  المملكة 
واالستقرار  األمــن  وتهديد  العالمي،  واالقتصاد  العالمية  الطاقة 

اإلقليمي.. وهنا مربط الفرس. 
فقد بات ألي مواطن ومتابع للمشهد العالمي واإلقليمي، أن 
الحوثي  ينفذه  الــذي  اآلثــم  التصعيد  هــذا  أن  قناعة  وبكل  يــدرك 
من  فاضحا  تخاذال  ويكشف  أممي،  صمت  خلفه  يقف  اإلرهــابــي، 
أجل  من  بعض جهات  من  استفزازية  محاوالت  وأنها  دولية،  قوى 
الروسية  األزمــة  من  الخليجي  والموقف  تحديدا،  النفط  مسألة 

األوكرانية.
وإال فــمــا مــعــنــى تــحــرك مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي لــدعــوة 
اليمن،  عــن  ومباحثات  مــشــاورات  جلسة  لعقد  اليمنية  األطـــراف 
ومن ثم يتم التصعيد الحوثي اإلرهابي في هذا التوقيت..؟؟ هذا 
ومنهجية  جــيــدا،  الخليجيون  يفهمه  ومــكــشــوف،  مــعــروف  أســلــوب 
ــابـــي ويــدعــمــه، مــن أجــل  مــتــكــررة لــمــن يــقــف خــلــف الــحــوثــي اإلرهـ
في  ســواء  التحالف،  ودول  العربي  للخليج  واضحة  رسالة  إيصال 
قبل  أوراق  كسب  مسألة  وفــي  الخليجي،  والــقــرار  النفط  مسألة 
جلسة المشاورات، يعتقد »الحوثي« أنها ستكون أوراق ضغط على 

الطاولة.
يخطئ الحوثي، وال يتعلم من يقف خلفه ويدعمه ويسانده، 
أن دول الخليج العربي ال تستطيع أي جهة أن تمارس عليها سياسة 
التصعيد  أن  جــيــدا  تـــدرك  الخليجية  الــشــعــوب  وأن  الــــذراع(،  )لــي 
تتعلق  أخــرى  قـــرارات  أجــل  من  فاشلة،  أداة ضغط  الحوثي مجرد 

بالموقف الخليجي من األزمة الروسية األوكرانية.
يضم  أممي  موقف  لحشد  الغربية  الجهات  محاولة  أن  ذلــك 
يحصل  فيما  قــرارهــا  لمساندة  مــعــا،  والــعــربــيــة  الخليجية  الـــدول 
الــطــرق واألســالــيــب، األخــالقــيــة وغير  بين روســيــا وأوكــرانــيــا، بكل 
األخالقية، ال تعطي لهما الحق في إرغام وإجبار أي طرف خليجي 
تلك  فــإن  وإال  الــغــربــي،  الموقف  مــع  مواقفها  تتطابق  كــي  عــربــي، 
معي  يكن  لم  ))مــن  الشهيرة:  المقولة  للذكرى  تعيد  المحاوالت 

فهو ضدي((.
لــذلــك كــان الــمــوقــف الــســعــودي الــصــارم والــحــاســم، والــمــدعــوم 
خليجيا وعربيا، واضحا ومحددا، في اإلعالن بعدم تحمل المملكة 
العربية السعودية مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول لألسواق 
تتعرض  التي  المتواصلة  التخريبية  الهجمات  ظل  في  العالمية، 

لها منشآتها البترولية من الميليشيات الحوثية اإلرهابية.
التصعيد الحوثي المدعوم بالصمت األممي، والموقف الدولي 
المنشغل باألزمة الروسية األوكرانية، يستوجب المزيد من الوعي 
ومسائل  بقضايا  االنشغال  من  بــدال  والعربي،  الخليجي  الشعبي 
ومواقف  بشائعات  واالشــتــغــال  وطنية،  أولــويــة  ذات  ليست  وأخــبــار 
محلية، يراد للشعوب الخليجية أن تغيب عن المسألة األهم وهي: 

األمن واالستقرار واالزدهار.

تــســلــمــت جــمــعــيــة الـــهـــالل 
مــســاعــدات  البحريني  األحــمــر 
ــن داخــــــل  ــيـ ــاجـ ــتـ ــحـ ــمـ ــة لـ ــيـ ــنـ ــيـ عـ
البحرين إضافة إلى الالجئين 
الـــســـوريـــيـــن، قــدمــتــه مــجــمــوعــة 
ــة«. وشــمــلــت  ــاريـ ــتـــجـ »أبــــاريــــل الـ
8000 قطعة  الــمــســاعــدات  هــذه 
من المالبس واألحذية قيمتها 
ـــ 26 ألــف  اإلجــمــالــيــة تــقــارب الـ

دوالر أمريكي.
ويـــــــتـــــــولـــــــى فـــــــريـــــــق عـــمـــل 
الجمعية المعني حاليا جدولة 
بـــرنـــامـــج زمـــنـــي لـــتـــوزيـــع جـــزء 
مــنــهــا عــلــى األســـــر الــمــتــعــفــفــة 
الــبــحــريــن والــتــي تتلقى  داخـــل 
مساعدات شهرية من الجمعية، 
الــجــزء  الجمعية  ســتــوزع  فيما 
اآلخر على الالجئين السوريين 

في دول الجوار السوري.
ــام  ــ ــعـ ــ وأعـــــــــــــرب األمـــــــيـــــــن الـ
ــر  ــ ــمـ ــ ــالل األحـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لـــجـــمـــعـــيـــة الـ
ــارك  ــبـ الـــبـــحـــريـــنـــي األســـــتـــــاذ مـ
عــن شــكــره لمجموعة  الــحــادي 

ــرع  ــبــ ــتــ الــ هـــــــــذا  إزاء  أبــــــــاريــــــــل 
والـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدة فـــــــــي تــــوفــــيــــر 
مـــــــــواد ضــــــروريــــــة لـــألشـــخـــاص 
والـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـــتـــاجـــة، 
منوها بسعي المجموعة لتكون 
أقصى  يبذل  مجتمعيا  شريًكا 
جـــهـــده بــالــتــعــاون مــعــنــا لــدعــم 
األفـــــــــراد واألســــــــر الــمــتــعــفــفــة، 
إضـــــــــافـــــــــة إلــــــــــــى الـــــالجـــــئـــــيـــــن 

والمحتاجين خارج البحرين.
ــرح الــســيــد  ــ مــــن جـــانـــبـــه صـ
ديراج كالواني مدير المجموعة 
ــائـــاًل:  فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن قـ

أباريل  »تهدف شراكة مجموعة 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــع الـــهـــالل 
ــى تـــعـــزيـــز الــمــهــمــة  ــ ــر إلـ ــمــ األحــ
ــة نـــــحـــــو تـــحـــقـــيـــق  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
ودعــــم الــجــهــود اإلنــســانــيــة في 
الــمــجــتــمــعــات الــعــالــمــيــة الــتــي 
تحظى  أن  ونــأمــل  فيها،  تعمل 
ــل«  ــ ــ ــاريـ ــ ــ حـــمـــلـــة مــــجــــمــــوعــــة »أبـ
بالشراكة  والتوعية  للتبرعات 
البحريني  الــهــالل األحــمــر  مــع 
بــتــرحــيــب جــيــد وأن تــــؤدي إلــى 
وفــعــال  إيــجــابــي  تغيير  إحــــداث 

على متلقي هذه المساعدات«.
مـــجـــمـــوعـــة  أن  وأوضــــــــــــح 
أبــــاريــــل الــتــجــاريــة هـــي عضو 
فــي الــمــيــثــاق الــعــالــمــي لألمم 
الــمــتــحــدة وهـــي اتــفــاقــيــة غير 
مــــلــــزمــــة لـــــألمـــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــات حــــول  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـــتـــشـــجـــيـــع الـ
الـــعـــالـــم لــتــبــنــي االســـتـــدامـــة 
والـــمـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة، 
بشكل  المجموعة  تعمل  كما 
أهــداف  تنفيذ  أجــل  فعال من 
السبعة  المستدامة  التنمية 

عشر لألمم المتحدة. 

»�لهالل �لأحمر« �لبحريني تت�سلم تبرعا للمحتاجين من مجموعة »�أباريل« 

عــــــبــــــر أفــــــــــــــالم وثــــــائــــــقــــــيــــــة قــــصــــيــــرة 
)ضــوء-1(  الصناعي  القمر  تم إبراز أهمية 
الدولية  الفضاء  محطة  إلــى  أطلق  الــذي 
تم إطالقه  ثم  في 21 ديسمبر 2021، ومن 
إلى مداره الفضائي في 3 فبراير 2022، فقد 
عبرت األفالم المشاركة في المسابقة التي 
الفضاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة  الهيئة  نظمتها 
بالتعاون مع شريكها التعليمي كليفر بلي 
ــفـــرح والــتــطــلــع إلــى  عـــن شــعــور الــفــخــر والـ
اســتــجــاب  لــقــد  وتـــفـــاؤل.  بــأمــل  المستقبل 
ــاب الــبــحــريــنــي الـــمـــوهـــوب لــلــدعــوة  ــبـ ــشـ الـ
الرقمي  المحتوى  صانعي  إلــى  الموجهة 
وصانعي األفالم الطموحين ورواة القصص 
الــمــبــتــكــريــن، حـــيـــث أحـــــــرزت جـــلـــنـــار رائــــد 
بــإبــداع  القصة  حكت  والــتــي  األول  المركز 
ــالق تــحــت شــعــار  ــ مـــن الــتــصــمــيــم إلـــى اإلطـ
فيما  الفضاء«،  علوم  مستقبل  »استكشاف 
الثاني,  الــمــركــز  يــاســر  محمد  ريــم  حققت 
حيث سلطت الضوء على أهمية مثل هذا 
الفضائية،  الــبــحــريــن  مــســيــرة  فــي  الــحــدث 
حمزة  عبدالرحمن  الثالث  المركز  واحتل 
اإلبــــداع.  ينقصه  ال  وســـرد  متميز  بــعــرض 

لــقــد صـــــورت مــقــاطــع الــفــيــديــو الــفــائــزة 
ــنـــانـــوي  ــنـــاعـــي الـ ــــالق لــلــقــمــر الـــصـ ــطـ ــ االنـ
عــنــدمــا شـــرع فـــي مــهــمــتــه لــرصــد ودراســــة 
ومضات أشعة غاما األرضية )TGRs( من 
الركامية.   والــســحــب  الــرعــديــة  الــعــواصــف 
حول هذه المسابقة صرح الدكتور محمد 
إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
قــائــال:  الــفــضــاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة  للهيئة 
لشبابنا  والحماسية  الواسعة  »االستجابة 
فمشاركاتهم  والفخر،  السرور  على  تبعث 
الصحيح  المسار  على  نسير  أننا  تخبرنا 
ــام الــطــلــبــة والـــشـــبـــاب  ــهــ ــا إللــ ــودنـ ــهـ فــــي جـ
للسعي من أجل التميز في علوم الفضاء 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  ومجاالت 
والـــريـــاضـــيـــات كـــمـــســـارات تــســهــم فـــي بــنــاء 
البحرين  رؤية  وتحقق  المستقبل  بحرين 
إلى  مــدعــو  الجميع   .»2030 االقــتــصــاديــة 
المحلي  الفضاء  مجتمع  إلــى  االنضمام 
اتــصــال مــن خالل  البقاء على  مــن خــالل 
NSSA.gov. موقعنا ومــتــابــعــة  ــارة  ــ زيــ

bh أو عــبــر مــنــصــة انــســتــغــرام مــن خــالل 
 .nssa_bh حسابنا

�إعالن �لفائزين في تحدي �لفيلم �لتعريفي بالقمر �ل�سناعي »�سوء 1«

طالب  مــن  مجموعة  شــاركــت 
ابــن خــلــدون الوطنية في  مــدرســة 
مهرجان الشباب المنظم من قبل 
ــاز الــبــحــريــن تحت  مــؤســســة إنـــجـ
بنت  حــصــة  الشيخة  ســمــو  رعــايــة 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  خليفة 
بــمــشــروع  الــبــحــريــن  ــاز  إنـــجـ إدارة 
»Salamtek« لحماية األطفال. 
ــــت فــــــكــــــرة مـــــشـــــروع  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــطـ انـ
تــزايــد  إلـــى  نــظــرًا   »salamtek«
ــاالت فـــقـــدان األطـــفـــال مــؤخــرًا  حــ
فـــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي، ومــن 
هنا قررت المجموعة برئاسة زين 
زينب  كل من  اللبابيدي وعضوية 
الــدوســري،  سلمان  ويــوســف  علي، 
وبدر الغريبة، وفارس المهر، وتيما 
عــلــي رضـــا ابــتــكــار هـــذا الــمــشــروع 
الــــــذي يــســتــهــدف فـــئـــة األطـــفـــال 
خصوصًا لحمايتهم من الضياع.

ــة اإلنــــتــــاج  ــؤولــ ــســ وأفـــــــــــادت مــ

ــأن  ــي بــ ــلــ ــق زيـــــنـــــب عــ ــ ــريـ ــ ــفـ ــ فــــــي الـ
جهاز  عــن  عــبــارة   »Salamtek«
بتطبيق  مرتبط  صغير  الكتروني 
ــاء أمـــور  ــيــ ــاتـــف ذكــــي يــمــكــن أولــ هـ
حيث  طفلهم  متابعة  من  الطفل 
يــصــدر الــجــهــاز الـــذي يــكــون عـــادًة 
عــنــد الــطــفــل رنــيــنــًا عــنــد ابــتــعــاد 

الــطــفــل عــن والـــديـــه، ويــمــكــن هــذا 
الــرنــيــن مــن تتبع خــطــوات االبــن 
انتباه اآلخرين  الرنين  يلفت  كما 
الـــطـــفـــل فــــي حــالــة  إلـــــى أن هـــــذا 
 QRالـ خاصية  تتيح  كما  خــطــر. 
الجهاز  على  المطبوعة   Code
أولياء  معلومات  عرض  لآلخرين 

أمور الطفل وتمكنهم من االتصال 
مــبــاشــرة بــهــم، كــمــا يــمــكــن عــرض 
عنوان منزل الطفل مباشرة على 
وفي   .google maps تطبيق 
االلكتروني  الجهاز  انقطاع  حالة 
عن التطبيق وارتباطه بأي خدمة 
انترنت مفتوحة فإن الجهاز سوف 
يرسل موقع الطفل إلى التطبيق 
ــاء األمــــــور من  ــيــ حــيــث يــمــكــن أولــ
عرض موقع طفلهم على تطبيق 
ــاريـــخ  ــتـ ــالـ بـ  google maps

والوقت. 
وأعـــــرب أعـــضـــاء الــفــريــق عن 
إدارة  إلـــــى  وامـــتـــنـــانـــهـــم  شـــكـــرهـــم 
الوطنية  )ابن خلدون(  مدرستهم 
وإلـــــى مــؤســســة إنـــجـــاز الــبــحــريــن 
ــر لـــلـــشـــبـــاب  ــمـ ــتـ ــسـ ــمـ لـــدعـــمـــهـــم الـ
للطالب  وتشجيعهم  الــبــحــريــنــي 
وتـــدريـــبـــهـــم عــلــى االنــــخــــراط في 

سوق العمل.

جاء ذلك في خطاب تسلمته 
ــاذ الــدكــتــور  ــتـ الــجــامــعــة مـــن األسـ
ــتــــدريــــب  إيــــــــرك جــــيــــه، مــــديــــر الــ
األمراض  قسم  ورئيس  السريري 
فــورد  هنري  بمستشفى  الباطنة 
والـــبـــروفـــيـــســـور فــــي كــلــيــة الــطــب 
ــن ســتــيــت بــمــديــنــة  ــ بــجــامــعــة وايــ
ديــتــرويــت، بــواليــة مــتــشــيــجــن، إذ 
قــــال فـــيـــه: »لـــقـــد حــقــق خــريــجــو 
  )AGU( العربي  الخليج  جامعة 
ــون فـــي الــتــدريــب  ــاركـ ــشـ الـــذيـــن يـ
ــات  ــ ــدراســ ــ لـــديـــنـــا فـــــي بـــــرامـــــج الــ
الباطني  الــطــب  قسم  فــي  العليا 
أداًء جيًدا للغاية، بل إن بعضهم 
حــقــقــوا مــنــاصــب قــيــاديــة بسبب 
أدائـــهـــم الــمــتــفــوق فــي الــبــرنــامــج، 
خـــريـــجـــيـــكـــم  أن  وجــــــدنــــــا  لــــقــــد 
مشاركون للغاية ومدربون تدريًبا 
جـــيـــًدا مـــن الــنــاحــيــة الــســريــريــة، 
نظام  مــع  بسرعة  يتكيفون  وهــم 
الــرعــايــة الــصــحــيــة فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة وقـــــــادرون عــلــى رعــايــة 
مناسبة  بطريقة  لدينا  المرضى 
وثـــقـــافـــة عـــالـــيـــة. ويــتــبــع نــمــوهــم 
المهني مساًرا مشابًها  وتطورهم 
ألقرانهم الذين تدربوا في كليات 

الطب األمريكية«.
يظهرون  »إنهم  قــائــاًل:  وتابع 

جيدة  وشخصية  تواصل  مهارات 
أنفسهم  مــع  دائــًمــا  تعاملوا  وقــد 
التعامل  عند  احترافية  بطريقة 
مـــع الــمــرضــى واألســـــر ومــقــدمــي 
ــن،  ــ ــريـ ــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة اآلخـ
ويقدمون رعاية ممتازة للمرضى، 
ويأخذون  فكري،  فضول  ولديهم 
تدريبهم على محمل الجد، لقد 
ــاء خـــريـــجـــو جــامــعــة  ــ ــبـ ــ قـــــام األطـ
الخليج العربي بعمل جيد للغاية 
في برنامجنا، ونواصل توظيفهم 
بنشاط على أساس مستمر، ومن 
طبي  تعليم  لــديــهــم  أن  الــواضــح 
الجامعية  الــمــرحــلــة  فـــي  مــمــتــاز 
استعداًدا جيًدا  وأنهم مستعدون 
لــلــتــدريــب. لــقــد كـــان مـــن دواعـــي 

سروري وجودهم في برنامجنا«.
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس جـ
الــخــلــيــج الــعــربــي الــدكــتــور خالد 
بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي أن 
الــجــامــعــة  تلقتها  الــتــي  اإلشـــــادة 
من مستشفى ومركز هنري فورد 
الطبي هي بعد توفيق اهلل تعالى 
الجامعة  تــبــذلــه  مــا  نــتــائــج  ــد  أحـ
ــود إلعـــــــــــداد وتـــخـــريـــج  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
مستوى  عــلــى  خليجيين  أطــبــاء 
ــدريـــب  ــتـ ــن الــتــعــلــيــم والـ رفـــيـــع مــ
-بإذن  ليخدموا  والعلمي  الطبي 

الــبــحــريــن من  مــمــلــكــة  فـــي  اهلل- 
خـــــالل مـــديـــنـــة الـــمـــلـــك عـــبـــداهلل 
ــي  ــز الـــطـــبـــيـــة وفـ ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــــن عـ بـ
ــيـــات فــي  ــفـ ــتـــشـ مـــنـــظـــومـــة الـــمـــسـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ولــيــســاهــمــوا 
ــز الــــكــــادر  ــزيـ ــعـ ــتـ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــرانـ ــ مـــــع أقـ
الصحي في دولهم، ولبناء قاعدة 
صلبة  خليجية  طبية  ومنظومة 
بيئة صحية  اهلل-  -بــإذن  لضمان 
العربي،  الخليج  لمجتمع  آمــنــة 
الصحية  للتحديات  وللتصدي 
الدولية التي - ال قدر اهلل- يمكن 
أن تواجهها دول مجلس التعاون 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وذلـــك  لـ
الجامعة على  مــن خــالل حــرص 
اســـتـــقـــطـــاب نــخــبــة مــتــمــيــزة مــن 
وتطوير  التدريس،  هيئة  أعضاء 
ــيــــة الــطــبــيــة  ــرامــــج األكــــاديــــمــ ــبــ الــ
الفريدة والمبتكرة، وضمان توافر 
الــمــرافــق والــتــجــهــيــزات الــمــعــززة 

للتعليم الطبي.
كلية  قــال عميد  ومــن جانبه 
األســتــاذ  الطبية  والــعــلــوم  الــطــب 

اهلل  ضــيــف  عبدالحليم  الــدكــتــور 
الطبية  والــعــلــوم  الــطــب  كلية  إن 
بــجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي الــتــي 
تــأســســت ســنــة 1980 مــدرجــة في 
الطب،  لكليات  العالمي  الدليل 
مؤسسة   FAIMER رعــايــة  تحت 
ــهـــوض بــالــتــعــلــيــم والـــبـــحـــوث  ــنـ الـ
 WFMEو الـــــدولـــــيـــــة  الـــطـــبـــيـــة 
ــي لــلــتــعــلــيــم  ــمــ ــالــ ــعــ االتـــــــحـــــــاد الــ
الـــطـــبـــي، حــيــث يـــركـــز الــبــرنــامــج 
الــكــلــيــة عــلــى التعلم  الــطــبــي فــي 
التركيز  مــع  التطبيق  خــالل  مــن 
منهًجا  يقدم  كما  االبتكار،  على 
التكنولوجيا  يستخدم  مــتــطــوًرا 
سريرًيا  تــدريــًبــا  ويــوفــر  الحديثة 
ــيـــث يــــدمــــج الـــعـــلـــوم  مــــمــــتــــاًزا، حـ
األساسية مع الخبرة السريرية. 

منذ  الكلية  إطــار سعي  وفــي 
نــشــأتــهــا إلــــى الــتــمــيــز واالبـــتـــكـــار 
كلية  أول  أصبحت  التعليم،  فــي 
تتبنى  الخليج  منطقة  فــي  طــب 
منهًجا مجتمعًيا قائًما على حل 

المعضالت الطبية. 

�إ�سادة دولية بم�ستوى �لتعليم �لطبي لخريجي جامعة �لخليج �لعربي 

من م�ست�سفى ومركز هنري فورد �لطبي بالوليات �لمتحدة �لأمريكية

تلقت جامعة الخليج العربي إشادة دولية من مستشفى ومركز 
هنري فورد الطبي يمتدح ويثني فيه المستشفى على االحترافية 
المتميزة  العمل  وأخالقيات  العلمي  والمستوى  الرفيعة  الطبية 
تدريبهم  تلقوا  الــذيــن  العربي  الخليج  جامعة  خريجي  لألطباء 
ميتشغان  بوالية  الطبي  فــورد  هنري  ومركز  مستشفى  في  الطبي 

بالواليات المتحدة األمريكية. 

} د. عبدالحليم ضيف اهلل.} د.خالد العوهلي.

مجموعة من طالب مدر�سة �بن خلدون يبتكرون م�سروعا �إلكترونيا لحماية �لأطفال

} الباحثة البحرينية مروة محمد خالل مناقشة دراستها األكاديمية.

�ل��م��ن�����س��ة �لإخ���ب���اري���ة ل����»�أخ���ب���ار �ل��خ��ل��ي��ج« ع��ل��ى »ت��وي��ت��ر«

ف���ي در�����س���ة �أك��ادي��م��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة ع��ي��ن ���س��م�����س �ل��م�����س��ري��ة
القاهرة - سيد عبدالقادر

محمد  مــروة  البحرينية  الباحثة  أكــدت 
ــة أكــاديــمــيــة، نالت  مــبــارك األحــمــد فــي دراســ
جامعة  من  بامتياز  الماجستير  درجــة  عنها 
ــة، أهـــمـــيـــة الــمــنــصــة  ــريـ ــمـــصـ عـــيـــن شـــمـــس الـ
على  الــخــلــيــج«  »أخــبــار  اإلخــبــاريــة لصحيفة 
لكونها  تــويــتــر؛  االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع 
يتابعها  إخبارية  منصات  أكبر خمس  إحــدى 

المواطن البحريني على تويتر. 
قـــد عنونت  الــبــاحــثــة  أن  بــالــذكــر  جــديــر 
بموقع  اإلخــبــاريــة  الــمــنــّصــات  »دور  دراســتــهــا 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر« فـــي تشكيل 
معارف الجمهور البحريني نحو كوفيد 19«. 
في  الماجستير  درجـــة  على  إثــرهــا  وحصلت 
المناقشة  تمت  وقــد  ممتاز،  اإلعالم بتقدير 
ــن راشــــــد مــطــر  بـــحـــضـــور األســـــتـــــاذة خـــلـــود بــ
البحرين  مملكة  بسفارة  الثقافي  المستشار 
الدراسات  مسؤول  عارف  ومحمود  بالقاهرة، 

العليا بالملحقية الثقافية.
ــد بــأهــمــيــة وســائــل  ــمـ ــروة االحـ ــ ــرت مـ ــ وأقــ

ــال اإللــكــتــرونــي بــوجــه عــــام، ووســائــل  االتـــصـ
الخصوص؛  وجه  على  االجتماعي  التواصل 
إذ تعد من أهم ثمار االندماج بين تكنولوجيا 
أن  مــؤكــدة  االّتـــصـــاالت،  ووســائــل  المعلومات 
أدواًرا  أّدت  قــد  االجتماعي  التواصل  وســائــل 
ــة، وثــقــافــّيــة  اقـــتـــصـــادّيـــة، وســيــاســّيــة، وعــلــمــّي
ــا، وتـــعـــددت  ــهــــورهــ ــــة مــهــمــة مـــنـــذ ظــ ــّي ــّحــ وصــ
تـــارة، ومــا هو  هــذه األدوار بين مــا هــو سلبي 
ت  إيــجــابــي تــــارة أخــــرى؛ إذ إنــهــا لــطــالــمــا مــدَّ
والمواقف  المعلومات  من  بالكثير  مرتاديها 
واالتجاهات بسرعة ودقة، مساهمة بذلك في 
قدرة  أكثر  ليكونوا  وإعدادهم  وعيهم  تشكيل 
عــلــى الــتــأثــيــر فــي اآلخـــريـــن، وهـــو مــا قدمته 

منصة »أخبار الخليج« باقتدار.
الجمهور  اعــتــمــاد  أن  ــة  ــدراسـ الـ وأثــبــتــت 
الــبــحــريــنــي عــلــى الــمــنــّصــات اإلخــبــاريــة على 
موقع التواصل االجتماعي تويتر قد زاد في 
مــلــحــوظ، وخاصة  األخــيــرة بشكل  الــســنــوات 
ــارع أحـــــــداث جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد 19  ــســ ــاء تــ ــنــ أثــ
الحصول  بــغــرض  وذلـــك  البحرين؛  بمملكة 

ــار والــتــفــســيــرات  ــ ــبـ ــ عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات واألخـ
والتحليالت لألحداث.

مـــن خــــالل تحليل  الــــدراســــة  وتـــوصـــلـــت 
أنه  إلــى  الخليج«  »أخــبــار  منصات  تــغــريــدات 
باالتصاالت  اإلعــالمــيــة  الــرســائــل  تدعيم  تــّم 
الــشــخــصــيــة والــــصــــور والـــفـــنـــون اإلعـــالمـــيـــة 
الــمــخــتــلــفــة. كـــمـــا اهـــتـــمـــت مـــنـــّصـــة »أخـــبـــار 
الخليج« بتكوين صور ذهنية تربط الموضوع 
كوفيد  جائحة  فربطت  الجمهور؛  بمصالح 
والــســيــاســيــة  االقـــتـــصـــاديـــة  بــالــمــصــالــح   19

واالجتماعية للجمهور في معظم أخبارها.
الجمهور  اإلخــبــاريــة  الــمــنــّصــات  وحــّثــت 
الجائحة،  تــجــاه  مــحــددة  أفــعــال  اتــخــاذ  على 
واهتمت بنشر الوعي الصحي وآليات التباعد 
عن  والعمل  التعلم  وآلــيــات  بــل  االجتماعي، 
ــلـــقـــت الـــمـــنـــّصـــات الـــحـــمـــالت  ُبــــعــــد، كـــمـــا أطـ
اإلعــالمــيــة اإللــكــتــرونــيــة لــدعــم، والــتــأكــد من 
الجمهور،  لدى  المعرفية  التأثيرات  تحقيق 
والـــتـــأثـــيـــر عــلــى ســلــوكــيــاتــه وأنــشــطــتــه على 

مختلف المستويات والنواحي الحياتية.

لألعمال  الملك  جــاللــة  ممثل  رعــايــة  تحت 
الشيخ ناصر بن  الشباب سمو  اإلنسانية وشــؤون 
للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن  دشــن  خليفة،  آل  حمد 
مصطفى  الــدكــتــور  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
الــســيــد حــمــلــة »لـــولـــو لــلــرعــايــة الــخــيــريــة« الــتــي 
المؤسسة  أليــتــام  دعما  لولو  مجموعة  أطلقتها 

الملكية لألعمال اإلنسانية.
ومن خالل المسح الضوئي للرمز الشريطي 
عند تسجيل المغادرة بجميع منافذ لولو، يمكن 
أم  سخيا  أكـــان  ســـواء  مبلغ  بــأي  التبرع  للعمالء 
الخيرية«  لــلــرعــايــة  »لــولــو  لحملة  دعــمــا  بسيطا 
الــمــؤســســة الملكية  والــتــي ســتــقــدم مــن خــاللــهــا 
الـــرعـــايـــة لــأليــتــام الـــذيـــن تــتــكــفــل بــهــم. وبــمــا أن 
التسوق  أكثر مواسم  أحد  يعتبر  الفضيل  الشهر 
مساندة  المجموعة  تأمل  المنطقة،  في  انتعاشا 
دعما  الــمــبــادرة  هــذه  ضمن  البحريني  المجتمع 

لهذه المبادرة النبيلة.
»يسعدني  الــســيــد:  مصطفى  الــدكــتــور  وقـــال 
لولو  لمجموعة  الفريدة  الــمــبــادرة  هــذه  تشجيع 
في شهر رمضان. ويشرفني أن تكون هذه المبادرة 
جزءا من توجيهات ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشيخ ناصر بن  الشباب سمو  اإلنسانية وشــؤون 
المساهمة  إذ يحث سموه على  آل خليفة،  حمد 
في أي عمل خيري، وإن كان بسيطا، فهو ال يعد 
بسيطا إن تم القيام به بتفان. بهذه الروح نريد 

»لولو  خــالل حملة  مــن  المجتمع  إلــى  الــوصــول 
للرعاية الخيرية«.

»كـــل 100 فلس  الــســيــد:  ــاف مــصــطــفــى  ــ وأضـ
فرقا  تحدث  أن  ويمكن  أهمية،  لها  إنفاقها  يتم 
كــبــيــرا. وقـــد تــم تصميم هـــذا الــبــرنــامــج الــفــريــد 
الــمــشــاركــة  مــن  وتــمــكــيــنــه  مــانــح  لتشجيع أصــغــر 
ــروح الــعــطــاء، عــلــى اعــتــبــار أن الــمــشــاركــة تعزز  بــ
القيم لدى الجميع. لقد أظهرت مجموعة لولو 
ومسؤوليتها  المثالية  المؤسسية  روحها  بالفعل 
ــذه الــمــبــادرة  ــــالق هــ االجــتــمــاعــيــة مـــن خــــالل إطـ

النبيلة«.
اإلدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ــر  ــ ذكــ جـــانـــبـــه،  مــــن 
للمجموعة والعضو المنتدب السيد يوسف علي 
إم إيــــه: »نــؤمــن فــي مــجــمــوعــة لــولــو بـــأن الــتــقــدم 

والــنــجــاح جـــزء ال يــتــجــزأ مــن رفــاهــيــة المجتمع 
الملكية  والمؤسسة  الذي نقدم خدماتنا ألجله. 
خيرية  مؤسسة  بالفعل  هي  اإلنسانية  لألعمال 
ــة جــاللــة الــمــلــك فــي مــجــال الــســالم  تــتــرجــم رؤيــ
الــعــالــمــي وتــســيــر عــلــى خــطــى تــوجــيــهــات ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. ونرى أن 
توجيهات  دعم  في  ستسهم  الخيرية  لولو  حملة 
ــالـــوصـــول إلــــى كـــل فــــرد فـــي الــمــمــلــكــة  ــيـــادة بـ الـــقـ
الذين  المحتاجين،  لأليتام  الرفاهية  وتحقيق 
هم نصب أعيننا خالل برامج العطاء في الشهر 
الكريم. نشكر المؤسسة الملكية على إتاحة هذه 
شهر  خــالل  العطاء  منح  في  للمشاركة  الفرصة 

رمضان«.

م��ج��م��وع��ة ل��ول��و ت��ت��ع��اون م���ع �ل��م��وؤ���س�����س��ة �ل��م��ل��ك��ي��ة ل��الأع��م��ال 
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تــــمــــاشــــًيــــا مــــــع الـــحـــمـــلـــة 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا شـــركـــة ريــنــرز 
في  الــشــركــة  داخـــل  لأللمنيوم 
قّيمها  لتجديد  فــبــرايــر  شــهــر 
المحورية، نظمت شركة رينرز 
ــرق األوســــــــــط، الــمــكــتــب  ــشـ ــلـ لـ
اإلقــلــيــمــي لــلــشــركــة الـــمـــزودة 
ــع  ــواقــ ــول األلـــمـــنـــيـــوم الــ ــلـ ــحـ لـ
بــلــجــيــكــا، سلسلة  فـــي  مــقــرهــا 
ــي مــقــرهــا  ــن الـــفـــعـــالـــيـــات فــ مــ

ومستودعها في البحرين.
جاء ذلك في أعقاب إقامة 
فـــي مكتب  إقــلــيــمــيــة  فــعــالــيــة 
دبـــــــي، شـــــــارك فـــيـــهـــا مــوظــفــو 
ومــصــر  األردن  مــــن  الـــشـــركـــة 
أنشطة  ضمن  والــعــراق  وقطر 

المجموعات.
وقـــــــال ديـــــــرك بـــونـــتـــريـــدر 
لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
كـــانـــت  اآلن،  »حــــتــــى  ــرز:  ــ ــنــ ــ ريــ
رحــلــتــنــا صــعــبــة لــلــغــايــة، كما 
واجهناها  التي  التحديات  أن 
خــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية زادت األمور صعوبة. 
ولكننا أظهرنا قدًرا كبيًرا من 
المرونة، ونشهد نمًوا ملموًسا 

كل عام«.
مـــن جــانــبــه، قـــال الــمــديــر 
التنفيذي لشركة رينرز الشرق 
اإلقليمي  المكتب   – األوســط 
ــرز لـــأللـــمـــنـــيـــوم  ــ ــنــ ــ ــة ريــ ــركــ ــشــ لــ
عــلــي خــلــف إن »الــقــّيــم األربـــع 
الجرأة،  تتركز على  المحورية 
واالهتمام، والشغف، واالتحاد، 
ــة فــي  ــغــــروســ وهـــــــذه الـــقـــيـــم مــ

ثــقــافــة مــجــمــوعــة ريـــنـــرز، وقــد 
ــة فــي  ــلـ ــمـ ــحـ ــذه الـ ــ ــ ُطـــــرحـــــت هـ
مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان واألســــــواق 
لتعزيز المشاعر الكامنة وراء 
كـــل قــيــمــة، وكــيــف يــحــتــاج كل 
موظف إلى دمجها في حياته 

اليومية«. 
يواصل  القيم  وحول هذه 
خــلــف حــديــثــه بـــالـــقـــول: »فــي 
ــــدى األوضـــــــــــاع  ــحـ ــ ــتـ ــ ريـــــــنـــــــرز نـ
الـــقـــائـــمـــة، فــنــتــســم بـــالـــجـــرأة، 
على  نحرص  حيث  والــشــغــف، 
تــقــديــم األفــضــل لــديــنــا، نحن 
)نــهــتــم( بــزمــائــنــا وشــركــائــنــا 
والعالم  ومجتمعنا  ومــورديــنــا 
الــــــــذي نـــعـــيـــش فــــيــــه، ونــبــقــى 
مـــّتـــحـــديـــن، نــشــعــر ونــتــصــرف 
بــاعــتــبــارنــا جــــــزًءا مـــن عــائــلــة 

واحدة«. 
الـــشـــركـــة  أن  ــى  ــ إلــ وأشــــــــار 
القيم  هــذه  تعزيز  على  دأبـــت 

ــة داخــــــــــل نـــفـــوس  ــ ــوريـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
ــه عــنــدمــا  ــد أنــ ــ مــوظــفــيــهــا، وأكـ
تــنــدمــج هـــذه الــقــيــم بــالــكــامــل 
الــمــوظــفــيــن فإنها  نــفــوس  فــي 
إلـــــى األطــــــــراف ذات  ســتــمــتــد 
العماء  ذلــك  في  بما  الصلة، 

والشركاء والموردين. 
وذكر أن سلسلة الفعاليات 
واألنـــشـــطـــة الـــتـــي أقــيــمــت في 
الــمــنــطــقــة ركــــزت عــلــى الــقــيــم 
كل  مــن  المتوقعة  المشتركة 
موظف في رينرز، وقد تضمن 
ذلــــــك مـــخـــتـــلـــف الـــجـــنـــســـيـــات 

والثقافات.
غرس  تــم  »وبينما  وتــابــع: 
ــر األنـــشـــطـــة  ــبـ ــم عـ ــيـ ــقـ هــــــذه الـ
فرق  بناء  ومفاهيم  المبهجة 
نفسها  الــحــمــلــة  ــإن  فــ الــعــمــل 
ــلــــى نــــقــــل مــــبــــادئ  حــــرصــــت عــ
وراء  تكمن  ومــســتــنــيــرة  مهمة 

القيم المحورية لرينرز«.

بــــحــــث الـــــفـــــريـــــق طــبــيــب 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــد اهلل 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة،  آل 
الدكتور  مــع  للصحة،  األعــلــى 
أحـــمـــد عــبــدالــحــمــيــد الــشــيــخ، 
مـــديـــر عـــــام مــعــهــد الــبــحــريــن 
للدراسات المصرفية والمالية 
بين  الـــتـــعـــاون  ســبــل   ،)BIBF(
الــجــانــبــيــن فـــي مــجــال تــدريــب 
ــوارد الــبــشــريــة  ــ ــمــ ــ وتــــطــــويــــر الــ
القطاع  في  سيما  ال  الوطنية 

الصحي. 
جــــــاء ذلــــــك خــــــال زيــــــارة 
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
بن عبد اهلل آل خليفة لمعهد 
البحرين للدراسات المصرفية 
والمالية، يرافقه عدد من كبار 
مـــســـؤولـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
المواضيع  مختلف  لمناقشة 
ذات االهتمام المشترك، حيث 
كـــان فـــي االســتــقــبــال الــدكــتــور 
ــــخ وعـــــــــــدد مـــن  ــيـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــ ــمــ ــ أحــ

موظفي المعهد.
ــبـــة؛ قـــال  ــنـــاسـ وبــــهــــذه الـــمـ
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
بن عبد اهلل آل خليفة »نفتخر 
متقدم  تعليمي  صــرح  بــوجــود 
في مملكتنا، يهدف إلى تطوير 

وتــعــزيــز الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة، 
ــد عــاقــتــنــا  ــيـ ــوطـ ــتـ ونــــســــعــــى لـ
ــع  ــرفـ ــل الــــمــــشــــتــــرك لـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
ــة والــقــيــاديــة  ــ الــكــفــاءات اإلداريـ
 )BIBF( مــعــهــد  مـــع  بــالــتــعــاون 
وتعزيز الجودة والتنافسية في 
تقديم الخدمات الصحية بما 

يلبي تطلعات المستفيدين«.
العام  المدير  قــال  وبـــدوره 
أحمد  الدكتور   )BIBF( لمعهد 

الشيخ: »تشرفنا بزيارة معالي 
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
بن عبد اهلل آل خليفة، والوفد 
مناقشة  تمت  حيث  الــمــرافــق، 
ــن أوجــــــه الـــتـــعـــاون  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
الــــمــــشــــتــــرك بـــــهـــــدف تـــطـــويـــر 
مـــهـــارات الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، ال 
ســيــمــا فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، 
وذلـــــــــــك لــــــارتــــــقــــــاء بـــــــــــاألداء 

الوظيفي ورفع الكفاءة«.

العدد )16074( - السنة السابعة واألربعون - األحد 24 شعبان 1443هـ - 27 مارس 2022م 10

حتت رعاية وزير املالية واالقت�صاد الوطني

العربية المال  اأ�سواق  التحاد  ال�سنوي  الموؤتمر  ت�ست�سيف  البحرين  بور�سة 
استضافتها  الــبــحــريــن  بــورصــة  أعــلــنــت 
الــمــؤتــمــر الــســنــوي التـــحـــاد أســـــواق الــمــال 
الــعــربــيــة، أكــبــر حــدث لــلــبــورصــات واألســـواق 
رعاية  تحت  األوســــط،  الــشــرق  فــي  المالية 
وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ 
الــمــالــيــة واالقــتــصــاد الــوطــنــي، حــيــث يعقد 
ــام بــشــكــل  ــعــ ــذا الــ ــ ــام هـ ــقـ الـــمـــؤتـــمـــر الــــــذي يـ
السنوي  »المؤتمر  عــنــوان  تحت  افــتــراضــي 
البحرين  الــعــربــيــة:  الــمــال  أســــواق  التــحــاد 
الــــجــــاري،  مـــــــارس  و30   29 يــــومــــي   »2022
الــمــؤتــمــر االجــتــمــاع  عــلــى هــامــش  وسيعقد 
الـــســـنـــوي التـــحـــاد أســــــواق الـــمـــال الــعــربــيــة 
بــحــضــور أكــثــر مـــن 21 عـــضـــًوا مـــن أعــضــاء 
العربية، مــن ضمنهم  الــمــال  أســـواق  اتــحــاد 
األوراق  ألســـــــواق  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون  ـــاء  ـــرؤســ الــ
المالية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، وشركات الوساطة المالية، وأمناء 

الحفظ وغرف المقاصة.
ويــــهــــدف »الـــمـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي التـــحـــاد 
أســــواق الــمــال الــعــربــيــة: »الــبــحــريــن 2022« 
لـــألســـواق المالية  بــيــئــة مــواتــيــة  إلـــى خــلــق 
فيها،  والــســيــولــة  تكاملها  وتــعــزيــز  العربية 
دوًرا  المؤتمر  يلعب  ذلــك،  إلــى  وبــاإلضــافــة 
رئــيــســًيــا فــي خــلــق أرضــيــة مشتركة مــا بين 
قـــادة األســــواق الــمــالــيــة الــعــربــيــة والــخــبــراء 
أن  المتوقع  ومــن  والــدولــيــيــن،  اإلقليميين 

من  مشارًكا   350 من  أكثر  المؤتمر  يجذب 
الــمــخــتــلــفــة، وســيــجــمــع هيئات  الـــبـــورصـــات 
الوساطة  وشــركــات  المالية  الــســوق  تنظيم 
والصحفيين  االستثمار  صناديق  ومديري 

االقتصاديين.
ويستقبل المؤتمر متحدثين محليين 
وإقــلــيــمــيــيــن ودولــيــيــن إللــقــاء الــضــوء على 
الموضوعات الرئيسية والمواضيع المهمة، 
ــــك االســـتـــثـــمـــار فــــي مـــمـــارســـات  بـــمـــا فــــي ذلـ

وحوكمة  واالجــتــمــاعــيــة  البيئية  الــحــوكــمــة 
الشركات، وتحديات إدارة المقاصة واإليداع 
عمليات  ورقمنة  المستقبل،  فــي  المركزي 
مــا بعد الـــتـــداول، والــتــمــويــل الــمــتــوافــق مع 
ــادة اســتــثــمــارات  ــ الــشــريــعــة اإلســـامـــيـــة، وزيــ
ــات بــيــع بــيــانــات  ــدمـ الــتــجــزئــة، وتـــطـــويـــر خـ
التكنولوجيا  عصر  تنامي  وتبني  الــســوق، 
ــرح الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن  ــ الــتــنــظــيــمــيــة. وصــ
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

تــنــظــيــم  »إن  قــــائــــا:  ــريـــن  ــبـــحـ الـ لـــبـــورصـــة 
واستضافة المؤتمر السنوي التحاد أسواق 
المال العربية يقدم فرصة فريدة من نوعها 
وشــركــات  والــدولــيــة،  اإلقليمية  لــلــبــورصــات 
لمناقشة  التنظيمية  والــجــهــات  الــوســاطــة، 
المواضيع الرئيسية حول سوق رأس المال 
إننا على  التجارب والخبرات، حيث  وتبادل 
ستمهد  جديدة  أفكارا  المؤتمر  بطرح  ثقة 
الطريق لمزيد من التعاون بين المشاركين 
أجل  مــن  الــمــال  رأس  فــي ســوق  الرئيسيين 
عــلــى  ــال  ــمــ الــ رأس  أســـــــواق  وتـــطـــويـــر  دعـــــم 
وتسهيل  واإلقــلــيــمــي  المحلي  المستويين 

عملية الترابط«.
الـــســـنـــوي  ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ أن  إلــــــــى  ــار  ــ ــشـ ــ يـ
التـــحـــاد أســـــواق الـــمـــال الــعــربــيــة يــعــد أحــد 
أكــثــر األحـــــداث الــســنــويــة الــمــرتــقــبــة، حيث 
مسؤولي  بين  تجمع  رئيسية  منصة  يــوفــر 
البورصات العربية وصناع القرار في أسواق 
القضايا  واستعراض  لمناقشة  المال  رأس 
كما  بالقطاع،  المتعلقة  المهمة  الرئيسية 
أســواق  مجال  في  التعاون  المؤتمر  يشجع 
بيئة  في  المعرفة  تبادل  ويعزز  المال،  رأس 
على  كذلك  ويشجع  ومتنوعة،  ديناميكية 
ــادل أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات فـــي الــمــنــطــقــة  ــبـ تـ
مـــن خـــال تــوفــيــر أفــضــل فـــرص الــتــواصــل 

الممكنة.

} الشيخ خليفة بن إبراهيم.} الشيخ سلمان بن خليفة.

رم�سان في  ال�سيارات  قرو�ض  على  كبيرة  مزايا  يقدم  والكويت«  ب��ن��ك ال�����س��ام ُي��ع��ل��ن ال��ن�����س��خ��ة ال��ج��دي��دة »البحرين 

م�����ن ب����رن����ام����ج »دان�����������ات ل���ل���ت���وف���ي���ر« 

للوقت  م�سيعة  اإ�سابة  دون  من  عمل  �ساعة  مايين   8 يحققون  بناغاز  موظفو 

رئي��ض »االأع�لى لل�سحة« ي�زور المق�ر الج�دي�د 

BIBF ويبح���ث التع���اون الم�ست��رك لمعه���د 

»ري���ن���رز ال�����س��رق االأو�����س����ط« ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ات 

ل���ت���ع���زي���ز م���ف���اه���ي���م ب����ن����اء ف������رق ال��ع��م��ل

أعلن بنك السام عن طرح 
ــات لــلــتــوفــيــر لــعــام  ــ بــرنــامــج دانـ
حيث  مــخــتــلــف،  بــشــكــل   2022
ســتــنــطــلــق الــنــســخــة الــجــديــدة 
»عام  البرنامج تحت شعار  من 
مــلــيء بــالــذهــب« وذلـــك ابــتــداًء 
وحتى   2022 أبــريــل  شــهــر  مــن 
استبدال  وسيتم   .2023 مارس 
من  بــأخــرى  النقدية  الــجــوائــز 

الذهب الخالص عيار 24.
وتــتــضــمــن نــســخــة بــرنــامــج 
لــعــام 2022  لــلــتــوفــيــر«  ــات  ــ »دانــ
ــارة عـــن 10  ــبـ ــز يــومــيــة عـ ــوائـ جـ
جـــرامـــات مــن الــذهــب وجــوائــز 
 0.5 عــــــــن  عــــــــبــــــــارة  شـــــهـــــريـــــة 

كيلوجرام وكيلوجرام واحد من الذهب، باإلضافة 
من  كيلوجرامات   10 وهــي  الكبرى  الجائزة  إلــى 

الذهب.
ــرح مــحــمــد بــوحــجــي  ــذه الــمــنــاســبــة، صــ ــهـ وبـ
رئــيــس الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد فــي بنك 
الــســام قـــائـــًا: »يــســعــدنــا اإلعــــان عــن النسخة 
ــات لــلــتــوفــيــر« والــتــي  ــ الــجــديــدة مــن بــرنــامــج »دانـ
الذهبية،  الجوائز  من  مجموعة  بتقديم  تتميز 
ُتعد  والــتــي  العالية  الــذهــب  لقيمة  نــظــًرا  وذلـــك 
استثماًرا مضموًنا وادخــاًرا للمستقبل. وإن هذه 
الخطوة ستساهم في تعزيز مكانتنا في القطاع 
المصرفي، كونها سُتميزنا في السوق وسُتمكننا 

وندعو  المنافسة.  تــصــدر  مــن 
الــجــمــيــع لـــزيـــادة مــبــلــغ ومـــدة 
ــاب  ــسـ ــي حـ ــ ــم فــ ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
دانــــــــات لـــلـــتـــوفـــيـــر لــمــضــاعــفــة 
فـــرص فـــوزهـــم بــهــذه الــجــوائــز 

االستثنائية«.
ــنـــك  ــن بـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــزبـ ــ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ــــول الــســحــب على  الـــســـام دخـ
جـــوائـــز الـــبـــرنـــامـــج مـــن خــال 
فــتــح حـــســـاب دانــــــات لــلــتــوفــيــر 
ديــــنــــارا   50 مـــبـــلـــغ  واســـتـــثـــمـــار 
وُيمكن  ــى.  أدنــ كــحــد  بحرينيا 
الحساب  فــتــح  إتــمــام خــطــوات 
خال دقائق عن طريق تطبيق 
بـــنـــك الــــســــام الـــرقـــمـــي الــــذي 
يتم  د.ب   50 كـــل  ــأن  بــ عــلــًمــا  بــســهــولــتــه،  يــتــمــيــز 
الــحــســاب واالحــتــفــاظ بالمبلغ  اســتــثــمــارهــا فــي 

لفترة أطول تزيد من فرصهم للفوز.
بتسجيل  يبادرون  الذين  الزبائن  وسيتمكن 
وتفعيل حساب برنامج مكافآت الوالء، من كسب 
نقاط الوالء عند احتفاظهم بمبلغ اإليداع في 
هذه  استبدال  وُيمكن  للتوفير«.  »دانـــات  حساب 
المكافآت  مــن  واســعــة  مجموعة  ُمقابل  النقاط 
االســتــرداد  خيار  ضمنها  ومــن  القّيمة،  والــمــزايــا 
ــال الـــطـــيـــران وحــــجــــوزات الــســفــر،  ــيـ الــنــقــدي وأمـ
وغيرها المزيد من المكافآت التي يمكن االطاع 
عليها عبر التطبيق اإللكتروني الخاص بالبنك.

} محمد بوحجي.

البحرين  غـــاز  أعــلــنــت شــركــة 
موظفيها  أن  )بــنــاغــاز(  الوطنية 
جديد  إنجاز  تحقيق  استطاعوا 
ــة بـــإكـــمـــال  ــســــامــ ــي مــــجــــال الــ ــ فـ
8 مــايــيــن ســاعــة عــمــل مـــن دون 

إصابة مضيعة للوقت. 
ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
الدكتور الشيخ محمد بن خليفة 
الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  آل خــلــيــفــة 
قائا: إن هذا اإلنجاز جاء نتيجة 
التزام جميع الموظفين بمبادئ 
وإدراكهم  التام  ووعيهم  السامة 
ــل لـــمـــعـــنـــى الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــامــ ــكــ الــ
في  أخــذنــا  إذا  وخــاصــة  المهنية، 
االعتبار التحديات التي فرضتها 

جائحة كورونا )كوفيد 19(. 
كــــمــــا يـــــأتـــــي هــــــــذا اإلنـــــجـــــاز 
كــإضــافــة قــّيــمــة إلــــى اإلنـــجـــازات 
ــوز  األخـــــيـــــرة والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي فـ
الشركة بجائزة السامة الدولية 
 Best in« الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  عـــن 
من   2021 لعام   »Country Award
ــة الــبــريــطــانــي  ــســـامـ مــجــلــس الـ
إلى  إضــافــة  المتحدة  بالمملكة 

الــتــي حققتها  الــجــوائــز األخـــرى 
في  التميز  وهي: جائزة  الشركة، 
السامة  المجلس  من  السامة 
المتحدة،  بالمملكة  البريطاني 
وجائزة المركز الثاني في القطاع 

الدولية،  السامة  لجائزة  األول 
وجائزة السجل المثالي، وجائزة 
ــــدون  بـ ــل  ــمـ ــة عـ ــاعــ ــن ســ ــيـ ــايـ 6 مـ
حوادث من جمعية مصنعي الغاز 

بالواليات المتحدة األمريكية. 

التنفيذي  الرئيس  وأضــاف 
المهنية  الــســامــة  منهجية  أن 
ــرة فــي  ــمـ ــتـ ــورة مـــسـ ــ ــصـ ــ قـــائـــمـــة بـ
جميع مرافق الشركة، من خال 
ــارم بــالــمــعــايــيــر  ــ ــصـ ــ االلـــــتـــــزام الـ

الــتــي وضــعــتــهــا هيئات  الــدولــيــة 
مــتــخــصــصــة ذائـــعـــة الــصــيــت في 
ــؤون الــــســــامــــة. ويــــأتــــي هـــذا  ــ ــ شـ
اإلنـــجـــاز لــيــؤكــد الـــتـــزام الــشــركــة 
في  العالية  بالمستويات  الــتــام 

هذا المجال. 
وأشـــــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور الـــشـــيـــخ 
ــم  ــالـــدعـ ــد بـــــن خـــلـــيـــفـــة بـ ــمـ مـــحـ
الشركة  تلقاه  الــذي  الامحدود 
والمتابعة  الرشيدة  القيادة  من 
الشيخ ناصر  الحثيثة من سمو 
بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
ــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمــ الـــمـــلـــك لــــألعــ
وشــــؤون الــشــبــاب رئــيــس مجلس 
للنفط  القابضة  الــشــركــة  إدارة 
والـــغـــاز وتــوجــيــهــاتــه الــمــســتــمــرة 
تحقيق  نحو  دافــعــا  تشكل  التي 
ــد مـــــن اإلنـــــــجـــــــازات مــن  ــزيــ ــمــ الــ
أجـــــــل رفــــعــــة وازدهـــــــــــــار مــمــلــكــة 
تطوير  بغية  الــغــالــيــة  الــبــحــريــن 
هــــذا الـــقـــطـــاع الـــحـــيـــوي الــمــهــم 
موارده  على  المحافظة  وضمان 
ــه تــحــقــيــقــا لـــرؤيـــة  ــتــ ــدامــ ــتــ واســ

البحرين االقتصادية 2030.

كشف بنك البحرين والكويت؛ 
البنك الرائد في مجال الخدمات 
ــيـــة لــــألفــــراد  ــيـــة والـــمـــصـــرفـ ــالـ الـــمـ
عزمه  البحرين؛  في  والمؤسسات 
تقديم مزايا متعددة على قروض 
شراء السيارات خال شهر رمضان 
الـــكـــريـــم، وذلــــــك فــــي إطــــــار رغــبــة 
الــبــنــك مــشــاركــة عــمــائــه الـــكـــرام 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  وجــمــيــع 

فرحة هذا الشهر الفضيل.
ــريــــن  ــبــــحــ ــك الــ ــ ــنـ ــ وأوضــــــــــــــح بـ
ــــروض  والــــكــــويــــت أنــــــه ســـيـــقـــدم قـ
فائدة  بسعر  هــذه  السيارات  شــراء 
إضافة  للغاية،  تنافسي  تفضيلي 
إلـــى تــأمــيــن مــجــانــي عــلــى الحياة 
ستتاح  كــمــا  الـــقـــرض.  مـــدة  طيلة 
السيارات  قـــروض  عــمــاء  لجميع 
في  لــلــدخــول  فــرصــة  المعتمدين 
سحب للفوز بجائزة نقدية بقيمة 
وســتــتــوافــر  بــحــريــنــي  ديـــنـــار   500

الجائزة لـ 30 عميا.

جـــمـــيـــع  أن  ــــك  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ وذكـــــــــــر 
الــمــقــتــرضــيــن ســيــحــظــون أيــضــا 
بفرصة الدخول على سحب على 
إسقاط مبلغ القرض جزئيا بحد 
أقصى 5000 دينار بحريني وذلك 

ــبــــادرة الــبــنــك بــمــنــاســبــة  ضــمــن مــ
الذكرى الخمسين على تأسيسه. 
ــمـــاء  ــعـ ــيـــع الـ ــمـ ــيــــكــــون جـ كــــمــــا ســ
ــا  ــًضــ ــن مـــؤهـــلـــيـــن أيــ ــديـ ــمـ ــتـ ــعـ ــمـ الـ
السحوبات  جميع  فــي  للمشاركة 

القادمة حتى 24 يناير 2023.
وقــــال الــدكــتــور عــــادل ســالــم، 
المصرفية  الــخــدمــات  عــام  مــديــر 
والكويت  البحرين  ببنك  لألفراد 
فـــي تــصــريــح لـــه بــهــذه الــمــنــاســبــة 
ــه إضـــافـــة إلــــى جــمــيــع الــمــزايــا  إنــ
البنك  الــتــي ســيــوفــرهــا  الــســابــقــة 
عـــلـــى قـــــــروض الـــــســـــيـــــارات، فــقــد 
حـــرص الــبــنــك أيــضــا عــلــى إتــاحــة 
أمــام  بيسر وسهولة  الــقــرض  هــذا 
الـــراغـــبـــيـــن، بــمــا فـــي ذلــــك مــزيــد 
وتسريع  اإلجــــراءات،  تبسيط  من 
الـــمـــوافـــقـــات، وخـــطـــط الــتــســديــد 
المرنة وفقا لمدد زمنية متعددة 
يــتــنــاســب مــع مــائــة العميل  بــمــا 

المالية.

} د. عادل سالم.

دعت اللجنة األهلية لتطوير 
ســـــوق الـــمـــنـــامـــة الـــقـــديـــم هــيــئــة 
والــمــعــارض  للسياحة  الــبــحــريــن 
الفعاليات  مــن  المزيد  لتنظيم 
ــارض والـــمـــهـــرجـــانـــات في  ــعـ ــمـ والـ
سوق المنامة القديم، بما يسهم 
فـــي دعــــم جـــهـــود إحـــيـــاء الــســوق 
وجــــذب الــمــزيــد مـــن الــمــرتــاديــن 
له من مواطنين ومقيمين وزوار 

وسياح.
وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــلــجــنــة 
المنامة  ســـوق  لتطوير  األهــلــيــة 
القديم محمود النامليتي أهمية 
البناء على النتائج الطيبة التي 
يحققها مهرجان »ذهب المنامة« 
الــــذي تــنــظــمــه هــيــئــة الــســيــاحــيــة 
حاليا في سوق المنامة القديم، 

بالفعل  الــمــهــرجــان  هـــذا  ونــجــاح 
فـــي إنـــعـــاش الـــحـــركـــة الــتــجــاريــة 
والسياحية فيه، وقال »نلمس في 
سوق المنامة القديم أن مهرجان 
ــب الـــمـــنـــامـــة تــمــكــن بــالــفــعــل  ــ ذهـ
مــن إنــعــاش لــيــس فــقــط محات 
الـــذهـــب فـــي الـــســـوق، بـــل مجمل 
والمقاهي  والــمــطــاعــم  المتاجر 
تنظم  الــهــيــئــة  وأن  خــاصــة  فــيــه، 
ــذا الـــمـــهـــرجـــان  ــ ــامــــش هــ ــلـــى هــ عـ
لجميع  حافا  فعاليات  برنامج 
ــلـــة وتــــقــــدم جـــوائـــز  أفــــــــراد الـــعـــائـ

مجزية«.
الــنــجــاح يدفعنا  »هـــذا  وقـــال 
لتنظيم  الــســيــاحــة  هيئة  لــدعــوة 
ــد مـــــــن الــــمــــهــــرجــــانــــات  ــ ــزيــ ــ ــمــ ــ الــ
ــوق، مثل  ــسـ الــمــتــخــصــصــة فـــي الـ

ــة  ــيـ ــراثـ ــتـ ــان األســـــــــــواق الـ ــرجــ ــهــ مــ
لـــجـــذب الـــــــزوار والـــســـيـــاح لــســوق 
أو  الــــحــــداديــــن  أو  الــــطــــواويــــش 
المأكوالت  مهرجان  أو  األقمشة، 

الشعبية انطاقا من محال مثل 
آلو بشير ومقهى حاجي ومطعم 

القرية التراثية وغيرها«.
وأكـــــد الــنــامــلــيــتــي اســتــعــداد 
تجار سوق المنامة القديم لدعم 
جــهــود هــيــئــة الــســيــاحــة فـــي هــذا 
االتجاه، وذلك من خال تقديم 
للزوار، وجوائز  خصومات جاذبة 
المساهمة  إلــى  إضــافــة  مــجــزيــة، 
ــهـــود اإلعــــــــداد والــتــنــظــيــم  فــــي جـ
في  أن  »نعتقد  ــال  وقـ والــتــرويــج، 
ذلك مصلحة مشتركة للجميع، 
لنا كتجار، وللسوق كمعلم تراثي 
البحريني  ولــاقــتــصــاد  ســيــاحــي، 

ككل«.
وأعــــــــــرب عـــــن أمــــلــــه فـــــي أن 
تسريع  فــي  الــجــهــود  هـــذه  تسهم 

القديم  الــمــنــامــة  اســتــعــادة ســـوق 
لــمــكــانــتــه الـــتـــي يــســتــحــقــهــا فــي 
صــــــــدارة الـــمـــقـــاصـــد الــســيــاحــيــة 
والخليج  البحرين  مستوى  على 
ــي، خــــاصــــة وأنــــــــه واحـــــد  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدم األســـــــــواق الـــتـــجـــاريـــة  ــ ــ مــــن أقـ
ــنـــه انــطــلــقــت  فـــي الــمــنــطــقــة، ومـ
الــكــثــيــر مــن الــعــائــات الــتــجــاريــة 
الــبــحــريــنــيــة، ويــضــم الــكــثــيــر من 
فيه  وتتنشر  الــتــراثــيــة،  الــمــبــانــي 
تــجــســد  مـــخـــتـــلـــفـــة  عـــــبـــــادة  دور 
الــتــعــايــش والـــتـــآخـــي الــحــضــاري 
البحرين  فــي  كـــان ســائــدا  الــــذي 
عـــبـــر الــــعــــصــــور، ويـــعـــتـــبـــر مـــركـــز 
والــســيــاح  ــزوار  ــلـ لـ األول  الـــجـــذب 
والمنطقة  الــعــربــي  الخليج  مــن 

والعالم.

بعد نجاح »ذهب المنامة«.. دعوة  لتنظيم المزيد من الفعاليات في �سوق المنامة

} محمود النامليتي.
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1290019
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16074/pdf/1-Supplime/16074.pdf?fixed7767
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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امللتقى اخلليجي للجمعيات

 ال�شحفية يبحث توحيد اخلطاب الإعالمي

ال�شحفيني  جمعية  رئي�س  ا�شتقبل 

اأم�س،  ال�شايجي،  عي�شى  البحرينية 

»امللتقى  يف  امل�شاركة  الوفود  ر�ؤ�شاء 

الذي  ال�شحفية«  للجمعيات  اخلليجي 

�شوؤ�ن  �زير  برعاية  اجلمعية  تنظمه 

خالل  الرميحي،  حممد  بن  علي  الإعالم 

.2022 مار�س   29-26 الفرتة 

اجتماًعا  امللتقى  اأعمال  �تت�شّمن 

بني  املــ�ــشــرتك  للتعا�ن  تن�شيقًيا 

�ند�ة  اخلليجية،  ال�شحفية  اجلمعيات 

»التعا�ن  بعنوان  مغلقة  حــواريــة 

ال�شحفي«  اخلــلــيــجــي  الإعـــالمـــي 

توحيد  هــمــا  ــن  ــوري حم �شتتنا�ل 

مع  التعامل  �كيفية  الإعالمي،  اخلطاب 

الوهمية،  �احل�شابات  الزائفة  الأخبار 

اخلليجية  الوفود  ر�ؤ�شاء  مب�شاركة 

ال�شحف  حترير  �ر�ؤ�شاء  امل�شاركة 

. ملحلية ا

البحرين ت�شارك العامل »�شاعة الأر�ض«

برنامج تطوير الرعاية ال�شحية يحّقق تغطية للمواطنني واملقيمني.. »الأعلى لل�شحة«:

 عالج املواطنني جماين و60% دعم للعالج بـ»اخلا�ض«
عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  اأكد 

اأن  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

ال�شحية  الرعاية  لتطوير  الوطني  الربنامج 

ال�شمان  برنامج  لتطبيق  ي�شعى  »�شحتي« 

متميزة  �شحية  خدمات  �شيوؤّمن  الذي  ال�شحي 

هذه  اأن  على  م�شدًدا  �املقيمني،  املواطنني  جلميع 

يف  �ذلك  للمواطنني،  باملجان  �شتكون  اخلدمات 

اإطار الباقة ال�شحية الإلزامية اأ� الأ�شا�شية التي 

�شت�شمل جميع اخلدمات ال�شحية املتاحة حالًيا.

ا ال�شتفادة  �اأ�شاف اأنه ميكن للمواطنني اأي�شً

للعالج  الد�لة  �شتوفره  الذي  الدعم اجلزئي  من 

الرغبة  حال  يف  اخلا�س،  ال�شحي  القطاع  يف 

بالن�شمام للرزمة ال�شحية الختيارية.

�ك�شف اأن تطبيق الربنامج الوطني لتطوير 

الرعاية ال�شحية »�شحتي« �شيتم على مراحل.

�رًدا على �شوؤال ب�شاأن ما اإذا ُحّددت الن�شبة 

قال:  اخلا�شة،  امل�شت�شفيات  بزيارة  يتعلق  فيما 

»يف الواقع، اإن قانون ال�شمان ال�شحي حّدد هذه 

الن�شبة �شمن اإطار الباقة الختيارية للمواطنني، 

اإذ اإن �شند�ق ال�شمان ال�شحي �شيدفع 60% من 

قيمة ال�شرتاك، �املواطن �شيدفع 40%، بالإ�شافة 

املراجعة.  عند  دفعها  يتم  ثابتة  ن�شبة  اإىل 

يف  متاحة  غري  اخلدمة  هذه  فاإن  �للتو�شيح، 

الوقت الراهن«.

جتاوزات يف »املربات اخلريية« و»ال�شتثمارات«

طلب مناق�شة عامة لـ»جتاوزات اجلعفرية«

حمرر ال�شوؤ�ن الربملانية:

اأن  لـ»الأيام«  برملاين  م�شدر  ك�شف 

اأداء  حول  الربملانية  التحقيق  جلنة 

اإىل  خلُ�شت  اجلعفرية  الأ�قــاف  اإدارة 

عدد  يف  �جتــا�زات  خمالفات  �جــود 

بها  ت�شطلع  التي  �امللفات  الإدارات  من 

الإدارة.

اأبرز  من  اإن  الربملاين  امل�شدر  �قال 

جلنة  لها  لت  تو�شّ التي  املخالفات 

�حدة  يف  جتا�زات  ت�شجيل  التحقيق 

التي  الوحدة  �هي  اخلريية،  املــربات 

املحتاجة  الأ�شر  مب�شاعدة  ت�شطلع 

املادي للحالت  الدعم  �املعوزة، �تقدمي 

من  عدد  خالل  من  الطارئة  الإن�شانية 

التي بحوزتها. الأ�قاف اخلريية 

كما اأفاد امل�شدر بوجود خمالفات يف 

ملف التولية �تعيني �عزل املتولني على 

امل�شاجد �املاآمت، اإ�شافة اإىل خمالفات يف 

�الأرا�شي. العقارات  ا�شتثمار 

اأن  ال�شياق  ذات  يف  امل�شدر  �ك�شف 

طلب  تقدمي  يعتزمون  النواب  من  عدًدا 

الواردة  املالحظات  حول  عامة  مناق�شة 

اللجنة. تقرير  يف 

»اجلوازات«: ح�شاب 

خلدمات الإقامة 

لل�شركات من اخلارج

اأطلق ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن 

الداخلية  �زارة  �كيل  خليفة  اآل 

ل�شوؤ�ن اجلن�شية �اجلوازات �الإقامة 

الكربى  لل�شركات  ا  خا�شً ح�شاًبا 

يعمل  التي  البحرين  خارج  املوجودة 

من  موظًفا  اخلم�شني  يفوق  ما  بها 

هذا  �شيوفر  اإذ  البحرين،  يف  املقيمني 

احل�شاب اإمكانية تقدمي طلبات الإقامة 

ال�شر�ط  �فق  اململكة،  يف  �اللتحاق 

�الأنظمة اخلا�شة بهذه اخلدمة.

منح  طريق  عن  ذلك  ��شيتم 

بال�شركة  الب�شرية  املوارد  اإدارة  مدير 

�شالحية طلب اإ�شدار �جتديد الإقامة 

د�ن احلاجة للح�شور ال�شخ�شي. 

لت�شهيل  اخلطة  هذه  �تاأتي 

ال�شركات  �ا�شتقطاب  الإجراءات 

العاملية.

دعت املواطنني لعدم ال�شتجابة لأّي حملة.. »التنمية الجتماعية«:

ل ترخي�ض جلمع املال لأطراف النزاع الرو�شي الأوكراين

الجتماعية  �التنمية  العمل  �زارة  اأعلنت 

��شائل  عرب  معلومات  تدا�ل  لحظت  اأنها 

املال  جمع  طلبات  ب�شاأن  الجتماعي  التوا�شل 

ل�شالح جمهورية اأ�كرانيا. 

حتى  اأنه  ال�شاأن  هذا  يف  الوزارة  �اأكدت 

تاريخه مل مُينح اأي ترخي�س جلمع املال ل�شالح 

اأي من الأطراف ذات العالقة بالنزاع القائم بني 

ر��شيا �اأ�كرانيا.

�املقيمني  املواطنني  بجميع  الوزارة  �اأهابت 

توّخي احلذر من تدا�ل مثل هذه الأخبار، �عدم 

التاأكد  د�ن  املال  جلمع  حمالت  لأي  ال�شتجابة 

من ح�شولها على ترخي�س.

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

�شارة جنيب:

اأ�شواءها  املهمة  البحرين  معامل  اأطفاأت 

ال�شاعة 8:30  الأر�س« عند  مبنا�شبة »�شاعة 

م�شاًء، �ملدة 60 دقيقة.

�املوؤ�ش�شات  الوزارات  من  عدد  �اأغلق 

ال�شاعة  عند  اأنوارها  �الفنادق  احلكومية 

8:30 م�شاًء، �اأكدت حمال جتارية ان�شمامها 

غري  الأنوار  �اإغالق  العاملية  للمبادرة 

ال�شر�رية مع ا�شتمرار تقدمي اخلدمات.

اليوم مب�شاركة وزراء ورئي�شي جمل�شي النواب وال�شورى

اجتماع حا�شم عن »التقاعد« بني احلكومة والنواب 

فاطمة �شلمان:

احلكومة  بني  م�شرتك  اجتماع  ُيعقد  اأن  املزمع  من 

�النواب، ع�شر اليوم الأحد، �قالت م�شادر اإن الجتماع من 

املتوقع اأن يح�شم النقاط اخلالفية بغية الو�شول اإىل توافقات حول م�شر�ع 

قانون التقاعد اجلديد.

�من املقرر اأن ي�شارك يف الجتماع رئي�شا جمل�شي النواب �ال�شورى، 

بالإ�شافة اإىل عدد من الوزراء �امل�شوؤ�لني يف ال�شلطة التنفيذية، �اأع�شاء 

جلنتي اخلدمات مبجل�شي ال�شورى �النواب. 

من جانبه، قال رئي�س جلنة اخلدمات مبجل�س النواب 

لآخر  ا  عر�شً �شيت�شّمن  الجتماع  اإن  الأن�شاري  اأحمد 

اإىل توافق  الو�شول  اأمله يف  املمكنة، معرًبا عن  التوافقات 

بني اجلميع. �اأكد الأن�شاري حر�س جميع الأطراف على الو�شول اإىل قانون 

جديد ي�شع يف العتبار م�شلحة النا�س �املتقاعدين، �يوازن بني متطلبات 

التقاعدية �احلفاظ على دميومتها،  لل�شناديق  الكتواري  العجز  معاجلة 

�بني اجلوانب املعي�شية للمتقاعدين �احلفاظ على جميع مكت�شباتهم.

 مركز التجارة وقد اأطفاأ اأنواره خالل »�شاعة الأر�ض«

 رئي�ض جميعة ال�شحفيني يف ا�شتقبال وفود اجلمعيات اخلليجية 

هناأ خالد بن حمد بنجاح بطولة اأقوى رجل خليجي.. امللك:

البحرين وجهة رئي�شية لالأحداث الريا�شية

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأجرى 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

املفدى، ات�شالً هاتفًيا مع �شمو ال�شيخ خالد 

لرئي�س  الأ�ل  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن 

املجل�س الأعلى لل�شباب �الريا�شة رئي�س 

اللجنة  رئي�س  للريا�شة  العامة  الهيئة 

جاللته  فيه  هناأ  البحرينية،  الأ�ملبية 

بنجـاح بطولة اأقوى رجل خليجي.

ي�شاف  البطولة  اأن جناح  امللك  �اأكد 

�شهدتها  التي  النجاحات  ل�شل�شلة 

للفعاليات  احت�شانها  من خالل  البحرين 

يف  اأ�شهم  �الذي  املختلفة،  �البطولت 

لإقـامة  رئي�شية  �جهـة  موقعها  تعزيز 

جاللة امللك الحداث الريا�شية.

التحالف العربي يهاجم معاقل 

احلوثي.. واملتمردون يعر�شون هدنة
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لبحث اآفاق التعاون امل�صرتك

)BIBF( رئي�س الأعلى لل�صحة يزور معهد 

»اإن جي اإن للتدريب« يح�صل على

 اعتماد جمعية اآيزاكا العاملية يف البحرين

طبيب  الفريق  قام 

عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

بزيارة  لل�شحة  الأعلى 

البحرين  معهد  اإىل  تفقدية 

امل�شرفية  للدرا�شات 

يف  املعهد  مبقر  واملالية، 

خليج البحرين، برفقة عدد 

القطاع  م�ش�ؤويل  كبار  من 

ملناق�شة  وذلك  ال�شحي، 

ذات  امل�ا�شيع  خمتلف 

يف  مبا  امل�شرتك،  الهتمام 

املتبادل  التعاون  ذلك �شبل 

جمال  يف  الطرفني  بني 

امل�ارد  وتط�ير  تدريب 

�شيما  ال�طنية،  الب�شرية 

يف القطاع ال�شحي.

املنا�شبة، �شرح  وبهذه 

الفريق طبيب ال�شيخ حممد 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س 

ب�ج�د  »نفتخر  قائالً: 

متقدم  تعليمي  �شرح 

يهدف  الذي  مملكتنا،  يف 

الكفاءات  وتعزيز  لتط�ير 

لت�طيد  ون�شعى  ال�طنية، 

امل�شرتك  والعمل  عالقتنا 

الإدارية  الكفاءات  لرفع 

مع  بالتعاون  والقيادية 

وتعزيز   BIBF معهد 

يف  والتناف�شية  اجل�دة 

ال�شحية  اخلدمات  تقدمي 

تطلعات  يلبي  مبا 

امل�شتفيدين«. 

املدير  �شرح  بدوره، 

العام ملعهد BIBF الدكت�ر 

»ت�شرفنا  ال�شيخ  اأحمد 

طبيب  الفريق  بزيارة 

عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

وال�فد  لل�شحة،  الأعلى 

مناق�شة  متت  اإذ  املرافق، 

التعاون  اأوجه  من  العديد 

تط�ير  بهدف  امل�شرتك 

ال�طنية،  الك�ادر  مهارات 

ال�شحي،  القطاع  يف  �شيما 

بالأداء  لالرتقاء  وذلك 

ال�ظيفي ورفع الكفاءة«.

للتدريب  اإن  جي  اإن  مركز  ح�شل 

اآيزاكا  جمعية  اعتماد  على  والتط�ير 

العاملية، وقد قامت م�ؤ�ش�شة اآيزاكا العاملية 

املعل�مات  تقنية  ح�كمة  يف  املتخ�ش�شة 

بت�شديق مركز اإن جي اإن للتدريب والتط�ير 

ك�شريك ر�شمي لها ب�شفتها م�ؤ�ش�شة مهنية 

التدقيق يف  دولية متخ�ش�شة يف �ش�ابط 

اأنظمة احلا�ش�ب. 

اإن  تدريب  مركز  بني  ال�شراكة  وهذه 

متدربيه  ت�ؤهل  العاملية  واآيزاكا  اإن  جي 

للح�ش�ل على العديد من ال�شهادات الدولية 

�شهادة  مثل  املعل�مات،  تقنية  جمال  يف 

CISA وهي  مدقق نظم املعل�مات املعتمد 

املتخ�ش�شني  للخرباء  متنح  عاملية  �شهادة 

املعل�مات،  نظم  واأمن  ومراقبة  تدقيق  يف 

و�شهادة CRISC يف مراقبة نظم املعل�مات 

املخاطر  ملتخ�ش�شي  ومتنح  واملخاطر 

املعل�مات  وحمللي  والمتثال  ال�شيربانية 

و�شهادة  التقنية،  امل�شروعات  ومديري 

مدير اأمن املعل�مات املعتمد CISM ومتنح 

ويديرون  ويبن�ن  يط�رون  الذين  لالأفراد 

اإ�شافة  للم�ؤ�ش�شات،  املعل�مات  اأمن  برامج 

ل�شهادة مهند�س معتمد حلل�ل خ�ش��شية 

حل�ل  خلرباء  ومتنح   CDPSE البيانات 

اخل�ش��شية التقنية وحتليل البيانات.

مدير  اأ�شريي  زينب  قالت  جانبها،  من 

اإن  والتط�ير  للتدريب  اإن«  »اإن جي  مركز 

الدويل  العرتاف  هذا  على  املركز  ح�ش�ل 

املركز  حر�س  اإطار  يف  ياأتي  اإمنا  اجلديد 

والدورات  املناهج  حمت�ى  تط�ير  على 

البحرينية  للك�ادر  يقدمها  التي  التدريبية 

اأن  ول�شمان  املعل�مات،  تقنية  جمال  يف 

التط�رات  اأحدث  الدورات  هذه  ت�اكب 

الأمن  مثل  املجالت،  خمتلف  يف  العاملية 

واملعزز  الفرتا�شي  وال�اقع  ال�شيرباين 

والذكاء ال�شطناعي والروب�تات وغريها.

حتت رعاية وزير املالية والقت�صاد الوطني

بور�صة البحرين ت�صت�صيف موؤمتر احتاد اأ�صواق املال العربية

انطالًقا من جناح مهرجان »ذهب املنامة« يف اإنعا�س ال�صوق جتارًيا و�صياحًيا

النامليتي يدعو هيئة ال�صياحة لتنظيم املزيد من الفعاليات يف �صوق املنامة

ح�صة بنت خليفة ت�صيد بكلمة جالل امللك يف حتفيز ال�صباب

ا�صتعرا�س اأكرث من 50 م�صروًعا مبتكًرا يف مهرجان اإجناز البحرين ال�صبابي الأول

البحرين،  ب�ر�شة  اأعلنت 

ذات  الأ�ش�ل  متعددة  ال�ش�ق 

ا�شت�شافتها  الذاتي،  التنظيم 

اأ�ش�اق  لحتاد  ال�شن�ي  للم�ؤمتر 

حدث  اأكرب  العربية،  املال 

املالية  والأ�ش�اق  للب�ر�شات 

رعاية  حتت  الأو�شط  ال�شرق  يف 

ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة 

ال�طني،  والقت�شاد  املالية  وزير 

هذا  يقام  الذي  امل�ؤمتر  يعقد  اإذ 

حتت  افرتا�شي  ب�شكل  العام 

لحتاد  ال�شن�ي  »امل�ؤمتر  عن�ان 

البحرين  العربية:  املال  اأ�ش�اق 
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هام�س  على  و�شيعقد  اجلاري، 

ال�شن�ي لحتاد  امل�ؤمتر الجتماع 

بح�ش�ر  العربية  املال  اأ�ش�اق 

اأع�شاء  من  ع�شً�ا   21 من  اأكرث 

من  العربية،  املال  اأ�ش�اق  احتاد 

التنفيذي�ن  الروؤ�شاء  �شمنهم 

لأ�ش�اق الأوراق املالية يف منطقة 

اأفريقيا،  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق 

و�شركات ال��شاطة املالية، واأمناء 

احلفظ وغرف املقا�شة.

ال�شن�ي  »امل�ؤمتر  يهدف 

العربية:  املال  اأ�ش�اق  لحتاد 

بيئة  خلق  اإىل   »2022 البحرين 

العربية  املالية  لالأ�ش�اق  م�اتية 

فيها.  وال�شي�لة  تكاملها  وتعزيز 

امل�ؤمتر  يلعب  ذلك،  اإىل  اإ�شافة 

اأر�شية  خلق  يف  رئي�ًشا  دوًرا 

الأ�ش�اق  قادة  بني  ما  م�شرتكة 

اخلرباء  مع  العربية  املالية 

ومن  والدوليني،  الإقليميني 

اأكرث  امل�ؤمتر  يجذب  اأن  املت�قع 

من 350 م�شارًكا من الب�ر�شات 

املختلفة، و�شيجمع هيئات تنظيم 

ال�ش�ق املالية و�شركات ال��شاطة 

ال�شتثمار  �شناديق  ومديري 

القت�شاديني. وال�شحفيني 

متحدثني  امل�ؤمتر  وي�شتقبل 

ودوليني  واإقليميني  حمليني 

امل��ش�عات  على  ال�ش�ء  لإلقاء 

مبا  املهمة،  وامل�ا�شيع  الرئي�شة 

ممار�شات  يف  ال�شتثمار  ذلك  يف 

والجتماعية  البيئية  احل�كمة 

وحتديات  ال�شركات،  وح�كمة 

املركزي  والإيداع  املقا�شة  اإدارة 

ما  عمليات  ورقمنة  امل�شتقبل،  يف 

املت�افق  والتم�يل  التداول،  بعد 

وزيادة  الإ�شالمية،  ال�شريعة  مع 

وتط�ير  التجزئة،  ا�شتثمارات 

ال�ش�ق،  بيانات  بيع  خدمات 

التكن�ل�جيا  ع�شر  تنامي  وتبني 

التنظيمية.

بن  خليفة  ال�شيخ  و�شرح 

الرئي�س  خليفة  اآل  اإبراهيم 

البحرين  لب�ر�شة  التنفيذي 

وا�شت�شافة  تنظيم  »اإن  قائال: 

اأ�ش�اق  لحتاد  ال�شن�ي  امل�ؤمتر 

فريدة  فر�شة  يقدم  العربية  املال 

الإقليمية  للب�ر�شات  ن�عها  من 

ال��شاطة،  و�شركات  والدولية، 

ملناق�شة  التنظيمية  واجلهات 

�ش�ق  ح�ل  الرئي�شية  امل�ا�شيع 

التجارب  وتبادل  املال  راأ�س 

ثقة  على  اإننا  اإذ  واخلربات، 

جديدة  لأفكار  امل�ؤمتر  طرح  من 

�شتمهد الطريق ملزيد من التعاون 

بني امل�شاركني الرئي�شني يف �ش�ق 

وتط�ير  دعم  اأجل  من  املال  راأ�س 

اأ�ش�اق راأ�س املال على امل�شت�يني 

عملية  وت�شهيل  والإقليمي  املحلي 

الرتابط«.

امل�شاركة  اجلهات  اأبرز  ومن 

البحرين  م�شرف  امل�ؤمتر:  يف 

املالية  الأوراق  هيئة  املركزي، 

هيئة  الأوروبية،  والأ�ش�اق 

الحتاد  وال�شلع،  املالية  الأوراق 

العاملي للب�ر�شات، �شندوق النقد 

العربي، ب�ر�شة عَمان، الب�ر�شة 

للذهب  دبي  ب�ر�شة  امل�شرية، 

ب�ر�شات  جمم�عة  وال�شلع، 

�شركة  م�شقط،  ب�ر�شة  لندن، 

املالية،  الأوراق  مقا�شة  مركز 

روزنبالت  كابيتال،  �شيمريا 

 Rosenblatt) املالية  لالأوراق 

الأوروبية  املنظمة   ،Securities
املركزية،  املالية  الأوراق  لإيداع 

راأ�س  لأ�ش�اق  الدولية  املنظمة 

 ،)BlackRock) املال، بالك روك

املنظمةالأوروبية لغرف املقا�شة، 

معهد  م�شر،  اأجريك�ل  كريدي 

املعتمدين،  املاليني  املحللني 

 ،)FTSE Russell) ف�ت�شي را�شل

امل�شتثمرين  عالقات  جمعية 

جمم�عة  الأو�شط،  ال�شرق  يف 

اأوليفر  لالأعمال،  اأوك�شف�رد 

 ،)Oliver Wyman) واميان 

.)S&P) شرودرز، اإ�س اآند بي�

لتط�ير  الأهلية  اللجنة  رئي�س  نائب  دعا 

هيئة  النامليتي،  حمم�د  القدمي  املنامة  �ش�ق 

املزيد  لتنظيم  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين 

يف  واملهرجانات  واملعار�س  الفعاليات  من 

�ش�ق املنامة القدمي، مبا ي�شهم يف دعم جه�د 

اإحياء ال�ش�ق وجذب املزيد من املرتادين له من 

م�اطنني ومقيمني وزوار و�شياح.

النتائج  على  البناء  اأهمية  النامليتي  واأكد 

املنامة«  »ذهب  مهرجان  يحققها  التي  الطيبة 

�ش�ق  يف  حاليا  ال�شياحية  هيئة  تنظمه  الذي 

بالفعل  املهرجان  هذا  وجناح  القدمي،  املنامة 

وال�شياحية  التجارية  احلركة  اإنعا�س  يف 

فيه، وقال: »نلم�س يف �ش�ق املنامة القدمي اأن 

مهرجان ذهب املنامة متكن بالفعل من اإنعا�س 

لي�س حمال الذهب يف ال�ش�ق فقط، بل جممل 

اأن  خا�شة  فيه،  واملقاهي  واملطاعم  املتاجر 

الهيئة تنظم على هام�س هذا املهرجان برنامج 

وتقدم  العائلة  اأفراد  جلميع  حافال  فعاليات 

ج�ائز جمزية«.

لدع�ة  يدفعنا  النجاح  »هذا  واأ�شاف: 

املهرجانات  من  املزيد  لتنظيم  ال�شياحة  هيئة 

املتخ�ش�شة يف ال�ش�ق، مثل مهرجان الأ�ش�اق 

ل�ش�ق  وال�شياح  الزوار  جلذب  الرتاثية 

اأو  الأقم�شة،  اأو  احلدادين  اأو  الط�اوي�س 

املاأك�لت ال�شعبية انطالقا من حمال  مهرجان 

القرية  ومطعم  حاجي  ومقهى  ب�شري  اآل�  مثل 

الرتاثية وغريها«.

�ش�ق  جتار  ا�شتعداد  النامليتي  واأكد 

يف  ال�شياحة  هيئة  جه�د  لدعم  القدمي  املنامة 

هذا الجتاه، وذلك من خالل تقدمي خ�ش�مات 

اإىل  اإ�شافة  جمزية،  وج�ائز  للزوار،  جاذبة 

الإ�شهام يف جه�د الإعداد والتنظيم والرتويج، 

م�شرتكة  م�شلحة  ذلك  يف  اأن  »نعتقد  وقال: 

معلما  ب��شفه  ولل�ش�ق  جتارا،  لنا  للجميع، 

تراثيا �شياحيا، ولالقت�شاد البحريني عامة«.

واأعرب عن اأمله يف اأن ت�شهم هذه اجله�د 

يف ت�شريع ا�شتعادة �ش�ق املنامة القدمي ملكانته 

ال�شياحية  املقا�شد  �شدارة  يف  ي�شتحق  التي 

العربي،  واخلليج  البحرين  م�شت�ى  على 

التجارية  الأ�ش�اق  اأقدم  من  واحد  اأنه  خا�شة 

يف املنطقة، ومنه انطلقت الكثري من العائالت 

التجارية البحرينية، وي�شم الكثري من املباين 

خمتلفة  عبادة  دور  فيه  وتتن�شر  الرتاثية، 

جت�شد التعاي�س والتاآخي احل�شاري الذي كان 

الع�ش�ر، وُيعد مركز  البحرين عرب  �شائدا يف 

اخلليج  من  وال�شياح  للزوار  الأول  اجلذب 

العربي واملنطقة والعامل.

كاظم عبداهلل:

مدار�س  خمتلف  من  فريقا   50 من  اأكرث  ا�شتعر�س 

املهرجان  يف  املبتكرة،  م�شاريعهم  البحرين  وجامعات 

البحرين  اإجناز  م�ؤ�ش�شة  نظمته  الذي  الأول  ال�شبابي 

بالتعاون مع وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة.

وقدم الطلبة اأكرث من 50 م�شروعا مبتكرا، تن�عت بني 

وم�شاريع  مبتكرة،  و�شناعات  النقالة  لله�اتف  تطبيقات 

جتارية ذات اأفكار جديدة.

خليفة  بنت  ح�شة  ال�شيخة  �شم�  املهرجان  وافتتح 

ووزير  البحرين،  اإجناز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

عدد  بح�ش�ر  امل�ؤيد،  ت�فيق  بن  اأمين  والريا�شة  ال�شباب 

اأبرزها  من  الراعية،  ال�شركات  التي متثل  ال�شخ�شيات  من 

اإىل  اإ�شافة  البقايل،  علي  األبا  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

الرئي�س التنفيذي ل�شركة ه�اوي البحرين. 

�ش�ق  �ش�رة  يف  ي�مني  مدار  على  املهرجان  وا�شتمر 

واخلدمات  للمنتجات  �شيتي  غاردن  واتر  مبنطقة  مفت�ح 

ممثل�ن  حمكم�ن  ويقّيمها  الطالب،  يقدمها  التي  املحلية 

اخلليج  وامل�شرف  بابك�  مثل  وطنية  و�شركات  مل�شارف 

جامعات  و10  مدر�شة   15 اختيار  ليتم  اأعمال،  ورواد 

للتاأهل وامل�شاركة يف امل�شابقة ال�طنية، ومن بعدها التاأهل 

مل�شابقة تقام على م�شت�ى دول جمل�س التعاون اخلليجي 

هي  فئات،  ثالث  اإىل  اجل�ائز  وتق�شم  للبحرين،  ممثلني 

اأثر  اأف�شل منتج واأف�شل �شركة طالبية واأف�شل �شركة لها 

جمتمعي.

وبهذه املنا�شبة، قالت �شم� ال�شيخة ح�شة بنت خليفة 

اآل خليفة لل�شحافيني اإن فريق اإجناز البحرين بذل جه�ًدا 

بداأ يف  اإذ  اأ�شهر،  للمهرجان على مدار 6  للتح�شري  كبرية 

�شبتمرب املا�شي.

وا�شافت �شم�ها اأن �شركة اإجناز هدفها اإلهام وتدريب 

اإىل  ال�شباب لتمكينهم من فتح م�شاريعهم م�شتقبالً، لفتة 

دعم القيادة لل�شباب بدًءا من ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

و�شاحب  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم� 

رئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل الذي قدم لل�شباب الكثري 

املجل�س  يقدمه  ما  وكذلك  وجيزة،  فرتة  خالل  الدعم  من 

الأعلى للمراأة برئا�شة �شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة 

البالد، والدعم املعزز  اآل خليفة قرينة عاهل  اإبراهيم  بنت 

من قبل �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة لكل مبادرات 

ال�شباب.

وبّينت اأن املهرجان يقام بعد عامني من الت�قف ب�شبب 

واأن�شطتها  اإجناز  �شركة  اأن  اإىل  لفتة  ك�رونا،  جائحة 

ال�طنية بداأت قبل 16 عاًما هي عمر ال�شركة يف العمل مع 

امل�شاريع واملبادرات الإبداعية ل�شباب البحرين وحتفيزهم 

الأعمال،  ريادة  نح�  والت�جه  لالبتكار  الفر�شة  ومنحهم 

وقالت اإن املهرجان ميثل ثمرة عمل الأ�شهر ال�شتة املا�شية 

هذا  امل�شارك  العدد  باأن  ونفتخر  الطالبية،  امل�شاريع  مع 

العام يعد الأكرب من حيث عدد امل�شاريع، ونطمح اأن ي�شل 

ه�ؤلء ال�شباب اإىل ال�شتثمار يف اأعمالهم.

من جانب اآخر، رفعت �شم� ال�شيخة ح�شة بنت خليفة 

البحرين  اإجناز  م�ؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

املفدى  البالد  عاهل  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين  اأ�شمى 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

حفظه اهلل ورعاه، واإىل �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء، واإىل 

�شاحبة ال�شم� امللكي الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة 

قرينة جاللة امللك رئي�شة املجل�س الأعلى للمراأة، واإىل �شم� 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

بي�م  الحتفال  مبنا�شبة  ال�شباب،  و�ش�ؤون  الإن�شانية 

الذي ي�شادف اخلام�س والع�شرين من  البحريني  ال�شباب 

مار�س من كل عام.

اأن  اآل خليفة  ال�شيخة ح�شة بنت خليفة  واأكدت �شم� 

م�ؤ�ش�شة اإجناز البحرين تعمل على تفعيل ت�جهات القيادة 

عالية  قدرات  من  ال�شباب  لدى  ما  ت�شتنه�س  اإذ  احلكيمة، 

وطاقات خالقة، وتربز اأف�شل ما لديهم من اإبداعات وت�جه 

الربامج  خالل  من  وذلك  امل�شت�يات،  جميع  يف  للريادة 

وال�شباب  النا�شئة  من  الآلف  ع�شرات  منها  ا�شتفاد  التي 

مدار�شها  خالل  من  البحرين  مملكة  مناطق  خمتلف  يف 

جتاه  الكبرية  امل�ش�ؤولية  هذه  اأن  اإىل  لفتة  وجامعاتها، 

البحرين  لإجناز  ال�شاغل  ال�شغل  هي  البحريني  ال�شباب 

وذهنية  قدرات  �شياغة  يف  م�شهًما  تك�ن  اأن  ي�شرها  التي 

ال�شباب وال�شابات البحرينيني، ليك�ن�ا لئقني للغد.

ال�شيخ خليفة بن اإبراهيم وزير املالية

 حممود النامليتي

زينب اأ�شريي

ت�صوير: ح�صن قربان
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تطبيق التاأمني ال�صحي على املقيمني خالل الن�صف الثاين من العام اجلاري.. رئي�س »الأعلى لل�صحة«:

العالج للمواطنني �صيكون جمانًا يف كافة امل�صت�صفيات واملراكز ال�صحية احلكومية

وتابع اأن باقات اخلدمات ال�شحية يف برنامج 

ال�شمان ال�شحي الوطني تنق�شم اإىل: رزمة اإلزامية 

ول  احلكومة  متويلها  م�شدر  ويكون  للمواطنني 

يتحمل املواطن اأي تكاليف على تلك الباقة، ورزمة 

�شحية اإ�شافية للمواطن ويكون هناك دعم جزئي 

من احلكومة لتلك الباقة وتكون يف املرافق ال�شحية 

احلكومية واخلا�شة، وفيما يلي ن�ص املقابلة:

ال�ضمان  برنامج  تطبيق  اأهمية  تقراأون  كيف   ]

ال�ضحي، وما هو اأثر هذا الربنامج يف حت�ضني م�ضتوى 

اخلدمات ال�ضحية يف اململكة؟

منت�شبي  كافة  عن  وبالنيابة  نت�شرف  بداية، 

القطاع ال�شحي اأن نرفع عظيم ال�شكر والمتنان اإىل 

مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

واإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل، 

وخمتلف  ال�شحي  للقطاع  املتوا�شل  دعمهما  على 

الهام  احليوي  القطاع  لهذا  التطويرية  املبادرات 

لكونه يالم�ص �شحة اجلميع.

تاأ�شي�ص  يف  �شوطاً  قطعنا  اإّننا  احلقيقة  ويف 

الربنامج  مظلة  حتت  املندرجة  املهمة  املوؤ�ش�شات 

الوطني لتطوير الرعاية ال�شحية »�شحتي«، مثل 

الهيكل  و�شع  ال�شحي،  ال�شمان  قانون  اإ�شدار 

التنظيمي ل�شندوق ال�شمان ال�شحي )�شفاء(، ف�شالً 

تد�شني  وكذلك  ال�شحة،  وزارة  هيكلة  اإعادة  عن 

برنامج الت�شيري الذاتي يف امل�شت�شفيات احلكومية 

اىل  بالإ�شافة  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  ومراكز 

اإعداد نظم املعلومات لل�شمان ال�شحي.

[ ما اأهداف برنامج ال�ضمان ال�ضحي؟

ال�شمان  قانون  من  الثالثة  املادة  اأ�شارت 

ال�شحي اإىل اأهداف الربنامج، وهي: توفري منظومة 

باملرونة  تت�شم  عالية  ذات جودة  متكاملة  �شحية 

لتطلعات  وال�شتجابة  التطور  على  والقدرة 

امل�شتفيدين جاذبة لال�شتثمار ال�شحي، اإن�شاء نظام 

ويكفل  وال�شتدامة  بالكفاءة  يت�شم  �شحي  متويل 

احلرية يف اختيار مقدم اخلدمة ال�شحية، وتقدمي 

خدمة �شحية عادلة تت�شم بالتناف�شية �شمن اإطار 

يحمي حقوق كافة الأطراف امل�شاركة يف ال�شمان 

ال�شحي.

ال�ضحي يف حت�ضني  ال�ضمان  برنامج  اأثر  ما   ]

اخلدمات ال�ضحية باململكة؟

اأولً ميكن القول اإّن هذا الربنامج يوفر تاأميناً 

حرية  �شيوفر  كما  واملقيمني،  للمواطنني  �شامالً 

ال�شحية  املراكز  يف  للعالج  للمواطن  الختيار 

كل  ت�شجيل  و�شيتم  احلكومية،  وامل�شت�شفيات 

خدماته  عن  م�شوؤول  عائلة  طبيب  لدى  مواطن 

لالأمرا�ص  املبكر  والكت�شاف  والوقائية  العالجية 

اأو  ال�شحي  املركز  يف  عالجه  ومتابعة  املزمنة، 

ومتابعة  الأمر،  لزم  اإذا  الأخ�شائيني  اإىل  حتويله 

حالته بعد ذلك معهم.

وهذا النظام يكفل ا�شتمرارية العالج مع طبيب 

امل�شت�شفيات يف  اأّن  العالج، حيث  العائلة وتكامل 

ي�شجع  الذي  الذاتي  الت�شيري  نظام  تطبيق  طور 

خدمة  يف  الإيجابي  التناف�ص  على  امل�شت�شفيات 

ال�شحية  اخلدمات  بجودة  الرقي  وعلى  ملر�شى 

جلذب املواطنني.

[ ما هي املميزات التي ي�ضيفها ال�ضمان ال�ضحي 

باملقارنة مع اخلدمات ال�ضحية املتاحة؟

ال�شحية  اخلدمات  ا�شتمرارية  اىل  بالإ�شافة 

املقدمة من احلكومة حاليا للمواطن �شيقوم برنامج 

بني  الختيار  حرية  بتوفري  ال�شحي  ال�شمان 

مقدمي اخلدمات ال�شحية، اإ�شافة اإىل رزمة )باقة( 

اختيارية للمواطنني بدعم حكومي لإتاحة العالج 

يف القطاع اخلا�ص، كما �شيوفر حرية اختيار طبيب 

العائلة من خالل برنامج »اخرت طبيبك«، بالإ�شافة 

اإىل تعزيز وخلق التناف�شية البناءة بني امل�شت�شفيات 

ومقدمي اخلدمة لإر�شاء املري�ص مما �شي�شاهم يف 

حت�شني جدوى اخلدمات، عو�شاً عن تاأ�شي�ص نظم 

معلومات مرتابطة وملف اإلكرتوين موحد للمري�ص 

ميكن للم�شرح لهم من مقدمي اخلدمة الطالع عليه 

ال�شحية  املعلومات  �شرية  العتبار  يف  الأخذ  مع 

للمر�شى.

كما �شيقوم ال�شمان ال�شحي مبراقبة اخلدمات 

و�شيتم  للتاأكد من جودتها،  م�شتمر  ب�شكل  املقدمة 

ا�شتحداث حوافز للموظفني الذين يقدمون خدمات 

الذاتي  الت�شيري  برنامج  يقوم  و�شوف  مميزة، 

للم�شت�شفيات احلكومية ومراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية بت�شهيل عملية اتخاذ القرارات الإدارية يف 

املوؤ�ش�شات مما �شيوؤدي اإىل خدمات عالجية اأف�شل.

تعزيز  اإىل  الربنامج  هذا  �ضيوؤدي  وكيف   ]

التناف�ضية بني القطاعني ال�ضحي العام واخلا�ص؟

ال�شحي �شيمنح املري�ص  ال�شمان  اإّن برنامج 

حرية اختيار امل�شت�شفى بني امل�شت�شفيات احلكومية 

�شيتيح  كما  الأ�شا�شية،  ال�شحية  الباقة  اإطار  يف 

احلكومية  امل�شت�شفيات  بني  الختيار  حرية  له 

الختيارية،  ال�شحية  للرزمة  بالن�شبة  واخلا�شة 

وذلك  خدماته،  ويح�ّشن  �شيطور  م�شت�شفى  فكل 

لتقدمي الرعاية لأكرب عدد من املر�شى، ويف املقابل 

فاإّن املري�ص �شيختار مكان عالجه ح�شب رغبته.

الوطني  للربنامج  الرئي�ضية  املحاور  هي  ما   ]

لتطوير الرعاية ال�ضحية »�ضحتي«؟

يف  الرئي�شية  املحاور  تتمثل  احلقيقة  يف 

ال�شحية،  اخلدمات  ملقدمي  الذاتي  الت�شيري  الآتي: 

من  ال�شحية  واملراكز  امل�شت�شفيات  وي�شمل متكني 

قبل  من  الت�شغيلية  �شوؤونها  لإدارة  القرارات  اأخذ 

اإىل  بالإ�شافة  املعنية،  واإداراتها  اأمنائها  جمال�ص 

املعنية  اجلهة  وهي  ال�شحي  ال�شمان  �شندوق 

حموراً  يت�شمن  كما  ال�شحية،  الرعاية  بتمويل 

رئي�شياً يتعلق بنظام املطالبات املالية، و�شيتم يف 

املايل، وحتديث  النموذج  ا�شتكمال  القادمة  الفرتة 

نظم املعلومات ال�شحية: حيث يتم توفري بيانات 

وامل�شاركة  القرار  ومتخذي  اخلدمة  ملقدمي  دقيقة 

و�شع  مت  وقد  والتدريب،  التخطيط  جمال  يف 

ال�شرتاتيجية، واإعداد النظام الإلكرتوين لربنامج 

القادمة،  املرحلة  يف  التطبيق  و�شيتم  »�شحتي«، 

التامني(  )�شركات  اخلا�ص  القطاع  و�شيتوىل 

خدمات التامني على املقيمني ح�شب ال�شوابط التي 

�شيحددها النظام.

اخلدمات املتوافرة

 ح�صب الرزم )الباقات( ال�صحية

�ضمن  �ضتتوافر  التي  اخلدمات  اأبرز  هي  ما   ]

الباقة ال�ضحية الأ�ضا�ضية للمواطنني؟

)الأ�شا�شية(  الإلزامية  ال�شحية  الباقة  اإّن 

ال�شحية  اخلدمات  جميع  �شت�شمل  للمواطنني 

احلالية، بالإ�شافة اإىل عالجات اأخرى غري متاحة 

وعمليات  النابيب  اأطفال  عالج  بينها  ومن  حاليا 

الباقة  هذه  باأن  علماً  ال�شروط،  ح�شب  ال�شمنة 

للمواطن  �شتتيح  اإنها  حيث  جمانية،  ال�شا�شية 

العالج يف كافة امل�شت�شفيات والعيادات احلكومية 

من اختياره من دون �شقف مايل للعالج.

الختيارية  ال�ضحية  بالباقة  املق�ضود  ما   ]

للمواطنني وما هي اأهم مزاياها للمواطن؟

للمواطنني  الختيارية  ال�شحية  الباقة  اإّن 

متنح الفر�شة للراغبني يف العالج يف امل�شت�شفيات 

اخلدمات  بع�ص  على  احل�شول  اأو  اخلا�شة 

احلكومية،  امل�شت�شفيات  يف  اخلا�شة  ال�شافية 

وتكون هذه الباقة الختيارية مدعومة من احلكومة 

على اأن يدفع املواطن جزًءا من ال�شرتاك ال�شنوي 

ومقدار م�شاركة للعالج.

بزيارة  يتعلق  فيما  الن�ضبة  هذه  حددت  هل   ]

امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة؟

يف الواقع، اإّن قانون ال�شمان ال�شحي حدد هذه 

للمواطنني،  الختيارية  الباقة  اطار  الن�شبة �شمن 

�شيدفع %60  ال�شحي  ال�شمان  اإّن �شندوق  حيث 

 ،%40 �شيدفع  واملواطن  ال�شرتاك،  قيمة  من 

بالإ�شافة اإىل ن�شبة ثابتة يتم دفعها عند املراجعة. 

وللتو�شيح فان هذه اخلدمة غري متاحة يف الوقت 

الراهن.

جميع الأدوية �صتكون متوافرة للمواطنني

[ هل الدواء م�ضمول يف الباقة الأ�ضا�ضية؟ وهل 

هناك حالت يدفع فيها املوطن نظري الدواء؟

وجمانية  متوافرة  �شتكون  الدوية  اإّن 

مقابل  مبالغ  اأي  املواطن  يدفع  ولن  للمواطنني، 

الدواء يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية احلكومية.

ال�ضحي  ال�ضمان  لقانون  املتوقع  الأثر  هو  [ما 

على القطاع الطبي اخلا�ص؟ هل �ضينمي القانون هذا 

القطاع اإيجابياً؟

�شيتم منح القطاع الطبي اخلا�ص فر�شة عالج 

من  كبرية  ن�شبة  ي�شكلون  الذين  املقيمني  جميع 

�شكان البحرين، بالإ�شافة اإىل اإتاحة احلق له لعالج 

البحرينيني الذين لديهم الباقة ال�شحية الختيارية. 

ولذلك فاإّنه من املتوقع اأن تكون وترية عمل القطاع 

الطبي اخلا�ص اأكرب من الو�شع احلايل.

تطوير  ظل  يف  ال�شحة  وزارة  دور  هو  [ما 

القطاع ال�شحي؟

العامة  ال�شحة  مهام  �شتتوىل  ال�شحة  وزارة 

املنظم  بدور  و�شتقوم  ال�شحة  وتعزيز  والنف�شية 

للخدمات ال�شحية، كما �شتندرج حتت اخت�شا�شات 

الوزارة دوائر اجلودة والتخطيط والتدريب.

تطبيق  �ضيبداأ  ي�ضاأل..ملاذا  البع�ص  ولكن   ]

الربنامج على املقيمني اأولً؟

يعد  للمواطنني  ال�شحي  ال�شمان  نظام  اإّن 

نظاماً جديداً ي�شتلزم ان�شاء موؤ�ش�شات جديدة مثل 

�شندوق ال�شمان ال�شحي والت�شيري الذاتي ونظم 

التاأمني اخلا�شة باملواطنني وما تتطلبه من برامج 

لتهيئة  اأكرب  وقتاً  تاأخذ  لذلك  وغريها  معلوماتية 

الأر�شية لتطبيق النظام، واجلدير بالذكر قام فريق 

خالل  املتطلبات  هذه  اجناز  يف  بال�شروع  العمل 

اما  العديد منها،  ال�شابقة، ومت النتهاء من  الفرتة 

بالن�شبة لتاأمني املقيمني فان البنية التحتية مهياة 

و�شع  واملطلوب  التطبيق،  من  الأوىل  للمرحلة 

عقود مطورة ت�شمن حتقيق اأهداف قانون ال�شمان، 

و�شيبداأ تطبيقه تدريجياً خالل الن�شف الثاين من 

هذا العام.

لتمهيد  املقيمني  على  التاأمني  م�شروع  ويهدف 

الطريق خلطة تاأمني م�شتدامة للمقيمني من خالل 

وبناء  ذاتياً،  وممول  �شامل  �شحي  تاأمني  نظام 

ويربط  للرقابة  خا�شع  �شحي  تاأمني  برنامج 

جميع املر�شى الوافدين مبقدمي الرعاية ال�شحية 

من خالل  اخلا�ص  القطاع  اخلدمات يف  وم�شرتي 

قاعدة بيانات مركزية مبتكرة �شمن خدمات رعاية 

�شحية فعالة وذات جودة عالية.

تغطية  خالله  من  �شيتم  امل�شتقبلي  والنظام 

جميع املقيمني من خالل الباقة ال�شحية الأ�شا�شية 

من  و�شامالً  ثابتاً  م�شتوى  �شتوفر  التي  للمقيمني 

اإىل اخلدمات  الرعاية ال�شحية واإمكانية الو�شول 

ال�شحية جلميع املقيمني.

ال�ضحية  الباقة  تغطيها  التي  اخلدمات  وما   ]  

الأ�ضا�ضية للمقيمني؟

الأ�شا�شية  بالباقة  امل�شمولة  اخلدمات  اإّن 

الأولية،  الرعاية  خدمات  بع�ص  ت�شمل  للمقيمني 

الداخليني والعيادات اخلارجية  املر�شى  وخدمات 

عن  ف�شالً  امل�شت�شفيات،  والطوارئ يف  واحلوادث 

الأمرا�ص املعدية وذلك وفقا للقانون.

[ وهل يعد م�ضروع خمازن الأدوية املركزية جزءا 

من برنامج ال�ضمان ال�ضحي؟ وما اخر م�ضتجداته؟

اأحد  املركزية  الأدوية  خمازن  تعد  الواقع  يف 

ال�شمان  مظلة �شندوق  املن�شوية حتت  امل�شاريع 

ال�شحي »�شفاء«، وكان من املهم العمل على حتويل 

امل�شت�شفيات  تخدم  مركزية  خمازن  اإىل  املخازن 

اأهداف  اأهم  ومن  وال�شيدليات،  واخلا�شة  العامة 

وو�شع  وتوزيعها  الأدوية  خمزون  ادارة  املخزن 

الأدوية،  نفاذ  عدم  من  للتاأكد  الالزمة  اخلطط 

الوطني  ال�شراء  اآلية  وتطوير  تعزيز  �شيتم  كما 

واخلليجي املوحد للدواء.

ال�شمان  الإعالمية لربنامج  [ ما هي اخلطة 

ال�شحي لتو�شيح معامل هذا امل�شروع؟

الإعالمي  اجلانب  اأهمية  يخفى  ل 

اإعالمية  خطة  واإطالق  و�شع  ومت  للم�شروع، 

املواطنني  وت�شمل  الوطني،  امل�شتوى  على 

اجلائحة  ب�شبب  ولكن  ال�شلة،  ذات  واجلهات 

فريو�ص  مبكافحة  ال�شحي  القطاع  واإن�شغال 

مت  اإليه،  والت�شدي  )كوفيد[19(  كورونا 

واليوم  امل�شروع،  يف  املبادرات  بع�ص  تاأجيل 

حملة  اطالق  لإعادة  بالتخطيط  املجل�ص  يقوم 

الوطني،  الت�شال  بالتعاون مع مركز  اإعالمية 

وبا�شتثمار خمتلف من�شات وو�شائل التوا�شل 

مع امل�شتهدفني من امل�شروع �شواًء املواطنني اأو 

املقيمني.

ال�ضحية »�ضحتي«  الرعاية  لتطوير  الوطني  الربنامج  اأّن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  اآل خليفة  بن عبداهلل  ال�ضيخ حممد  الفريق طبيب  اكد   

ي�ضعى لتطبيق برنامج ال�ضمان ال�ضحي والذي �ضيوؤمن خدمات �ضحية متميزة جلميع املواطنني واملقيمني، م�ضدداً باأن هذه اخلدمات �ضتكون باملجان 

للمواطنني، وذلك يف اإطار الباقة ال�ضحية الإلزامية او الأ�ضا�ضية، والتي �ضت�ضمل جميع اخلدمات ال�ضحية املتاحة حالياً، م�ضيفاً معاليه باأنه ميكن 

للمواطنني اأي�ضاً ال�ضتفادة من الدعم اجلزئي الذي �ضتوفره الدولة للعالج يف القطاع ال�ضحي اخلا�ص يف حال الرغبة بالن�ضمام للرزمة ال�ضحية 

الختيارية.

وك�ضف يف مقابلة �ضاملة اأّن تطبيق الربنامج الوطني لتطوير الرعاية ال�ضحية »�ضحتي« �ضيتم على مراحل، حيث مت ال�ضروع الفعلي يف التطبيق 

التجريبي لربنامج الت�ضيري الذاتي للمراكز ال�ضحية وامل�ضت�ضفيات احلكومية �ضمن املرحلة الأوىل لتطبيق ال�ضمان ال�ضحي للمواطنني، بالتوازي مع 

تطبيق التاأمني ال�ضحي على املقيمني.

واأو�ضح اأّن جميع امل�ضت�ضفيات احلكومية مفتوحة لكل املواطنني لتلقي العالج دون اأية حواجز اأو قيود، كما و�ضيوفر ال�ضمان ال�ضحي حرية 

باأن  لل�ضحة  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص  ونوه  الأ�ضا�ضية،  الباقة  �ضمن  احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  ال�ضحية  املراكز  والدواء يف  للعالج  للمواطن  الختيار 

تطبيق نظام »اخرت طبيبك« يف الرعاية ال�ضحية الأولية يعني اأّن املواطن �ضيكون م�ضجالً لدى طبيب عائلة م�ضوؤول عن خدماته العالجية والوقائية 

والكت�ضاف املبكر لالأمرا�ص املزمنة ومتابعة عالجه يف املركز ال�ضحي اأو حتويله اإىل الأخ�ضائيني اإذ لزم الأمر، ومتابعة حالته بعد ذلك معهم.

خالل اجتماعه الرابع واْلربعني.. جمل�س تن�صيقي املحرق:

ا�صتغالل قاعات املنا�صبات يف املعار�س الأدبية والأن�صطة الطالبية

بن  عي�شى  بن  �شلمان  رفع 

املحرق  حمافظ  املناعي  هندي 

التن�شيقي خال�ص  رئي�ص املجل�ص 

القيادة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

حلول  قرب  مبنا�شبة  احلكيمة 

ومبنا�شبة  املبارك  رم�شان  �شهر 

جناح �شباق الفورمال ون، موؤكدا 

تنظيم  على  قادرة  البحرين  باأن 

الفعاليات العاملية بنجاح ومتيز. 

ــروؤ�ــص  جـــاء ذلـــك خـــالل ت

ــع  ــراب املــحــافــظ لــالجــتــمــاع ال

التن�شيقي  للمجل�ص  والأربعني 

املحافظ  خالله  من  �شكر  الــذي 

ال�شيخة مي بنت حممد اَل خليفة 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�شة 

بالحتفال  اهتمامها  على  والَثار 

على  عام  مائة  مــرور  مبنا�شبة 

اإن�شاء اأول ناٍد اأدبي، موؤكدا اعتزاز 

ــراك  احل باحت�شان  املحافظة 

احلقبة  تلك  يف  والأدبــي  الثقايف 

من الزمن ولزالت. 

يف  املحافظة  جهود  وحــول 

تطبيق كافة معايري م�شروع املدن 

ال�شحة  ملنظمة  التابع  ال�شحية 

بن  عبداهلل  العميد  قدم  العاملية، 

املحافظ  نائب  اجلــريان  خليفة 

الإجنــاز،  لن�شبة  موجزا  �شرحاً 

ال�شحة  وزارة  بتعاون  م�شيدا 

البلدي  واملجل�ص  املحرق  وبلدية 

مت  التي  املالحظات  تنفيذ  يف 

امليدانية  الزيارات  خالل  ر�شدها 

لكافة املرافق اخلدمية والعامة. 

بن  �شالح  العميد  و�شلط 

را�شد الدو�شري مدير عام مديرية 

ال�شوء  املحرق  حمافظة  �شرطة 

املبذولة  الأمنية  اجلهود  على 

اخلدمات  كافة  و�شول  ل�شمان 

الوطني  الإ�شعاف  ومنها  الأمنية 

الأحياء  اإىل  املدين  الدفاع  واَليات 

الأرواح  لإنقاذ  القدمية  ال�شكنية 

لالأهايل  ال�شكر  مقدماً  واملمتلكات، 

الدائم  تعاونهم  على  واملقيمني 

الق�شايا  ن�شبة  قل�ص  الذي  الأمر 

الفرتة  ــالل  خ ملحوظ  ب�شكل 

ال�شابقة. 

ــارت  ــش اأ� املجل�ص  وخـــالل 

�شويطر  را�شد  لولوة  الدكتورة 

باملراكز  الطبية  اخلدمات  رئي�ص 

الطبية  اخلدمات  باأن  ال�شحية 

خلدمة  مت�شارعة  تطورات  ت�شهد 

املواطنني واملقيمني، ومت التعريف 

اإجنازات  البحرين من  مبا حققته 

واخلدمات  الطبي  امل�شتوى  على 

ا�شت�شافة  خالل  اململكة  لــزوار 

�شباقات الفورمال ون. 

ــعــر�ــص املــهــنــد�ــص  ــت وا�ــش

اإدارة  مدير  علوي  ال�شيد  بدر 

عددا  الطرق  و�شيانة  امل�شاريع 

ومنها  باملحافظة،  امل�شاريع  من 

وما  الــرابــع  اجل�شر  م�شروع 

الَن،  اإجناز حتى  من  اإليه  و�شل 

الثالثة  املرحلة  اإىل  بالإ�شافة 

حت�شني  م�شروع  من  والرابعة 

البحرين  مطار  طرق  وتو�شعة 

اجلاف  احلو�ص  و�شارع  الدويل 

ــاليل  وق احلـــد  مبـــدن  املت�شل 

واأمواج ودملونيا وديار املحرق. 

ويف مداخالت اأع�شاء املجل�ص 

ع�شوا  طالب  ـــايل  الأه ممثلي 

الدكتور  التن�شيقي  املجل�ص 

املقلة  وخمي�ص  كمال  ح�شن 

حمطات  عدد  درا�شة  ب�شرورة 

وفق  زيادتها  و�شرورة  الوقود 

يف  مقرتحني  ال�شكانية،  الكثافة 

ا�شتثمار  �شرورة  ذاتــه  الوقت 

والتي  احلالية  املنا�شبات  قاعات 

املنا�شبات  يف  اإل  ت�شتخدم  ل 

يف  با�شتثمارها  فقط  الجتماعية 

اإقامة املعار�ص الأدبية والثقافية 

والأ�شر  الطالبية  والأن�شطة 

التي  الأفكار  من  وغريها  املنتجة 

من املمكن اأن ت�شاهم يف املزيد من 

احلراك الأدبي والثقايف والعلمي 

ال�شبابي والجتماعي.  وكذلك 

دخول برنامج املنتجات البال�صتيكية القابلة 

للتحلل حيز التنفيذ اعتباًرا من الأول من اأبريل

من  الأول  للبيئة  الأعلى  املجل�ص  اأعلن 

اأبريل املقبل موعًدا لدخول برنامج التعاون 

املنتجات  على  املطابقة  جمال  يف  الفني 

الهيئة  مع  للتحلل  القابلة  البال�شتيكية 

ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�ص واجلودة 

باململكة العربية ال�شعودية حيز التنفيذ.

العمل  ور�شة  عقد  خالل  ذلك  جاء 

للمنتجات  الرتخي�ص  باآلية  التعريفية 

ال�شركات  اإليها  ُدعيت  والتي  البال�شتيكية، 

املُ�شنعة واملوردة لل�شوق املحلي.

وياأتي برنامج التعاون الفني للمطابقة 

للتحلل  القابلة  البال�شتيكية  املنتجات  على 

مع  امل�شرتكة  واملبادرات  امل�شاريع  �شمن 

رعاية  حتت  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

جمل�ص التن�شيق ال�شعودي البحريني.

ويهدف برنامج التعاون الفني يف جمال 

املطابقة على املنتجات البال�شتيكية القابلة 

للموا�شفات  ال�شعودية  الهيئة  مع  للتحلل 

وت�شريع  ت�شهيل  اإىل  واجلودة  واملقايي�ص 

اإجراءات الرتخي�ص للمنتجات البال�شتيكية 

وزيادة م�شتوى التبادل التجاري بني اململكة 

العربية ال�شعودية ومملكة البحرين.

املحرو�ص،  ملى  املهند�شة  و�شرحت 

وحماية  الرقابة  اإدارة  مدير  باأعمال  القائم 

البيئة باملجل�ص الأعلى للبيئة، اأنه اعتباراً 

امل�شتوردين  على  �شيتعني  املقبل  اأبريل 

اجلديدة  الطلبات  توجيه  وامل�شنعني 

انتاج  اأو  ل�شترياد  التجديد  طلبات  اأو 

�شمن  املغطاة  البال�شتيكية  املنتجات 

ال�شعودية  الهيئة  اىل  التعاون  برنامج 

علًما  واجلودة،  واملقايي�ص  للموا�شفات 

عن  �شيتوقف  للبيئة  الأعلى  املجل�ص  باأن 

ا�شتقبال هذه الطلبات كما كان الو�شع يف 

الفرتة ال�شابقة.

واأو�شحت اأنه مبوجب برنامج التعاون 

احل�شول  ال�شركات  لكافة  ميكن  الفني؛ 

تقدمي طلبات احل�شول على الرتاخي�ص من 

خالل موقع الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 

اإلغاء  يتم  ولن  واجلودة،  واملقايي�ص 

هذا  �شيتيح  كما  ال�شارية،  الرتاخي�ص 

واملوردة  امل�شنعة  لل�شركات  الربنامج 

احل�شول  وال�شعودي  البحريني  لل�شوق 

طلب  تقدمي  من  بدلً  واحد  ترخي�ص  على 

للح�شول على ترخي�ص خمتلف لكل �شوق 

ب�شكل منفرد.

اأن  املحرو�ص  ملى  املهند�شة  ونوهت 

الور�شة  هذه  نظم  للبيئة  الأعلى  املجل�ص 

اجلوانب  كافة  من  الي�شاحات  لتقدمي 

التعاون  برنامج  تنفيذ  ببدء  واملرتبطة 

باملجل�ص  املعنيني  اأن  اإىل  م�شرية  الفني، 

ل�شتقبال  ا�شتعداد  على  للبيئة  العلى 

ال�شتف�شارات بهذا ال�شاأن يف اأي وقت.

ال�ضيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/954033/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12041/pdf/INAF_20220327010837522.pdf
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

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

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889
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حماية الهوية البحرينية ر�سالة �سامية وكلما زاد 

ن�ساطنا االلكرتوين لدعمها ات�سعت حدودنا يف العامل 

وا�سرتاتيجية  وطنية  روؤية  وحي  من  االفرتا�سي... 

لتعزيز  الداخلية  وزير  معايل  معاملها  مدرو�سة حدد 

الهوية الوطنية.

اقت�سادية  الأهداف  احلوثي  ق�سف  موؤ�سف 

للحوثي  يقدم  من  �سريح،  �سوؤال  �سعودية، 

احلوثي  وال  اإيران  فال  املواقع؟  هذه  احداثيات 

ميلكون اأقماًرا �سناعية؟
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1713 - اإ�سبانيا توافق على التنازل 
عن جبل طارق.

يرف�ض  براندو  مارلون   -  1973
�سوء  ب�سبب  االأو�سكار  جائزة  ت�سلم 

االأمريكي  واملجتمع  هوليوود  معاملة 

للهنود احلمر.

لوزراء  طارئ  اجتماع   -  1979
وفيه  بغداد  يف  العربية  الدول  خارجية 

ع�سويتها  وجتميد  م�سر  مقاطعة  تقرر 

يف جامعة الدول العربية وقطع اخلطوط 

اجلوية مع القاهرة وذلك احتجاًجا على 

الرئي�ض  وقعها  التي  ال�سالم  معاهدة 

مع  ال�سادات  اأنور  حممد  امل�سري 

اإ�سرائيل.

�سيد  حممد  ال�سيخ  تعيني   -  1996
طنطاوي �سيًخا لالأزهر.

�سبي�ستون  قناة  انطالق   -  2000
لالأطفال.

ال�سعودية االأمري  2002 - ويل عهد 
بالقمة  يعلن  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 

مبادرة  عن  بريوت  يف  املنعقدة  العربية 

لل�سالم بني العرب واالإ�سرائيليني تق�سي 

باإ�سرائيل  العربية  الدول  كل  باعرتاف 

املحتلة  االأرا�سي  من  ان�سحابها  �سرط 

حتى حدود 4 يونيو 1967.

بن  عبداهلل  ال�سعودية  ملك   -  2009
االأمري  الداخلية  وزير  يعني  عبدالعزيز 

نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود نائبًا ثانيًا 

لرئي�ض جمل�ض الوزراء باالإ�سافة ملن�سبه.

روبوت ينجح يف تق�سري املوز دون هر�سه

ُيعد تق�شري امل�ز من الأم�ر ال�شهلة بالن�شبة للب�شر، لكنها تبدو 

�شعبة بالن�شبة للروب�تات التي تفتقر للدقة التي متكنها من تق�شري 

امل�ز دون �شحقه، لكن يف الفرتة الأخرية طّ�ر باحث�ن من جامعة 

ط�كي� روب�ًتا درب على تقليد �شل�ك الب�شر، حتى جنح يف تق�شري 

ثمرة م�ز خالل ثالث دقائق فقط، وفًقا ملا ذكره م�قع �شحيفة »ديلي 

ميل« الربيطانية.

يتميز الروب�ت باأنه مزّود بذراعني ويدين، ولكل منهما »اإ�شبعان« 

لذلك ي�شتطيع اإم�شاك الأ�شياء بهما، ولتدريبه على تق�شري امل�ز، قام 

وا�شتغرق  الروب�ت  لتدريب  امل�ز  ثمرات  من  مئات  بتح�شري  باحث 

الأمر اأكرث من 13 �شاعة.

اأن  اإل  للب�شر،  بالن�شبة  �شهالً  يبدو  الأمر  اأن  من  الرغم  وعلى 

الباحثني قام�ا بتب�شيط املهمة على الروب�ت عن طريق تق�شيم تق�شري 

ثمرة امل�ز اإىل ت�شع مراحل، �شملت مرحلة الإم�شاك بامل�ز، والتقاطه 

من على الطاولة، والإم�شاك بالطرف وتق�شريه.

ومبجرد تدريب الباحثني الروب�ت، اح�شروا له كمية من امل�ز، 

ووجدوا اأن الروب�ت كان قادًرا على تق�شري م�زة بنجاح دون هر�شها 

وا�شتغرقت العملية برمتها اأقل من ثالث دقائق يف كل مرة.

وفاة نقيب املحامني يف م�سر يف اأثناء املرافعة

رجائي  م�شر،  يف  املحامني  نقيب  ال�شبت،  اأم�ص  ظهر  ت�يف 

عطية، اإثر تعر�شه ل�عكة �شحية يف اأثناء نظر جل�شة حماكمة 

املحامني اأمام جنايات اإمبابة.

�ش�ة  اأب�بكر  املحامني  لنقابة  امل�شاعد  العام  الأمني  واأعلن 

اأثناء  مفاجئة يف  قلبية  لأزمة  تعر�شه  اإثر  املحامني  نقيب  وفاة 

نظر جل�شة حماكمة املحامني اأمام جنايات اإمبابة.

للمحامني  العام  النقيب  ب�شق�ط  املتداولة  الأنباء  واأفادت 

ورئي�ص احتاد املحامني العرب، البالغ من العمر 84 عاًما، مغ�شًيا 

املرافعة يف حمكمة جن�ب اجليزة للح�ش�ر يف  اأثناء  عليه يف 

اإىل  اإ�شعاف  ق�شية حمامني �شمال اجليزة، وجرى نقله ب�شيارة 

امل�شت�شفى.

وُولد عطية عام 1938 ب�شبني الك�م يف حمافظة املن�فية 

يف م�شر، ويراأ�ص منذ 2020 نقابة املحامني امل�شرية.

رافقت دوقة كامربيدج كايت 

ميدلتون زوجها االأمري ويليام 

يف رحلة اإىل جزر الكاريبي 

متتد على 8 اأيام، مبنا�سبة 

احتفاالت اليوبيل البالتيني 

ل�سعود امللكة اإليزابيت الثانية 

على العر�ض. وقد ا�ستعملت 

كايت خالل هذه الرحلة 

دبلوما�سية االألوان كتحيّة 

تقدير واحرتام للدول التي 

تزورها، وو�سيلًة لر�سم 

�سورتها ملكًة م�ستقبليًة 

لربيطانيا العظمى.

»ال�سحة« ت�سجل 644 اإ�سابة جديدة 

بكورونا وتعايف 855 حالة

اأعلنت وزارة ال�شحة، اأن الفح��شات التي بلغ عددها 4985، 

اأظهرت ت�شجيل 644 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 855 حالة 

اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 451056.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 7838 حالة، منها 27 

حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و7 حالت حتت العناية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12041/pdf/INAF_20220327010837522.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/954140/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 رئيس »األعلى للصحة«
 يزور مقر »BIBF« ويبحث
آفاق التعاون المشترك

بح��ث رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، مع مدي��ر عام معه��د البحرين 
للدراس��ات المصرفية والمالية »BIBF« الدكتور أحمد الش��يخ، 
س��بل التعاون بين الجانبين في مج��ال تدريب وتطوير الموارد 

البشرية الوطنية السيما في القطاع الصحي.
ج��اء ذلك، خالل زيارة الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
للمعه��د، يرافق��ه ع��دد من كب��ار مس��ؤولي القط��اع الصحي 
لمناقش��ة مختلف المواضيع ذات االهتمام المشترك، حيث كان 
في االستقبال الدكتور أحمد الشيخ وعدد من موظفي المعهد.

وأش��اد رئيس المجلس األعلى للصحة بالدور الكبير الذي يقوم 
به المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة وآفاق 
التدريب الصحي، تعزيزًا للمسيرة التنموية الشاملة في مملكة 

البحرين.
م��ن جانبه؛ ق��دم مدير ع��ام »BIBF«، نبذة ع��ن البرامج التي 
يقدمه��ا المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة 
ف��ي مختلف القطاع��ات، والمبادرات التي ت��م إطالقها من أجل 

تشجيع الكوادر الوطنية لالستفادة منها.
وقال الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل: »نفتخر بوجود 
ص��رح تعليمي متق��دم في مملكتن��ا، يهدف لتطوي��ر وتعزيز 
الكفاءات الوطنية، ونس��عى لتوطيد عالقتنا والعمل المشترك 
لرف��ع الكفاءات اإلدارية والقيادية بالتعاون مع المعهد وتعزيز 
الجودة والتنافس��ية ف��ي تقدي��م الخدمات الصحي��ة بما يلبي 

تطلعات المستفيدين«.
ب��دوره؛ قال المدير العام للمعهد: »تمت مناقش��ة العديد من 
أوجه التعاون المشترك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية، 
الس��يما في القط��اع الصحي، لالرتق��اء ب��األداء الوظيفي ورفع 

الكفاءة«.

تطبيق التأمين الصحي على المقيمين بالنصف الثاني.. محمد بن عبداهلل: 

 عالج المواطنين مجانًا 
في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

أكد رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، 
أن البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية 
»صحتي« يس��عى لتطبيق برنامج الضمان 
الصح��ي وال��ذي س��يؤمن خدم��ات صحي��ة 
متمي��زة لجمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن، 
مش��ددًا عل��ى أن ه��ذه الخدم��ات س��تكون 
بالمجان للمواطنين، في إطار الباقة الصحية 
اإللزامية أو األساسية، والتي ستشمل جميع 

الخدمات الصحية المتاحة حاليًا.
أيض��ًا  للمواطني��ن  يمك��ن  أن��ه  وأض��اف، 
االس��تفادة من الدعم الجزئي الذي ستوفره 
الدول��ة للعالج في القط��اع الصحي الخاص 
في حال الرغب��ة باالنضمام للرزمة الصحية 

االختيارية.
وكش��ف ف��ي مقابل��ة ش��املة أّن تطبي��ق 
»صحت��ي« س��يتم عل��ى مراح��ل، حي��ث تم 
الش��روع الفعل��ي ف��ي التطبي��ق التجريبي 
لبرنام��ج التس��يير الذاتي للمراك��ز الصحية 
والمستش��فيات الحكومي��ة، ضمن المرحلة 
األولى لتطبيق الضمان الصحي للمواطنين، 
بالتوازي م��ع تطبيق التأمي��ن الصحي على 

المقيمين.
وأوض��ح أّن جميع المستش��فيات الحكومية 
مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العالج دون 
أية حواج��ز أو قي��ود، كما س��يوفر الضمان 
الصح��ي حري��ة االختي��ار للمواط��ن للعالج 
والدواء في المراكز الصحية والمستش��فيات 

الحكومية ضمن الباقة األساسية.
ونوه رئي��س المجلس األعل��ى للصحة، بأن 
تطبي��ق نظام »اخت��ر طبيبك« ف��ي الرعاية 
الصحية األولية يعني أن المواطن س��يكون 
مس��جاًل ل��دى طبي��ب عائل��ة مس��ؤول عن 
خدمات��ه العالجي��ة والوقائية واالكتش��اف 
ومتابع��ة  المزمن��ة  لألم��راض  المبك��ر 
عالج��ه في المرك��ز الصح��ي أو تحويله إلى 
األخصائيي��ن إذ لزم األم��ر، ومتابعة حالته 

بعد ذلك معهم.
وأش��ار إلى أن باقات الخدم��ات الصحية في 
برنام��ج الضم��ان الصحي الوطني تنقس��م 
إلى: رزمة إلزامية للمواطنين ويكون مصدر 
تمويله��ا الحكوم��ة وال يتحم��ل المواط��ن 
أي تكالي��ف على تلك الباق��ة، ورزمة صحية 
إضافية للمواطن ويك��ون هناك دعم جزئي 
م��ن الحكوم��ة لتل��ك الباق��ة وتك��ون في 

المرافق الصحية الحكومية والخاصة.
ورفع الش��يخ محمد بن عبداهلل، الش��كر إلى 
مقام حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، 
عل��ى دعمهم��ا المتواصل للقط��اع الصحي 
ومختلف المب��ادرات التطويرية لهذا القطاع 

الحيوي الهام لكونه يالمس صحة الجميع.
وأكد أن المجلس، قطع ش��وطًا في تأسيس 
المؤسس��ات المهمة المندرجة تحت مظلة 
البرنام��ج الوطني لتطوي��ر الرعاية الصحية 
»صحت��ي«، مث��ل إص��دار قان��ون الضم��ان 
الصحي،,وض��ع الهي��كل التنظيمي لصندوق 
الضمان الصحي »ش��فاء«، فضاًل عن إعادة 
هيكلة وزارة الصحة، وكذلك تدشين برنامج 

التسيير الذاتي في المستشفيات الحكومية 
ومراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، باإلضافة 
إلى إعداد نظم المعلومات للضمان الصحي.

وعن أهداف برنامج الضمان الصحي، أشارت 
المادة الثالثة من قان��ون الضمان الصحي 
إلى أهداف البرنام��ج، وهي: توفير منظومة 
صحي��ة متكامل��ة ذات جودة عالية تتس��م 
بالمرونة والقدرة على التطور واالس��تجابة 
لتطلعات المس��تفيدين جاذبة لالس��تثمار 
الصحي، وإنش��اء نظام تمويل صحي يتسم 
بالكف��اءة واالس��تدامة ويكف��ل الحرية في 
اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم خدمة 
صحية عادلة تتس��م بالتنافسية ضمن إطار 
يحمي حق��وق كافة األطراف المش��اركة في 

الضمان الصحي.
وح��ول أث��ر برنام��ج الضم��ان الصح��ي في 
تحس��ين الخدمات الصحية، أكد أن البرنامج 
يوفر تأمينًا ش��اماًل للمواطنين والمقيمين، 
كما س��يوفر حرية االختيار للمواطن للعالج 
والمستش��فيات  الصحي��ة  المراك��ز  ف��ي 
الحكومية، وس��يتم تسجيل كل مواطن لدى 
طبيب عائلة مسؤول عن خدماته العالجية 
والوقائي��ة واالكتش��اف المبك��ر لألم��راض 
المزمنة، ومتابعة عالجه في المركز الصحي 
أو تحويل��ه إل��ى األخصائيين إذا ل��زم األمر، 

ومتابعة حالته بعد ذلك معهم.
ولفت إلى أن هذا النظام يكفل اس��تمرارية 
العالج م��ع طبيب العائل��ة وتكامل العالج، 
حيث إن المستشفيات في طور تطبيق نظام 
التس��يير الذاتي الذي يش��جع المستشفيات 
عل��ى التنافس اإليجابي ف��ي خدمة لمرضى 
وعلى الرقي بجودة الخدمات الصحية لجذب 

المواطنين.
وفيم��ا يتعل��ق بالممي��زات الت��ي يضيفها 
الضم��ان الصح��ي بالمقارنة م��ع الخدمات 
الصحي��ة المتاحة، أك��د أن��ه باإلضافة إلى 
اس��تمرارية الخدمات الصحية المقدمة من 
الحكوم��ة حالي��ا للمواطن س��يقوم برنامج 
الضمان الصحي بتوفي��ر حرية االختيار بين 
مقدم��ي الخدمات الصحية، إضافة إلى رزمة 
»باقة« اختياري��ة للمواطنين بدعم حكومي 

إلتاحة العالج في القطاع الخاص.
وأش��ار إلى أنه س��يوفر حرية اختي��ار طبيب 
العائلة م��ن خالل برنامج »اخت��ر طبيبك«، 

باإلضاف��ة إل��ى تعزي��ز وخل��ق التنافس��ية 
البناءة بين المستش��فيات ومقدمي الخدمة 
إلرضاء المريض مما سيس��اهم في تحسين 
ج��دوى الخدمات، عوضًا عن تأس��يس نظم 
معلومات مترابطة ومل��ف إلكتروني موحد 
للمريض يمكن للمص��رح لهم من مقدمي 
الخدم��ة االطالع عليه م��ع األخذ في االعتبار 

سرية المعلومات الصحية للمرضى.
وبين أن الضمان الصحي، س��يقوم بمراقبة 
الخدمات المقدمة بشكل مستمر للتأكد من 
جودتها، وسيتم استحداث حوافز للموظفين 
الذي��ن يقدم��ون خدمات مميزة، وس��يقوم 
للمستش��فيات  الذات��ي  التس��يير  برنام��ج 
الحكومي��ة ومراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
بتس��هيل عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في 
المؤسسات مما سيؤدي إلى خدمات عالجية 

أفضل.
وأش��ار الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل، إلى أن 
برنام��ج الضمان الصحي س��يمنح المريض 
حرية اختيار المستشفى بين المستشفيات 
الصحي��ة  الباق��ة  إط��ار  ف��ي  الحكومي��ة 
األساسية، كما سيتيح له حرية االختيار بين 
المستش��فيات الحكومية والخاصة بالنسبة 
للرزمة الصحية االختيارية، فكل مستش��فى 
س��يطور ويحّس��ن خدماته، لتقديم الرعاية 
ألكبر عدد من المرض��ى، وفي المقابل فإّن 
المريض سيختار مكان عالجه حسب رغبته.

وبش��أن المحاور الرئيس��ة ل�«صحتي«، أكد 
أن مح��اوره تتمث��ل ف��ي التس��يير الذات��ي 
لمقدمي الخدمات الصحية، ويشمل تمكين 
المستش��فيات والمراك��ز الصحي��ة من أخذ 
الق��رارات إلدارة ش��ؤونها التش��غيلية م��ن 
قب��ل مجالس أمنائه��ا وإداراته��ا المعنية، 
باإلضافة إلى صندوق الضمان الصحي وهي 

الجهة المعنية بتمويل الرعاية الصحية.
كم��ا يتضمن محورًا رئيس��ًا يتعل��ق بنظام 
المطالب��ات المالي��ة، وس��يتم ف��ي الفترة 
القادمة استكمال النموذج المالي، وتحديث 
نظم المعلومات الصحي��ة، حيث يتم توفير 
بيان��ات دقيق��ة لمقدمي الخدم��ة ومتخذي 
الق��رار والمش��اركة ف��ي مج��ال التخطي��ط 

والتدريب.
وبين أنه، ت��م وضع االس��تراتيجية، وإعداد 
لبرنام��ج »صحت��ي«،  اإللكترون��ي  النظ��ام 
وس��يتم التطبي��ق ف��ي المرحل��ة القادمة، 
وسيتولى القطاع الخاص »شركات التامين« 
خدم��ات التامي��ن عل��ى المقيمين حس��ب 

الضوابط التي سيحددها النظام.

الباقات الصحية
وحول أب��رز الخدمات التي س��تتوافر ضمن 
الباق��ة الصحية األساس��ية للمواطنين، أكد 
رئيس المجل��س األعلى للصح��ة، أن الباقة 

الصحية اإللزامية »األساس��ية« للمواطنين، 
ستش��مل جميع الخدمات الصحي��ة الحالية، 
باإلضافة إلى عالجات أخرى غير متاحة حاليا 
وم��ن بينها عالج أطف��ال األنابيب وعمليات 
الس��منة حس��ب الش��روط، علمًا ب��أن هذه 
الباقة األساس��ية مجانية، حيث إنها ستتيح 
للمواط��ن العالج ف��ي كافة المستش��فيات 
والعي��ادات الحكومية م��ن اختياره من دون 

سقف مالي للعالج.
االختياري��ة  الصحي��ة  الباق��ة  أن  وأوض��ح، 
للمواطني��ن تمن��ح الفرص��ة للراغبي��ن في 
العالج في المستشفيات الخاصة أو الحصول 
على بعض الخدم��ات اإلضافية الخاصة في 
المستشفيات الحكومية، وتكون هذه الباقة 
االختياري��ة مدعومة م��ن الحكومة على أن 
يدفع المواطن جزًءا من االش��تراك الس��نوي 

ومقدار مشاركة للعالج.
ولف��ت، إلى أن قان��ون الضمان الصحي حدد 
هذه النس��بة ضم��ن إطار الباق��ة االختيارية 
للمواطنين، حيث أّن صندوق الضمان الصحي 
سيدفع 60% من قيمة االشتراك، والمواطن 
سيدفع 40%، باإلضافة إلى نسبة ثابتة يتم 
دفعها عند المراجع��ة. وللتوضيح فإن هذه 

الخدمة غير متاحة في الوقت الراهن.
وأك��د، أن جمي��ع األدوية س��تكون متوافرة 
ومجاني��ة للمواطنين، ولن يدف��ع المواطن 
أي مبال��غ مقاب��ل الدواء في المستش��فيات 
والمراك��ز الصحي��ة الحكومي��ة. وع��ن األثر 
المتوق��ع لقان��ون الضم��ان الصح��ي على 
القطاع الطبي الخاص، أوضح أنه سيتم منح 
القط��اع الطب��ي الخاص فرصة ع��الج جميع 
المقيمي��ن الذي��ن يش��كلون نس��بة كبيرة 
من س��كان البحري��ن، باإلضافة إل��ى إتاحة 
الح��ق له لع��الج البحرينيين الذي��ن لديهم 
الباقة الصحي��ة االختيارية. ولذلك فإّنه من 
المتوقع أن تكون وتيرة عمل القطاع الطبي 

الخاص أكبر من الوضع الحالي.
وبش��أن دور وزارة الصح��ة في ظ��ل تطوير 
القط��اع الصح��ي، أش��ار الش��يخ محمد بن 
عبداهلل، إلى أن وزارة الصحة ستتولى مهام 
الصح��ة العامة والنفس��ية وتعزي��ز الصحة 
وس��تقوم بدور المنظم للخدم��ات الصحية، 
كما ستندرج تحت اختصاصات الوزارة دوائر 

الجودة والتخطيط والتدريب.
وبس��ؤاله بش��أن الب��دء بتطبي��ق البرنامج 
عل��ى المقيمي��ن أواًل، ذك��ر الش��يخ محم��د 
ب��ن عب��داهلل، أن نظ��ام الضم��ان الصح��ي 
للمواطنين يعد نظامًا جديدًا يستلزم إنشاء 
مؤسس��ات جدي��دة مثل صن��دوق الضمان 
الصح��ي والتس��يير الذاتي ونظ��م التأمين 
الخاصة بالمواطنين وما تتطلبه من برامج 
معلوماتي��ة وغيرها لذلك تأخ��ذ وقتًا أكبر 

لتهيئة األرضية لتطبيق النظام.
كما ق��ام فريق العمل بالش��روع ف��ي إنجاز 

ه��ذه المتطلب��ات خ��الل الفترة الس��ابقة، 
وتم االنتهاء من العديد منها، أما بالنس��بة 
لتأمين المقيمين فإن البنية التحتية مهيأة 
للمرحلة األول��ى من التطبي��ق، والمطلوب 
وضع عق��ود مطورة تضم��ن تحقيق أهداف 
قانون الضمان، وس��يبدأ تطبيق��ه تدريجيًا 

خالل النصف الثاني من هذا العام.
عل��ى  التأمي��ن  مش��روع  أن  إل��ى  ولف��ت، 
المقيمي��ن يه��دف لتمهي��د الطريق لخطة 
تأمين مستدامة للمقيمين من خالل نظام 
تأمين صحي ش��امل ومم��ول ذاتي��ًا، وبناء 
برنام��ج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط 
جميع المرضى الوافدي��ن بمقدمي الرعاية 
الصحي��ة ومش��تري الخدم��ات ف��ي القطاع 
الخاص م��ن خالل قاع��دة بيان��ات مركزية 
مبتكرة ضمن خدم��ات رعاية صحية فعالة 

وذات جودة عالية.
وأك��د، أن النظ��ام المس��تقبلي س��يتم من 
خالل��ه تغطية جمي��ع المقيمي��ن من خالل 
الباقة الصحي��ة األساس��ية للمقيمين التي 
ستوفر مس��توى ثابتًا وش��اماًل من الرعاية 
الصحي��ة وإمكاني��ة الوصول إل��ى الخدمات 

الصحية لجميع المقيمين.
بالباق��ة  المش��مولة  الخدم��ات  أن  وأك��د، 
األساس��ية للمقيمين تشمل بعض خدمات 
الرعاية األولية، وخدمات المرضى الداخليين 
والعيادات الخارجية والحوادث والطوارئ في 
المستشفيات، فضاًل عن األمراض المعدية 

وفقًا للقانون.
وق��ال: »ف��ي الواق��ع تع��د مخ��ازن األدوية 
المركزي��ة أح��د المش��اريع المنضوية تحت 
مظل��ة صن��دوق الضمان الصحي »ش��فاء«، 
وكان من المهم العمل على تحويل المخازن 
إلى مخ��ازن مركزي��ة تخدم المستش��فيات 
العام��ة والخاص��ة والصيدلي��ات، ومن أهم 
األدوي��ة  مخ��زون  إدارة  المخ��زن  أه��داف 
وتوزيعها ووضع الخطط الالزمة للتأكد من 
عدم نفاذ األدوية، كما سيتم تعزيز وتطوير 
آلية الشراء الوطني والخليجي الموحد للدواء.
وفيم��ا يتعلق بالخط��ة اإلعالمي��ة لبرنامج 
الضمان الصحي لتوضيح معالم المش��روع، 
ق��ال الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل: »ال يخفى 
أهمي��ة الجان��ب اإلعالم��ي للمش��روع، وتم 
وض��ع وإطالق خطة إعالمية على المس��توى 
الوطني، وتش��مل المواطنين والجهات ذات 
الصل��ة، ولك��ن بس��بب الجائحة وانش��غال 
القط��اع الصح��ي بمكافحة في��روس كورونا 
والتصدي إليه، ت��م تأجيل بعض المبادرات 

في المشروع«.
وأوضح، أن المجلس يقوم اليوم بالتخطيط 
إلعادة إطالق حملة إعالمي��ة بالتعاون مع 
مركز االتصال الوطني، وباس��تثمار مختلف 
منصات ووسائل التواصل مع المستهدفين 
من المشروع سواًء المواطنين أو المقيمين.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

البدء بمرحلة التسيير الذاتي للمستشفيات لتهيئة األرضية للضمان الصحي

البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية يحقق تغطية شاملة للجميع

توفير خدمات صحية عالية الجودة وتتسم بالعدالة والشفافية وحرية االختيار

 أبرز جزاءات التسرب من جلسة النواب..
سقوط مكافأة النائب المقدرة بـ2000 دينار

مريم بوجيري «

قبل حوالي أس��بوعين، تكرر سيناريو تسرب 
النواب من جلس��ة المجلس العامة مما دعا 
النائب الثاني للرئيس علي زايد في الجلسة 
األخي��رة بالتلوي��ح بتطبي��ق الالئح��ة عل��ى 
المتسربين في حالة عدم التزامهم بالحضور 
بعد اس��تراحة الصالة، حيث يمكن لرئاس��ة 
مجلس النواب تطبيق جزاء إسقاط المكافأة 
الش��هرية األساس��ية ع��ن النائ��ب المقدرة 
بألفي دينار نظير تغيبه عن حضور الجلس��ة 
وذلك وفق الالئحة الداخلية المنظمة لعمل 
مجل��س النواب والقوانين الص��ادرة في هذا 

الشأن.
وبحس��ب المادة 191 م��ن الالئحة الداخلية 
لمجل��س الن��واب، يس��قط ح��ق النائب في 
المكافأة عن مدة الغي��اب إذا تغيب العضو 
عن حضور جلس��ات المجل��س أو لجانه بغير 
إج��ازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة 
المرخ��ص له فيه��ا ويت��م اعتب��اره متغيبًا 
بغير إذن، ويتوجب عل��ى العضو الذي يطرأ 
ما يس��توجب انصرافه من جلس��ة المجلس 
أو جلس��ات لجان��ه نهائي��ًا قب��ل ختامها أن 
يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس 
أو رئيس اللجنة بحس��ب األحوال وذلك وفقًا 
للم��ادة 192 من الالئحة، ف��ي حين يتوجب 
على العضو الذي يطرأ مايستوجب غيابه عن 
إحدى جلس��ات المجلس أو اجتماعات لجانه، 
أن يخط��ر رئيس المجل��س أو رئيس اللجنة 
بحسب األحوال كتابة بذلك، وال يجوز للعضو 
أن يتغي��ب أكثر م��ن جلس��تين للمجلس أو 

ثالثة اجتماعات متتالية للجنة، إال إذا حصل 
على إجازة أو إذن من رئيس المجلس ألسباب 
تبرر ذل��ك ، أو إذا كان الغي��اب لعذر مقبول 
يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في 
الجلس��ة أو االجتماع التال��ي، وال يجوز طلب 
اإلجازة لم��دة غير مح��ددة، ويخطر الرئيس 
المجلس باإلجازات التي منحها لألعضاء في 
أول جلس��ة تالية وفقًا لنص المادة 190 من 

الالئحة.
أما نص المادة )194(، يتم بموجبها عرض 
رئي��س اللجن�ة على رئيس المجلس ش��هريًا  
تقريرًا ع��ن حضور أعضاء اللجن��ة وغيابهم، 

وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك.
أما إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من 
إعادت��ه أعلن عزمه على وقف الجلس��ة، فإن 
لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة ال تزيد على 
نصف س��اعة، فإذا اس��تمر اإلخ��الل بالنظام 
بعد إع��ادة الجلس��ة أجلها الرئي��س وأعلن 
موعد الجلس��ة القادمة وذلك حس��ب المادة 
71 من الالئحة الداخلية لمجلس النواب، في 
حين أعطت المادة 72 من الالئحة الصالحية 
للرئيس أن يرفع الجلس��ة مؤقتًا لالستراحة 
م��دة ال تزي��د على نص��ف س��اعه وعليه أن 
يرفعه��ا للصالة إذا ح��ان وقته��ا، وفي كل 
األح��وال يتوج��ب على العض��و االنتظام في 

حض��ور اجتماع��ات المجل��س ولجانه وذلك 
حسب المادة 189 من الالئحة.

كما ورد ضمن الدليل االسترش��ادي الصادر 
ع��ن األمان��ة العامة لمجل��س الن��واب، أن 
اكتم��ال النص��اب القانون��ي ه��و األس��اس 
الموضوعي لصحة انعقاد جلس��ات المجلس 
ولجانه وسالمة إجراءاته، في حين أن نصاب 
انعقاد الجلس��ة العامة ال يك��ون صحيحًا إال 
بحض��ور أكثر من نص��ف أعضائه مع مراعاة 
ما ورد بش��أنه نص خ��اص، وإذا بدأ اجتماع 
المجلس صحيحًا اس��تمر كذلك حتى لو غادر 
بع��ض األعض��اء الحاضرين قاعة الجلس��ة، 
وإذا تبين عن��د حلول موعد االجتماع أن هذا 
النص��اب القانون��ي لم يكتمل أخ��ر الرئيس 
افتتاح الجلسة نصف س��اعة فإذا لم يكتمل 
النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد الحق، وإذا 
ل��م يكتم��ل نص��اب انعق��اد المجلس خالل 
مرتي��ن متتاليتين اعتبر اجتم��اع المجلس 
صحيحًا عل��ى أال يقل عدد الحاضرين عن ربع 

أعضاء المجلس.
وبحس��ب الم��ادة 40 م��ن قانون مجلس��ي 
الش��ورى والن��واب، يتقاض��ى عض��و مجلس 
الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية 
مقدارها ألفا دينار وتستحق المكافأة اعتبارًا 

من تاريخ اكتساب العضوية.

اكتمال النصاب القانوني أساس صحة انعقاد الجلسات

 القانون ينص على االنتظام 
لحضور اجتماعات المجلس ولجانه 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/27/watan-20220327.pdf?1648355696
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/997893
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 رئيس »األعلى للصحة«
 يزور مقر »BIBF« ويبحث
آفاق التعاون المشترك

بح��ث رئي��س المجلس األعل��ى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، مع مدي��ر عام معه��د البحرين 
للدراس��ات المصرفية والمالية »BIBF« الدكتور أحمد الش��يخ، 
س��بل التعاون بين الجانبين في مج��ال تدريب وتطوير الموارد 

البشرية الوطنية السيما في القطاع الصحي.
ج��اء ذلك، خالل زيارة الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
للمعه��د، يرافق��ه ع��دد من كب��ار مس��ؤولي القط��اع الصحي 
لمناقش��ة مختلف المواضيع ذات االهتمام المشترك، حيث كان 
في االستقبال الدكتور أحمد الشيخ وعدد من موظفي المعهد.

وأش��اد رئيس المجلس األعلى للصحة بالدور الكبير الذي يقوم 
به المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة وآفاق 
التدريب الصحي، تعزيزًا للمسيرة التنموية الشاملة في مملكة 

البحرين.
م��ن جانبه؛ ق��دم مدير ع��ام »BIBF«، نبذة ع��ن البرامج التي 
يقدمه��ا المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة 
ف��ي مختلف القطاع��ات، والمبادرات التي ت��م إطالقها من أجل 

تشجيع الكوادر الوطنية لالستفادة منها.
وقال الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل: »نفتخر بوجود 
ص��رح تعليمي متق��دم في مملكتن��ا، يهدف لتطوي��ر وتعزيز 
الكفاءات الوطنية، ونس��عى لتوطيد عالقتنا والعمل المشترك 
لرف��ع الكفاءات اإلدارية والقيادية بالتعاون مع المعهد وتعزيز 
الجودة والتنافس��ية ف��ي تقدي��م الخدمات الصحي��ة بما يلبي 

تطلعات المستفيدين«.
ب��دوره؛ قال المدير العام للمعهد: »تمت مناقش��ة العديد من 
أوجه التعاون المشترك بهدف تطوير مهارات الكوادر الوطنية، 
الس��يما في القط��اع الصحي، لالرتق��اء ب��األداء الوظيفي ورفع 

الكفاءة«.

تطبيق التأمين الصحي على المقيمين بالنصف الثاني.. محمد بن عبداهلل: 

 عالج المواطنين مجانًا 
في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية

أكد رئيس المجل��س األعلى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، 
أن البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية 
»صحتي« يس��عى لتطبيق برنامج الضمان 
الصح��ي وال��ذي س��يؤمن خدم��ات صحي��ة 
متمي��زة لجمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن، 
مش��ددًا عل��ى أن ه��ذه الخدم��ات س��تكون 
بالمجان للمواطنين، في إطار الباقة الصحية 
اإللزامية أو األساسية، والتي ستشمل جميع 

الخدمات الصحية المتاحة حاليًا.
أيض��ًا  للمواطني��ن  يمك��ن  أن��ه  وأض��اف، 
االس��تفادة من الدعم الجزئي الذي ستوفره 
الدول��ة للعالج في القط��اع الصحي الخاص 
في حال الرغب��ة باالنضمام للرزمة الصحية 

االختيارية.
وكش��ف ف��ي مقابل��ة ش��املة أّن تطبي��ق 
»صحت��ي« س��يتم عل��ى مراح��ل، حي��ث تم 
الش��روع الفعل��ي ف��ي التطبي��ق التجريبي 
لبرنام��ج التس��يير الذاتي للمراك��ز الصحية 
والمستش��فيات الحكومي��ة، ضمن المرحلة 
األولى لتطبيق الضمان الصحي للمواطنين، 
بالتوازي م��ع تطبيق التأمي��ن الصحي على 

المقيمين.
وأوض��ح أّن جميع المستش��فيات الحكومية 
مفتوحة لكل المواطنين لتلقي العالج دون 
أية حواج��ز أو قي��ود، كما س��يوفر الضمان 
الصح��ي حري��ة االختي��ار للمواط��ن للعالج 
والدواء في المراكز الصحية والمستش��فيات 

الحكومية ضمن الباقة األساسية.
ونوه رئي��س المجلس األعل��ى للصحة، بأن 
تطبي��ق نظام »اخت��ر طبيبك« ف��ي الرعاية 
الصحية األولية يعني أن المواطن س��يكون 
مس��جاًل ل��دى طبي��ب عائل��ة مس��ؤول عن 
خدمات��ه العالجي��ة والوقائية واالكتش��اف 
ومتابع��ة  المزمن��ة  لألم��راض  المبك��ر 
عالج��ه في المرك��ز الصح��ي أو تحويله إلى 
األخصائيي��ن إذ لزم األم��ر، ومتابعة حالته 

بعد ذلك معهم.
وأش��ار إلى أن باقات الخدم��ات الصحية في 
برنام��ج الضم��ان الصحي الوطني تنقس��م 
إلى: رزمة إلزامية للمواطنين ويكون مصدر 
تمويله��ا الحكوم��ة وال يتحم��ل المواط��ن 
أي تكالي��ف على تلك الباق��ة، ورزمة صحية 
إضافية للمواطن ويك��ون هناك دعم جزئي 
م��ن الحكوم��ة لتل��ك الباق��ة وتك��ون في 

المرافق الصحية الحكومية والخاصة.
ورفع الش��يخ محمد بن عبداهلل، الش��كر إلى 
مقام حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، وإلى 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، 
عل��ى دعمهم��ا المتواصل للقط��اع الصحي 
ومختلف المب��ادرات التطويرية لهذا القطاع 

الحيوي الهام لكونه يالمس صحة الجميع.
وأكد أن المجلس، قطع ش��وطًا في تأسيس 
المؤسس��ات المهمة المندرجة تحت مظلة 
البرنام��ج الوطني لتطوي��ر الرعاية الصحية 
»صحت��ي«، مث��ل إص��دار قان��ون الضم��ان 
الصحي،,وض��ع الهي��كل التنظيمي لصندوق 
الضمان الصحي »ش��فاء«، فضاًل عن إعادة 
هيكلة وزارة الصحة، وكذلك تدشين برنامج 

التسيير الذاتي في المستشفيات الحكومية 
ومراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، باإلضافة 
إلى إعداد نظم المعلومات للضمان الصحي.
وعن أهداف برنامج الضمان الصحي، أشارت 
المادة الثالثة من قان��ون الضمان الصحي 
إلى أهداف البرنام��ج، وهي: توفير منظومة 
صحي��ة متكامل��ة ذات جودة عالية تتس��م 
بالمرونة والقدرة على التطور واالس��تجابة 
لتطلعات المس��تفيدين جاذبة لالس��تثمار 
الصحي، وإنش��اء نظام تمويل صحي يتسم 
بالكف��اءة واالس��تدامة ويكف��ل الحرية في 
اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم خدمة 
صحية عادلة تتس��م بالتنافسية ضمن إطار 
يحمي حق��وق كافة األطراف المش��اركة في 

الضمان الصحي.
وح��ول أث��ر برنام��ج الضم��ان الصح��ي في 
تحس��ين الخدمات الصحية، أكد أن البرنامج 
يوفر تأمينًا ش��اماًل للمواطنين والمقيمين، 
كما س��يوفر حرية االختيار للمواطن للعالج 
والمستش��فيات  الصحي��ة  المراك��ز  ف��ي 
الحكومية، وس��يتم تسجيل كل مواطن لدى 
طبيب عائلة مسؤول عن خدماته العالجية 
والوقائي��ة واالكتش��اف المبك��ر لألم��راض 
المزمنة، ومتابعة عالجه في المركز الصحي 
أو تحويل��ه إل��ى األخصائيين إذا ل��زم األمر، 

ومتابعة حالته بعد ذلك معهم.
ولفت إلى أن هذا النظام يكفل اس��تمرارية 
العالج م��ع طبيب العائل��ة وتكامل العالج، 
حيث إن المستشفيات في طور تطبيق نظام 
التس��يير الذاتي الذي يش��جع المستشفيات 
عل��ى التنافس اإليجابي ف��ي خدمة لمرضى 
وعلى الرقي بجودة الخدمات الصحية لجذب 

المواطنين.
وفيم��ا يتعل��ق بالممي��زات الت��ي يضيفها 
الضم��ان الصح��ي بالمقارنة م��ع الخدمات 
الصحي��ة المتاحة، أك��د أن��ه باإلضافة إلى 
اس��تمرارية الخدمات الصحية المقدمة من 
الحكوم��ة حالي��ا للمواطن س��يقوم برنامج 
الضمان الصحي بتوفي��ر حرية االختيار بين 
مقدم��ي الخدمات الصحية، إضافة إلى رزمة 
»باقة« اختياري��ة للمواطنين بدعم حكومي 

إلتاحة العالج في القطاع الخاص.
وأش��ار إلى أنه س��يوفر حرية اختي��ار طبيب 
العائلة م��ن خالل برنامج »اخت��ر طبيبك«، 

باإلضاف��ة إل��ى تعزي��ز وخل��ق التنافس��ية 
البناءة بين المستش��فيات ومقدمي الخدمة 
إلرضاء المريض مما سيس��اهم في تحسين 
ج��دوى الخدمات، عوضًا عن تأس��يس نظم 
معلومات مترابطة ومل��ف إلكتروني موحد 
للمريض يمكن للمص��رح لهم من مقدمي 
الخدم��ة االطالع عليه م��ع األخذ في االعتبار 

سرية المعلومات الصحية للمرضى.
وبين أن الضمان الصحي، س��يقوم بمراقبة 
الخدمات المقدمة بشكل مستمر للتأكد من 
جودتها، وسيتم استحداث حوافز للموظفين 
الذي��ن يقدم��ون خدمات مميزة، وس��يقوم 
للمستش��فيات  الذات��ي  التس��يير  برنام��ج 
الحكومي��ة ومراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
بتس��هيل عملية اتخاذ القرارات اإلدارية في 
المؤسسات مما سيؤدي إلى خدمات عالجية 

أفضل.
وأش��ار الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل، إلى أن 
برنام��ج الضمان الصحي س��يمنح المريض 
حرية اختيار المستشفى بين المستشفيات 
الصحي��ة  الباق��ة  إط��ار  ف��ي  الحكومي��ة 
األساسية، كما سيتيح له حرية االختيار بين 
المستش��فيات الحكومية والخاصة بالنسبة 
للرزمة الصحية االختيارية، فكل مستش��فى 
س��يطور ويحّس��ن خدماته، لتقديم الرعاية 
ألكبر عدد من المرض��ى، وفي المقابل فإّن 
المريض سيختار مكان عالجه حسب رغبته.

وبش��أن المحاور الرئيس��ة ل�«صحتي«، أكد 
أن مح��اوره تتمث��ل ف��ي التس��يير الذات��ي 
لمقدمي الخدمات الصحية، ويشمل تمكين 
المستش��فيات والمراك��ز الصحي��ة من أخذ 
الق��رارات إلدارة ش��ؤونها التش��غيلية م��ن 
قب��ل مجالس أمنائه��ا وإداراته��ا المعنية، 
باإلضافة إلى صندوق الضمان الصحي وهي 

الجهة المعنية بتمويل الرعاية الصحية.
كم��ا يتضمن محورًا رئيس��ًا يتعل��ق بنظام 
المطالب��ات المالي��ة، وس��يتم ف��ي الفترة 
القادمة استكمال النموذج المالي، وتحديث 
نظم المعلومات الصحي��ة، حيث يتم توفير 
بيان��ات دقيق��ة لمقدمي الخدم��ة ومتخذي 
الق��رار والمش��اركة ف��ي مج��ال التخطي��ط 

والتدريب.
وبين أنه، ت��م وضع االس��تراتيجية، وإعداد 
لبرنام��ج »صحت��ي«،  اإللكترون��ي  النظ��ام 
وس��يتم التطبي��ق ف��ي المرحل��ة القادمة، 
وسيتولى القطاع الخاص »شركات التامين« 
خدم��ات التامي��ن عل��ى المقيمين حس��ب 

الضوابط التي سيحددها النظام.

الباقات الصحية
وحول أب��رز الخدمات التي س��تتوافر ضمن 
الباق��ة الصحية األساس��ية للمواطنين، أكد 
رئيس المجل��س األعلى للصح��ة، أن الباقة 

الصحية اإللزامية »األساس��ية« للمواطنين، 
ستش��مل جميع الخدمات الصحي��ة الحالية، 
باإلضافة إلى عالجات أخرى غير متاحة حاليا 
وم��ن بينها عالج أطف��ال األنابيب وعمليات 
الس��منة حس��ب الش��روط، علمًا ب��أن هذه 
الباقة األساس��ية مجانية، حيث إنها ستتيح 
للمواط��ن العالج ف��ي كافة المستش��فيات 
والعي��ادات الحكومية م��ن اختياره من دون 

سقف مالي للعالج.
االختياري��ة  الصحي��ة  الباق��ة  أن  وأوض��ح، 
للمواطني��ن تمن��ح الفرص��ة للراغبي��ن في 
العالج في المستشفيات الخاصة أو الحصول 
على بعض الخدم��ات اإلضافية الخاصة في 
المستشفيات الحكومية، وتكون هذه الباقة 
االختياري��ة مدعومة م��ن الحكومة على أن 
يدفع المواطن جزًءا من االش��تراك الس��نوي 

ومقدار مشاركة للعالج.
ولف��ت، إلى أن قان��ون الضمان الصحي حدد 
هذه النس��بة ضم��ن إطار الباق��ة االختيارية 
للمواطنين، حيث أّن صندوق الضمان الصحي 
سيدفع 60% من قيمة االشتراك، والمواطن 
سيدفع 40%، باإلضافة إلى نسبة ثابتة يتم 
دفعها عند المراجع��ة. وللتوضيح فإن هذه 

الخدمة غير متاحة في الوقت الراهن.
وأك��د، أن جمي��ع األدوية س��تكون متوافرة 
ومجاني��ة للمواطنين، ولن يدف��ع المواطن 
أي مبال��غ مقاب��ل الدواء في المستش��فيات 
والمراك��ز الصحي��ة الحكومي��ة. وع��ن األثر 
المتوق��ع لقان��ون الضم��ان الصح��ي على 
القطاع الطبي الخاص، أوضح أنه سيتم منح 
القط��اع الطب��ي الخاص فرصة ع��الج جميع 
المقيمي��ن الذي��ن يش��كلون نس��بة كبيرة 
من س��كان البحري��ن، باإلضافة إل��ى إتاحة 
الح��ق له لع��الج البحرينيين الذي��ن لديهم 
الباقة الصحي��ة االختيارية. ولذلك فإّنه من 
المتوقع أن تكون وتيرة عمل القطاع الطبي 

الخاص أكبر من الوضع الحالي.
وبش��أن دور وزارة الصح��ة في ظ��ل تطوير 
القط��اع الصح��ي، أش��ار الش��يخ محمد بن 
عبداهلل، إلى أن وزارة الصحة ستتولى مهام 
الصح��ة العامة والنفس��ية وتعزي��ز الصحة 
وس��تقوم بدور المنظم للخدم��ات الصحية، 
كما ستندرج تحت اختصاصات الوزارة دوائر 

الجودة والتخطيط والتدريب.
وبس��ؤاله بش��أن الب��دء بتطبي��ق البرنامج 
عل��ى المقيمي��ن أواًل، ذك��ر الش��يخ محم��د 
ب��ن عب��داهلل، أن نظ��ام الضم��ان الصح��ي 
للمواطنين يعد نظامًا جديدًا يستلزم إنشاء 
مؤسس��ات جدي��دة مثل صن��دوق الضمان 
الصح��ي والتس��يير الذاتي ونظ��م التأمين 
الخاصة بالمواطنين وما تتطلبه من برامج 
معلوماتي��ة وغيرها لذلك تأخ��ذ وقتًا أكبر 

لتهيئة األرضية لتطبيق النظام.
كما ق��ام فريق العمل بالش��روع ف��ي إنجاز 

ه��ذه المتطلب��ات خ��الل الفترة الس��ابقة، 
وتم االنتهاء من العديد منها، أما بالنس��بة 
لتأمين المقيمين فإن البنية التحتية مهيأة 
للمرحلة األول��ى من التطبي��ق، والمطلوب 
وضع عق��ود مطورة تضم��ن تحقيق أهداف 
قانون الضمان، وس��يبدأ تطبيق��ه تدريجيًا 

خالل النصف الثاني من هذا العام.
عل��ى  التأمي��ن  مش��روع  أن  إل��ى  ولف��ت، 
المقيمي��ن يه��دف لتمهي��د الطريق لخطة 
تأمين مستدامة للمقيمين من خالل نظام 
تأمين صحي ش��امل ومم��ول ذاتي��ًا، وبناء 
برنام��ج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط 
جميع المرضى الوافدي��ن بمقدمي الرعاية 
الصحي��ة ومش��تري الخدم��ات ف��ي القطاع 
الخاص م��ن خالل قاع��دة بيان��ات مركزية 
مبتكرة ضمن خدم��ات رعاية صحية فعالة 

وذات جودة عالية.
وأك��د، أن النظ��ام المس��تقبلي س��يتم من 
خالل��ه تغطية جمي��ع المقيمي��ن من خالل 
الباقة الصحي��ة األساس��ية للمقيمين التي 
ستوفر مس��توى ثابتًا وش��اماًل من الرعاية 
الصحي��ة وإمكاني��ة الوصول إل��ى الخدمات 

الصحية لجميع المقيمين.
بالباق��ة  المش��مولة  الخدم��ات  أن  وأك��د، 
األساس��ية للمقيمين تشمل بعض خدمات 
الرعاية األولية، وخدمات المرضى الداخليين 
والعيادات الخارجية والحوادث والطوارئ في 
المستشفيات، فضاًل عن األمراض المعدية 

وفقًا للقانون.
وق��ال: »ف��ي الواق��ع تع��د مخ��ازن األدوية 
المركزي��ة أح��د المش��اريع المنضوية تحت 
مظل��ة صن��دوق الضمان الصحي »ش��فاء«، 
وكان من المهم العمل على تحويل المخازن 
إلى مخ��ازن مركزي��ة تخدم المستش��فيات 
العام��ة والخاص��ة والصيدلي��ات، ومن أهم 
األدوي��ة  مخ��زون  إدارة  المخ��زن  أه��داف 
وتوزيعها ووضع الخطط الالزمة للتأكد من 
عدم نفاذ األدوية، كما سيتم تعزيز وتطوير 
آلية الشراء الوطني والخليجي الموحد للدواء.
وفيم��ا يتعلق بالخط��ة اإلعالمي��ة لبرنامج 
الضمان الصحي لتوضيح معالم المش��روع، 
ق��ال الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل: »ال يخفى 
أهمي��ة الجان��ب اإلعالم��ي للمش��روع، وتم 
وض��ع وإطالق خطة إعالمية على المس��توى 
الوطني، وتش��مل المواطنين والجهات ذات 
الصل��ة، ولك��ن بس��بب الجائحة وانش��غال 
القط��اع الصح��ي بمكافحة في��روس كورونا 
والتصدي إليه، ت��م تأجيل بعض المبادرات 

في المشروع«.
وأوضح، أن المجلس يقوم اليوم بالتخطيط 
إلعادة إطالق حملة إعالمي��ة بالتعاون مع 
مركز االتصال الوطني، وباس��تثمار مختلف 
منصات ووسائل التواصل مع المستهدفين 
من المشروع سواًء المواطنين أو المقيمين.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

البدء بمرحلة التسيير الذاتي للمستشفيات لتهيئة األرضية للضمان الصحي

البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية يحقق تغطية شاملة للجميع

توفير خدمات صحية عالية الجودة وتتسم بالعدالة والشفافية وحرية االختيار

 أبرز جزاءات التسرب من جلسة النواب..
سقوط مكافأة النائب المقدرة بـ2000 دينار

مريم بوجيري «

قبل حوالي أس��بوعين، تكرر سيناريو تسرب 
النواب من جلس��ة المجلس العامة مما دعا 
النائب الثاني للرئيس علي زايد في الجلسة 
األخي��رة بالتلوي��ح بتطبي��ق الالئح��ة عل��ى 
المتسربين في حالة عدم التزامهم بالحضور 
بعد اس��تراحة الصالة، حيث يمكن لرئاس��ة 
مجلس النواب تطبيق جزاء إسقاط المكافأة 
الش��هرية األساس��ية ع��ن النائ��ب المقدرة 
بألفي دينار نظير تغيبه عن حضور الجلس��ة 
وذلك وفق الالئحة الداخلية المنظمة لعمل 
مجل��س النواب والقوانين الص��ادرة في هذا 

الشأن.
وبحس��ب المادة 191 م��ن الالئحة الداخلية 
لمجل��س الن��واب، يس��قط ح��ق النائب في 
المكافأة عن مدة الغي��اب إذا تغيب العضو 
عن حضور جلس��ات المجل��س أو لجانه بغير 
إج��ازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة 
المرخ��ص له فيه��ا ويت��م اعتب��اره متغيبًا 
بغير إذن، ويتوجب عل��ى العضو الذي يطرأ 
ما يس��توجب انصرافه من جلس��ة المجلس 
أو جلس��ات لجان��ه نهائي��ًا قب��ل ختامها أن 
يستأذن في ذلك كتابة من رئيس المجلس 
أو رئيس اللجنة بحس��ب األحوال وذلك وفقًا 
للم��ادة 192 من الالئحة، ف��ي حين يتوجب 
على العضو الذي يطرأ مايستوجب غيابه عن 
إحدى جلس��ات المجلس أو اجتماعات لجانه، 
أن يخط��ر رئيس المجل��س أو رئيس اللجنة 
بحسب األحوال كتابة بذلك، وال يجوز للعضو 
أن يتغي��ب أكثر م��ن جلس��تين للمجلس أو 

ثالثة اجتماعات متتالية للجنة، إال إذا حصل 
على إجازة أو إذن من رئيس المجلس ألسباب 
تبرر ذل��ك ، أو إذا كان الغي��اب لعذر مقبول 
يقدم لرئيس المجلس أو لرئيس اللجنة في 
الجلس��ة أو االجتماع التال��ي، وال يجوز طلب 
اإلجازة لم��دة غير مح��ددة، ويخطر الرئيس 
المجلس باإلجازات التي منحها لألعضاء في 
أول جلس��ة تالية وفقًا لنص المادة 190 من 

الالئحة.
أما نص المادة )194(، يتم بموجبها عرض 
رئي��س اللجن�ة على رئيس المجلس ش��هريًا  
تقريرًا ع��ن حضور أعضاء اللجن��ة وغيابهم، 

وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك.
أما إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من 
إعادت��ه أعلن عزمه على وقف الجلس��ة، فإن 
لم يعد النظام رفع الجلسة لمدة ال تزيد على 
نصف س��اعة، فإذا اس��تمر اإلخ��الل بالنظام 
بعد إع��ادة الجلس��ة أجلها الرئي��س وأعلن 
موعد الجلس��ة القادمة وذلك حس��ب المادة 
71 من الالئحة الداخلية لمجلس النواب، في 
حين أعطت المادة 72 من الالئحة الصالحية 
للرئيس أن يرفع الجلس��ة مؤقتًا لالستراحة 
م��دة ال تزي��د على نص��ف س��اعه وعليه أن 
يرفعه��ا للصالة إذا ح��ان وقته��ا، وفي كل 
األح��وال يتوج��ب على العض��و االنتظام في 

حض��ور اجتماع��ات المجل��س ولجانه وذلك 
حسب المادة 189 من الالئحة.

كما ورد ضمن الدليل االسترش��ادي الصادر 
ع��ن األمان��ة العامة لمجل��س الن��واب، أن 
اكتم��ال النص��اب القانون��ي ه��و األس��اس 
الموضوعي لصحة انعقاد جلس��ات المجلس 
ولجانه وسالمة إجراءاته، في حين أن نصاب 
انعقاد الجلس��ة العامة ال يك��ون صحيحًا إال 
بحض��ور أكثر من نص��ف أعضائه مع مراعاة 
ما ورد بش��أنه نص خ��اص، وإذا بدأ اجتماع 
المجلس صحيحًا اس��تمر كذلك حتى لو غادر 
بع��ض األعض��اء الحاضرين قاعة الجلس��ة، 
وإذا تبين عن��د حلول موعد االجتماع أن هذا 
النص��اب القانون��ي لم يكتمل أخ��ر الرئيس 
افتتاح الجلسة نصف س��اعة فإذا لم يكتمل 
النصاب تؤجل الجلسة إلى موعد الحق، وإذا 
ل��م يكتم��ل نص��اب انعق��اد المجلس خالل 
مرتي��ن متتاليتين اعتبر اجتم��اع المجلس 
صحيحًا عل��ى أال يقل عدد الحاضرين عن ربع 

أعضاء المجلس.
وبحس��ب الم��ادة 40 م��ن قانون مجلس��ي 
الش��ورى والن��واب، يتقاض��ى عض��و مجلس 
الشورى وعضو مجلس النواب مكافأة شهرية 
مقدارها ألفا دينار وتستحق المكافأة اعتبارًا 

من تاريخ اكتساب العضوية.

اكتمال النصاب القانوني أساس صحة انعقاد الجلسات

 القانون ينص على االنتظام 
لحضور اجتماعات المجلس ولجانه 
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

خذوا الحكمة من أفواه المشاهير »1«
لس��ت ضد »مش��اهير السوش��يال ميديا« مطلقًا، 
وأعتبرهم نوعًا جديدًا من أنواع التس��ويق إن صح 
لي التعبير، وعل��ى الرغم من تحفظي على العديد 
م��ن التصرفات الت��ي يقوم بها هؤالء المش��اهير 
وهي دخيلة عل��ى مجتمعاتنا الخليجية المحافظة، 
إال أنن��ي ب��دأت أستس��لم تدريجي��ًا لتقب��ل فكرة 
مشاهير السوشيال ميديا وأؤمن بحقيقة وجودهم 

وتأثيرهم!! 
أي��ًا كانت بداية مش��اهير السوش��يال ميديا إال أن 
معظمه��م أصبحوا مس��ؤولين عن الترويج لس��لع 
تجاري��ة، يعني بلغتنا البس��يطة وبمفاهيمنا التي 
اعتدنا عليها، معظم المشاهير »بياعين« يسوقون 
لمنتج��ات تجارية أو خدماتية من أجل اس��تقطاب 
أعداد من المس��تهلكين نظير مقابل مادي، ولكي 
ال يزعل أحد من كلمة »بياعين« سأستخدم بأنهم 
وج��ه إعالني عن المنتج��ات التجارية، مع أنني غير 
مقتنعة بهذا المس��مى ألنهم يقومون بالتسويق 
عن المنتجات وليس عرضها فقط. بل ما أستغرب 

من��ه أيضًا ه��و أن معظم الفناني��ن لحقو بالركب 
ليتخ��ذوا له��م مكانًا بي��ن هؤالء المش��اهير على 

السوشيال ميديا. 
وتتفاوت أسعار المش��اهير، كل حسب كفاءته في 
التس��ويق، ومفهوم الكفاءة هن��ا يختلف بطبيعة 
الحالة عن مفه��وم الكفاءة اإلداري��ة التي اعتدنا 
عليه��ا، فأه��م ش��يء في موض��وع التس��ويق عبر 
مشاهير السوش��يال ميديا هو أن المشهور »يبيع« 

بأي طريقة وبأي أسلوب. 
وم��ا يجعلن��ي أؤك��د عل��ى أن موض��وع مش��اهير 
السوشيال ميديا ليس ظاهرة بل أصبح حقيقة، هو 
دعوة المشاهير لحضور األحداث الكبيرة الرسمية، 
فن��رى الراعي الرس��مي الموق��ر، وبجانبه عدد من 
مش��اهير السوش��يال ميدي��ا الذين يطل��ق عليهم 
مصطلح الفاشنيس��تا »ذك��ورًا أم إناث��ًا«.. بل في 
أحي��ان كثيرة يتقدم هؤالء المش��اهير على الراعي 
الرس��مي بس��بب ش��هرتهم!! ويس��رقون األضواء 
واألس��بقية من��ه، فالجمهور يطارده��م أينما حّلوا 

اللتقاط الصور معهم أو للتشّرف بالسالم عليهم!! 
وفي عال��م السوش��يال ميديا تغّيرت المس��ميات 
المتع��ارف عليه��ا مجتمعي��ًا تحت مب��دأ »الحرية 
الشخصية«، فعندما يكون لدينا فاشنيستا متشبه 
بالنس��اء أو فاشنيس��تا متش��بهة بالرج��ال يكون 
الوض��ع طبيعي��ًا، وال يجوز ألح��د أن يطلق عليه أي 
لق��ب بل تتم دعوته ليكون ف��ي مقدمة الصفوف 
لكون��ه مش��هورًا، وعندما تظهر لنا مش��هورة في 
السوش��يال ميدي��ا ب��روب الحم��ام »أعزك��م اهلل« 
فالوض��ع عادي لكي نتأكد بأن ش��امبو الش��عر أو 
الجس��م كان ذا ج��ودة عالي��ة، وم��ن الطبيعي أن 
تحضر ه��ذه المش��هورة عل��ى السوش��يال ميديا 
الفعاليات الرسمية وليس التجارية فقط!! وإذا ما 
تجرأت وقل��ت: »فالن أو فالنة تصّرفاتهم ليس��ت 
بالمس��توى الالئق لحضور مناسبة رسمية«، قالوا 
عنك »متخل��ف ورجعي« لع��دم تقّبل��ك لحريتهم 
الش��خصية!! وقال��وا ل��ك: »ه��ل تعرف ك��م عدد 

المتابعين له!!!«.

سلسلة الجائحة »11«.. يوميات مصاب!
ف��ي فترة الحجر تختفي لديك معالم الليل والنهار، فتنش��غل 
بنفس��ك وبمن حولك من المصابي��ن والذين تتفاوت معهم 
درج��ة األع��راض، ولكن في تل��ك اللحظات وفي تل��ك الفترة 
يعيش اإلنس��ان منعزاًل بش��كل كامل عن التواصل الطبيعي 

مع البش��ر، ولذلك نجد أن البشر الذين بطبيعتهم االنطوائية 
ال يجدون أي فارق بين أيام الحجر وبين أيامهم األخرى س��وى 

أنهم ال يملكون حرية الخروج التي كانت لديهم.
أم��ا أولئك االجتماعي��ون والذي��ن ال يفضلون أب��دًا الجلوس 

تحت سقف هادئ، بل يحبون الخروج وممارسة أيامهم بشكل 
طبيع��ي واجتماعي فإنهم يش��عرون وكأنما هم في س��جن، 
فتجده��م يعانون ف��ي أول يومين من الحجر حت��ى يتأقلموا 
معه ومن ثم تجدهم يستمتعون بلحظات الهدوء وراحة البال 
بعيدًا ع��ن الضوضاء اليومية الت��ي اعتادوها ضمن روتينهم 

اليومي.
ورغ��م اعتراف الجميع بقس��وة أيام الحج��ر المنزلي والتي تمر 
وكأنها س��نوات طويلة، إال أن هناك بعض الخبراء النفس��يين 
قدم��وا بع��ض النصائ��ح لمن يمض��ون هذه الفت��رة، بحيث 
تضي��ف إليهم خبرات في الحياة، ومن بين تلك النصائح كانت 
ضرورة االستيقاظ في وقت مبكر صباحًا، وليكن نفس الوقت 
الذي كنت تستعد فيه للذهاب إلى العمل، وأن تحضر جدولك 
اليوم��ي، خاص��ة وإن كنت تعم��ل من المنزل، م��ع مراعاة أن 

تحصل على راحاتك المعت��ادة، التي كنت تحصل عليها خالل 
العم��ل، وأن تحاف��ظ على روتين يوم��ك المعت��اد فيما عدا 

الخروج إلى الشارع.
ولكن ه��ذا كالم علماء وفيه نموذجية عالي��ة، فالحقيقة هي 
أن البع��ض منا س��يحصل على وق��ت للنوم ال��ذي يعاني من 
قلته خ��الل أيام األس��بوع، بينما هن��اك طالب دراس��ات عليا 
س��يجد بعض الوقت للتركيز على دراسته وعدم التشتت بين 
متطلبات العمل والدراس��ة، وهناك طالب جامعي سيس��تغل 
ه��ذا الظرف للنوم وتغيير روتين الحي��اة وقلب الليل إلى نهار 
خالل فترة الحجر. ومع اختالف أنماط البشر وطريقة تعاملهم 
مع هذه الظروف، والتي ربما تس��تمر معنا لفترة طويلة وغير 
معلومة، علين��ا أن نجيد التعامل مع فترة الحجر والعمل على 

إكمال كل ما هو معّلق ولم يكن وقتك يسمح بأن تتمه.

نجاح برنامج »بيبان« في منصة »شاهد«
فرض الموس��م األول م��ن البرنامج التلفزيوني الواقعي »بيب��ان« -الذي يأتي 
ضمن مش��اريع األمل ال��ذراع االس��تثمارية لصندوق األمل- نفس��ه بقوة على 
الس��احة المحلية الش��بابية، فنجاح الموسم يرجع لعدة أس��باب أولها وأهمها 
وجوده على منصة الرقمية التلفزيونية »شاهد.نت« األوسع انتشارًا في الوطن 
العرب��ي التابعة لمجموع��ة MBC والتي اتخذت من الري��اض مؤخرًا عاصمة 
لمقره��ا اإلعالم��ي، بجانب الطابع المختل��ف لبرامج التفاع��ل الواقعي العربي 
والذي يحاكي برنامجًا أمريكيًا ش��بيهًا به نجح ترامب في ترويجه لسنوات وهو 

»ذا أبرينتس« ويحاكي تحوياًل حقيقيًا لشباب طموح لرجال أعمال حقيقيين.
 األمر اآلخر الذي تطلب مني التفكير مليًا في إعادة كتابة المقالة بصيغة أكثر 
دقة، هو تس��ليط الضوء أكثر على الش��خصيات وأفضل مش��روع تجاري برأيي 
الخ��اص وتس��ليط الضوء على أفضل المس��تثمرين، حيث بدأ بس��عادة الوزير 
الش��اب أيمن المؤي��د، إذ أعجبت حقًا بمدى إلمامه التج��اري المتوقع خصوصًا 
أن��ه من بطن رح��م أكثر العوائل التجارية نجاحًا ف��ي البحرين مما يحقق نجاح 
رؤي��ة القيادة في اختيار عناصر وزارية ش��بابية أكثر إبداع��ًا وجرأة في الظهور 
اإلعالمي ومحاكاة للواقع الحالي، س��عادة الوزير أتحفنا بأكثر من مرة بجملته 

الحلوة »إحنا وياكم«!!
الش��ق الثاني م��ن تكوي��ن »بيبان«، ج��اء بنخبة م��ن المس��تثمرين اختلفت 
اهتماماتهم وقوتهم في التحكيم، حيث سأسلط الضوء على بعض الشخصيات 
التي لمعت برأيي المتواضع، األولى لس��يدة األعمال مشاعل فيروز، حيث كانت 
في منتهى االحترافية القتناص الفرص لصالح شركتها، إذ كانت تقدم عروضًا 

خارج نط��اق النمط وهو يدل على خبرتها في اقتناص الفرص واالس��تحواذات 
التجارية بدون أي مجال للعاطفة.

المس��تثمر الثان��ي -وال��ذي في اعتقادي هو من س��رق أض��واء البرنامج- رجل 
األعمال محمد العالي والذي بدا واضحًا ثقته بالنفس ومستوى هدوئه، ونجاحه 
ف��ي إدارة حلقتي��ن كاملتين بس��بب خبرت��ه التجارية في المصان��ع والتصدير 
واالس��تيراد وثقله المالي وخبرت��ه اإلدارية على ما يبدو ب��إدارة الصفقات في 

حلقتين كاملتين وهو أكثر الشخصيات الحقيقية التي أبهرتني.
نجح العالي، باالس��تحواذ على صفقة »داال إسبريس��و« لمؤسس��ه علي محسن 
حيث أرى أنه أفضل مشروع تجاري، إذ لم يتواَن جميع المستثمرين بالمشاركة 
في االس��تثمار فيه بل باقتناص أكثر قدر من األس��هم نظير مبلغ االس��تحواذ 

والذي ال يعد كبيرًا.
عل��ي محس��ن صاح��ب مش��روع »دلة-االسبريس��و« وال��ذي عبر عنه بش��غفه 
الالمحدود، استدعاه بيع عقاره أو رهنه ومدى نجاحه بدون أي دعم لوجستي أو 
م��ادي بالقيام بعملية اإلنتاج والتغليف والتصدير المتواضع لدول الخليج، مما 

يبين إصراره على النجاح.
جهود مقدرة، قدمها كافة المشاركين في البرنامج، فهم يستحقون التكريم من 
أجل تشجيعهم على االس��تمرار والمضي قدمًا إلكمال طريقهم نحو العالمية، 
فهؤالء الش��باب هم ثروة البالد الحقيقية في تحقيق التنمية االقتصادية التي 

تشهدها البحرين الحبيبة. 
* سيدة أعمال ومحللة إقتصادية

اآللة التي تحارب اإلنسان؟
في كلمته التي ألقاها بمناس��بة ذكرى ضم روس��يا للقرم، ص��ارح الرئيس بوتين 
ش��عبه بالتحديات االقتصادي��ة القادمة. وطرح عدة معالجات س��تتوالها الدولة، 
واقت��رح عل��ى مواطنيه العاملي��ن في مجال الزراع��ة التقليل من اس��تخدام اآلالت 
للتخفيف من تكلفة الوقود، واالستعانة أكثر بالقوى البشرية. وفي مشهد ترويجي 
لمواجهة التداعيات االقتصادية للحرب خرج بوتين إلى الش��ارع راكبًا درجة هوائية 
في دعوة لتقليل اس��تخدام الس��يارات. قصة اآللة مع اإلنسان هي أكثر من حكاية 
النهضة والتصنيع، إنها حكاية اإلنس��ان مع تقليل النفق��ات. حيث يجري تهميش 

اإلنسان، والعمل لتقليل االعتماد عليه لتوفير أكبر قدر من النفقات. 
الس��جال بش��أن االس��تعاضة عن اإلنس��ان باآللة س��جال قديم خاضه الفالس��فة 
الماركس��يون، ضد الرأس��ماليين. ب��دأ األمر باس��تخدام اآلالت الثقيل��ة التي حلت 
الواحدة منها مكان عشرة من العمال. كانت الحجج حينها تحرير العمال من سلطة 
القيادات العمالية، واالرتقاء بمس��تواهم العلم��ي من المجهود البدني إلى العمل 
الذهني في تش��غيل اآلالت. وتس��ريع عمليات اإلنتاج، وتقليل التكلفة. قلت أعداد 
العمال، وقلت بذلك النفقات، لكن بقيت الس��لطة العمالية لرأس المال. ثم حلت 
التقنية الذكية التي استبدلت البرنامج اإللكتروني »system« بعشرات الموظفين 

من ذوي التحصيل العلمي العالي. 
التوجه نحو اآللة خلق التعقيدات االقتصادية والحضرية الحالية. فالتزايد السكاني 
ال يتواف��ق مع قلة الوظائ��ف التي تلتهمها اآلالت والبرام��ج اإللكترونية. والموارد 
الطبيعية وخصوصًا مصادر الطاقة تواجه اس��تنزافًا هائالص من الدول الصناعية 
مثل أمري��كا والصين ودول االتحاد األوروبي. ولها أزماتها االقتصادية وتداعياتها 
السياس��ية التي هي في الواقع سمة القرن العش��رين والحادي والعشرين. كما أن 
ملف البيئة من تلوث وتغير مناخي هو اآلخر مقرون بمش��كالت اآللة واس��تفحالها 

في الكرة األرضية. 
لم��اذا يهاج��ر رأس المال األمريكي إلى الصين ويش��غل مصانعها إلنتاج س��لعه؟ 
الج��واب ببس��اطة: لتقليل كلفة اإلنت��اج. ففي الصين عمال��ة »رخيصة«. والصين 
ال تعب��أ كثي��رًا بأزمة المناخ ف��ي زيادة إنش��اء مصانعها. ترتب عن ذلك مش��هد 
دراماتيك��ي. فأمريكا التي تخوض حربًا ضروس��ًا ضد الصين هي في األصل الداعم 
األول القتصاده��ا. والصي��ن تعتبر أمريكا الس��وق األكبر لمنتجاته��ا. وفي الوقت 
الذي تس��تثمر أمريكا في اليد العاملة الصينية »الرخيصة«، فإن نسبة البطالة في 

أمريكا ترتفع سنويًا. 
واألس��اليب التي تفنن فيها رأس المال في تنقيل المصانع والشركات هنا وهناك. 
وف��ي اتباع معالجات اقتصادية تقوم أحيانًا كثيرة على إغالق المصانع والش��ركات 
أو بعض فروعها، وتس��ريح نس��ب كبيرة من العمال. خلقت مبدأ عدم االس��تقرار 
الوظيف��ي الذي س��يتحول مع الزم��ن إلى نظام عل��ى المرء أن يتعلم��ه. فلم تعد 
الوظيف��ة ثابتة أو مضمونة. وص��ارت النقابات العمالية تواج��ه تحديات في آلية 
ممارستها ألعمالها. فعدم استقرار الوظائف والتوسع في العقود المؤقتة ال يتالءم 
مع اللوائح واألنظمة التقليدية الت��ي تتابعها النقابات العمالية والمدافعون عن 
حقوق العمال. إن مس��تقبل العمال والموظفين محاط بكثير من المرونة التي قد 

تفقدهم حقوقهم. 
وتش��ير كثير م��ن الدراس��ات أن التح��ول االقتصادي في أس��اليب اإلنت��اج وأنواع 
المنتجات س��يؤدي إل��ى انقراض مئات الوظائ��ف. لكن في المقابل س��يخلق آالف 
الوظائف. وأنا ش��خصيًا من التيار الذي ال يصدق أن فرص العمل ستكون مضاعفة 
في المس��تقبل. ألن التكنولوجيا والذكاء االصطناعي تمكن من االستغناء عن آالف 

البشر المؤهلين. ما يعني أن البطالة المستقبلية ستكون أكثر فداحة. 
في مراجعتي األخيرة للبنك، سألني الموظف وهو شاب لطيف في أوائل العشرينيات 
من عمره: ه��ل جربتي إجراء المعاملة إلكترونيًا؟ أجبت��ه: ال ألن المعاملة معقدة 
وتحتاج بيانات متعددة عن عدة جهات. فابتسم وأجرى المعاملة ببشاشة ولطف. 
للبن��ك الذي أتعامل معه س��تة عش��ر فرعًا، في ه��ذا البنك ما ال يقل عن خمس��ة 
وعشرين موظفًا وأربعة رجال أمن. يمكننا أن نقول إن المبنى يشغل ثالثين عاماًل. 
وحي��ن تكتمل األتمت��ة الكونية »التح��ول اإللكتروني«. فإن هذا الش��اب اللطيف 
الحاصل على ش��هادة عالية ف��ي تخصص دقيق مثل البنوك أو المحاس��بة أو إدارة 

األعمال لن يجد عماًل. وسيكتفي البنك بفرع واحد. وما ال يزيد عن ثالثين عاماًل.

مثال اإلساءة للقضية الفلسطينية
اعتب��ار البعض العملية التي نفذها الفلس��طيني في بئر الس��بع األس��بوع الماضي وأدت 
إلى مقتل أربعة من اإلس��رائيليين وجرح اثنين طعنًا بالس��كين بطولة ودلياًل على حيوية 
القضية واحتس��ابه ش��هيدًا أمر طبيعي، لكن طبيعي أيضًا اعتبار البعض ما قام به ذلك 
الشخص جريمة تستدعي اإلدانة؛ فالضحايا مدنيون وليسوا عسكريين، دون أن يعني هذا 

أن قتل العسكريين خارج أرض المعارك حالل.
منف��ذ العملية ما كان يعرف من اس��تهدفهم وما اختارهم ولكنه��م تواجدوا صدفة في 
طريقه فقتلهم، فهو يعتبر كل من ليس فلس��طينيًا مش��روع انتقام وقتل. لم يلتفت إلى 
احتمال أن يكون الضحايا جميعهم أو بعضهم من المتعاطفين مع القضية الفلسطينية 
وربم��ا من المتعاوني��ن مع الفلس��طينيين أو تربطهم به��م صداقات قوامه��ا االحترام 

والمحبة.
المش��هد الذي بثته بعض الفضائي��ات بكثير من الفخر وكررت بث��ه فرحًا ويظهر منفذ 
العملية وهو يوجه نحو عش��ر طعنات إلى واحد من ضحاياه أس��اء للقضية الفلس��طينية 
بداًل من أن يخدمها؛ فالمش��هد جعل العالم يتعاطف م��ع الضحية؛ ألنه لم يكن له حول 
وال قوة واعتبار الفلس��طيني مجرمًا، وفي هذا خسارة كبيرة للقضية ستتبين خالل المقبل 

من األيام.
تع��رض الفلس��طيني للظلم والقهر ليس مب��ررًا ليقوم بذلك الفع��ل. ال أحد يقول إنه لم 
يظل��م وال أحد يقول بصحة ما فعلته وتفعله إس��رائيل في المدن والقرى الفلس��طينية، 
لكن ليس من عاقل إال ويقول أيضًا إن ذلك الذي جرى أضر بالقضية الفلس��طينية وأس��اء 

إليها كثيرًا.
الغاية التي تحدثت عنها الفضائيات التي أيدت العملية واعتبرت ما قام به ذلك الشخص 
عماًل بطوليًا يستحق اإلشادة واعتبره مؤيدوها مثااًل ونموذجًا هي توصيل رسالة مفادها 
أن غير الفلسطينيين ليسوا في أمان طالما أن القضية الفلسطينية لم تحل بعد، لكن ألن 
ه��ذه الغاية يمكن تحقيقها من دون إزه��اق أرواح أناس ليس بيدهم القرار لذا ليس من 

التجني القول إن منفذ العملية ومؤيديه أساؤوا إلى القضية الفلسطينية كثيرًا.

ملك البحرين.. والشباب
ُيحس��د ش��بابنا بالفعل على االهتم��ام الكبير الذي يحظون ب��ه من قبل جاللة 

الملك حفظه اهلل شخصيًا. 
الملك حمد قائد سيرته مطّرزة بإنجازات عديدة، بدأها منذ كان شابًا في مثل 
سن هؤالء الشباب والش��ابات الذين يحظون بدعم جاللته. بدأ صناعة التغيير 
وتحقي��ق التطوير منذ صغره، ولذلك س��يرته تمّثل نموذجًا مثالي��ًا راقيًا لكل 

شاب يرى المستقبل أمامه ولكنه قد يترّدد بسبب التحديات. 
تخيلوا يا ش��باب بأن الملك حمد أسس أقوى منظومة تحظى بها بالدنا وأعني 
بها قوة دفاع البحرين التي تحمي هذا الوطن وأهله، أسس��ها الملك حمد وهو 
شاب في مقتبل العمر حينما كان وليًا للعهد. نعم أسسها بيديه وبعزمه وعبر 
رؤيته المستقبلية. واألهم الملك حمد أسس هذه المنظومة القوية ليس فقط 
عبر التخطيط وصياغة االستراتيجيات على الورق، بل كان هو المتصدر في كل 
ش��يء، والتاريخ يوثق لنا كيف كان هو »الجن��دي األول«، وهو متصّدر الصفوف 
ف��ي التدريبات وخوض التحديات الميداني��ة الصعبة، وكيف كان »قائدًا بصغر 
س��نه« لكنه »نموذج ملهم« لآلخرين الذين عمل معهم كزمالء جنبًا إلى جنب، 

يحفزهم ويفجر طاقات التحدي فيهم. 
هذه الروح الش��بابية المتفجرة التي كان يقدمها جاللة الملك طوال مش��واره 
كانت أبرز مميزاته وأقوى أس��لحته في بناء البحرين الحديثة المتطورة، وهذه 
الروح كانت وراء فكره المتقدم حينما قّدم المش��روع اإلصالحي المس��تند على 
البن��اء والتق��دم، وكيف أوضح بش��كل صريح بأن عماد كل ذل��ك هو عبر جهود 
وطاقات شباب الوطن، هؤالء الشباب الذين يجب أن يحظوا بالدعم والمساندة 
والتدري��ب والتعليم المتطّور، واألهم فتح آف��اق التحدي أمامهم، وزرع القناعة 

لديهم بأن »المستحيل ليس بحرينيًا«. 
لذل��ك نرى ما زرعه جاللة الملك في أبنائه أقوى مثال، إذ يأتي صاحب الس��مو 

الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل في مقدمة »اس��تثمارات جاللة الملك في الش��باب«، وكيف تمّيزت 
مس��يرة األمير سلمان بتحديات وإنجازات تسير على خطى مسيرة والده الملك، 
وكيف زرع األمير س��لمان ه��ذه الثقافة في البحرين وح��رص على تعزيزها عبر 

تمكين الشباب ودعمهم وتطويرهم. 
وال ننس��ى أيضًا عمليات تأس��يس الملك لنماذج قوية من »الشباب المتمّكن« 
من أوالده أنفسهم، فها هو سمو الشيخ ناصر بن حمد يسير على نفس النهج، 
وتحّول ل�»أيقونة ش��بابية« وقائد لمس��يرة ممتدة طوال عقود لدعم الش��باب 
البحريني وتمكينهم، وعلى نفس النهج يس��ير س��مو الشيخ خالد بن حمد الذي 
يمض��ي بنجاح ف��ي إدارة المنظوم��ة الرياضية في البحرين بما يدعم ش��بابها 

ويطورهم. 
لذل��ك نق��ول دائمًا بأن لدين��ا في البحرين »دعم��ًا متدفقًا دائم��ًا«، بل دعمًا 
»قويًا يزداد« موّجهًا لشباب هذا الوطن من قبل جاللة الملك »النموذج األول« 
وكذلك قيادات هذا الوطن، وكيف أن دعم الشباب وتطويرهم بات نهجًا أساسيًا 

تحرص عليه حكومة البحرين بقيادة سمو األمير سلمان بن حمد. 
تخصيص يوم للش��باب، ومعالم في الوطن ترمز له��م وتقدرهم، وزيادة عدد 
المشاريع والفعاليات والبرامج التي تحتضنهم وتطور من قدراتهم وكفاءاتهم، 
كلها أمور تأتي في إطار حرص القيادة على »االستثمار في الشباب« باعتبارهم 
هم عماد المستقبل، وهم من تعّول عليهم البحرين الستمرار مسيرة التطوير 

والتقدم وأخذها ألبعاد أكثر ألقًا وإنجازًا. 
نفتخر بهؤالء الش��باب، ونعتز جدًا بما يقدمه والده��م ملكنا الغالي من دعم 
واحتضان، فهم المستقبل وهم من سيواصلون مسيرة األجيال التي سبقتهم، 

وهم من سيمررون شعلة البناء والعمل الوطني لألجيال التي تعقبهم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/27/watan-20220327.pdf?1648355696
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/998003
https://alwatannews.net/article/997889
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــ ــ ــاد وزي ــ أشــ
الكلمة  تضمنته  بما  النعيمي  ماجد 
الملكية السامية التي وجهها عاهل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
بمناسبة  خــلــيــفــة،  آل  عــيــســى  بـــن 
البحريني  الشباب  بيوم  االحتفال 
والعشرين  الخامس  يصادف  الذي 
من شهر مارس من كل عام، مثمنا 
توجيهات جاللته السديدة بتسمية 
البحريني،  الشباب  بعام  العام  هذا 
بالقطاع  جاللته  اهتمام  يؤكد  مما 
الشبابي، وتوفير جميع الفرص لهم 
مبادراتهم  ودعم  إبداعاتهم  إلبــراز 
ــل الـــمـــجـــاالت،  ــي كــ الـــمـــتـــمـــيـــزة فــ

وتمكينهم من أداء دورهم في بناء 
البحريني، ما يساهم في  المجتمع 
تحقيق االزدهار لوطننا العزيز في 

ظل قيادته الحكيمة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ــمــدرســيــة  عـــــادت الـــــزيـــــارات ال
ــادر الــمــعــرفــة  ــصـ ــز مـ ــراكـ إلــــى مـ
مختلف  فــي  المنتشرة  الــعــامــة 
إطــار  فــي  المملكة،  محافظات 
الطالبية  والفعاليات  األنشطة 
الــتــربــيــة  وزارة  تــنــفــذهــا  الــتــي 

والتعليم.
وبدأ الطلبة الشغوفون بالقراءة 
والبحث واالطالع بالتدفق على 
مدارسهم،  من  القريبة  المراكز 
يصطحبهم معلموهم المشرفون 

ــذه الــــــزيــــــارات، حــيــث  ــ عـــلـــى هـ
المعرفة  اســتــفــادوا مــن مــصــادر 
المتنوعة،  والرقمية  المطبوعة 
ــتــربــويــة  ــقــصــص ال ــمــا فــيــهــا ال ب
الـــحـــديـــثـــة، والـــكـــتـــب الــعــلــمــيــة 

المتصلة بالمواد الدراسية.
والتعليم  التربية  وزارة  وراعت 
ــذه الــــزيــــارات الــتــنــظــيــم  ــي هــ فـ
الحافالت  ركـــوب  منذ  الــدقــيــق 
الوصول  وحتى  الــمــدارس  عند 

إلى المراكز والعودة منها.

النعيمي: جاللة الملك يولي 
اهتماما بالقطاع الشبابي

عــودة الــزيــارات المــدرسية 
إلى مــراكز مصــادر المعــرفــــة

إعــالن الفــائــزيــن في تحــدي  
الفيلم التعـــريـــفي بـــ “ضوء 1”

عبر أفالم وثائقية قصيرة تم إبراز أهمية 
أطلق  والــذي  )ضــوء1-(  الصناعي  القمر 
لمحطة الفضاء الدولية في 21 ديسمبر 
لـــمـــداره  ــه  ــالقـ إطـ ــم  تـ ــم  ثـ 2021 ومــــن 
2022، حيث  فــبــرايــر   3 فــي  الــفــضــائــي 
المسابقة  في  المشاركة  األفــالم  عبرت 
لعلوم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  نظمتها  الــتــي 
التعليمي  شريكها  مع  بالتعاون  الفضاء 
الــفــخــر والــفــرح  بــلــي عــن شــعــور  كليفر 

والتطلع للمستقبل بأمل وتفاؤل.
ــبــحــريــنــي  ــاب ال ــبـ ــشـ ــاب الـ ــجـ ــتـ لـــقـــد اسـ
إلى صانعي  الموجهة  للدعوة  الموهوب 
ــعــي األفـــالم  ــرقــمــي وصــان الــمــحــتــوى ال

المبتكرين،  القصص  ورواة  الطموحين 
األول  المركز  رائــد  أحــرزت جلنار  حيث 
والتي حكت القصة بإبداع من التصميم 
“استكشاف  شــعــار  تحت  اإلطـــالق  إلــى 
مستقبل علوم الفضاء”، فيما حققت ريم 
محمد ياسر المركز الثاني حيث سلطت 
الحدث  هــذا  مثل  أهمية  على  الــضــوء 
واحتل  الفضائية،  البحرين  مسيرة  في 
المركز الثالث عبدالرحمن حمزة بعرض 
متميز وسرد ال ينقصه اإلبداع، وصورت 
للقمر  االنطالق  الفائزة  الفيديو  مقاطع 
الصناعي النانوي عندما شرع في مهمته 
لــرصــد ودراســـــة ومـــضـــات أشــعــة غــامــا 

األرضية )TGRs( من العواصف الرعدية 
والسحب الركامية. 

وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية 
قائالً:  العسيري  محمد   الفضاء  لعلوم 
“االستجابة الواسعة والحماسية لشبابنا 
تبعث على السرور والفخر، فمشاركاتهم 
الصحيح  المسار  نسير على  أننا  تخبرنا 
فــي جــهــودنــا إللــهــام الــطــلــبــة والــشــبــاب 
ــتــمــيــز فـــي عــلــوم  لــلــســعــي مـــن أجــــل ال
والتكنولوجيا  العلوم  ومجاالت  الفضاء 
والهندسة والرياضيات كمسارات تسهم 
في بناء بحرين المستقبل وتحقق رؤية 

البحرين االقتصادية 2030”.

المنامة - الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء

“BIBF” و “األعلى للصحة” يبحثان تدريب الموارد البشرية

دخول برنامج المنتجات البالستيكية القابلة للتحلل مع السعودية حيز التنفيذ من أبريل

مناقشة مختلف الموضوعات ذات االهتمام المشترك

توقف المجلس عن استقبال الطلبات كما السابق... وال إلغاء للتراخيص السارية... “األعلى للبيئة”

بحث رئيس المجلس األعلى للصحة، الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة، مــع المديــر العــام لمعهــد البحريــن للدراســات المصرفيــة والمالية 
)BIBF(، أحمــد عبدالحميــد الشــيخ، ســبل التعــاون بيــن الجانبيــن فــي مجال 

تدريب وتطوير الموارد البشرية الوطنية ال سيما في القطاع الصحي. 

ــالل زيــــارة الــفــريــق طبيب  ــك خـ ــاء ذلـ جـ
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة لمعهد 
والمالي،  المصرفية  للدراسات  البحرين 
القطاع  مسؤولي  كــبــار  مــن  عــدد  يرافقه 
الموضوعات  مختلف  لمناقشة  الصحي 
كــان  الـــمـــشـــتـــرك، حــيــث  ــام  ــمـ ــتـ االهـ ذات 
فــي االســتــقــبــال أحــمــد الشيخ وعـــدد من 

موظفي المعهد.
المجلس  رئــيــس  ــاد  أشــ ــارة  ــزيـ الـ ــالل  وخــ
األعلى للصحة بالدور الكبير الذي يقوم به 
المعهد في مجال تدريب وتأهيل الكوادر 
الصحي،  الــتــدريــب  ــاق  وآفــ المتخصصة 
في  الشاملة  التنموية  للمسيرة  تــعــزيــزا 

مملكة البحرين.
من جانبه؛ قدم المدير العام لـ )BIBF( نبذة 
عن البرامج التي يقدمها المعهد في مجال 

في  المتخصصة  الكوادر  وتأهيل  تدريب 
تم  التي  والمبادرات  القطاعات،  مختلف 
إطالقها من أجل تشجيع الكوادر الوطنية 

لالستفادة منها.
وبهذه المناسبة، قال الفريق طبيب الشيخ 
“نفتخر  خــلــيــفــة  آل  عــبــدهللا  بـــن  مــحــمــد 
بوجود صرح تعليمي متقدم في مملكتنا، 
يهدف لتطوير وتعزيز الكفاءات الوطنية، 
ونسعى لتوطيد عالقتنا والعمل المشترك 
ــقــيــاديــة  ــاءات اإلداريــــــــة وال ــفـ ــكـ لـــرفـــع الـ
بالتعاون مع معهد )BIBF( وتعزيز الجودة 
والتنافسية في تقديم الخدمات الصحية 

بما يلبي تطلعات المستفيدين”.
 )BIBF( وبدوره، قال المدير العام لمعهد 
بــزيــارة الفريق  أحــمــد الــشــيــخ “تــشــرفــنــا 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدهللا آل 

ــمــرافــق، حــيــث تمت  خــلــيــفــة، والـــوفـــد ال
ــتــعــاون  ــه ال ــ ــن أوجـ مــنــاقــشــة الــعــديــد مـ
الكوادر  مهارات  تطوير  بهدف  المشترك 

الصحي،  القطاع  في  سيما  ال  الوطنية، 
ورفع  الوظيفي  بـــاألداء  لالرتقاء  وذلــك 

الكفاءة”.

من  األول  للبيئة  األعــلــى  المجلس  أعــلــن 
أبــريــل الــمــقــبــل مـــوعـــًدا لــدخــول بــرنــامــج 
على  المطابقة  مجال  في  الفني  التعاون 
المنتجات البالستيكية القابلة للتحلل مع 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية  الهيئة 
والجودة بالمملكة العربية السعودية حيز 

النفاذ.
جاء ذلك في عقد ورشة العمل التعريفية 
البالستيكية،  للمنتجات  الترخيص  بآلية 
الُمصنعة  الــشــركــات  إليها  ُدعــيــت  والــتــي 
والـــــمـــــوردة لـــلـــســـوق الـــمـــحـــلـــي. ويـــأتـــي 
على  للمطابقة  الــفــنــي  الــتــعــاون  بــرنــامــج 

للتحلل  القابلة  البالستيكية  المنتجات 
ضمن المشاريع والمبادرات المشتركة مع 
رعاية  تحت  السعودية،  العربية  المملكة 

مجلس التنسيق السعودي البحريني.
ويهدف برنامج التعاون الفني في مجال 
البالستيكية  المنتجات  على  المطابقة 
الــســعــوديــة  الــهــيــئــة  مـــع  للتحلل  الــقــابــلــة 
إلى  والــجــودة  والمقاييس  للمواصفات 
الترخيص  إجـــــراءات  وتــســريــع  تسهيل 
مستوى  وزيـــادة  البالستيكية  للمنتجات 
العربية  المملكة  بين  الــتــجــاري  الــتــبــادل 

السعودية ومملكة البحرين.
ــر إدارة  ــأعــمــال مــدي ب ــقــائــم  ال وصـــرحـــت 
األعلى  بالمجلس  البيئة  وحماية  الرقابة 

أبريل  اعتبارًا  أنه  المحروس،  لمى  للبيئة 
ــمــســتــورديــن  ــمــقــبــل ســيــتــعــيــن عــلــى ال ال
الــجــديــدة  الــطــلــبــات  تــوجــيــه  والمصنعين 
انتاج  أو  الســتــيــراد  التجديد  طلبات  أو 
ضمن  المغطاة  البالستيكية  المنتجات 
السعودية  الهيئة  الــى  الــتــعــاون  بــرنــامــج 
علًما  والــجــودة،  والمقاييس  للمواصفات 
للبيئة سيتوقف عن  المجلس األعلى  بأن 
استقبال هذه الطلبات كما كان الوضع في 

الفترة السابقة.
التعاون  برنامج  بموجب  أنــه  وأوضــحــت 
الــفــنــي؛ يــمــكــن لــكــل الــشــركــات الــحــصــول 
التراخيص  على  الحصول  طلبات  تقديم 
ــن خـــــالل مـــوقـــع الــهــيــئــة الــســعــوديــة  مــ

ولن  والــجــودة،  والمقاييس  للمواصفات 
يتم إلغاء التراخيص السارية، كما سيتيح 
هذا البرنامج للشركات المصنعة والموردة 
الحصول  والــســعــودي  البحريني  للسوق 
على ترخيص واحد بدالً من تقديم طلب 
لــلــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مــخــتــلــف لكل 

سوق بشكل منفرد.
األعلى  المجلس  أن  المحروس  ونــوهــت 
اإليضاحات  لتقديم  الــورشــة  نظم  للبيئة 
من كافة الجوانب والمرتبطة ببدء تنفيذ 
أن  إلــى  مشيرة  الفني،  الــتــعــاون  برنامج 
على  للبيئة  االعــلــى  بالمجلس  المعنيين 
بهذا  االســتــفــســارات  الستقبال  اســتــعــداد 

الشأن في أي وقت.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  فــريــق  عــقــد 
البحرين، والمكلف  المشترك مع جامعة 
بــوضــع مــحــتــوى الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
الخــتــصــاصــيــي اإلرشـــــــاد االجــتــمــاعــي 
األول  اجتماعه  الحكومية،  بالمدارس 
بـــرئـــاســـة مــســتــشــار اإلرشـــــــاد الــنــفــســي 
بقطاع شــؤون  الــطــالبــي  واالجــتــمــاعــي 
المدارس، منى محمد البلوشي وبحضور 
ــن األكـــاديـــمـــيـــيـــن  ــق مــ ــريـ ــفـ ــاء الـ ــضــ أعــ
بجامعة  النفس  علم  بقسم  المختصين 
البحرين وممثلي مركز اإلرشاد النفسي 
التعليمية  الخدمات  واألكاديمي بقطاع 

بوزارة التربية والتعليم.
وتم خالل االجتماع استعراض جدول 
األعمال ومناقشة خطة التنفيذ التي تم 
إقرارها من قبل وزارة التربية والتعليم، 
الدفعة  بتقديم  البدء  إلى  ترمي  والتي 
للعدد  التدريبية  ــدورات  ــ ال مــن  األولـــى 
األكــــبــــر مــــن اخـــتـــصـــاصـــيـــي اإلرشـــــــاد 
الترقيات  يستحقون  ممن  االجتماعي 

وفق كادر الوظائف التعليمية خالل هذا 
العام ٢٠٢٢.

التدريبية  الدورات  إن  البلوشي  وقالت 
ســـتـــكـــون مــصــمــمــة لــتــلــبــي الـــحـــاجـــات 
ــنــظــريــات الــمــعــرفــيــة  األســـاســـيـــة مـــن ال
ــاد  ــ ــاإلرشـ ــ ــة بـ ــاصــ ــخــ ــ والـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة ال
ــمــدرســيــة  ــيــئــة ال ــب االجـــتـــمـــاعـــي فـــي ال
التعامل  أســس  يشمل  بما  والــطــالبــيــة، 
مع الحاالت الطالبية، ومفاهيم اإلرشاد 

والتطبيقات  واالجــتــمــاعــي،  الــنــفــســي 
العملية، ومبادئ جمع وتحليل البيانات، 
والمحافظة على الخصوصية والسرية، 
ــات مــهــمــة،  ــوعـ ــوضـ ــيـــر ذلــــك مـــن مـ وغـ
ــذه الــــدورات  مــؤكــدة أن مــخــرجــات هـ
التدريبية سوف تغني تماما عن دبلوم 
مباشر  بشكل  يتصل  ال  الـــذي  التربية 
بالمهام الوظيفية الختصاصيي اإلرشاد 

االجتماعي.

بدء االجتماعات إلعداد دورات “اإلرشاد”
المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

عــقــد خــــالل هــــذا األســــبــــوع، في 
مجلس  لــدول  العامة  األمــانــة  مقر 
الــتــعــاون فــي الـــريـــاض، االجــتــمــاع 
الثقافية  للجنة  والخمسون  الثالث 
ــعــاون  ــت الـــعـــامـــة لـــــدول مــجــلــس ال
العربية، ومثل هيئة  الخليج  لدول 
البحرين للثقافة واآلثار مدير إدارة 

المسرح الوطني هاني بهزاد.
ــاع مــنــاقــشــة  ــمـ ــتـ وتــــم خــــالل االجـ
العديد من الموضوعات واألنشطة 
والفعاليات الثقافية الخليجية التي 
الثقافي  التعاون  تعزيز  شأنها  من 
بين دول األعضاء. ومتابعة تنفيذ 
الـ  االجتماع  الصادرة عن  القرارات 

25 لوزراء الثقافة بدول المجلس.
كما تمت مناقشة العديد من البنود 
ومنها البيان الختامي وإعالن العال 
الصادران عن المجلس األعلى في 
وجهود  واألربعين،  الحادية  دورته 
جائحة  لــمــواجــهــة  الــمــجــلــس  دول 

ــأثــيــرهــا عــلــى الــقــطــاع  ــا وت ــورونـ كـ
الثقافي.

وكــذلــك نــوقــشــت االســتــراتــيــجــيــة 
الــتــعــاون  مجلس  ــدول  لـ الثقافية 
الترجمة  ومــركــز   2030  -  2020
ــام بــالــلــغــة  ــمــ ــ ــت ــريـــب واالهــ ــعـ ــتـ والـ
العربية. باإلضافة للخطة السنوية 

لــلــفــعــالــيــات واألنــشــطــة الــثــقــافــيــة 
العمل  وأنظمة  ولــوائــح  المشتركة 
الثقافي المشترك والتعاون الدولي 
ــثــقــافــي وتــنــظــيــم  ــي الـــمـــجـــال ال فـ
ــثــقــافــيــة الــمــشــتــركــة  األنـــشـــطـــة ال
في  الــكــتــاب  لــمــعــارض  المصاحبة 

دول المجلس.

تعزيز التعاون الثقافي بين دول المجلس

وزير التربية والتعليم

المنامة - بنا
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“بحريننا” الحصن والقوة الخارقة التي تحفظ سالمة الوطن وأمنه
الشـــراكة المجتمعية في مملكة البحرين تســـير بفضل توجيهات ســـيدي جاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهل البـــالد المفدى حفظـــه هللا ورعاه، وما 
توليه الحكومة الموقرة برئاســـة سيدي صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء حفظه هللا ورعـــاه، بعزيمة 
وصالبـــة وتصميـــم ال حدود لـــه، ولعل ما يزيدنـــا فخرا اإلرادة الشـــعبية والعمل 
المســـتمر الدائـــب من قبل المواطن فـــي اتجاه تأكيد الوحـــدة الوطنية ومتابعة 

مسيرة الخير بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى.
الكلمة التي ألقاها معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة بمناســـبة االحتفال بيوم الشـــراكة المجتمعية واالنتمـــاء الوطني، عبرت 
عن المشاركة الشعبية في تحمل المسؤولية، والتجسيد العملي لهذا المبدأ على 

أوسع نطاق، فنحن نشق طريقنا إلى األمام لتحقيق أهداف الوطن.
يقول معاليه “إن بناء مستقبلنا الوطني، مرهون بمدى تمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا 
وهويتنـــا، وإن مـــا يدفعنـــي للحديـــث فـــي هـــذا الموضوع، هـــو مـــا واجهناه من 
تحديات أمنية، اســـتهدفت تماســـكنا المجتمعي، األمر الذي يفرض علينا العمل 
على تحويل هذه المبادرات إلى واقع ملموس، يعزز سالمة الوطن وأمنه.. لتكن 

هويتنا الوطنية، ليست مجرد شعار، بل انتماء وعطاء”.
يجـــب أن تكـــون هويتنـــا الوطنيـــة بأصالتهـــا وعمـــق جذورها ســـدا منيعـــا أمام 
الصعـــاب، وقـــد أثبت أهـــل البحرين أن ما من واجب طلب منهـــم، إال وقاموا به، 
ومـــا من تضحية نوشـــدوا بهـــا إال وبذلوهـــا، والخطـــة الوطنية لتعزيـــز االنتماء 
الوطنـــي وترســـيخ قيم المواطنـــة “بحريننا” تفاعلت في نفوســـنا وقلوبنا، وهي 
بمثابـــة الحصن والقـــوة الخارقة التي تحفـــظ أمننا واســـتقرارنا بجميع المعاني 

وبكل المقومات.
والشـــك أننا علـــى وعي بالتطور الســـريع والواضح في وســـائل االتصال نتيجة 
التقـــدم العلمـــي الذي أدى إلى تغيير الكثير من المعانـــي، وبدا العالم وكأنه قرية 
صغيـــرة، وهنا تطرق معالـــي الوزير في كلمته إلى نقطة غاية في األهمية تتيح 
لنـــا أرفـــع المنازل فـــي هذا الركـــب. يقول معاليـــه “إن عصر الفضـــاء اإللكتروني 
وتكنولوجيا المعلومات، يتيح لنا فرصة عصرية لنشر ثقافتنا وتقاليدنا وتعزيز 
هويتنـــا الوطنيـــة عالميا، وذلك من خالل حضورنا في فضاء العالم االفتراضي. 
وإن حدودنـــا اإللكترونيـــة فـــي هـــذا األفق، يحددها حجم مشـــاركتنا ونشـــاطنا 

اإللكتروني الوطني، من أجل حماية الهوية البحرينية في العالم االفتراضي”.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

متى يعود النواب لبيوتهم؟ 
 كثيـــرون ينتظـــرون بلهفة انتهـــاء عمر المجلس التشـــريعي، وعودة 
كل نائب لبيته، فالمجلس وبســـبب بعض النواب “الشـــو” و”الصراخ” 
بات مضجرا ومستفزًا بشكل ال يصدق، وهذا حديث الناس ورأيهم، 

والنواب أول من يعرف ذلك.
وال يختلف حال البرلمان - بشهوره األخيرة تحديدًا - عن البرلمانات 
السابقة، حيث تكثر بهذه الفترة وبحماس األسئلة البرلمانية الخاصة 
بالدوائر االنتخابية، من إسكان، وخدمات، وبلديات، وأشغال.. فأين 

كان هذا االهتمام طوال الثالث سنوات الفائتة؟
ولذات النوايا، يلجأ بعض السادة النواب، للضغط بشدة على وزراء 
الخدمات، وبأداء ال يخلو من الدراما المكشـــوفة، والمفهومة، حتى 
ألبســـط صبي في الشـــارع، ظنًا أنها ستكون “النهاية المسك وبياض 

الوجه”، إلعادة الترشح مجددًا.
رفع الصوت، والحدة المبالغة في الطرح، وتكرار اسم الوزير بشكل 
فـــج، وتجاهل ردود وزير المجلســـين، واســـتخدام التشـــبيهات غير 
الالئقة، وعدم تقدير فارق السن “بين النائب والوزير”، كلها مؤشرات 
تقول ببساطة إن طرح هذا النائب غير صحيح، وال يقرب الحقيقة، 

وال بشعرة.
إن النظـــر وبأولويـــة الحتياجات الدوائر، وطلبـــات الناس، وملفاتهم 
المعيشـــية، والتصويت وفقًا لإلرادة الشـــعبية، ووأد التجاوزات، هو 
ما يطمح إليه المواطن في كل قرية ومدينة بحرينية، فما الشـــوط 
الذي قطعه نواب “الصراخ” بهذا الشأن؟ وأين أوصلوا الناس بأدائهم 

اليوم؟
كمـــا أن بعـــض المواقـــف االنفعاليـــة لبعضهـــم وبـــأداء جيـــد أمـــام 
الكاميرات، تتغير بقدرة قادر حين “يتكودون” عند منضدة الوزراء، 
أو حين يلتقونهم بممرات المجلس، وتلك حقيقة مؤسفة، ومؤلمة.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

االبتكار في اإلعالم
ال نســـتطيع حاليـــا مقاومة أي من االبتـــكارات الجديدة في أي 
مجـــال من المجـــاالت، ذلك أن االبتكار ســـمة التغيير دوما في 
العصـــور، والشـــاهد في األمـــر أن من يقاومون االبتـــكار إما أن 
يغيـــروا آراءهم بعد فترة زمنيـــة أو أنهم يندثرون أمام موجة 
االبتـــكار، لذلك أنا مقتنعة تماما بدراســـة هذا العلم، وأراه نقلة 
نوعيـــة أضيفت إلـــى تاريخي المهني في مجـــال اإلعالم، وهو 
خطـــوة إلـــى األمـــام ال أكثـــر، وأســـتغرب ممـــن يـــروج أن هناك 
انفصـــاال بين هـــذا العلم والعلوم األخرى، لكننـــي ال ألومه كونه 
يـــرى األمور مـــن منظور ضيق جدا أو اســـتنادا إلـــى معلومات 
قديمـــة درســـها ورفـــض أن يطورهـــا رغـــم تطـــور التكنولوجيا 

والزمان والمكان واألدوات.
والحقيقـــة أنه يمكن الربط بين مجال االبتكار وأي مجال آخر 
من مجاالت الحياة، فال يقف االبتكار عند باب علم من العلوم 
دون اآلخـــر، بـــل إنه يفتح هذا الباب ويشـــبك مع كل ما مضى 
مـــن معلومـــات حتى يقـــدم نظريـــات جديـــدة وأدوات بحثية 

جديدة وكل ما فيه من إمكانيات لتقديم كل ما هو جديد.
وأعود وأكرر ان ربط العلوم ببعضها ســـمة العلماء والمفكرين، 
فالتخصصية المستحدثة في القرن الحالي جاءت نتاج وفرة 
الدارســـين وارتفـــاع أعدادهـــم إال أن العلماء فـــي قديم الزمان 
وأذكـــر هنـــا علمـــاء المســـلمين وغيـــر المســـلمين كابـــن ســـيناء 
ومايـــكل أنجلـــو والفراهيدي وابن الهيثـــم والكثير دمجوا بين 

عدد من العلوم وأبدعوا وابتكروا في العديد منها.
ومازلت أصرح لكل من حولي بأنني باحثة حرة في بحر العلوم، 
وسأعمل جاهدة على ربط ما توصلت إليه من معلومات بباب 
جديد غير متوقع في القريب العاجل إن أعطاني هللا من العمر 
مـــا يكفـــي لذلك، فـــال العلوم تنضب وال تســـتقر عنـــد كم معين 
من المعرفة بل نحن أدوات بحثية الكتشاف ما هو جديد وما 
يمكن تطويره من خالل ما قمنا بدراســـته في ســـنوات حياتنا 

بإذن هللا تعالى.

سمر األبيوكي

متى تكْن حياُتنا جيدة، تكْن أكثَر سهولًة وفاعلية واستحقاقا، وال يكفي بها 
أن تكون كذلك فحسب، بل أن تمتاز بالجودة التي ُتعزُز مكانة الفرد واألسرة 
وتقـــود لإلنتـــاج والتطوير والنمـــاء للمجتمعـــات والدول. إنَّ تحســـيَن جودِة 
الحيـــاة ال يقتصـــُر على جانـــب دون آخر، وهـــو ال يعني التنميـــة االقتصاديَة 
وحدهـــا، بل يتعداه للتنمية االجتماعية والذاتية لألفراد والبيئة التي ُتحيط 
بهم، فهل ان االرتفاع بمستوى الجودة للحياة ممكٌن أم أنه ضرٌب من الخيال 
مع كل االضطراباِت السياســـية واالقتصادية التـــي يعاني منها العالُم، والتي 

تنعكُس بشكٍل مظلٍم على حياِة الفرد واألسرة في كل أنحاِء الكوكب؟
ليـــس صحيحًا أن نرفـــَع من جودة الحياة ألمٍة في المجال الثقافي والعلمي، 
فـــي حين تعانـــي هذه األمُة من الجـــوع والعوز، إنَّ الدوَل التي تســـتثمر في 
اإلنسان ال تستأثُر بمواردها المالية وتشح على شعوبها، ثقة منها بأن اكتفاَء 
الفرِد واألســـرة ماليًا ُيفرُز حالة مـــن الرضا واألمن االقتصادي الذي يقوُد بهم 

لإلبداع والتطوير واإلعماِر لألوطاِن واألمم.
متـــى مـــا بـــاَت الفرُد ونامت األســـُر آمنة على ُخبزهـــا، تولدت رغبُتهـــا الُملِّحة 
لنهل العلم والمعرفِة لمسايرة العصر وتحقيِق الجودة المعرفية التي تضمنها 

الـــدوُل المتحضـــرة لشـــعوبها، فتجعل من التعليـــم إلزامًا، ال خيـــاَر فيه، يمتاُز 
بالتطوير والحداثة، ويتماشى مع الُرؤى العامِة لتلك الدول مع ضمان جودة 

التعليم ومخرجاته.
جـــودُة الحيـــاة تشـــمُل أيضا صحَة الفرد واألســـرة النفســـية والجســـدية، وال 
يتأتـــى ذلـــك إال باتباعهـــم برامـــَج صحية وأنظمـــة غذائية تضمـــن لهم جودة 
الحيـــاة الصحية والفســـيولوجية، وال تـــأُل الدولُة ُجهدًا فـــي تقديم خدماتها 
الصحيـــِة األولية والرعاية النفســـية وبـــثِّ البرامج والموضوعـــات المختلفة 
لالرتقـــاء بجـــودِة الخدمـــات الصحية تحت إشـــراف جهات مختصٍة تســـعى 
لضمـــاِن الجودة في المجال الطبي والصحة العامة. جودُة الحياة هي عمليٌة 
مركبـــة ومتكاملة تتضمن توافَر كافِة االحتياجات، واإلمكانات المادية للفرد 
أو األســـرة، مـــن مأكٍل ومشـــرب وملبٍس ومســـكن، كما تشـــمُل الحاجاَت غيِر 
المادية، اجتماعيًة ونفســـية، كالتعليم والعالج والنقـــل والمواصالت والبيئِة 
النظيفـــة الخاليِة من التلـــوث، والعالقات الوثيقة بين األفـــراد والمجتمعات. 
ال شـــك أن هذه الحاجات ليســـت اســـتاتيكية أو ثابتة، إنما هي ذات طبيعة 

ديناميكية متطورة بتطوِر المجتمعات وتقُدمها.

هدى حرم

جودُة الحياة

كان هـــذا عنـــوان النـــدوة التفاعلية التـــي أقامها مركـــز اإلمارات للدراســـات 
والبحوث االســـتراتيجية، وشـــارك فيها الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات االستراتيجية والطاقة 

“دراسات”.
وقـــد جـــاءت هذه الندوة في توقيت مهم وحســـاس بالنســـبة لدول الخليج 
العربـــي ومـــا تواجهـــه مـــن محـــاوالت للعبـــث بأمنهـــا واســـتقرارها مـــن قبل 
الجماعات والمليشيات اإلرهابية الموالية إليران، تلك الجماعات التي تمثل 
خطـــرا كبيرا علـــى أمن الخليج العربـــي في هذا التوقيت الذي تنشـــغل فيه 
الواليـــات المتحدة وأوروبا في الصـــراع الدولي الكبير في أوكرانيا، وتركيز 
الواليـــات المتحـــدة على الملـــف النووي اإليرانـــي فقط وإهمالها ممارســـات 
إيـــران األخـــرى فـــي المنطقة التي تشـــكل خطرا كبيرا على أمـــن الطاقة في 

المنطقة.
وقد رأينا خالل األيام الماضية العديد من المحاوالت العبثية التي قامت بها 
تلك الجماعات واســـتهدفت من خاللها مواقع ســـعودية وإماراتية حساســـة 

وكانت بمثابة جرس إنذار واضح لنا جميعا بضرورة أن نتخذ قرارا حاســـما 
ونهائيـــا بتعزيز قدراتنا الدفاعية الذاتية في مواجهة تلك العمليات وغيرها 

في ظل هذه الحالة العالمية الجديدة القابلة للتطور لما هو أسوأ.
العالقـــات الدولية قابلة للتغير بشـــكل دراماتيكـــي، والعالقات الدولية ليس 
فيها صديق دائم وال عدو دائم، لذلك فتعزيز القدرات الدفاعية الذاتية في 
لحظـــة ما ســـيكون الضامن الوحيـــد ألمننا بكل تعريفاتـــه ومكوناته، وإن ما 
نريـــده خالل المرحلة الحالية هو ما ذكره الدكتور الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة خالل كلمته التي ألقاها خالل الندوة، أي قيام دول الخليج ببذل 
جهـــود نوعية لدعم قدراتهـــا الدفاعية بهدف تعزيز إمكانياتها على مواجهة 

التهديدات األمنية ومكافحة اإلرهاب.
البـــد أن تكـــون الحالة العالميـــة الحالية أكبر دافع لنا للســـير في هذا االتجاه 
دون تأخيـــر، فالخطـــر يـــزداد يوما بعد يـــوم، والبد أن نعمل على أســـاس أن 

الخطر اإليراني ليس فقط البرنامج النووي، بل أكثر من ذلك.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“أمن الخليج... التهديدات والتداعيات والحلول” 
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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.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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