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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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ف��ر�ص  �س�ل�م��ان:  ب��ن  ع�ي��س��ى 

تعليمي�ة نوعي�ة لأبن�اء البحري�ن
رئيس  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  أكــد 
أهمية  الــخــيــري  التعليمي  ســلــمــان  بــن  عــيــســى  وقـــف  أمــنــاء  مــجــلــس 
مواصلة خلق الفرص التعليمية النوعية أمام أبناء مملكة البحرين 
بما يمدهم بآفاٍق أرحب من العلم والمعرفة في مختلف المجاالت، 
مشيًرا إلى أن أبناء الوطن هم عتاده وثروته الحقيقة في كل الظروف، 

ما يستوجب استمرار االستثمار فيهم على الصعيد التعليمي.
وأضـــاف لــدى تـــرؤس ســمــوه اجــتــمــاع مجلس أمــنــاء وقــف عيسى 
إنشاؤه  تم  الوقف  أن  الرفاع  قصر  في  الخيري  التعليمي  سلمان  بن 
لتحقيق غاياٍت نبيلة قائمة على إتاحة الفرصة لمواصلة التحصيل 
األكاديمي الجامعي ألبناء البحرين من الطلبة والطالبات وتمكينهم 

من بلوغ طموحاتهم عبر التعليم كنواة أساسية لإلنجاز.
وجرى خالل االجتماع التوجيه للبدء بإعداد استراتيجية جديدة 
تشمل تحديد الفرص المستقبلية وآليات العمل المطلوبة ومؤشرات 
قياسها مع تعزيز الهوية اإلعالمية للوقف، وذلك بما يدعم تحقيق 
القطاع  على  بالنفع  ويــعــود  الــوقــف  أجلها  مــن  ُأنــشــئ  التي  ــداف  األهـ

التعليمي في مملكة البحرين.

النقد الدولي بإجراءات البحرين  أشاد صندوق 
كوفيد-19،  لجائحة  التصدي  سياسات  صعيد  على 
الصحية  الجائحة  آثـــار  تخفيف  فــي  نجحت  الــتــي 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة فــــي الــــبــــالد. وقـــالـــت 
المؤسسة المالية الدولية التي تضم 190 من الدول 
األعضاء أمس »إن حزمة الدعم التي قدمتها حكومة 
والــخــاص  الــعــام  للقطاعين  الــعــون  وفـــرت  البحرين 
وســــاعــــدت عـــلـــى احــــتــــواء الـــخـــســـارة فــــي الـــوظـــائـــف 

والضغوط على الشركات«.
جاء ذلك في بيان لصندوق النقد الدولي صدر 
في أعقاب اكتمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 
مع البحرين، والتي أجراها فريق من خبراء الصندوق 

الفريق بتقييم  بقيادة عصماء الجنايني، حيث قام 
التطورات وبحث السياسات االقتصادية والمالية مع 

مسؤولين حكوميين وبمصرف البحرين المركزي. 
الزيارة:  ختام  في  تصريح  في  الجنايني  وقالت 
ــراءات جــديــرة بــالــثــنــاء على  ــ »اتـــخـــذت الــبــحــريــن إجــ
صــعــيــد الــســيــاســات لــمــواجــهــة جــائــحــة كـــوفـــيـــد-19، 
اآلثــار  مــن  التخفيف  فــي  ــراءات  ــ اإلجـ هــذه  ونجحت 

الصحية واالقتصادية لتلك األزمة. 
اللقاحات  الــقــويــة  التطعيم  حملة  وفـــرت  فــقــد 
للمواطنين والمقيمين على نطاق واسع وكانت من 
بإعادة فتح  العالم، كما سمحت  الحمالت في  أسرع 
االقتصاد على نطاق واسع في صيف عام 2021. وأدت 

حزمة الدعم المقدمة إلى إعانة القطاعين الخاص 
والمصرفي، ما ساعد على احتواء خسائر الوظائف 

والضغوط التي فرضتها األزمة على الشركات. 
»ويستمر التعافي التدريجي من الجائحة، بينما 
وارتفاع  العامة  المالية  اإلصالحات  زخم  عــودة  أدت 
أسعار النفط إلى التخفيف من مكامن الضعف على 

صعيد المالية العامة والحساب الخارجي«.
البحريني حقق  االقتصاد  أن  إلى  البيان  وأشــار 
نموا بمعدل 2.2% في عام 2021، مدفوعا بنمو قدره 
2.8% في إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني، 
بينما سجل إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني 
بأداء  التعافي مدعوما  انكماشا بنسبة -0.3%. وكان 

قـــوي فـــي قــطــاع الــصــنــاعــات غــيــر الــهــيــدروكــربــونــيــة، 
وكـــذلـــك فـــي قــطــاعــي تـــجـــارة الــتــجــزئــة والــضــيــافــة. 
في   %0.6- نسبته  معدل  عند  سالبا  التضخم  وظــل 
المتوسط، بحسب مؤشر أسعار المستهلك في عام 

.2021
يتسارع  »أن  المتوقع  مــن  إن  الجنايني:  وقــالــت 
مع   ،2022 ــام  عــ فـــي   %3.4 إلــــى  االقـــتـــصـــادي  الــنــمــو 
بمقدار  النفطي  غير  المحلي  الناتج  إجمالي  زيــادة 
فتح  وإعـــادة  الصناعة  قــوة قطاع  بــزيــادة  4% مدفوعا 

االقتصاد بشكل كامل. 
عند  تقريبا  النمو  يستقر  أن  المتوقع  من  كما 

مستوى 3% في األجل المتوسط. 

كتب محمد الساعي:

كانو  محمد  خالد  الوجيه  أكــد 
يــوســف  شــركــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
الشركة  أن  القابضة  كانو  أحمد  بن 
داخلي  تنظيم  بعملية  حاليا  تــقــوم 
من   %40 حـــوالـــي  إلدراج  اســـتـــعـــدادا 
أســهــم الــشــركــة لــالكــتــتــاب الــعــام في 
ودبي  إنجلترا  بورصات عالمية مثل 
وأبـــوظـــبـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بــورصــة 
بــعــد تغيير  ذلــــك  يـــأتـــي  الـــبـــحـــريـــن. 
»ذات  مــن  للشركة  الــقــانــونــي  الشكل 

»مساهمة  إلـــى  مـــحـــدودة«  مــســؤولــيــة 
بحرينية مقفلة«، كما عقدت الشركة، 
في خطوة تعد األولى من نوعها في 
عاما،   133 حوالي  الممتد  تاريخها 
الــعــاديــة،  الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاع 
الــجــديــد  اإلدارة  مــجــلــس  وانــتــخــبــت 
أفــراد  8 من  أعضاء،   10 المكون من 
عائلة كانو، وعضوين مستقلين، مع 
لتنفيذ  الشباب  أمــام  المجال  فسح 
التطويرية  ومــشــروعــاتــهــم  أفــكــارهــم 

بشكل كبير.

اإ�س�ادة دولي�ة باإجراءات البحرين ف�ي الت�سدي لكورونا
واقت�صادي�ا �صحي�ا  الأزم�ة  اآث�ار  احت�واء  ف�ي  نجح�ت  الحكوم�ة  النق�د:  �صن�دوق 

2022 ف��ي   %3.4 اإل���ى  لي�سل  الق��ت�����س��ادي  ال��ن��م��و  ت�����س��ارع  } سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل ترؤسه االجتماع.ت��وق��ع 

ص5 أخبار البحرين

ص3 أخبار البحرين
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وم�اذا ع�ن فل�س�طين العربي�ة؟!
بقلم: السيد زهره اإط������اق م��ن�����س��ة زراع����ي����ة اإل���ك���ت���رون���ي���ة ���س��ام��ل��ة

حج�ز منتجات )JIF( الم�س�تبه ف�ي تلوثها بال�س�المونيا

ص7 ص5

ص8

مقاالت أخبار البحرين

قضايا وحوادث

} الوجيه خالد كانو.

»ي�و�س��ف ب��ن اأح�م��د ك�ان��و« ت��س�ت�ع��د لإدراج

ع�ال�م�ي��ة ب�ور�س��ات  ف��ي  اأ�س�ه�م�ه��ا  م��ن   %40

ان���ت���ه���اء ال���م���رح���ل���ة الأول���������ى م����ن م�����س��روع 

ال����ت����اأم����ي����ن ال�������س���ح���ي ع���ل���ى ال��م��ق��ي��م��ي��ن
ص3 أخبار البحرين
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بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
برقية  المعظم  الباد  ملك  آل خليفة  عيسى  بن 
تــعــزيــة ومـــواســـاة إلـــى فــخــامــة الــرئــيــس جــو بــايــدن 
الصديقة،  األمــريــكــيــة  المتحدة  الــواليــات  رئــيــس 
أعـــرب جــالــتــه فيها عــن خــالــص تــعــازيــه وصـــادق 
المؤسف  النار  مواساته في ضحايا حادث إطاق 
بوالية  االبتدائية  المدارس  إحــدى  وقع في  الــذي 

تكساس األمــريــكــيــة وأســفــر عــن ســقــوط عــدد من 
للضحايا  جالته  راجــيــًا  والمصابين،  الضحايا 

الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
مملكة  استنكار  المعظم  الملك  جالة  وأكــد 
الــذي  اإلجــرامــي  العمل  لــهــذا  وإدانــتــهــا  البحرين 
استهدف األبرياء اآلمنين والذي يتنافى مع كافة 

الشرائع والقيم اإلنسانية.

ــــب  ــاحـ ــ بــــــعــــــث حـــــــضـــــــرة صـ
ــد بــن  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
مـــلـــك  خــــلــــيــــفــــة،  آل  عــــيــــســــى 
بــرقــيــة تهنئة  الــمــعــظــم،  الــبــاد 

الــســيــدة سالوميه  فــخــامــة  إلـــى 
جمهورية  رئيسة  زورابيشفيلي، 
ذكرى  بمناسبة  وذلك  جورجيا، 
الــيــوم الــوطــنــي لــبــادهــا، أعــرب 

أطيب  عن  البرقية  في  جالته 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لــفــخــامــتــهــا 
بهذه  والسعادة  الصحة  بموفور 

المناسبة الوطنية.

ــو  ــمــ ــســ بـــــعـــــث صـــــــاحـــــــب الــ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة،  آل 
تهنئة  بــرقــيــة  الـــــوزراء،  مجلس 
سالوميه  الــســيــدة  فخامة  إلــى 
رئيسة جمهورية  زورابيشفيلي، 

ــا، وذلـــــــــك بــمــنــاســبــة  ــ ــيـ ــ ــورجـ ــ جـ
الــوطــنــي لبادها،  الــيــوم  ذكـــرى 
أعـــرب ســمــوه فيها عــن خالص 
لفخامتها  وتــمــنــيــاتــه  تــهــانــيــه 
بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

السمو  بــعــث صــاحــب  كــمــا 
الـــمـــلـــكـــي ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
بــرقــيــة تهنئة  الــــــوزراء  مــجــلــس 
مـــمـــاثـــلـــة إلـــــى الـــســـيـــد إراكـــلـــي 
وزراء  رئـــيـــس  غـــاريـــبـــاشـــفـــيـــلـــي 

جمهورية جورجيا.

سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  بعث 
رئــيــس مجلس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بــن حمد 
الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الرئيس 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  رئيس  بايدن  جو 
بــالــغ تعازيه  أعـــرب ســمــوه فيها عــن  الــصــديــقــة، 
وخـــالـــص مـــواســـاتـــه فـــي ضــحــايــا حــــادث إطـــاق 
الــنــار المؤسف الـــذي وقــع فــي إحـــدى الــمــدارس 
االبــتــدائــيــة بــواليــة تــكــســاس األمــريــكــيــة، والـــذي 
أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

لمثل  البحرين  مملكة  استنكار  سموه  وأكد 
األبرياء  استهدف  الــذي  اإلجــرامــي،  العمل  هــذا 
اآلمــنــيــن مــتــنــافــًيــا مـــع كـــافـــة الـــشـــرائـــع والــقــيــم 
الشفاء  للمصابين  ســمــوه  متمنًيا  اإلنــســانــيــة، 

العاجل.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية مماثلة إلى السيدة 
المتحدة  الــواليــات  رئيس  نائبة  هــاريــس  كــامــاال 

األمريكية.

جاللته ا�ستنكر العمل الإجرامي..

ال���م���ل���ك ي���ع���زي ال���رئ���ي�������س الأم���ري���ك���ي 

ف����ي ���س��ح��اي��ا ال���م���در����س���ة ف����ي ت��ك�����س��ا���س

الملك يهنئ رئي�سة جورجيا باليوم الوطني

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء ي��ع��زي ال��رئ��ي�����س

الأمريك���ي ونائب���ه ف���ي �سحايا المدر�س���ة بتك�سا����س

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء ي��ه��ن��ئ ال��ق��ي��ادة 

ال���ج���ورج���ي���ة ب����ذك����رى ال����ي����وم ال���وط���ن���ي

تــــــرأس ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
ــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  بــ ــن عـــلـــي  بــ
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
ــلـــس الــتــنــســيــقــي  ــجـ ــمـ ـــاع الـ ــمـ ــتــ اجــ
االتــصــال  تقنية  عــبــر  للمحافظة، 
المرئي، بحضور عدد من األعضاء 
مـــن مــمــثــلــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

المختلفة.
رحـــــــــــــب ســـــــمـــــــو الـــــمـــــحـــــافـــــظ 
بــالــحــضــور وأشـــــاد بــجــهــود أعــضــاء 
الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي فـــي تــعــزيــز 
الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــعــــاون الــمــشــتــرك 
ــة احــــتــــيــــاجــــات  ــيــ ــبــ ــلــ ــة تــ ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ لــ
بمختلف  وتطلعاتهم  المواطنين 
بما  الجنوبية  المحافظة  مناطق 

يــخــدم الــخــطــط الــتــنــمــويــة والـــبـــرامـــج الــتــطــويــريــة 
الــســديــدة  للتوجيهات  تــنــفــيــذًا  وذلـــك  للمحافظة، 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة  صــاحــب  لحضرة 
صاحب  ومتابعة  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة  آل 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، مــنــوهــًا سموه 
الجنوبية  للمحافظة  التنسيقي  المجلس  أن  الــى 
لــدوره في وضع  التواصلية  القنوات  أبرز  يعتبر من 
وتنفيذها  الــمــرصــودة  لاحتياجات  مجدية  حلول 
بالشكل الذي يرتقي للرؤى والتطلعات المستدامة 
فـــي نــطــاق الــجــنــوبــيــة. فـــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع، تــابــع 
سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس 

الـــتـــنـــســـيـــقـــي، عـــــرضـــــًا مـــرئـــيـــًا 
ناجي  صــالــح  المهندس  قــدمــه 
العثمان القائم بأعمال الوكيل 
والمشاريع  للمنشآت  المساعد 
بوزارة شؤون الشباب والرياضة، 
اســتــعــرض فــيــه خــطــط الــــوزارة 
لــتــطــويــر وصــيــانــة مــلــعــب كــائــن 

بمنطقة الزالق.
تابع سمو  من جانب آخــر، 
الجنوبية  المحافظة  محافظ 
خــــال الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي، 
عرضًا مرئيًا قدمته المهندسة 
إدارة  أمين مدير  مريم عبداهلل 
بوزارة  االستراتيجية  المشاريع 
األشـــــغـــــال وشــــــــؤون الـــبـــلـــديـــات 
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، حــيــث تــحــدثــت عــن خطة 
الــزالق  منطقتي  مرفأ  وصيانة  تطوير  في  ــوزارة  الـ
كل  توفير  بأهمية  المجلس  أوصــى  حيث  وعسكر، 
أهالي  احتياجات  تلبية  شأنها  من  التي  الخدمات 

المحافظة الجنوبية.
الجنوبية  المحافظة  محافظ  سمو  تابع  كما 
ــه الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد عــيــســى  ــًا قـــدمـ ــيـ ــا مـــرئـ عـــرضـ
والبحوث  الخدمات  متابعة  قسم  رئيس  النعيمي 
نتائج  الجنوبية، تم من خاله عرض  بالمحافظة 
الخدمية  االحتياجات  وبحث  الميدانية  الــزيــارات 
مدينة عيسى،  بمنطقة   )812  -  808( في مجمعي 

وذلك ضمن متطلبات أهالي المنطقة. 

تلبية اأه��م��ي��ة  ي���وؤك���د  ال��ج��ن��وب��ي��ة  م��ح��اف��ظ 

اح���ت���ي���اج���ات ال��م��واط��ن��ي��ن وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 

} القائد العام خالل لقاء مساعد وكيل الحرس الوطني بالجهاز العسكري للقطاع الشرقي بالمملكة العربية السعودية.

أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير   استقبل 
ــاع الــبــحــريــن الــلــواء  آل خليفة الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفـ
الركن فيصل بن مقعد الربيعان مساعد وكيل الحرس 
الوطني بالجهاز العسكري للقطاع الشرقي بالمملكة 
الركن  الفريق  بحضور  الشقيقة،  السعودية  العربية 
وذلــك  األركــــان،  رئــيــس هيئة  النعيمي  بــن صقر  ذيـــاب 

صباح أمس األربعاء 25 مايو 2022م. 
ــام لـــقـــوة دفـــاع  ــعـ ــــال الـــلـــقـــاء، رحــــب الــقــائــد الـ وخـ
الــبــحــريــن بــمــســاعــد وكــيــل الــحــرس الــوطــنــي بالجهاز 
العسكري للقطاع الشرقي بالمملكة العربية السعودية، 
كما أشاد بعمق العاقات األخوية الوطيدة التي تجمع 
مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، 

الــنــابــعــة مـــن الـــحـــرص الــكــبــيــر والــــدائــــم لــلــقــيــادتــيــن 
الحكيمتين في البلدين الشقيقين على تطويرها في 

كافة المجاالت.
إبراهيم الفضالة  الركن غانم  اللواء  اللقاء  حضر 
مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام ي�سيد بعمق العالقات البحرينية ال�سعودية

القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة  الشيخ  الركن  المشير  استقبل 
العام لقوة دفاع البحرين الدكتور علي حسن األحمدي سفير جمهورية 
اليمن الشقيقة لدى المملكة وذلك صباح أمس األربعاء 25 مايو 2022م. 
وخال اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بسفير جمهورية 
اليمن الشقيقة، مشيدًا بعمق العاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، 

التي تشهد على الدوام تطورًا وتقدمًا في مختلف المجاالت.
رئيس  مساعد  الفضالة  إبــراهــيــم  غــانــم  الــركــن  الــلــواء  اللقاء  حضر 
هيئة األركان للعمليات، واللواء الركن صاح راشد السعد مدير التدريب 
العسكري، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير 

التعاون العسكري، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

الم�سير خليفة بن اأحمد ي�ستقبل

ال�س�فير اليم�ن���ي ل�دى المملك�ة

} القائد العام يلتقي ال�سفير اليمني.

} وزير الداخلية يلتقي محافظ العا�سمة.

} وزير الداخلية يلتقي رئي�س وحدة مكافحة الإرهاب بم�سر.

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
محاربة  لجنة  رئيس  الداخلية 
ــتـــطـــرف ومـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــاب  الـ
أمس،  األمـــوال،  وغسل  وتمويله 
خليل  سعيد  أحــمــد  المستشار 
مكافحة  وحــدة  رئيس  السيسي 
اإلرهــاب  وتمويل  األمـــوال  غسل 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــة مــــصــــر الـ ــوريــ ــهــ ــمــ بــــجــ

وزيــر  بــحــضــور  وذلـــك  الشقيقة، 
ــيـــة  ــؤون اإلســـامـ ــ ــشــ ــ الــــعــــدل والــ
واألوقـــــاف ورئــيــس األمـــن الــعــام 

ومدير إدارة التحريات المالية.
الــوزيــر برئيس وحــدة  رحــب 
وتمويل  األمــوال  غسل  مكافحة 
اإلرهــــــــــــاب بـــمـــصـــر الـــشـــقـــيـــقـــة، 
ــدا بـــالـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة  ــيـ ــشـ مـ
الــتــي تــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــة مــــصــــر الـ ــوريــ ــهــ ــمــ وجــ
مــثــمــنــا مــســتــوى الــتــنــســيــق بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، وخــاصــة 
فــــي الـــمـــجـــاالت األمـــنـــيـــة. وتـــم 
ــدد مــن  ــ ــلـــقـــاء بـــحـــث عـ ــــال الـ خـ
الكفيلة  والــســبــل  الــمــوضــوعــات 
بين  والتنسيق  التعاون  بتعزيز 
الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال مــكــافــحــة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة ي�����س��ت��ع��ر���س م���ع رئ��ي�����س وح���دة 

م��ك��اف��ح��ة الإره��������اب ب��م�����س��ر ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي
استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية 
أمس الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، بمناسبة صدور المرسوم 
الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجالة الملك المعظم بتعيينه 
محافظا لمحافظة العاصمة، وتشرف المحافظ بتأدية القسم القانوني 

أمام جالته المعظم.
ورحب الوزير بالمحافظ، معربا له عن خالص تهانيه بالثقة الملكية 
العمل  منظومة  في  وخبرات  كفاءة  من  به  يتمتع  بما  مشيدا  السامية، 
له  متمنيًا  المواطنين،  إلــى  متقدمة  خــدمــات  تقديم  إطــار  فــي  واألداء 
الوطنية  والمسؤولية  إليه  الموكلة  بالمهام  للنهوض  والسداد  التوفيق 

المنوطة به في خدمة الوطن.
آل خليفة  راشــد  راشــد بن عبدالرحمن بن  الشيخ  أعــرب  من جهته، 
الداخلية،  لوزير  وامتنانه  شكره  بالغ  عن  العاصمة  محافظة  محافظ 

معبرا عن تشرفه بتولي مسؤولياته محافظا للعاصمة. 

وزير الداخلية ي�ستقبل محافظ العا�سمة

} وزير الداخلية خالل لقاء ال�سفير الم�سري.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
ياسر  السفير  أمـــس  الــداخــلــيــة  وزيـــر  خليفة  آل 
العربية  مصر  جمهورية  سفير  شعبان  محمد 

الشقيقة لدى مملكة البحرين.
الوزير بالسفير المصري، مشيدا  وقد رحب 
بــالــعــاقــات الــتــاريــخــيــة واألخـــويـــة الــتــي تجمع 

على  الــمــتــبــادل  والــحــرص  الشقيقين،  البلدين 
ــاق الــتــعــاون الــمــشــتــرك، وخـــاصـــة في  تــطــويــر آفــ

المجاالت األمنية.
وتم خال اللقاء بحث عدد من الموضوعات 
والــســبــل الــكــفــيــلــة بــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 

األمني بين البلدين الشقيقين. 

وزي�������ر ال���داخ���ل���ي���ة ي�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ف��ي��ر 

ال��م�����س��ري وي�����س��ي��د ب���ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة

والتعليم  التربية  وزيـــر  يــرعــى 
النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور 
احــتــفــال جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
الخليج  دول  مــن  طلبتها  بتخريج 
 2020-2019 دفــعــتــي  مـــن  الــعــربــيــة 

و2020 -2021. 
ــي الـــســـاعـــة  ــ ــل فــ ــفــ ــحــ ــام الــ ــ ــقـ ــ يـ
ــن مـــســـاء يــــوم الــجــمــعــة  الــثــامــنــة مـ
مركز  فــي   2022 مــايــو   27 الــمــوافــق 
بفندق  للمؤتمرات  الدولي  الخليج 
الخليج، ويشهد تخريج 568 طالبًا 
الخليج  دول  مختلف  مــن  وطالبة 
وطالبة  طالبًا   372 منهم  العربية. 
الطبية،  والــعــلــوم  الــطــب  كلية  مــن 
كــلــيــة  مــــن  وطـــالـــبـــة  طـــالـــبـــًا  و196 

الدراسات العليا. 
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس جـــامـــعـــة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وعـــمـــيـــد شــــؤون 
الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف 
إسماعيل: »استطاع أبناؤنا من دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
ــدي الــــظــــروف الــصــعــبــة أثـــنـــاء  ــحـ تـ

نــمــوذجــًا  مقدمين  الــجــائــحــة  فــتــرة 
مشرفًا في المثابرة والتفاني حتى 
الــذي نحتفل  حققوا هــذا اإلنــجــاز 
ولــذويــهــم،  لهم  فهنيئا  جميعًا،  بــه 
وتمنياتنا لهم بالنجاح والتميز في 
ســفــراء  لــيــكــونــوا  العملية  حــيــاتــهــم 
ــة ويـــســـاهـــمـــون  ــعـ ــامـ يــــشــــرفــــون الـــجـ
ــي دول  ــار فــ ــكــ ــتــ ــي الــتــنــمــيــة واالبــ فــ

المجلس«. 

تخرج  ال��ع��رب��ي  ال��خ��ل��ي��ج  ج��ام��ع��ة 

وط��ال��ب��ة ط��ال��ب��ا   586 ال��ج��م��ع��ة 

} د. عبدالرحمن يوسف إسماعيل.

موؤتمر طبي في »حمد الجامعي« اليوم بم�ساركة ا�ست�ساريين من ذوي الخت�سا�س
صباح  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  يقيم 
ــم بــحــضــور  ــ الــــيــــوم مـــؤتـــمـــر الـــتـــخـــديـــر وتــســكــيــن األلــ
من  واالستشاريين  المتحدثين  كبار  مــن  مجموعة 

ذوي االختصاص.
سيناقش المؤتمر على مدار اليوم عدة مواضيع 
بالتخدير  المتعلقة  المستجدات  آخــر  عن  تتحدث 
الجراحة،  وبعد  أثناء  المريض  عند  األلــم  وتسكين 
الحاالت  لبعض  التخديرية  ــراءات  اإلجــ بعض  وفــي 
كتفتيت الحصيات، التصوير بالرنين المغناطيسي، 

ــة الــتــداخــلــيــة وذلـــك  ــعــ الــتــصــويــر الــمــقــطــعــي واألشــ
جميع ممارسات  في  والسامة  األمــن  ضمان  بهدف 

التخدير.
والطاقم  المؤتمر جميع األطباء  في  وسيشارك 
لتزويدهم  المجال  المتخصص في هذا  التمريضي 
مائمة  مــدى  لتقييم  الــكــافــي  والــتــدريــب  بالمعرفة 
واالســتــخــدام  المهدئة  واألدويــــة  للتخدير  المريض 
األمــثــل لــه ســـواء فــي إجـــراء تسكين األلـــم أو ضمان 
إرخاء المريض ونومه حتى نهاية اإلجراء المطلوب.

تطوير  ن��ح��و  م��ا���س��ي��ًة  ال��ب��ح��ري��ن  ال��م��ال��ي��ة:  وزي����ر 

ع��الق��ات��ه��ا الق���ت�������س���ادي���ة م���ع م��خ��ت��ل��ف ال����دول
أكد الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الـــــوطـــــنـــــي مــــــا تــــولــــيــــه مــمــلــكــة 
لمواصلة  اهــتــمــام  مــن  البحرين 
تـــطـــويـــر عــاقــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة 
ورفــــع مــســتــوى الــتــعــاون والــعــمــل 
الــمــشــتــرك مـــع مــخــتــلــف الــــدول 
يحقق  بما  والصديقة  الشقيقة 
كل  ويــدعــم  المشتركة  المصالح 
مختلف  عــلــى  التنمية  مــســارات 
به  تحظى  بما  منوهًا  األصعدة. 
استثمارية  ــرٍص  فـ مــن  المملكة 
ومــــزايــــا تــنــافــســيــة أســـهـــمـــت فــي 
االقــتــصــادي  الــنــمــو  عملية  دعـــم 
وتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الــمــنــشــودة 
ــرؤى وتـــطـــلـــعـــات حــضــرة  ــ ــًا لــ وفــــقــ
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
الــمــعــظــم، مــشــيــرًا إلـــى مــا يوليه 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء من 

النمو  لــتــعــزيــز  ــرص  اهــتــمــام وحــ
ــادي لــلــمــمــلــكــة ودعـــمـــه  ــتــــصــ االقــ

المستمر لكل مسارات التنمية.
جــاء ذلــك لــدى لقائه عــدًدا 
من المسؤولين وقيادات األعمال 
العالمية، بحضور زايد بن راشد 
والتجارة  الصناعة  وزير  الزياني 
والــــســــيــــاحــــة، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
مــشــاركــة وفـــد مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
السنوي  االجــتــمــاع  فعاليات  فــي 

العالمي  االقــتــصــادي  للمنتدى 
2022 بدافوس السويسرية.

ــار خـــال الــلــقــاءات إلــى  وأشــ
أهــمــيــة مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى ما 
تــحــقــق مـــن عـــاقـــات اقــتــصــاديــة 
مختلف  على  مشترك  وتنسيٍق 
يعود  بما  االقتصادية  األصــعــدة 
ــاء عـــلـــى الـــــدول  ــمــ ــنــ بـــالـــنـــفـــع والــ
وشـــعـــوبـــهـــا تــحــقــيــًقــا لــلــمــصــالــح 

المشتركة للجميع.

} وزير المالية خالل م�ساركته في الجتماع.

} محافظ الجنوبية.
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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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الممتد ألكثر  تاريخ الشركة  في خطوة تعد األولى من نوعها في 
اجتماع  القابضة  كانو  احمد  بن  يوسف  شركة  عقدت  عاما،   133 من 
الجمعية العامة العادية وأعلنت عن انتخاب مجلس إدارة جديد، وذلك 
إلى  "ذات مسؤولية محدودة"  للشركة من  القانوني  الشكل  تغيير  بعد 

"مساهمة بحرينية مقفلة". 
وتـــعـــد هــــذه الـــخـــطـــوة جـــــزءا مـــن حــــرص الـــشـــركـــة عــلــى االلـــتـــزام 
المساهمة  بالشركات  الخاصة  التجارية  الشركات  قــانــون  بمتطلبات 
من  الــصــادر  الــشــركــات  وحوكمة  إدارة  ميثاق  وبمتطلبات  البحرينية، 
مبادئ  تعزيز  في  والذي سيساهم  والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزارة 

الحوكمة بالشركة.
العامة  الجمعية  اجتماع  كــانــو  احــمــد  بــن  يــوســف  وعــقــدت شــركــة   
العادية يوم األحد 15 مايو وذلك في مقرها الرئيسي برئاسة الوجيه 
المساهمين  اإلدارة، وحضور كل من  رئيس مجلس  كانو  خالد محمد 
وزارة  ومــمــثــل  بــالــشــركــة  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وأعــضــاء 
الصناعة والتجارة والسياحة وممثلي "كي بي أم جي" كجهة مستقلة.

العائلة، وعضوين  أفـــراد  مــن  أعــضــاء   8 أعــضــاء،   10 انتخاب  وتــم   
مستقلين من خارج العائلة، مع التوجه الى تعيين عضو مستقل أخر 

خالل األشهر الستة القادمة. 
وكانت مجموعة يوسف بن أحمد كانو القابضة قد تقدمت مسبقا 
بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتغيير الشكل القانوني 
للشركة من »ذات مسؤولية محدودة«  إلى »مساهمة بحرينية مقفلة« 
ورأســمــال مدفوع  ديــنــار بحريني،  ألــف  مــقــداره 250  وبــرأســمــال صـــادر 

مقداره 250 ألف دينار بحريني.
  أمنوذج للنجاح

لشركة  والجذري  التاريخي  التحول  هذا  يثيرها  عديدة  تساؤالت 
الوجيه خالد محمد كانو  يوسف بن احمد كانو، وهو ما ناقشناه مع 
على  للوقوف  وصريح  مطول  حديث  في  الشركة،  إدارة  مجلس  رئيس 

اهداف وابعاد هذه التغييرات، والرؤية المستقبلية للشركة. 
مجموعة  ان  الــى  بــاإلشــارة  لحديثه  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  يمهد 
يوسف بن أحمد كانو تأسست عام 1890 كشركة عائلية صغيرة ألعمال 

أكبر  واحــدة من  اليوم  لتصبح  التطور  في  ونجحت  والشحن،  التجارة 
المجموعة  وحققت  العربي.  الخليج  منطقة  فــي  العائلية  الشركات 
نموًا قويًا من خالل االلتزام بقيم تجارية راسخة وشراكات قوية تعد 
األفضل من نوعها، ومن خالل أنظمة أعمال متطورة، تستخدم أحدث 
التقنيات. وتعطي عملياتها الشاملة قيمة مضافة للتنمية االقتصادية 
كانو  أحمد  بــن  يوسف  مجموعة  باتت  كما  المنطقة.  فــي  المستمرة 
تحظى بمجموعة من األعمال المتنوعة في كل من األسواق القائمة 
المملوكة  األنــشــطــة  وتنتشر  الــعــالــم.  أنــحــاء  جميع  فــي  والــمــتــنــامــيــة 
العربية  المملكة  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الخليج  دول  عــبــر  بــالــكــامــل 
السعودية، ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، مع توسيع 

نطاق األنشطة عبر أفريقيا، وأوروبا وآسيا.
{ ُنشر في الجريدة الرسمية قبل فترة إعالن تحول شركة يوسف 
االستراتيجية  أوجــه  أبــرز  ماهي  مقفلة،  إلــى  القابضة  كانو  أحمد  بن 

الجديدة للمجموعة؟
{ { يجيبنا الوجيه خالد كانو: تتضمن االستراتيجية الجديدة 

إداريــــة  مــهــام  الــعــائــلــة  أفــــراد  يــمــنــح  إداري  هــيــكــل  تــأســيــس  للمجموعة 
تماسك  على  المحافظة  إلــى  وتــهــدف  الــيــومــيــة،  بالعمليات  مرتبطة 
بأسس  العناية  مع  قدراتهم،  إلظهار  للشباب  فرصة  وإعــطــاء  الشركة 

الحوكمة ونظام "المكافأة والحساب".
وضعها  من  بدال  استثمارية  مجموعة  إلى  المجموعة  وستتحول 
ستواصل  أنها  كما  لألعمال،  المباشر  التشغيل  على  القائم  الحالي 

استحداث شركات جديدة تلبي احتياجات السوق.
وقد بدأت الشركة تطبيق الهيكل اإلداري الجديد بالفعل منذ فترة 
تجريبية أثبتت نجاعته، حيث لم تظهر أي مشكالت أو خالفات داخل 
العالم،  مستوى  على  العائلية  الشركات  في  عــادة  يحدث  كما  الشركة 
المحاباة  عــن  بعيدا  بحت  إداري  بشكل  الــمــوضــوع  مــع  تعاملنا  كوننا 

والعالقات وصلة القرابة.
مــراجــعــة  الــمــنــتــخــب  الــجــديــد  االدارة  وســتــكــون وظــيــفــة مــجــلــس 
واالهـــداف  المتطلبات  ستلبي  انها  والــتــأكــد  الــجــديــدة  االستراتيجية 
أفكارهم  لتنفيذ  الشباب  أمـــام  المجال  فسحنا  كما  منها.  الــمــرجــوة 

ومشروعاتهم، فنحن ندعم ونثق بهم وهم عليهم االلتزام والنجاح.
 تنظيم الشركة من الداخل

أسهم  من  جــزء  لطرح  بداية  التغييرات  هــذه  اعتبار  يمكن  هل   }
الشركة لالكتتاب العام؟.

{ { فــي الـــواقـــع، قــبــل ان نتخذ مــثــل هـــذه الــخــطــوة ونــتــجــه إلــى 

االكتتاب، يجب أن نقوم بتنظيم الشركة من الداخل بحسب مقاييس 
لالكتتاب،  والجاهزية  االستعداد  كامل  في  تكون  لكي  ومعايير معينة، 
خصوًصا وإننا نتطلع إلى أن يكون الطرح بطريقة عالمية، إذ نستهدف 
باإلضافة  وابــوظــبــي،  ودبـــي  إنجلترا  فــي  عالمية  بــورصــات  فــي  اإلدراج 
الى    %30 يقارب من  ما  إلى طرح  نسعى  البحرين، حيث  بورصة  إلى 
40% من أسهم الشركة لالكتتاب العام، وهذا لن يتم بشكل سريع، بل 
يحتاج لعدة سنوات، كما إن نتائج الدراسة التي ستقدمها لنا الشركة 
االستشارية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ستساعدنا 
كثيرا في اتخذا قرار التحول إلى شركة مساهمة وتحديد المتطلبات 
الخاصة لهذا التوجه، خصوًصا وأن هناك الكثير من األمور قد تغيرت 
والمشاريع،  االعمال  من  للعديد  المتسارع  الرقمي  التحول  مع  اآلن 
ويجب تهيئة األرضية المناسبة لذلك.أود هنا أن أتقدم بجزيل الشكر 
للسيد زايد راشد الزياني، وزير التجارة والصناعة والسياحة على دعمه 
العقبات،  وتذليل جميع  تسهيل  سبيل  في  الكامل  وتعاونه  المتواصل 
وتواصله معنا بشكل شخصي من خالل الزيارات المتبادلة التي تمت 

طوال الفترة االخيرة.
 مكتب املساهمني

تاريخية  خطوة  والتحوالت  التغييرات  هــذه  تعتبر  تأكيد  بكل   }  
أو وجهات نظر مغايرة من  واجهتكم معوقات  للشركة، بصراحة.. هل 

أي طرف في هذه الشركة العائلية الكبيرة والعريقة؟
 { { بــصــراحــة نــعــم، واجــهــنــا فــي الــبــدايــة وجــهــات نــظــر متباينة 
ومتعددة، فنحن كما تعلمون شركة عائلية، وكانت في السابق مملوكة 
بشكل  العائلة  وتفرعت  امــتــدت  فقد  اآلن  أمــا  أشــقــاء،  سبعة  قبل  مــن 
كبير، وأصبح عدد المالك في الشركة أكثر من 20 مساهما ولو بنسب 

يتخذ  قــرار  أي  على  إجــمــاع  هناك  يكون  أن  يجب  وبالتالي  مختلفة، 
بخصوص الشركة من قبل جميع أصحاب األسهم في الشركة. 

ومن الطبيعي في كل قرار أن يكون هناك تباين في وجهات النظر، 
فما بالكم بقرار كبير مثل هذه الخطوة. 

وما يمكن التأكيد عليه هنا هو ان الشركة تسعى دوما الى مواكبة 
االنفتاح  مع  التماشي  على  وتحرص  العالم،  في  السريعة  المتغيرات 
البحرين في رؤيتها 2030، خصوًصا  االقتصادي الذي تنشده حكومة 
وأن الحكومة هيئت الظروف المالئمة والمساندة والداعمة للشركات 
المستقبلية  الــنــظــرة  تــواكــب  إلــى شــركــات مساهمة  الــتــحــول  أجــل  مــن 

لالقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، تم إنشاء مكتب المساهمين من مجموعة خبراء 
ومختصين، وتتركز مسؤوليات هذا المكتب في االجابة على تساؤالت 
المساهمين وشرح جميع التفاصيل لهم. فمن الطبيعي عند االنتقال 
من المرحلة النظرية الى مرحلة التطبيق العملي، ستثار العديد من 
التساؤالت، لذا ستكون مهمة مكتب المساهمين شرح جميع التساؤالت 
وفقا للقوانين المعمول بها، وهذا ما يساهم في الوصول الى وجهات 

نظر جماعية وقبول من الجميع.
 وهنا أؤكد على أنني أشعر بالرضا لرؤيتي جميع أعضاء المجموعة 
يعملون مع بعض كفريق واحد في أجواء يسودها التعاون، خاصة إذا 
أخذنا في االعتبار حجم المجموعة الكبير وتاريخها العريق في ريادة 
األعمال لنحو 133 عاًما، والذي يشمل اليوم 7 شركات تعمل في 5 دول، 

يضاف إليها بعض المكاتب التمثيلية في دول أخرى.
الشركات  فــي  كثيًرا  ذلــك  يحدث  ال  والتفاهم  التعاون  هــذا  ومثل 
العائلية األخرى وال أعرف عن آخرين أعادوا هيكلة شركاتهم ووصلوا 
إلى هذه النتائج التي وصلنا لها نحن. حيث أن جميع جهودنا الحثيثة 
ستصب في نهاية األمر لمصلحة عمالئنا األعزاء وللتفوق على جميع 

تطلعاتهم بامتياز دائم.
لذلك فإنني أشعر بالسعادة البالغة عندما أرى جميع أفراد العائلة 
أنها وصفة جديدة  مرتبطين بعملهم في المجموعة وسعداء. أعتقد 
مثااًل  نجاحنا  يصبح  أن  وأتــمــنــى  المقبلة،  الــســنــوات  خــالل  للنجاح 

يحتذى به بين الشركات العائلية.

لأول مــرة منــذ 133 عــامـــا..

»يو�سف بن �أحمد كانو«
 تتحول �إلى �سركة م�ساهمة تنتخب مجل�س �إد�رتها

الوجيه خالد كانو:

بــد�أنـــا تنظيـــم �ل�ســركـــة مـــن �لـــد�خـــل ��ستعـــد�د� لإدر�ج 

40% مــن �لأ�سهـــم لالكتتـــاب �لعـــام فــي بــور�ســـات عــالميــة

حري�صون على مواكبة النفتاح القت�صادي في البحرين ودعم توجهات الحكومة لتنمية القت�صاد وروؤية 2030

�أ�سعر بال�سعادة عندما �أرى جميع �أفر�د �لعائلة مرتبطين بعملهم في �لمجموعة 

نجاح ال�صركات يعتمد بالدرجة الأولى على مجال�س الإدارات وال�صتجابة لما ي�صهده العالم من متغيرات مت�صارعة

} الوجيه خالد محمد كانو.
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الشيخة  الــدكــتــورة  اجتمعت 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
كل  مــع  الــعــالــي  التعليم  مجلس 
مـــن الــســيــد رانـــيـــل جـــايـــاوارديـــنـــا 
 )Ranil Jayawardena(
بالمملكة  الــدولــيــة  الــتــجــارة  وزيــر 
بوغارت  أليكس  والسيد  المتحدة 
ــر  ــ وزيــ  Alex Burghart((
الـــمـــهـــارات بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
للعاصمة  زيـــارتـــهـــا  خــــالل  وذلــــك 
في  للمشاركة  لــنــدن  البريطانية 
اعمال المنتدى العالمي للتعليم.

وخــــــــالل االجــــتــــمــــاع أشــــــادت 
الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 
بن دعيج آل خليفة بمسار عالقات 
مملكة  بــيــن  المتميزة  الــصــداقــة 
البحرين والمملكة المتحدة وما 
يتسم به العمل الثنائي من تطور 

وما يشهده التعاون المشترك من 
تقدم مستمر في مختلف مجاالت 
كافة  المستويات  وعــلــى  الــتــعــاون 
المشتركة  الــمــصــالــح  يــدعــم  بــمــا 
الصديقين،  والشعبين  للبلدين 
معربة عن تطلع مجلس التعليم 
العالي الدائم إلى تعزيز التعاون 
التعليم  مــؤســســات  بــيــن  الــقــائــم 
الصديقين  البلدين  فــي  الــعــالــي 

وبما يخدم اهدافها وتطلعاتها.
مــــن جــانــبــهــمــا، عـــبـــر الــســيــد 
 Ranil( ــا  ــ ــنـ ــ ــاوارديـ ــ ــايـ ــ جـ ــل  ــ ــيـ ــ رانـ
Jayawarden( والسيد أليكس 
 )Alex Burghart( بــــوغــــارت 
الصداقة  لعالقات  تقديرهما  عن 
الــوثــيــقــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
واعتزازهما  المتحدة،  والمملكة 
ــام لــمــجــلــس  ــعــ ــن الــ ــيــ بـــلـــقـــاء األمــ
ــيـــن  ــنـــوهـ ــي، مـ ــ ـــالــ ــ ـــعـ ــيــــم الـــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
بالتعليم  الــمــضــي  فــي  بــجــهــودهــا 

العالي بمملكة البحرين إلى آفاق 
التنمية  مسيرة  يعزز  وبما  أرحــب 

الشاملة في مملكة البحرين.
ــر االجـــــتـــــمـــــاع الـــشـــيـــخ  ــضــ حــ

عبداهلل بن خالد آل خليفة رئيس 
االتـــصـــال بــمــكــتــب األمـــيـــن الــعــام 
لدى  مستشار  الشعالن  وإبراهيم 
سفارة مملكة البحرين في لندن.

�أمين عام �لتعليم �لعالي تجتمع مع وزيري �لتجارة و�لمهار�ت �لبريطانيين

كتبت زينب علي:
تصوير: روي ماثيوس 

أطــلــقــت الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
الـــــزراعـــــي أول  ــاع  ــطـ ــقـ الـ لــتــنــمــيــة 
تفاعلية  إلكترونية  زراعية  منصة 
تــضــم 6 أقـــســـام مــخــتــلــفــة، أمــس 
األربـــعـــاء الــمــوافــق 25 مـــايـــو2022 
بـــفـــنـــدق الــــفــــورســــيــــزونــــز- قـــاعـــة 
المنامة، وذلك بالتعاون مع هيئة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  والهيئة 
الرسمية،  الــمــؤســســات  مــن  وعـــدد 
وبــــحــــضــــور الـــشـــيـــخـــة مـــــــرام بــنــت 
عــيــســى آل خــلــيــفــة األمـــيـــن الــعــام 
للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الــــــــزراعــــــــي، ومـــمـــثـــلـــي الــــــــــــوزارات 

والشركات. 
مــرام  الشيخة  قــالــت  بــدورهــا 
بــنــت عــيــســى آل خــلــيــفــة األمــيــن 
لتنمية  الوطنية  لــلــمــبــادرة  الــعــام 
منصة  »تعتبر  الـــزراعـــي:  الــقــطــاع 
زراعــيــة  منصة  أول   AGRO.BH

لتطوير  البحرين  بمملكة  شاملة 
وتعزيز القطاع الزراعي والنهوض 
بــــه مــــن خـــــالل تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود 
الــوطــنــيــة لــخــدمــة الـــقـــطـــاع، عبر 
ــانــــات وطــنــيــة  ــيــ ــدة بــ ــ ــاعـ ــ ــاء قـ ــ ــشـ ــ إنـ
تـــســـاعـــد عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية للمملكة«. 
المنصة  هــذه  »تــأتــي  وتابعت: 
الـــوطـــنـــيـــة تـــنـــفـــيـــذًا لــلــتــوجــيــهــات 
السامية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، بهدف وجود 
لتحقيق  حقيقية  وحلول  خطط 
األمـــن الــغــذائــي وتــحــقــيــقــًا لــرؤيــة 
برئاسة  البحرين  مملكة  حكومة 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء؛ 
للتنمية  الداعمة  البيئة  لتحقيق 
ــة وتـــحـــفـــيـــز الـــنـــمـــو  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
ــادي، والـــتـــوجـــه الــكــريــم  ــصــ ــتــ االقــ
الـــذي أســســت لــه صــاحــبــة السمو 
الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــرة ســـبـــيـــكـــة بــنــت 

ملك  قــريــنــة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
البالد المعظم، من خالل رئاستها 
لــلــمــبــادرة  االســتــشــاري  للمجلس 
الزراعي  القطاع  لتنمية  الوطنية 

ومتابعتها الحثيثة ألعماله.
وأكدت »أن هذه المنصة تضم 
ــام مــخــتــلــفــة مــتــخــصــصــة  ــســ أقــ  6
ــن الـــبـــحـــوث  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــرح الـ ــ ــطـ ــ تـ
الــعــلــمــيــة والـــمـــعـــلـــومـــات الـــالزمـــة 
البحريني  الـــمـــزارع  تــســاعــد  الــتــي 
خــاص،  بشكل  عمله  تطوير  على 
ــيـــن الــمــهــتــمــيــن بــهــذا  ــنـ والـــمـــواطـ

الشأن بشكل عام«.
ــــي  ــلـ ــ وأشـــــــــــــــــــــــــاد مـــــــحـــــــمـــــــد عـ
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــد الـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
لــهــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والــحــكــومــة 
قدمته  الــذي  بــالــدور  اإللكترونية 
القطاع  لتنمية  الوطنية  المبادرة 
الزراعي حيث قال: »يلعب القطاع 
تحقيق  فــي  مــهــمــا  دورًا  ــزراعـــي  الـ
ــن الــــغــــذائــــي، وقـــــد حــرصــت  ــ ــ األمـ
األمــيــرة  الملكي  الــســمــو  صــاحــبــة 
خليفة  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
 قرينة عاهل البالد المفدى رئيسة 

الــمــجــلــس االســتــشــاري لــلــمــبــادرة 
هـــذا  ــم  ــ دعـ عـــلـــى  اهلل-  -حــفــظــهــا 

القطاع المهم«. 
وقـــال إبــراهــيــم الــحــواج وكيل 
ــروة الـــبـــحـــريـــة فــي  ــ ــثـ ــ ــة والـ ــ ــزراعـ ــ الـ
البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
والتخطيط العمراني: »نعمل مع 
المبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
الـــزراعـــي كــشــريــك أســاســي لكافة 
الـــمـــبـــادرات الــتــي تــتــعــلــق بــالــشــأن 
المبادرة  جــهــود  ونثمن  الــزراعــي، 
المتنوعة، وعلى وجه الخصوص 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــســوق الــمــزارعــيــن 

البحرينيين«. 
وذكر الدكتور محمد إبراهيم 
الـــعـــســـيـــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الفضاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة  للهيئة 
في  فاعل  دور  لها  كــان  الهيئة  أن 
المتعلقة  الــبــيــانــات  كــافــة  تقديم 
ــثــــل تـــقـــديـــم  ــلــــوم الــــفــــضــــاء مــ ــعــ بــ
ومــدى  بالمناخ  خاصة  معلومات 
ــار الـــبـــقـــع الــــخــــضــــراء فــي  ــتــــشــ انــ
الــمــمــلــكــة إلـــــى جــــانــــب الـــتـــوزيـــع 

الحراري في المملكة.

�لمبادرة �لوطنية لتنمية �لقطاع �لزر�عي تطلق �أول من�سة زر�عية تفاعلية

كتبت فاطمة علي:

المعدية  األمـــراض  استشاري  أكــد 
الفريق  عضو  العسكري  بالمستشفى 
الــوطــنــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
الـــمـــقـــدم طبيب  ــيــــد19(  ــوفــ )كــ ــا  ــورونــ كــ
كــورونــا  فــيــروس  أن  القحطاني  مــنــاف 
تسبب   »19 »كــوفــيــد  لــمــرض  الــمــســبــب 
في حاالت عقم بين الرجال وتراجعت 

الخصوبة لديهم.
عبر  تغريدة  فــي  القحطاني  وقــال 

صــفــحــتــه فـــي الــمــنــصــة االجــتــمــاعــيــة 
المثبتة  العلمية  الحقيقة  إن  »تويتر« 
أكــثــر من  وبــعــد  دراســـــات علمية  بــعــدة 
RLI أن  هــــي  الـــجـــائـــحـــة  مــــن  ســنــتــيــن 
الــمــســبــب  ــو  هــ  PDI فــــيــــروس-كــــورونــــا 
للعقم عند الرجال في بعض الحاالت؛ 
الجرعات  أو  كورونا  لقاحات  أن  مؤكدا 
ولم  بذلك،  لها عالقة  ليس  اإلضافية 
هذه  يخالف  علمي  تصريح  أي  يصدر 

الحقيقة العلمية المثبتة.

بالعقم ــال  ــرجـ �لـ بــعــ�ــس  يــ�ــســيــب  ــا  ــورونـ كـ ــس  ــرو� ــي ف �لــقــحــطــانــي: 

} المقدم طبيب مناف القحطاني.

} جانب من حفل اطالق المنصة. 

} د. ال�شيخة رنا خالل لقاء وزيري التجارة والمهارات البريطانيين.

رئيس  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  أكــد 
أهمية  الــخــيــري  التعليمي  بــن ســلــمــان  عــيــســى  وقـــف  أمــنــاء  مــجــلــس 
مواصلة خلق الفرص التعليمية النوعية أمام أبناء مملكة البحرين 
بما يمدهم بآفاٍق أرحب من العلم والمعرفة في مختلف المجاالت، 
الــوطــن هــم عــتــاده وثــروتــه الحقيقة فــي كافة  أبــنــاء  إلـــى أن  مــشــيــًرا 
الـــظـــروف مـــا يــســتــوجــب اســـتـــمـــرار االســتــثــمــار فــيــهــم عــلــى الــصــعــيــد 
الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف  في تحقيق  يسهم  بما  التعليمي 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من دعٍم مستمر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  مــن 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

جــاء ذلــك لــدى تــرؤس سموه اجتماع مجلس أمناء وقــف عيسى 
بالغ  الرفاع، حيث أعرب عن  الخيري في قصر  التعليمي  بن سلمان 
الوقف  أمناء  مجلس  تشكيل  بإعادة  السامي  الملكي  باألمر  اعتزازه 
تعيينهم  بمناسبة  األمـــنـــاء  مجلس  أعــضــاء  مــهــنــًئــا  ســمــوه،  بــرئــاســة 
ومتمنًيا لهم دوام التوفيق والسداد في مهامهم من أجل تطوير عمل 
الصدد  ذات  في  منوًها  الخيري،  التعليمي  العمل  ومــجــاالت  الوقف 
أبدوه  وما  السابق  الوقف  أمناء  أعضاء مجلس  بذلها  التي  بالجهود 

من حرٍص على تنفيذ الخطط الموضوعة.
تم  الخيري  التعليمي  بن سلمان  وقف عيسى  أن  وأضــاف سموه 
لمواصلة  الفرصة  إتــاحــة  على  قائمة  نبيلة  غــايــاٍت  لتحقيق  إنــشــاؤه 
التحصيل األكاديمي الجامعي ألبناء البحرين من الطلبة والطالبات 

أساسية لإلنجاز،  كنواة  التعليم  بلوغ طموحاتهم عبر  وتمكينهم من 
عــلــى صعيد  عـــدة  نــجــاحــات  الــبــحــريــن حققت  أن مملكة  إلـــى  ــا  الفــًت
ما  وهـــو  الــقــطــاع،  هـــذا  فــي  مــكــانــة متميزة  تــتــبــوأ  مــا جعلها  التعليم 
يشكل حافًزا الستمرار الجهود نحو تطوير مخرجاته على مختلف 

المستويات.
وقـــد جـــرى خـــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة 
على جدول أعماله، وتقرر تشكيل 3 لجان رئيسة تتبع مجلس أمناء 
أعضاء  من  عدد  وتكليف  الخيري  التعليمي  سلمان  بن  عيسى  وقف 

المجلس برئاستها وعضويتها، على النحو التالي:
إجـــراءات  حوكمة  بتطوير  وتــقــوم  والحوكمة،  التدقيق  لجنة   -1

العمل، والتدقيق اإلداري والمالي.

2- لــجــنــة الــتــعــلــيــم والــــجــــودة، وتــعــنــى بــمــراجــعــة االســتــراتــيــجــيــة 
المسار  ومتابعة  االبتعاث ومساراته،  آلية  وتطوير  للوقف،  التعليمية 

المهني بعد التخرج.
3- لجنة االستثمار وإدارة األمالك، وتلتقي أدوارها بشكٍل رئيس 
وتعزيز  مستدام،  بشكل  اإليـــرادات  لتحقيق  استراتيجية  وضــع  حــول 

الشراكات على كافة األصعدة.
استراتيجية  بــإعــداد  للبدء  التوجيه  االجتماع  خــالل  جــرى  كما 
المطلوبة  العمل  وآليات  المستقبلية  الفرص  تحديد  تشمل  جديدة 
ومؤشرات قياسها مع تعزيز الهوية اإلعالمية للوقف، وذلك بما يدعم 
بالنفع على  ويــعــود  الــوقــف  أجلها  مــن  ُأنــشــئ  التي  األهـــداف  تحقيق 

القطاع التعليمي في مملكة البحرين.
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} سمو الشيخ عيسى بن سلمان خالل ترؤس االجتماع.

خالل تروؤ�س اجتماع »اأمناء« وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي الخيري

عي�صى بن �صلمان يوؤكد اأهمية موا�صلة خلق الفر�ص التعليمية النوعية اأمام اأبناء البحرين

العم�ل  واآلي�ة  الم�س�تقبلية  الفر��س  تحدي�د  ت�س�مل  جدي�دة  ا�س�تراتيجية  باإع�داد  للب�دء  التوجي�ه 

استقبل الفريق الركن الشيخ 
خليفة  آل  ســعــود  بــن  عبدالعزيز 
ــحــــرس الــوطــنــي  مـــديـــر أركـــــــان الــ
ــواء الـــركـــن فــيــصــل بـــن مقعد  ــلـ الـ
الحرس  وكــيــل  مساعد  الــربــيــعــان 
ــي بـــالـــجـــهـــاز الـــعـــســـكـــري  ــنــ ــوطــ الــ
ــاع الــــشــــرقــــي بــالــمــمــلــكــة  ــطـ ــقـ ــالـ بـ
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة، 
وذلـــك صــبــاح أمــس األربــعــاء )25 
مايو( بديوان الرئاسة في معسكر 

الصخير. 
في بداية اللقاء، رحب مدير 
الــوطــنــي بمساعد  ــان الــحــرس  أركـ
للجهاز  الــوطــنــي  الـــحـــرس  وكــيــل 
ناقاًل  الشرقي،  العسكري للقطاع 
سمو  الــركــن  أول  الــفــريــق  تحيات 

ــــن عـــيـــســـى آل  الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
الــوطــنــي،  الــحــرس  رئــيــس  خليفة 
مــــــؤكــــــدًا خـــــــالل الــــلــــقــــاء مـــتـــانـــة 
ــة الـــتـــي تــربــط  ــويــ الــــروابــــط األخــ
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، ومــا 
تشهده من تطور ونماء على كافة 

األصعدة.
ــر األركـــــــــان  ــ ــديـ ــ ــا أشـــــــــاد مـ ــمــ كــ
ــاون وتــــبــــادل  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــمـــســـتـــويـــات الـ
الــخــبــرات بــيــن الــحــرس الــوطــنــي 
ــرس الـــوطـــنـــي  ــ ــحـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــي والـ
الــســعــودي، ومــا أثــمــره مــن تعزيز 
خالل  مــن  الجاهزية  لمستويات 
المشتركة  التمارين  وعقد  تنفيذ 
ــرات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــبــ ــخــ وتـــــبـــــادل الــ
بين  الــدائــم  التنسيق  إلــى  إضافة 

وإجــراء  الـــدورات  لعقد  الجانبين 
مستقبال،  الــمــشــتــركــة  الــتــمــاريــن 
مــتــمــنــيــا الـــمـــزيـــد مــــن االزدهــــــــار 
ــيـــن  ــن الـــصـــرحـ ــذيــ ــهــ والـــــتـــــقـــــدم لــ
فــيــه مصلحة  لــمــا  الــعــســكــريــيــن 
وخـــيـــر الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن في 
ظـــل الـــقـــيـــادة الـــرشـــيـــدة لــحــضــرة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
وأخــيــه  األعــلــى،  الــقــائــد  المعظم 
خادم الحرمين الشريفين الملك 
سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 

الشقيقة. 
بــــــــدوره، نـــقـــل مـــســـاعـــد وكــيــل 
الــــــــحــــــــرس الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــجــــهــــاز 

العسكري للقطاع الشرقي تحيات 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بــن عبدالعزيز  بــنــدر  بــن  عــبــداهلل 
الوطني  الــحــرس  ــر  وزيـ ســعــود  آل 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  فــي 
الركن  أول  الفريق  إلــى  الشقيقة 
سمو الشيخ محمد بن عيسى آل 
الــوطــنــي،  الــحــرس  رئــيــس  خليفة 
والفريق الركن الشيخ عبدالعزيز 
أركــان  مدير  خليفة  آل  سعود  بــن 

الحرس الوطني. 
ــاء بـــحـــث عـــدد  ــقــ ــلــ وشــــهــــد الــ
االهـــتـــمـــام  ذات  ــيـــع  الـــمـــواضـ ــن  مــ
الــمــشــتــرك، وســبــل تــعــزيــز آلــيــات 
التعاون العسكري بين الجانبين. 

} مدير أركان الحرس الوطني يلتقي الوفد السعودي.

بم�صتوى  ي�����ص��ي��د  ال��وط��ن��ي  ال��ح��ر���ص  اأرك�����ان  م��دي��ر 

ال����ت����ع����اون م����ع ال���ح���ر����ص ال���وط���ن���ي ال�����ص��ع��ودي

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  شهد 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
للصحة صباح أمس في مقر المجلس حفل 
المجلس  بين  التعاون  اتفاقية  على  التوقيع 
األعلى للصحة وشركة Aon لتطبيق مشروع 
إطــار  فــي  األجــانــب  المقيمين  على  التأمين 

تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني.
بن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  ورفـــع 
األعلى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
القطاع  منتسبي  كــل  عــن  وبالنيابة  للصحة 
الصحي عظيم الشكر واالمتنان إلى حضرة 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
صاحب  وإلـــى  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
ــوزراء،  ــ الـ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس  خليفة ولـــي 
عــلــى دعــمــهــمــا الــمــتــواصــل لــلــقــطــاع الصحي 
ومختلف المبادرات التطويرية لهذا القطاع 
الحيوي الهام لكونه يالمس صحة الجميع.

تــعــمــل على  الــبــحــريــن  ــد أن مــمــلــكــة  ــ وأكـ
تــطــويــر الــنــظــام الــصــحــي لــضــمــان واســتــدامــة 
للسكان،  الشاملة  الصحية  التغطية  توفير 
وذلك وفقًا ألفضل المعايير المتبعة عالميًا، 
الطريق  تهيئة  في  كبيرًا  شوطًا  قطعنا  وقــد 
خالل  مــن  الصحي  الضمان  قــانــون  لتطبيق 
ــن الــــمــــبــــادرات الـــمـــهـــمـــة وإنـــشـــاء  الـــعـــديـــد مــ
الــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بــالــمــشــروع، وال يـــزال 
االتــجــاه من خالل  هــذا  في  متواصاًل  العمل 
ــودة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ومــنــح  ــ تــحــســيــن جـ
المواطن حرية االختيار في تلقي الخدمات 
ــرة  الــصــحــيــة وتــطــبــيــق بــرنــامــج طــبــيــب األســ
التسيير  بــرنــامــج  وتــطــبــيــق  »اخــتــر طــبــيــبــك« 
ومراكز  الحكومية  المستشفيات  في  الذاتي 

الرعاية الصحية األولية.
وأضــــاف: »يــهــدف مــشــروع الــتــأمــيــن على 
المقيمين الى تمهيد الطريق لخطة تأمين 
مستدامة للمقيمين األجانب من خالل نظام 
وخاضع  ذاتــيــًا،  ومــمــول  شامل  صحي  تأمين 
الــمــرضــى بمقدمي  لــلــرقــابــة ويــربــط جــمــيــع 
الــرعــايــة الــصــحــيــة ومــشــتــري الــخــدمــات في 

الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن خـــالل قـــاعـــدة بــيــانــات 
مركزية مبتكرة ضمن خدمات رعاية صحية 

فعالة وذات جودة عالية«.
المقيمين  التأمين على  ويتكون مشروع 
المرحلة  من  االنتهاء  تم  وقد  من مرحلتين 
السوق  دراســة  والتي تشمل  للمشروع  األولــى 
بما  المشروع  لتطبيق  االستراتيجية  ووضــع 

يتناسب مع طبيعة سوق التأمين الصحي.
ومن المؤمل أن يبدأ العمل على المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن خـــــالل االتـــفـــاقـــيـــة مــــع شــركــة 
Aon والـــتـــي ســتــعــمــل مـــع الــمــجــلــس األعــلــى 
اإللزامية  الصحية  الرزمة  لتحديد  للصحة 
لــلــمــقــيــمــيــن األجــــانــــب، ومـــراجـــعـــة الـــشـــروط 
تــوفــرهــا النــضــمــام شــركــات التأمين  الــواجــب 
الراغبة في توفير هذه الرزمة، وتوفير منصة 
الكترونية لتمكين أصحاب العمل من اختيار 
لــلــرزمــة الصحية  الــتــأمــيــن  ــروض شـــركـــات  عــ
وتسجيل المستفيدين، والتطبيق التدريجي 

للمشروع حسب الخطة االستراتيجية. 
 Aon من جانبه صرح المدير العام لشركة
بدر باقر: »نحن سعداء للتعاون مع المجلس 
األعلى للصحة للمساهمة في تطبيق مشروع 
األجــانــب  المقيمين  على  الصحي  التأمين 

ــذي يــشــهــده  ــ ــار الــتــطــويــر الـــشـــامـــل الـ ــ فـــي إطـ
قطاع الرعاية الصحية في المملكة، وسنقوم 
مع  الكامل  بالتنسيق  الجهود  أقصى  ببذل 
المجلس للتطبيق األمثل للنظام بما يحقق 

النتائج المرجوة من المشروع«.
تــنــظــيــم عملية  ــى  الــ الـــمـــشـــروع  ــهـــدف  ويـ
المقيمين  المفروضة على  التأمين الصحي 
ــانــــب فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن مـــن خــالل  األجــ
اختيار  ســهــولــة  مــن  الــعــمــل  أصــحــاب  تمكين 
شركة التأمين المناسبة لشراء تأمين صحي 
لــجــمــيــع مــــن فــــي حــكــمــهــم مــــن الــمــوظــفــيــن 
األجـــانـــب. كــمــا يــهــدف الــمــشــروع أيـــضـــًا إلــى 
األساسية  الصحية  الخدمات  تغطية  ضمان 
لجميع المقيمين األجانب عن طريق توفير 
رزمة من الخدمات الصحية شاملة لخدمات 
الــصــحــة األولـــيـــة والــثــانــويــة بـــاالضـــافـــة الــى 
تغطيتها شركات  ويكفل  والحوادث،  الطوارئ 
التأمين الصحي في القطاع الخاص. وسيتم 
ذلك بالتنسيق الكامل بين الجهات الحكومية 
العمل،  وأصحاب  التأمين  وشركات  المعنية 
بــمــا يضمن ســهــولــة الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
التنافسية  صحية ذات جودة عالية وتشجيع 
بين مقدمي الخدمة لجذب أصحاب العمل.

)Aon( اتفاقية تعاون بين المجل�ص الأعلى لل�صحة و�صركة

لت�ط���بيق م����صروع الت�اأم���ين ع���لى الم�قي���مين الأجان��ب

والتنمية  العمل  وزيــر  افتتح 
االجــتــمــاعــيــة، جــمــيــل بــن محمد 
ومــعــرض  ملتقى  عــلــي حــمــيــدان، 
ــــن الـــــتـــــاســـــع لـــلـــعـــام  ــهـ ــ ــمـ ــ يـــــــــوم الـ
نظمته  الــــذي   ،2022 األكــاديــمــي 
ــوم الـــتـــطـــبـــيـــقـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــعــ ــامــ جــ
ــــك بــحــضــور  ــــس، وذلـ بــمــقــرهــا، أمـ
رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء الــجــامــعــة، 
الــدكــتــور وهــيــب أحــمــد الــخــاجــة، 
غسان  الدكتور  الجامعة،  ورئيس 
ــواد، إلـــى جــانــب أصــحــاب  ــ ــؤاد عـ فــ
المشاركين  وممثليهم  األعــمــال 

في الفعالية.
الـــــمـــــهـــــن،  يـــــــــــوم  ويـــــــــهـــــــــدف   
منشأة   )60( فــيــه  تـــشـــارك  الــــذي 
ــى  ــ مـــــــن الـــــقـــــطـــــاع الــــــــخــــــــاص، إلـ

تــعــريــف طــلــبــة الــجــامــعــة بــفــرص 
الــتــوظــيــف فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
وتــرشــيــد اخــتــيــارات الــشــبــاب نحو 
سوق  في  المطلوبة  التخصصات 
العمل، الى جانب التقاء خريجي 
الــجــامــعــة بــالــجــهــات الــمــشــاركــة، 
لممثلي  الــذاتــيــة  السير  وتــقــديــم 
ــهـــات، وكــيــفــيــة اجــتــيــاز  هــــذه الـــجـ
مــقــابــالت الــتــوظــيــف، فــضــاًل عن 
ــادرة  ــبــ ــلـــبـــة عـــلـــى مــ تـــعـــريـــف الـــطـ
التعافي  الــتــوظــيــف ضــمــن خــطــة 
وزارة  تنفذها  الـــذي  االقــتــصــادي 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة. 
الــمــهــن جلسات  يـــوم  وقـــد تضمن 
حـــواريـــة تــتــعــلــق بـــريـــادة األعــمــال 

ومستقبل االقتصاد.

ــة  ــيــ ــمــ وأكـــــــــــــد حــــــمــــــيــــــدان اهــ
الــتــعــلــيــمــيــة  الــــمــــؤســــســــات  دور 
ــيــــة  ــة مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الــــدراســ ــافـ ــكـ بـ
وتــخــصــصــاتــهــا الــعــلــمــيــة وكــذلــك 
الــمــعــاهــد والـــمـــراكـــز الــتــدريــبــيــة 
فــي مملكة  العمل  رفــد ســوق  فــي 
المزودين  بالخريجين  البحرين 
ــتــــي  ــة الــ ــيــ ــنــ ــهــ ــمــ بــــــالــــــمــــــهــــــارات الــ
يحتاجها أصحاب العمل، مشيرًا 
الماضية  السنوات  انه خالل  الى 
ــالـــفـــعـــل تـــطـــويـــر الـــمـــنـــاهـــج  ــم بـ ــ تـ
الـــدراســـيـــة والـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة 
االقتصادية  للتطورات  المواكبة 
والــتــكــنــولــوجــيــة الــمــتــالحــقــة في 
فــي سد  الــعــمــل، بما يسهم  ســوق 
التعليم  مــخــرجــات  بــيــن  الــفــجــوة 

واحتياجات  والتدريب ومتطلبات 
انه في ضوء  العمل، مؤكدًا  سوق 
توجهات الحكومة برئاسة صاحب 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــــي الــنــهــوض  
الحيوية  االنتاجية  بالقطاعات  
واستقطاب االستثمارات المولدة 
للمواطنين،  النوعية  للوظائف 
التعليمية  المؤسسات  على  فــإن 
والـــتـــدريـــبـــيـــة  مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة 
المناهج  في  والتحديث  التطوير 
التعليم  جودة  لتكثيف  الدراسية 
وجعله مالئمًا الحتياجات  سوق 
الــقــطــاعــات،  فــي مختلف  الــعــمــل 
الطلبة  الــســيــاق  هـــذا  فـــي  ــًا  ــيـ داعـ

هذا  من  لالستفادة  والخريجين 
المعرض للتعرف على متطلبات 
أصـــحـــاب الــعــمــل مـــن الـــكـــفـــاءات 
ليكونوا  والــتــدريــبــيــة  التعليمية 
مــؤهــلــيــن لـــالنـــدمـــاج فـــي مــنــشــآت 

القطاع الخاص.
الــدكــتــور الخاجة  بـــدوره قــال 
خطوة  يشكل  المهن  مــعــرض  إن 
من  المزيد  تحقيق  نحو  ناجحة 

ــارب بـــيـــن مــــا يــطــمــح إلــيــه  ــقــ ــتــ الــ
الطلبة، وبين ما تطلبه الشركات 
والـــمـــؤســـســـات فـــي ســــوق الــعــمــل، 
تــطــلــع  الـــجـــامـــعـــة  ــى أن  ــ إلـ ــًا  ــتــ الفــ
في  تسهم  جامعية  بيئة  لتوفير 
بناء شخصية الطالب المتكاملة، 
كل  تسخير  على  الحرص  مــؤكــدًا 
ــطــــالب  ــة الــ ــدمــ ــخــ ــات لــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ االمــ
قــبــل وبــعــد تــخــرجــهــم وذلــــك من 

علمي  ومنهج  استراتيجية  خالل 
مــتــكــامــل ومــتــزامــن مــع الخطط 
األكاديمية المطبقة في الجامعة، 
اعــدادهــم لالندماج  ذلــك  بما في 
فـــي ســـوق الــعــمــل بــعــد اســتــكــمــال 
ــرج واكــســابــهــم  ــخـ ــتـ مــتــطــلــبــات الـ
الخبرة والمهارة في مجال تقديم 
مقابلة  واجــتــيــاز  الــذاتــيــة  السيرة 

العمل بنجاح.

وقد قام راعي الحفل يرافقه 
رئيس الجامعة بجولة في أجنحة 
بأصحاب  التقى  حيث  المعرض، 
في  المشاركين  وممثليهم  العمل 
المشاركة  المعرض، مشيدًا بهذه 
في  المنشآت  تعاون  تعكس  التي 
اســتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة 
المؤهلة ومنحها فرص االلتحاق 

بسوق العمل.

افتتح ملتقى ومعر�س يوم المهن بجامعة العلوم التطبيقية.. وزير العمل:

اأه���م���ي���ة ت��ط��وي��ر ال��م��ن��اه��ج ال���درا����ص���ي���ة وال���ب���رام���ج 

ال���ت���دري���ب���ي���ة ل���م���واك���ب���ة م��ت��ط��ل��ب��ات ����ص���وق ال��ع��م��ل

} وزير العمل خالل افتتاح المعرض.

} جانب من توقيع االتفاقية.
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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
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عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الكبرى مهرب مخدرات آسيويا )30 
وتغريمه  سنة   15 بالسجن  ســنــة( 
10 آالف دينار واإلبعاد، بعد إدانته 
االتــجــار-  -بــقــصــد  بجلب وحــيــازة 
المادة المخدرة الهيروين في غير 
االحوال المصرح بها قانونا، حيث 
ــة الــطــبــيــة إخـــفـــاءه  ــعـ كــشــفــت االشـ
114 كبسولة لمخدر الهيروين في 
معدته اثناء قدومه إلى البحرين.

البداية كانت بمعلومات سرية 
وردت الى إدارة مكافحة المخدرات 
تفيد بوجود شبكة يقوم أعضاؤها 
بتهريب  اآلســيــويــة  الجنسية  مــن 
الـــمـــواد الــمــخــدرة عــبــر الــمــنــفــذ إذ 
المواد  بإخفاء  افرادها  أحد  يقوم 
الـــمـــخـــدرة فـــي أحـــشـــائـــه، وبــمــجــرد 
وصول المتهم ظهر عليه عالمات 

المسار  إلى  تحويله  وتم  االرتباك 
يتم  فلم  أمتعته  لتفتيش  األحمر 
ــدوم  قـ أن  إال  شـــــيء،  عــلــى  الـــعـــثـــور 
الــمــتــهــم إلــــى الــبــحــريــن عــبــر عــدة 
رحــــالت تـــرانـــزيـــت ولــيــس مــبــاشــرة 
ــرحــــالت الــمــبــاشــرة  رغــــم تـــوافـــر الــ
ــاد ضــابــط الــجــمــارك إلـــى مزيد  قـ
مــــن الـــشـــك فــــي الــمــتــهــم لــيــتــبــيــن 
إخــفــاء الــمــتــهــم الـــمـــواد الــمــخــدرة 
إلى  المتهم  نقل  إذ  أحشائه..  في 
المستشفى لعمل أشعة سينية له 
ــدد من  ــد كــشــفــت عـــن إخـــفـــاء عـ وقـ
الــكــبــســوالت الـــمـــخـــدرة الــمــحــشــوة 
بمادة الهيروين بداخل معدته. قام 
حجزه  بعد  مــراحــل  على  بإنزالها 
بالمستشفى وإعطائه أدوية ملينة 
كــبــســولــة  أثـــرهـــا 114  عــلــى  أخـــــرج 
مــــخــــدرة، وأقـــــر الــمــتــهــم بــإخــفــائــه 

أحشائه،  في  المخدرة  الكبسوالت 
نــظــيــر حــصــولــه عــلــى مــبــلــغ مــالــي 
ووعد من صديق له بتوفير فرصة 

عمل في البحرين.
وكانت نيابة محافظة المحرق 
تلقت  العامة  النيابة  بــأن  صرحت 

بالغًا من إدارة مكافحة المخدرات 
بـــتـــمـــكـــن ضــــبــــاط الــــجــــمــــارك فــي 
الدولي من ضبط  البحرين  مطار 
إثر  اآلسيوية  الجنسية  من  متهم 
كــبــســولــة   114 تـــهـــريـــب  مـــحـــاولـــتـــه 
مواد  على  تحتوي  أنها  في  يشتبه 

وزنــهــا 858.2 جــرامــا،  بلغ  مــخــدرة 
دون  للحيلولة  أحشائه  في  وذلــك 
واالتجار  ترويجها  وبقصد  كشفها 

فيها بالبالد.
ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــــــاشـــــــرت الـ
تلقيها  فــور  الواقعة  في  التحقيق 
الــذي  المتهم  واســتــجــوبــت  الــبــالغ 
اعــــتــــرف بــنــقــل الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة 
بــمــقــابــل حــيــث أقــــر بــبــلــع الـــمـــواد 
إلى  لجلبها  فترات  على  المخدرة 
عمل  تأشيرة  توفير  مقابل  البالد 
في مملكة البحرين وتذكرة السفر، 
بحبسه  العامة  النيابة  أمــرت  وقــد 
ــة الــتــحــقــيــق،  احــتــيــاطــيــًا عــلــى ذمــ
وندبت  الــشــرطــة  تــحــريــات  وطلبت 
ــبــــراء الــمــخــتــصــيــن لــفــحــص  الــــخــ
المضبوطات وطلبت صور األشعة 

التي تم إجراؤها.

���س��ن��ة..  15 ب��ال�����س��ج��ن  �آ����س���ي���وي  م���خ���در�ت  م���ه���رب  م��ع��اق��ب��ة 
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ــج »األمــــــــن« اإلذاعــــــــي الــــذي  ــامـ ــرنـ يـــنـــاقـــش بـ
والثقافة  لــإعــالم  العامة  اإلدارة  وتقدمه  تــعــده 
األمــنــيــة بـــــوزارة الــداخــلــيــة بــالــتــعــاون مـــع إذاعـــة 
كل  مباشرة  الــهــواء  على  ويبث  البحرين  مملكة 
خميس في تمام الساعة 1:30 ظهرًا على الموجة 
التي  والتسهيالت  الخدمات  موضوع   FM102.3
واإلقــامــة  والــــجــــوازات  الجنسية  شــــؤون  تــقــدمــهــا 

النقيب  البرنامج  يستضيف  حيث  لمراجعيها، 
عيسى حمد المناعي رئيس فرع استالم الطلبات 

والتدقيق بإدارة الجوازات.
كما يتخلل البرنامج تقديم عدد من الفقرات 
والتوعوية، ويقدم  والتثقيفية  والمحاور األمنية 
وفي  آدم،  عيد  جاسم  الرائد  األسبوع  هذا  حلقة 

اإلخراج وكيل مالزم ثاني عبدالرحمن البطي.

خ���دم���ات  ي���ن���اق�������ش  �لإذ�ع����������ي   » »�لأم���������ن 

����س���وؤون �ل��ج��ن�����س��ي��ة و�ل�����ج�����و�ز�ت و�لإق���ام���ة

 ضـــبـــطـــت هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
مــــؤســــســــات   7 الـــــعـــــمـــــل  ســـــــــوق 
وكــاالت  نشاط  تمارس  مخالفة 
بنظام  المنزلية  العمالة  توريد 
تـــرخـــيـــص  دون  مــــــن  ــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة، إلـــــى جــانــب  مــ
ضــبــط عـــدد مــن الــعــامــالت غير 
النظاميات من ضمنهن عامالت 
توريدهن  يتم  »هـــاربـــات«  مــنــازل 
لـــلـــجـــمـــهـــور، وذلـــــــك فــــي حــمــلــة 
الضبط  تفتيشية نظمها قطاع 
الـــقـــانـــونـــي بــالــهــيــئــة بــالــتــعــاون 
لــلــمــبــاحــث  الـــعـــامـــة  اإلدارة  ــع  مـ
ــؤون  ــ ــ ــيــــة، وشـ ــائــ ــنــ واألدلـــــــــــة الــــجــ
واإلقــامــة  والـــجـــوازات  الجنسية 
محافظة  فــي  الداخلية،  ــوزارة  بـ

المحرق.
أنــه تم  إلــى  ــارت الهيئة  وأشـ
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
إلى  وإحالتهم  المؤسسات  هــذه 
الجهات المعنية التخاذ الالزم، 
ــاذ االجـــــــراءات  ــخـ إلــــى جـــانـــب اتـ
ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــة حـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
الـــمـــخـــالـــفـــة، والـــــتـــــي تــتــضــمــن 
وفــًقــا  المملكة  ــارج  خـ الــتــرحــيــل 

لآلليات القانونية المتبعة.

ــئـــة حــرصــهــا  ــيـ ــهـ وأكـــــــــدت الـ
عــلــى تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل من 
خـــــالل الـــتـــصـــدي لــلــمــؤســســات 
المخالفة وعدم التهاون مع كل 
من يخالف القانون وفق المهام 
ــي يــكــفــلــهــا  ــتــ ــات الــ ــيــ والــــصــــالحــ
ــن خــــالل  ــ ــون، وذلـــــــــك مــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
ــود والـــحـــمـــالت  ــهــ تـــكـــثـــيـــف الــــجــ
المخالفين،  التفتيشية لضبط 
مــــحــــذرة مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع أي 
وســطــاء  أو  مــكــاتــب  أو  وكــــــاالت 
يمتلكون  ال  أو  قــانــونــيــيــن  غــيــر 
ــة لــتــقــديــم  الـــتـــراخـــيـــص الــــالزمــ
ذلك  يشكله  لما  الــخــدمــة  هــذه 
من ضرر على األسر والمجتمع 
عـــالوة عــلــى كـــون ذلـــك مخالفة 

تستدعي المساءلة القانونية.
الــــعــــديــــد  أن  وأوضــــــــحــــــــت 
مــــن »الـــمـــخـــالـــفـــيـــن« يــعــتــمــدون 
عــلــى عــمــالــة غــيــر نــظــامــيــة، قد 
الــطــبــيــة  ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ تـــتـــلـــقـــى  ال 
للفحص  تخضع  وال  المناسبة 
ــــدوري، مــمــا قــد يكون  الــطــبــي الـ
سبًبا مؤثًرا على صحة وسالمة 
األسرة، وانتشار ونقل األمراض، 
كــمــا أن الــتــعــامــل مــع مــثــل هــذه 
في  سبًبا  يــكــون  قــد  المؤسسات 
تشجيع العمالة المنزلية لترك 
العمل وما يترتب على ذلك من 

تبعات سلبية.
ــة جـــمـــيـــع  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ودعــــــــــــت الـ
الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن والــــمــــقــــيــــمــــيــــن 
الـــراغـــبـــيـــن فـــي الـــحـــصـــول على 
ــــق تـــعـــاقـــدات  عـــمـــالـــة مـــؤقـــتـــة وفـ
رسمية إلى االطالع على أسماء 
الوكاالت المرخصة على الموقع 
ــــي لـــهـــيـــئـــة تــنــظــيــم  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
www.lmra.( الــعــمــل  ــوق  سـ

تــحــديــثــهــا  يـــجـــري  ــتـــي  والـ  )bh
ــيـــة، مــــؤكــــًدا أن  ــبـــوعـ ــورة أسـ بــــصــ

ووكـــاالت  المكاتب  مــع  التعامل 
الــــتــــوريــــد الـــمـــرخـــصـــة يــضــمــن 
والمقيمين  المواطنين  حقوق 
ويحمي األسر من أي انعكاسات 
سلبية، السيما أن سجالت هذه 
بصورة  متابعتها  يتم  الــوكــاالت 
الجمهور  يمنح  مــا  وهـــو  دائــمــة 

درجة أعلى من األمان.
كـــــــمـــــــا أهــــــــــابــــــــــت الــــهــــيــــئــــة 
والــشــركــات  الــمــؤســســات  بجميع 
واألشــــخــــاص الـــذيـــن يــمــارســون 
العّمال«  تــوريــد  »وكـــاالت  نــشــاط 
ــورة مـــن الـــصـــور وتــحــت  ــ بــــأي صـ
عــــّمــــال  ــر  ــيــ ــوفــ ــتــ كــ مــــســــمــــى  أي 
من  وغيرها  بالساعات  المنازل 
تــرخــيــص  عــلــى  الـــحـــصـــول  دون 
»وكــالــة تــوريــد عــّمــال« مــن هيئة 
تنظيم سوق العمل إلى التوقف 
وفًقا  أوضاعهم  وتصحيح  فـــوًرا 
ألحــــكــــام قــــانــــون تــنــظــيــم ســـوق 
ــقــــرارات الــمــنــفــذة له  الــعــمــل والــ
وكــاالت  تراخيص  تنظيم  بشأن 
ــد الــــعــــّمــــال واإلجـــــــــــراءات  ــ ــوريـ ــ تـ
ــدى الــهــيــئــة،  ــ ــا لــ ــهـ ــمـــول بـ ــعـ ــمـ الـ

لتجنب المساءلة القانونية.
شكرها  عن  الهيئة  وأعربت 
وتقديرها لكل الجهات المعنية 
ــهـــمـــت فــــي الــتــحــقــيــق  ــتــــي أسـ الــ
والـــــــرصـــــــد والــــتــــفــــتــــيــــش عــلــى 
السيما  المخالفة  الــمــؤســســات 
وزارة الداخلية ممثلة في شؤون 
واإلقــامــة،  والــجــوازات  الجنسية 
لــلــمــبــاحــث  الــــعــــامــــة  واإلدارة 
تعاونهم  على  الجنائية  واألدلــة 
األجهزة  أن  إلى  مشيرًة  الدائم، 
واحــد  كفريق  تعمل  الحكومية 
ــاء  ــقـ ــى االرتـ مــتــكــامــل يــســعــى إلــ
بـــبـــيـــئـــة الــــعــــمــــل فـــــي الــمــمــلــكــة 

وحماية المجتمع.
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تعرض بحريني إلصابات متفرقة عندما اصطدم بالسياج الحديدي 
اثناء قيادة سيارته عصر أمس )االربعاء(.

الساعة  في  وذلــك  المعسكر،  شــارع  على  يقود سيارته  بحريني  كان 
على عجلة  السيطرة  فقد  وفــجــأة  أمـــس،  مــن عصر  والــنــصــف  الــرابــعــة 
بإصابات  اصابته  ذلــك  عن  نتج  الحديدي،  بالسياج  واصــطــدم  القيادة 
لتلقي  المستشفى  إلــى  الــوطــنــي  االســعــاف  بــواســطــة  نقله  تــم  متفرقة 

العالج الالزم، فيما تضررت السيارة والسياج الحديدي بتلفيات كبيرة.
وقــد حضر فــور وقــوع الــحــادث ســيــارة شرطة النجدة وقــام افــرادهــا 
القادمة في نفس االتجاه لحين وصول شرطة  السيارات  بتسهيل سير 
المرور والرافعة وتمت ازاحة السيارة من الشارع، وبعدها فتحت الجهات 

الرسمية التحقيق لمعرفة اسبابه.

�إ�����س����اب����ة ب���ح���ري���ن���ي ت����ده����ورت 

المع�سكر ����س���ارع  ع��ل��ى  ���س��ي��ارت��ه 

الجنائية  الــكــبــرى  الــمــحــكــمــة  عــاقــبــت 
ــا أديــــــن بــجــلــب الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة  ــويـ ــيـ آسـ
بالسجن  ســفــره  حقيبة  فــي  تهريبها  عــبــر 
5 ســنــوات وتــغــريــمــه 3 آالف ديــنــار، وأمـــرت 
ــبـــالد عــقــب تنفيذ  الـ بـــأبـــعـــاده نــهــائــيــا عـــن 
الــمــضــبــوطــات حيث  الــعــقــوبــة ومــــصــــادرة 
البحرين  بمطار  الــجــمــارك  ضــابــط  تمكن 
من ضبط المتهم وبحوزته ما يقرب من 5 

كيلو من المادة المخدرة.
ــان ضـــابـــط الـــجـــمـــارك عــلــى واجـــب  ــ وكـ
اشتبه  قد  القادمين  أمتعة  بتفتيش  عمله 
ــام بــتــحــويــلــه وأمــتــعــتــه إلــى  فــي الــمــتــهــم وقــ
ــع أمــتــعــتــه  الــمــســار األحـــمـــر، وعــنــدمــا وضــ
من  حــالــة  الــمــتــهــم  عــلــى  ظــهــر  لتفتيشها 
االرتــــبــــاك، وعـــنـــد تــفــتــيــش أمــتــعــتــه بشكل 
دقيق تبين وجود مواد مخدرة مخبأة أسفل 

أنها  تبين  دقيقة  فنية  بطريقة  الحقيبة 
لمادة الشبو بلغ وزنها ما يقرب من 5 كيلو 

من مخدر الشبو.
الــمــخــدرة  الـــمـــواد  الــمــتــهــم جلبه  أنــكــر 
مــدعــيــا انــــه ال يــعــلــم مـــن وضــعــهــا لـــه في 
إدارة مكافحة  شنطة سفره إال أن تحريات 
المخدرات قد أكدت أن المتهم جلب المواد 
المملكة،  في  بها  االتجار  بقصد  المخدرة 

إذ إنه من ضمن شبكة تقوم بتهريب المواد 
المخدرة في مملكة البحرين لالتجار، وأنه 

يقوم بذلك مقابل مبالغ مالية.
أسندت إليه النيابة تهمة جلب المادة 
األحــوال  غير  في  االتجار  بقصد  المخدرة 
ــرح بـــهـــا قـــانـــونـــا، كـــمـــا حـــــاز بــقــصــد  ــمـــصـ الـ
التعاطي المواد المخدرة في غير األحوال 

المصرح بها قانونا.
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ــة  ــ ــرطـ ــ قـــــــامـــــــت مـــــــديـــــــريـــــــة شـ
بالتنسيق  الــشــمــالــيــة  الــمــحــافــظــة 
ــع بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  ــاون مــ ــعــ ــتــ والــ
إلزالـــة  بــواســعــة  بحملة  الشمالية 
ــكــــراب والـــخـــربـــة،  الــــســــيــــارات الــــســ
وضبط الباعة الجائلين بعدد من 
مــنــاطــق الــمــحــافــظــة مـــع الــجــهــات 
الــمــســح  بـــنـــاًء عــلــى  الـــعـــالقـــة،  ذات 
ــــذي قـــامـــت بـــه مــديــريــة  األمـــنـــي الـ
ــة الــشــمــالــيــة  ــافـــظـ ــمـــحـ شــــرطــــة الـ
ــة الـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة. ــديــ ــلــ وبــ
وصـــرح مــديــر عــام مــديــريــة شرطة 
ظاهرة  بــأن  الشمالية  المحافظة 
ترك السيارات السكراب والمهجورة 
بالقرب من المنازل أو على أطراف 
تشكل  أصبحت  الداخلية  الشوارع 
لما  للمواطنين،  مزعجة  ظــاهــرة 
ــورة غــيــر حــضــاريــة  تــعــكــســه مـــن صــ
بيئية  أضـــرار  مــن  بــه  تتسبب  ولما 

ومخاطر، فضاًل عن أنها تتعارض 
مع القوانين الصادرة من الجهات 

الرسمية والتي تنظم هذا األمر. 
وأضــــــاف مـــديـــر عــــام مــديــريــة 
ــة الــشــمــالــيــة  ــافـــظـ ــمـــحـ شــــرطــــة الـ

العميد عيسى القطان أن مديرية 
تقوم  الشمالية  المحافظة  شرطة 
بــالــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون مــــع كــافــة 
الشأن  هــذا  فــي  المعنية  األجــهــزة 
المواطنين  سالمة  تأمين  لضمان 

والــمــقــيــمــيــن والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
األمــــن الــمــجــتــمــعــي والــعــمــل على 
الــحــيــاة لجميع  مــقــومــات  تــوفــيــر 
ــاطـــق فــي  ــنـ ــمـ األهـــــالـــــي فــــي كــــل الـ

المحافظة الشمالية.

بهذا  الــقــطــان  العميد  ــاد  وأشــ
الجهات  بــيــن  والــتــنــســيــق  الــتــعــاون 
ــة، مــضــيــفــًا  ــركـ ــتـ ــشـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــمـ الـــرسـ
ــذا الـــتـــعـــاون يــمــثــل الــشــراكــة  أن هــ

المجتمعية الحقيقية.

حمل�ة اأمني�ة بال�س�مالية لإزال�ة ال�س�يارات ال�س�كراب و�سب�ط الباع�ة الجائلي�ن

} جانب من الحمالت التفتيشية.

اخــتــصــاصــيــي  قــيــام  الــصــحــة  وزارة  أكــــدت 
األغذية ضمن  مراقبة  بقسم  العامة  الصحة 
حملة تفتيشية مكثفة على األسواق والهايبر 
الفول  ماركت بحجز كمية من منتجات زبدة 
بالسالمونيال،  بتلوثها  المشتبه  الــســودانــي 
من   )JIF( الــتــجــاريــة  الــعــالمــة  تحمل  والــتــي 
إنتاج الواليات المتحدة األميركية، وذلك بناًء 
والـــدواء،  للغذاء  العامة  الهيئة  تحذير  على 
حيث تبين أنه تم استيراد كمية بسيطة ِوفق 
نظام  فــي  الــمــحــدد  التسلسلي  الــدفــعــة  رقـــم 
تبدأ  والتي  الدولية،  والتحذيرات  المخاطر 
أرقامها التشغيلة من 1274425 إلى 2140425.

وشــــــددت الــــــــوزارة عــلــى حــرصــهــا بــاتــخــاذ 
والسالمة  الصحة  لتعزيز  الــالزمــة  التدابير 
والــوقــائــيــة  كــافــة اإلجـــــراءات الصحية  واتــبــاع 
ــتـــي تــضــمــن تــطــابــق  ــذا الــخــصــوص والـ فـــي هــ
القياسية  الــمــواصــفــات  الــغــذائــيــة مــع  الــســلــع 
داعية  والــســالمــة،  الــجــودة  ومعايير  العالمية 
المستهلكين ممن لديهم مثل هذه المنتجات  
التي تحمل العالمة التجارية سالفــة الذكـــر 
ورقم الدفعة المشار لها في التحذير، إلى

»ال�������س���ح���ة« ت��ح��ج��ز م��ن��ت��ج��ات زب�����دة ال���ف���ول ال�����س��ودان��ي 

ال�����س��ال��م��ون��ي��ا ب��ب��ك��ت��ي��ري��ا  ت��ل��وث��ه��ا  ف���ي  ال��م�����س��ت��ب��ه   )JIF(

ــرورة إرجــاعــهــا لــلــوكــالء ومــحــالت البيع  ضــ
مع  وبــالــتــعــاون  مــشــكــورة  تعمل  الــتــي  بالتجزئة 
حــمــلــة الســتــدعــاء  فـــي  الـــعـــامـــة  الــصــحــة  إدارة 
وســحــب الــمــنــتــج، وذلــــك بــتــوجــيــه مــن الــجــهــات 
المستهلكين  وسالمة  بصحة  المعنية  الرقابية 
والتي تتخذ اإلجــراءات الالزمة إليقاف عملية 

استيراد المنتج.

أكــــد الـــدكـــتـــور الــشــيــخ عــبــداهلل 
وزارة  وكـــيـــل  خــلــيــفــة  آل  أحـــمـــد  بـــن 
ــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  ــشــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
ورئيس مجلس أمناء مركز البحرين 
والدولية  االستراتيجية  لــلــدراســات 
والطاقة »دراسات«، أن حوار التعاون 
ــوي الـــــــذي تـــتـــرأســـه مــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ اآلسـ
 – لــلــدورة الــحــالــيــة 2021  الــبــحــريــن 
2022م، سيوفر للعالم مثااًل وتجربًة 
ــــن الــــتــــعــــاون اإلقـــلـــيـــمـــي،  فـــــريـــــدًة مـ
ــتـــفـــادة فــي  تـــشـــمـــل الـــــــــدروس الـــمـــسـ
لتحدي  المستمرة  التداعيات  ظــل 
مهمًة  قاعدًة  لتكون  كورونا،  جائحة 
في مواجهة أي تحدياٍت مستقبليٍة 
بفضل تكامل الجهود اإلقليمية مع 
تأثير  لمواجهة  الــدولــيــة  نظيراتها 

الجائحة.
االفتتاحية  الكلمة  فــي  وشـــدد 
مركز  عقدها  التي  المرئية  للندوة 

»دراســــــــات« بـــعـــنـــوان: »الـــطـــريـــق إلــى 
التعافي األخضر – توقعات المراكز 
تعزيز  أهمية  على  أمــس،  الفكرية«، 
عنه  ُيعبر  الــذي  اإلقليمي،  التعاون 
لتحقيق  ــيـــوي  اآلسـ الــتــعــاون  حــــوار 
ــر، مــن  ــ ــــضـ ــتــــعــــاش األخـ مـــفـــهـــوم االنــ
التدابير  التوازن بين  خالل تحقيق 
ــة والــتــنــمــيــة  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــيـــة االحـ
االقتصادية المستدامة، األمر الذي 
ُيمثل الُمبتغى الرئيس لهذا الحوار.

ونــــوه بــأهــمــيــة هـــذا الــلــقــاء في 
ــتـــعـــافـــي  ضـــــــوء مــــحــــوريــــة هـــــــدف الـ
ــيـــع الـــــبـــــلـــــدان فــي  ــمـ ــر لـــجـ ــ ــضــ ــ األخــ
ــذه الـــمـــرحـــلـــة، وصـــلـــتـــه الــوثــيــقــة  ــ هـ
التي  المستدامة  التنمية  بــأهــداف 
أقــرتــهــا األمـــم الــمــتــحــدة، الفــًتــا إلى 
تــحــديــد  فـــي  الــمــنــاقــشــات  ــذه  دور هــ
لــلــدول وبحث  األولـــويـــات بــالــنــســبــة 
مــســألــة الــتــمــويــل الــــــالزم لــلــتــعــافــي 

ــر عــمــلــيــة  ــ األخـــــضـــــر، وتــــحــــديــــد أطــ
التعاون لتحقيق هذا المفهوم على 

المستوى اإلقليمي.  
وقال الدكتور الشيخ عبداهلل بن 

أحمد آل خليفة، إن تحدي جائحة 
يــدع مجااًل  أثبت بما ال  قــد  كــورونــا 
أمــٌر  الـــدول  بين  التعاون  أن  للشك، 
حــتــمــٌي خــــالل الــتــحــديــات، وأنــــه ال 
كانت  مهما  بُمفردها  لــدولــٍة  ُيمكن 
قــدراتــهــا عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 

منفردًة في المستقبل. 
ــور  ــتــ ــدكــ وأشــــــــــار مـــــن جـــهـــتـــه الــ
بــورنــتــشــاي دانــفــيــفــاثــانــا أمــيــن عــام 
ــيــــوي، الــــى أنــه  ــوار الـــتـــعـــاون اآلســ ــ حـ
على الرغم من التداعيات الخطيرة 
أتــاحــت  قــد  فــإنــهــا  كـــورونـــا،  لجائحة 
فــي مجال  للتعاون، وخــاصــة  فــرًصــا 
التعافي األخضر، ومن ثم فإن دول 
المجموعة أمامها فرصة لخلق »ما 
وأن  جــديــًدا«،  طبيعًيا  وضًعا  أسماه 
الــتــعــافــي  لتحقيق  فـــرًصـــا  هــنــالــك  
األخضر اآلن قبل أي وقت مضى مع 
الحفاظ على البيئة في الوقت ذاته، 
الفًتا إلى أن تحقيق مفهوم التعافي 
األمم  أجندة  مع  يتماشى  األخضر 

المتحدة للتنمية المستدامة. 
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الغربية،  والمؤسسات  الجهات  وإصــرار بعض  رغبة  واضح جدا 
األخالقية،  غير  والــمــمــارســات  السلوكيات  نشر  وتشجيع  دعــم  فــي 

بشكل مزدوج غريب ومثير.
الصبغة  تنال  أن  لها  يــراد  ومــبــادئ  قيما  ثمة  أن  كذلك  واضــح 
القانونية الغربية، حتى إن خالفت الثوابت المجتمعية واإلنسانية 

والدينية.
وتسويق  لنشر  الثاني  المجال  هــي  الــريــاضــة  أن  أيــضــا  واضـــح 
السلوكيات المرفوضة، بعد نشرها عبر المنصات الفنية في األفالم 
والــمــســلــســالت، الــتــي لــقــيــت الــرفــض مــن بــعــض الــــدول والــشــعــوب، 

وخاصة العربية واإلسالمية.
عربية  ومسلسالت  أفــالم  بــث  »نتفليكس«  منصة  تعمدت  فقد 
وأجــنــبــيــة، تشجع عــلــى »الــمــثــلــيــة« و»الـــســـحـــاق«، واعــتــبــار ذلـــك من 
منطلق الحرية اإلنسانية، وحرية اإلبداع، ثم تبعها الترويج لتلك 
الممارسات عبر بطولة كأس العالم لكرة القدم القادمة، واشتراط 

القبول بها الستضافة البطولة..!!
المثليين  القدم دعم فئة  الفرنسي لكرة  أعلن االتحاد  مؤخرا 
قمصان  على  المثليين  علم  ووضـــع  الــــدوري،  مــبــاريــات  خــالل  مــن 
الالعبين، وحينما قرر الالعب السنغالي )إدريسا جانا جاي( نجم 
الــلــعــب بتلك القمصان  بــاريــس ســـان جــيــرمــان رفـــض  نـــادي  فــريــق 
والــغــيــاب عــن الــمــبــاراة قـــام االتــحــاد الــفــرنــســي بــاســتــدعــاء الــالعــب 
كــمــا طالب  المثليين،  دعـــم  غــيــابــه عــن جــولــة  لــالســتــمــاع ألســبــاب 
العلن  في  بالخروج  جيرمان  ســان  باريس  العــب  الفرنسي  االتحاد 

لدعم الفئة المعنية من خالل ارتداء القميص..!!
باريس سان  نــادي  أعلن  التوقيت،  ذات  وفي  األمــر،  الغريب في 
السيدات  لفريق  الفني  الــمــديــر  إقــالــة  رســمــيــًا  الفرنسي  جــيــرمــان 
من منصبه، على خلفية اتهامه ببعض السلوكيات الجنسية تجاه 
إحدى الالعبات، خالل جولة الفريق بالواليات المتحدة األمريكية.
وبحسب األخبار المنشورة فقد أكد نادي باريس سان جيرمان 
في بيان رسمي: »تم اإلبالغ بمالحظات وحقائق غير مالئمة، يزعم 
تأكيدها  تم  إذا  الحقائق  لها، هذه  تعرض  قد  أنه  النسائي  الفريق 
واإلنسانية،  الرياضية  باريس سان جيرمان  قيم  مع  تتعارض  فهي 
ويؤكد النادي حرصه وجديته في التعامل مع هذا الموضوع وإلقاء 

الضوء األخضر عليه«!!
نــحــن أمــــام مــشــهــد مــتــنــاقــض، بــيــن الــتــشــجــيــع عــلــى المثلية 
ورفض  يرفضها،  من  ومعاقبة  ومحاسبة  إنسانيا،  حقا  باعتبارها 
الــتــحــرش الجنسي ومــعــاقــبــة وفــصــل مــن يــقــوم بـــه، بــاعــتــبــاره أمــرا 

يتعارض مع القيم اإلنسانية والرياضية..!!
مثل هذه الممارسات والسلوكيات، والتسويق البغيض، والسعي 
الرياضية  المنظمات  على  يستوجب  القانونية،  الصبغة  لمنحها 
الــدوام، من  التصدي لها، وإعالن رفضها على  العربية واإلسالمية 

أجل حماية المجتمعات واألجيال القادمة.

ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــد سـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أكـــــــــد الـ
ــيــــســــى بــــــن هـــــنـــــدي الـــمـــنـــاعـــي  عــ
مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق أن 
مميزا  انــمــوذجــا  قــدمــت  المملكة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــســتــجــدات 
الــطــارئــة  والـــحـــاالت  االستثنائية 
من  الكريمة  التوجيهات  بفضل 
لدن جاللة الملك المعظم وقيادة 
ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء لفريق البحرين، وأن تلك 
الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة ســاهــمــت في 

عودة الحياة الى طبيعتها.
ــاء ذلــــك خــــالل الــمــجــلــس  جــ
ــي الـــــــــذي اســـتـــأنـــفـــتـــه  ــ ــوعـ ــــبـــ االسـ
حضور  وشهد  المحرق  محافظة 
مختلف  من  المحافظة  رجــاالت 
ــيــــث أشـــــار  الـــــمـــــدن والـــــــقـــــــرى، حــ
الــمــجــلــس  أن  إلــــــى  الـــمـــحـــافـــظ 
ــادم ســيــســتــقــبــل  ــ ــقـ ــ ــبــــوعــــي الـ األســ
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
لبرنامج  مــفــصــال  شــرحــا  لــيــقــدم 
التسيير الذاتي للمراكز الصحية 
الـــذي يــهــدف إلــى تحسين جــودة 
الـــــخـــــدمـــــات فـــــي إطـــــــــار الـــســـعـــي 
الصحية  الــخــدمــات  تــعــزيــز  الـــى 

والوقائية والعالجية.
بجهود  المحافظ  أشــاد  كما 
للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة  رئــيــســة 

ــاريـــع الــمــتــمــيــزة  ــمـــشـ واآلثــــــــار والـ
ومنها  الهيئة  بها  تضطلع  التي 
مــواقــف الــســيــارات الــتــي ستسهل 
على الــســيــاح والــمــواطــنــيــن زيــارة 

تلك المواقع.
الـــعـــمـــيـــد  زف  جــــانــــبــــه  مــــــن 
ــيـــران  عــــبــــداهلل بــــن خــلــيــفــة الـــجـ
نــائــب الــمــحــافــظ خــبــر اســتــيــفــاء 
منظمة  الشــتــراطــات  المحافظة 
ــدا أن  ــؤكــ الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، مــ
ــل كـــافـــة  ــؤهــ الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة تــ
ــرى الــمــحــافــظــة لــتــكــون  ــ مــــدن وقـ
مــتــكــامــلــة، مشيدا  مــدنــا صــحــيــة 
بــالــشــراكــة مــع مــؤســســات الــدولــة 
ووزاراتــــهــــا والــجــمــعــيــات األهــلــيــة 

واألهــــالــــي، مــتــحــدثــا فـــي الــوقــت 
اختر طبيبك  برنامج  ذاتــه حــول 
ــذي يــعــتــبــر نــقــلــة نــوعــيــة في  ــ والــ

الخدمات الصحية.
األمــنــي تحدث  الجانب  وفــي 
المحري  عيسى  أســامــة  العقيد 
رئـــيـــس مـــركـــز شـــرطـــة ســمــاهــيــج 
بــــمــــديــــريــــة شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
األهالي  بتعاون  مشيدا  المحرق 
ــة  ــ ــرطــ ــ مــــــــع رجـــــــــــــال األمـــــــــــــن وشــ
ــع، مــــرحــــبــــا بــجــمــيــع  ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
الــمــالحــظــات واالقــتــراحــات التي 

يقدمها المواطنون.
وفي مداخالت األهالي طرح 
رئــيــس مــركــز الــجــزيــرة الــثــقــافــي 

الـــســـيـــد مــحــمــد الــــجــــزاف فــكــرة 
إنشاء قاعدة بيانات تحوي سجال 
ألعالم محافظة المحرق وروادها 

في جميع المجاالت.
الــدكــتــور مــال اهلل  أكــد  بينما 
مداخل  تطوير  أهمية  الحمادي 
ــرق  ــحــ ــمــ ــة الــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ومــــــــخــــــــارج حـ
ــا لــــالزدحــــامــــات  ــبــــرى تــــفــــاديــ ــكــ الــ
تـــؤثـــر على  أن  مـــن شــأنــهــا  الـــتـــي 
الــحــركــة الــمــروريــة الــمــؤديــة إلــى 
الـــدولـــي، بينما  الــبــحــريــن  مــطــار 
أكـــد الــســيــد حــمــد الــمــعــراج على 
والتأكد  الدورية  الصيانة  أهمية 
الــســالمــة لأللعاب  إجـــــراءات  مــن 
الترفيهية التي يحتويها المتنزه.

وثـــــمـــــن الــــمــــهــــنــــدس ســمــيــر 
الكريمة من  التوجيهات  الكواري 
ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
بـــتـــرمـــيـــم وصـــيـــانـــة دور  الــــــــــوزراء 
الـــعـــبـــادة، مـــؤكـــدا أن الــعــمــل جــار 
حــالــيــا عــلــى جــامــع الــشــيــخ حمد 

الواقع بسوق المحرق.
واخـــــــــتـــــــــتـــــــــم الـــــــنـــــــاشـــــــطـــــــان 
بوزبون  عبدالعزيز  االجتماعيان 
ــــالت  ــــداخـ وإبـــــراهـــــيـــــم الــــــــــدوي مـ
فرحتهما  عــن  بالتعبير  األهــالــي 
بــــــعــــــودة الــــمــــجــــالــــس األهــــلــــيــــة، 
في غرس  أهميتها  على  مؤكدين 
ــا  ــهــ ــدافــ ــلـــحـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة وأهــ الـ

االجتماعية.

للمراكز الذاتي  الت�صيير  حول  لل�صحة«  »الأعلى  رئي�ش  ت�صتقبل  المحرق  محافظة 

} محافظ المحرق خالل المجلس األسبوعي.

أكدت فوزية بنت عبد اهلل زينل 
رئيسة مجلس النواب أن العالقات 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
إنـــدونـــيـــســـيـــا الـــصـــديـــقـــة، تــأســســت 
وارتكزت على  ورسخت منذ عقود، 
دعــائــم ثــابــتــة ورغــبــة مــشــتــركــة في 
للتعاون  الــمــطــرد  الــتــقــدم  تحقيق 
ــذي  ــ ــيـــن الـــبـــلـــديـــن، والــ الــــوثــــيــــق بـ
ــر  ــزاهــ ــد الــ ــهـ ــعـ ــامـــى فــــي ظــــل الـ ــنـ تـ
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، وأخـــيـــه الــرئــيــس 
جـــوكـــو ويـــــــدودو رئـــيـــس جــمــهــوريــة 

إندونيسيا.
ــمــــالمــــح الـــنـــهـــضـــة  ونـــــوهـــــت لــ
ــة لــمــمــلــكــة  ــلــ ــامــ ــشــ ــة الــ ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ
الــبــحــريــن، والـــجـــهـــود الــتــطــويــريــة 
والخطط  والمبادرات  المتواصلة، 
والبرامج االقتصادية النوعية التي 
تــعــمــل الــحــكــومــة بــرئــاســة صاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
العهد رئيس  آل خليفة ولي  حمد 
مــجــلــس الـــــــوزراء، عــلــى تــنــفــيــذهــا، 
ــدة وجــــــود بــنــيــة اســتــثــمــاريــة  ــؤكــ مــ
التي  البحرين،  مملكة  في  خصبة 
ومعبرا  عالميا،  ماليًا  مــركــزا  تعد 
ــســــوق  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لـــــدخـــــول الــ

الخليجية والشرق األوسط.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين 
نشأت  الــتــي  الــبــوابــة  بمثابة  كــانــت 
بين  متقدمة  عالقات  خاللها  من 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة وإنــدونــيــســيــا، مـــؤكـــدة أن 
ــي الــمــقــابــل  إنـــدونـــيـــســـيـــا كـــانـــت فــ
اآلسيان  ســوق  نحو  مهمة  محطة 
المواتية  للفرص  منوهة  الرحبة، 
وتعزيز  الثنائية،  العالقات  لتنمية 

الــتــبــادل الــتــجــاري واالســتــثــمــاري، 
البلدين  مصلحة  فــي  يــصــب  بــمــا 

والشعبين الصديقين.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــالل جـــلـــســـة 
بــيــن مجلس  مــبــاحــثــات مــشــتــركــة 
ــنـــواب بــرئــاســة فـــوزيـــة بــنــت عبد  الـ
ووفــد  المجلس،  رئيسة  زيــنــل  اهلل 
نونو  برئاسة  اندونيسي  برلماني 
ســـامـــبـــونـــو نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب بـــجـــمـــهـــوريـــة إنــدونــيــســيــا 

الجانبان  نــاقــش  حيث  الصديقة، 
الـــدعـــم الــنــيــابــي لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــمــشــتــرك 
الصديقة،  إندونيسيا  وجمهورية 
ــات الــــوطــــيــــدة  ــ ــالقــ ــ ــعــ ــ فــــــي ظــــــل الــ
والشعبين  الــبــلــديــن  تــجــمــع  الــتــي 
الصديقين، والدفع بها نحو مزيد 
مــن الــتــطــور فــي مختلف مــســارات 

ومجاالت التنمية.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــــــــرب نــــونــــو 
ســـامـــبـــونـــو نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــنــــواب بـــجـــمـــهـــوريـــة إنــدونــيــســيــا 
الــصــديــقــة والــــوفــــد الـــمـــرافـــق عن 
إعـــجـــابـــه بــالــتــجــربــة الــبــرلــمــانــيــة 
والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة فـــــــي مـــمـــلـــكـــة 
الدائم  الحرص  ومؤكدًا  البحرين، 
والـــســـعـــي الــمــتــنــامــي نــحــو تــعــزيــز 
ــة والـــــروابـــــط  ــلـ ــاعـ ــفـ الــــشــــراكــــات الـ
الـــوثـــيـــقـــة بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجـــمـــهـــوريـــة إنـــدونـــيـــســـيـــا فــــي ظــل 
تشهده  الـــذي  المتقدم  المستوى 
مجاالت  مــن  الكثير  فــي  المملكة 
الــتــنــمــيــة، وأهـــمـــيـــة الــــدفــــع قـــدمـــًا 
ــاون االقـــتـــصـــادي  ــعــ ــتــ بـــعـــالقـــات الــ
سيسهم  الــذي  التجاري  والــتــبــادل 
فـــــي تـــنـــمـــيـــة وازدهــــــــــــار الـــعـــالقـــات 

الثنائية بين البلدين.

بــدولــة  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  مـــن  ــد  وفــ ــام  قــ
عدد  بــزيــارة  الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمــــارات 
من المدارس الحكومية والخاصة، حيث اّطلع على 
المناهج  تطوير  بشأن  تفصيلية  وشــروحــات  عــروض 

وسياسات التعليم والتعّلم في مملكة البحرين.
وشملت الزيارات مدرسة غازي القصيبي الثانوية 
للبنات، حيث تم االطــالع على تجربتها في تدريس 
المناهج  إدارة  تقديم  جــانــب  إلــى  الــمــواطــنــة،  منهج 

بوزارة التربية والتعليم عرضًا بهذا الخصوص.
ثم تمت زيارة مدرسة الغزالي اإلعدادية للبنين، 
المدرسة  مــشــروع  عــن  عــرض  تقديم  والــتــي تضمنت 
المعززة للمواطنة وحقوق االنسان، والذي يعد أحد 
ومن  والتعليم،  التربية  بـــوزارة  الــرائــدة  المشروعات 
تم  حيث  البحرين،  بيان  لمدرسة  الــزيــارة  كانت  ثــم 
خاللها االطالع على جهود تعزيز قيم المواطنة في 

المدارس الخاصة.
 وبـــعـــدهـــا تـــم إعـــــالن تــفــعــيــل مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الموقعة في وقت سابق بين مملكة البحرين ودولة 
توأمة  حــول  الشقيقة،  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ
االطــالع  خــالل  من  لليونسكو،  المنتسبة  الــمــدارس 
على تجربة المدارس الخاصة المنتسبة لليونسكو 
المدارس  وتجربة  الوطنية  خلدون  ابن  مدرسة  في 
آل  حمد  بنت  مــوزة  الشيخة  مدرسة  في  الحكومية 
خليفة الشاملة للبنات، والتي تم فيها كذلك تقديم 
كلية  عميد  بورينتون  تيد  الــدكــتــور  قبل  مــن  عــرض 
في  الــمــحــوري  الكلية  دور  عــن  للمعلمين  البحرين 
تأهيل الكوادر التدريسية وفق أعلى معايير الكفاءة، 
التعليم  لتطوير  الوطني  المشروع  مــبــادرات  ضمن 

والتدريب. 
وتضمن الوفد كاًل من الدكتورة سميرة عبداهلل 
اإلنــســانــيــة  الــعــلــوم  مــنــاهــج  إدارة  مــديــر  الــحــوســنــي 

الــمــهــيــري خبير  والــلــغــات، واألســـتـــاذة عــائــشــة عبيد 
المناهج ، والسيدة عائشة محمد المزروعي والسيدة 

مريم مبارك الكتبي من إدارة المنظمات الدولية.
عائشة عبيد  األستاذة  أفــادت  السياق،  وفي هذا 
التعاون  إدارة  المهيري خبير مناهج وعضو منتدب 
الــتــعــلــيــمــي الــــدولــــي بــلــجــنــة الــتــربــيــة والــمــنــظــمــات 
ــارات  اإلمــ بــدولــة  والتعليم  الــتــربــيــة  بــــوزارة  الــدولــيــة 
العربية المتحدة أن زيارة مملكة البحرين الشقيقة 
التعليمية  التربوية  العالقات  تطوير  إطار  في  تأتي 
المعرفة والخبرات  البلدين الشقيقين، وتبادل  بين 
الــزيــارة  أهـــداف هــذه  أبــرز  التعليم، ولعل  فــي مجال 
المعززة  الــمــدارس  تجربة مشروع  على  االطــالع  هو 
بتميزها،  نشيد  والتي  االنــســان،  وحقوق  للمواطنة 
ــدارس الــمــنــتــســبــة  ــ ــمـ ــ ــة الـ ــوأمــ ــى جـــانـــب تــفــعــيــل تــ ــ إلـ
ــدارك  لــلــيــونــســكــو بــيــن الــبــلــديــن، بـــهـــدف تــوســيــع مــ
الهيئة التدريسية والطالبية نحو أفضل الممارسات 

العالمية في مجال التنمية المستدامة.
مبارك  الدكتور محمد  بلقاء  »سعدنا  وأضافت: 
التربية  بــوزارة  المدارس  احمد مدير عام شؤون  بن 
والتعليم بمملكة البحرين، والذي تكرم باستعراض 
ــادرة تــطــويــر االطـــــار الـــعـــام لــلــمــنــاهــج الــوطــنــيــة،  ــبـ مـ
اللقاءات  من  لعدد  االنطالقة  نقطة  هنا  من  لتبدأ 
الصدد، حيث  هــذا  في  الميدانية  والــجــوالت  الثرية 
للتعرف  بـــالـــوزارة،  المناهج  إدارة  مــع  الــوفــد  التقى 
تطوير  لمراحل  واألســس  والمنطلقات  األطــر  على 
الدراسية  المراحل  مستوى  على  المواطنة  مناهج 
مــدارس  مــن  عــدد  فــي  ميدانية  بجولة  انتهاًء  كــافــة، 
المملكة، لالطالع على التطبيقات العملية الصفية 
وحقوق  المواطنة  مناهج  في  المدرجة  والالصفية 
ــان، بـــهـــدف تــعــزيــز  قــيــم الـــســـالم والــتــســامــح  ــســ اإلنــ

والتعايش«.

وف�����د اإم�����ارات�����ي ي��ط��ل��ع ع���ل���ى ال��ج��ه��ود 

ال��ت��ط��وي��ري��ة ب��م��دار���ش ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���ص��ة

} الوفد اإلماراتي خالل زيارته عددا من المدارس الحكومية.

دم�����������ع���ة ع���ل���ى ق�������ب���ر ال��ح��ب��ي��ب

اأخ������ي �����ص����ادق م��ح��م��د ال��ب��ح��ارن��ة

ــيـــم ــــ ــــ ــظـ ــــ ــــ ــى »صـــــــــــــــــــادق« عـ ــ ــلــ ــ ــي عــ ــ ــزنــ ــ ــ ـــ ــ حــ
ــم ـــ ـــ ــظــيـــ ــــــي كـــ ــــــتـ ــــ ــر فـــــــــي مـــهـــجـ ــبــ ــ ـــ ــصــ ـّـ ـــ ــ ـــ والــ
مـــــــــــــــــازال دمـــــــــعـــــــــي عـــــــــــلـــــــيـــــــه يـــــــجـــــــــــري
يـــلـــــــوم ذا  ــــن  ـــ ــ ـــ ــ ـــ مــ ــي،  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــواسـ ــ ــــ ــ يـ ذا  ــن  ــ ــــ ــ مـ
ــا ـــ ـــ ــقـــ ــيـــ ـــ ــقـــ ــا شـــ ــبــ ـّـــصــ ـــ ــ ـــ ــــــه فـــــــــي الــ ــتـ ــــ ــــ ــــــرفـ ــــ عـ
ـــب مـــــــــــــــن حـــــــــــولـــــــــــه يـــــــــــحـــــــــــــــوم ّـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــحــ ـــــ والــ
ّـــنـــــــــــي ــــه وصـــــــــــــــــــــــار مــــــــــــ ـــ ــ ـــ ــنــ ــ ـــ ــ ـــ وصــــــــــــــــــــرت مــ
ــدوم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تـ ال  الـــــــــــعـــــــــــــــمـــــــــــر  ــة  ــ ـــ ــ ـــ ــقــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ورفــ
ــــــي ــــ ــــــيـــالـ ّـ ـــ ــلـ ــــ ّـــرقـــــــــــــــــــت شـــــــــــمـــــــــــلـــــــنـــــــــــا الـ وفــــــــــــ
ــــــوم ــــ ــــ ــــــمـ ــــ ــــ ــــــهـ ــــ ــــ ــــــي الـ ــــ ــبـ ــــ ــنـ ــــ ــــ ــلــــت جـ ــ ـــ ــ ـــ ــقــ ــ ـــ ــ ـــ وأثــ
يــــــا صـــــــــــــــــادق الـــــــــــــــوعـــــــــــــــد يــــــا كـــــــــــــــريـــــــــــــــم
ــه مـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــم ــــ ــبـ ــــ ــــ ــلـ ــــ ــــي قـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ّــــب فــ والــــــــــــــحــــــــــ
ــــــا ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــنـ ــــ ــــــزيـ ــــ ــــ ــــمــــا حـ ـــ ــ ـــ ــائــ ــ ـــ ــ ـــ تـــــــركـــتـــــــــــنـــــــــــي قــ
ــم ــــ ــيـ ــــ ــــ ــلـ ــــ ــــ ــــ ــعـ ّـــــــي هــــــــــــــو الـ أشـــــكـــــــــــــــــو، وربــــــــــــــــ
ــــــي ــــ ــــ ــيـــالـ ــــ ــــ ــــ ــلـ ــة الـ ــــ ــمـ ــــ ــــ ــلـ ــــ ــــ أضـــــــــــــــــأت فـــــــي ظـ
ــرت غـــــــــــيـــــــــــثـــــــك الـــغـــــــــــيـــــــــــــــوم ــ ــــ ــ ــــ ــ ــطـ ــ ــــ ــ ــــ ــ وأمـ
ــودا ــ ــهـ ــ ــــ ــ ــت فـــــــــــي مــــــــــــــوطــــــــــــــنــــي عـ ــ ــنـ ــ ــــ ــ ــــ ــ وصـ
ــــــم ــــ ــــــيـ ــــ ــــــمـ ــــ ــر عـ ــ ـــ ــيــ ــ ـــ ــ ـــ ــا خــ ــ ـــ ــ ـــ ــهــ ــنــ ــ ـــ أفـــــــــــــــــاض مــ
وعـــــــــــــــــائـــــــــــــــــال كــــــــــــــنـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــذراري
ــم عـــــــــــطـــــــفـــــــك الـــــــــــكـــــــــــريـــم ــهـ ــلـ ــــ ــمـ ــــ ــــ ــشـ ــــ ــــ يـ
ــــــرى ــتـ ــــ ــــوس تـ ــفـ ــ ّـ ـــ ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــــك الـ ــيـ ــ ــــ ــ مـــــــــــشـــــــــــت إلـ
يـــــــــــســـــــكـــــــنـــهـــا الـــــــــــــحــــــزن والــــــــــــــوجـــــــــــــــــــوم
ــّو ــنــ ــ ـــ و»الـــــــــعـــــــــــــــــــرش« يــــنــــعـــــــــــــــــــاك فــــــــي حــ
ــــه رحـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــم ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــبــ ــ ـــ ــ ـــ ــلــ ــ ـــ ــ ـــ كـــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــد قــ
ّــــرت ــاء خــــــــــ ــ ــمـ ــ ــّسـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــجــــمــــة فـــــــي الـ ـــ ــ ـــ ــا نــ ــ ــــ ــ يـ
ّــــجـــــــــوم ــا الـــــــــنـــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــهـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ّــــعــــــــــــــت دربـ وشــــــــــــــيـــــ
ثـــــــــــــــــــــــــــــراه لـــــــــــــــــه  ــر  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ّـ ـــ ــ ــطـ ــ ــــ ــ عـ رّب  يـــــــــــــا 
ــا كـــــــــــــــــــريـــم ــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــه يـ ـــــ ــــ ــ ـــاركـ ـــــ ــــــ ـــ ــن وب ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــــ ــ ــــ ــ واحـ
ــي الــــجــــــــــــــنــــان مـــــــثـــوى ــ ــــ ــ ــه فـ ــ ــــ ــ واجـــــــعـــــــل لـ
ــــــم ــــ ــــ ــيـ ــــ ــــ ــلـ ــــ ــــ ــــ ــي وقــــــــــــــلــــــــــــــب لـــــــــــــــــــه سـ ــ ــــ ــ ــأتـ ــ ــــ ــ يـ

} �صادق محمد البحارنة.

تقي محمد البحارنة

رئي�صة مجل�ش النواب: توافق نيابي بحريني اإندوني�صي لزيادة التعاون وال�صتثمار

} رئيسة مجلس النواب تلتقي رئيس الوفد البرلماني اإلندونيسي.

عبداهلل بن اأحمد: حوار التعاون الآ�صيوي تجربة فريدة من التعاون الإقليمي

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16134/pdf/1-Supplime/16134.pdf?fixed5783
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/1296512
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296576
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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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أكــد الــدكــتــور الشيخ عــبــداهلل بــن أحــمــد آل 
خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
حرص مملكة البحرين بفضل الرؤية الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم على مد جسور  البالد  آل خليفة ملك 
دورهــا  وتعزيز  المنطقة،  في  والتعايش  السالم 
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ ــاء األمـ ــ كــشــريــك فـــاعـــل فـــي إرســ

اإلقليمي والدولي.
وأوضح، في مقابلة إذاعية معBBC العربية، 
دبلوماسية  لعالقات  البحرين  مملكة  إقامة  أن 
االقتصادي  تعاونهما  وتعزيز  إسرائيل  دولة  مع 
والــســيــاســي واالجــتــمــاعــي واألمـــنـــي والــدفــاعــي 
القضية  دعــم  بــشــأن  الثابت  موقفها  يمسان  ال 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــســـانـــدتـــهـــا لـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة 
الشرقية  الــقــدس  وعاصمتها   1967 حــدود  على 
دعــًمــا لــمــبــدأ حــل الــدولــتــيــن، وهـــو مــوقــف ثابت 

وراسخ لم ولن يتغير.
ستسهم  إسرائيل  مع  العالقات  أن  وأضــاف 
الفلسطيني  الــــنــــزاع  ــل  وحــ الـــســـالم  ــاء  ــ إرســ فـــي 
في  دولـــة  أي  وليست موجهة ضــد  اإلســرائــيــلــي، 
المنطقة، بما فيها إيران، قائاًل: إن »إيران دولة 
أنها  التاريخية  الحقيقة  ولكن  جغرافًيا،  جــارة 
المبادئ  بأهم  تلتزم  لــم  األخــيــرة  العقود  طيلة 
احترام  وهــي  الــدولــي،  القانون  تحت  المنضوية 
ســــيــــادة الــــــــدول وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فــــي شـــؤونـــهـــا 
البحرين  مملكة  »معاناة  إلــى  الفًتا  الداخلية«، 

عبر  شؤونها  في  اإليرانية  التدخالت  من  كثيًرا 
تهريب األسلحة والمتفجرات واإلخالل باألمن 
الـــداخـــلـــي، بــالــرغــم مـــن الـــمـــبـــادرات والــمــســاعــي 
أن  على  والــحــرص  معها  الجسور  لمد  الكثيرة 
تكون »إيران آمنة مستقرة ومزدهرة« لما يحقق 

الصالح العام«.
أكد  القطرية،  البحرينية  العالقات  وحــول 
أن  الــســيــاســيــة  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 

وممتدة  مهمة  قطر  في  األشقاء  مع  »العالقات 
عبر التاريخ، وقطر هي البحرين والبحرين هي 
مملكة  التزام  إلى  منوًها  واحــد«،  والشعب  قطر 
-الــصــادر عن  الــعــال  بــيــان  فــي  ورد  بما  البحرين 
القمة الخليجية التي عقدت بالمملكة العربية 
يــنــايــر 2021م-   5 بــتــاريــخ  الــشــقــيــقــة  الــســعــوديــة 
ومازالت  دعــوات لألشقاء في قطر  ووجهت عدة 
في  قــدًمــا  والمضي  الــدعــوة  هــذه  تلبية  بانتظار 

حلحلة كافة المسائل العالقة سياسًيا وأمنًيا«.
أن  أكــد  ســوريــا،  مــع  العالقات  على  وتعليًقا 
سوريا  مع  عالقتها  تقطع  لم  البحرين  »مملكة 
منذ عام 2011.. سوريا بلد عربي شقيق، وندرك 
بد معالجتها،  وال  أمدها  األزمــة طال  أن  تماًما 
العربية  الــدول  في  األشــقــاء  مع  تنسيق  وهناك 
والجمهورية العربية السورية الشقيقة لحل هذه 
األزمة«.وأكد الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
أن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مـــاضـــيـــة فــــي مـــبـــادراتـــهـــا 
ــاء األمـــن واالســتــقــرار اإلقــلــيــمــي والــدولــي  إلرســ
في  الدوليين،  وشركائها  حلفائها  مع  بالتعاون 
مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية كشريك 
المنامة ليس  إلى احتضان  استراتيجي، منوًها 
ــي، وإنــمــا  ــكـ ــريـ فــقــط لـــألســـطـــول الـــخـــامـــس األمـ
أيــًضــا لــقــوة الــواجــب الــتــابــعــة لــلــقــوات البحرية 
المشتركة، بقيادة أمريكية وتضم في عضويتها 
34 دولة، وتحرص على ترسيخ األمن واالستقرار 
بحر  بعد  ومــا  الــعــربــي  الخليجي  محيطها  فــي 
العرب، من خالل جهودها في مكافحة اإلرهاب 
والــقــرصــنــة الــبــحــريــة واالتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع 
التزامات  إلــى  مشيًرا  والمتفجرات،  باألسلحة 
الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة بـــدعـــم الــجــهــود 
والتجارة  المالحة  حرية  تأمين  في  المشتركة 
الـــدولـــيـــة، ســـــواء بـــإيـــفـــاد ضـــبـــاط اتـــصـــال مثل 
بحرية،  بسفن  المساهمة  أو  وغيرها  إســرائــيــل 

بما يدعم األمن واالستقرار في المنطقة.

في مقابلة اإذاعية مع BBC العربية.. وكيل الخارجية:

البحري��ن �س��ريك ف��ي تر�س��يخ الأم��ن وال�س��ام الإقليم��ي
الفل�سطينية الق�سية  دعم  في  موقفنا  تم�س  وال  ال�سالم..  الإر�ساء  اإ�سرائيل  مع  العالقات 

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد خالل المقابلة اإلذاعية.

األمين  األنــصــاري  هالة  التقت 
العام للمجلس األعلى للمرأة صباح 
أمس عددا من أعضاء لجنة الشباب 
بــالــمــجــلــس -عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال 
الـــمـــرئـــي- وذلــــك لــشــكــرهــم عــلــى ما 
قـــامـــوا بـــه مـــن جـــهـــود الفـــتـــة خــالل 
تضمنه  ــا  ومــ الــمــاضــيــيــن  الــعــامــيــن 
إضافي  تكثيف  مــن  عملهم  برنامج 
خالل شهر رمضان المبارك، ونوهت 
وأهميتها  الــلــجــنــة  بـــدور  األنـــصـــاري 
إذ انــطــلــقــت أســـاســـًا بــتــوجــيــهــات من 
ــرة  ــيـ صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـ
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة  بـــنـــت  ســبــيــكــة 
رئيسة  المعظم  البالد  عاهل  قرينة 
أجل  مــن  لــلــمــرأة،  األعــلــى  المجلس 
تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب -مــــن الــجــنــســيــن- 
ــبـــل كــــقــــادة  ــتـــقـ ــلـــمـــسـ وإعـــــــــدادهـــــــــم لـ
اطــــالع  ذوي  وخــــبــــراء  ومــخــتــصــيــن 
وخــــبــــرة فــــي مـــجـــال تــمــكــيــن وتـــقـــدم 

المرأة.
واســــتــــمــــعــــت األنــــــــصــــــــاري إلــــى 
الــحــضــور حـــول مرئياتهم  شـــرح مــن 
وتطلعاتهم، إضافة إلى مقترحاتهم 
مــن أجـــل الــمــضــي قــدمــًا فــي تطوير 
ــبـــاب، حــيــث أكـــدت  عــمــل لــجــنــة الـــشـ
لهم حرص المجلس األعلى للمرأة 
عــلــى تــقــديــم الـــمـــزيـــد مـــن اإلرشـــــاد 
اإلبــــداع  عــلــى  لتشجيعهم  والـــدعـــم 
ــار فــــي الــــطــــرح والــتــنــفــيــذ.  ــكــ ــتــ واالبــ
ــيـــن  ــاركـ وخــــاطــــبــــت الــــشــــبــــاب الـــمـــشـ
من عمل  أصيل  »أنتم جزء  بالقول: 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة ورســــم 
ســيــاســاتــه الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة، 
مدخل  اللجنة  هذه  في  ومشاركتكم 
لتمثيل الشباب البحريني وتضمين 

تطلعاتهم في برامج المجلس«.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أشـــــــادت 
برنامج  ومضمون  بتنوع  األنــصــاري 

تــنــاولــهــا للعديد  فـــي  الــلــجــنــة  عــمــل 
شريحة  تهم  التي  الموضوعات  من 
والمجتمع  الجنسين  مــن  الــشــبــاب 
البحريني ككل، وتحظى بمتابعتهم 
وتــفــاعــلــهــم بــمــا تــضــمــنــه مـــن عــرض 
ونصائح  ــادات  ــ وإرشـ نــجــاح،  لقصص 
ــاب، ومـــواضـــيـــع ذات  ــبـ ــرة والـــشـ لـــألسـ
واألســري،  النفسي  باالستقرار  صلة 
والتخطيط المالي، وغيرها، وذكرت 
والمجتمعي  اإلعــالمــي  التفاعل  أن 
مع ما طرحته اللجنة من موضوعات 
ــمـــوضـــوعـــات  ــلـــك الـ ــة تـ ــيـ ــمـ ــؤكــــد أهـ يــ
لتطلعات  وتلمسها  ومدى محاكاتها 
الشباب البحريني. وفي ضوء ما تم 
الشباب  لجنة  أعضاء  مع  مناقشته 
من طرح قّيم، وجهت األنصاري إلى 
تخصيص حلقات نقاشية إلشراكهم 
الوطنية لنهوض  الخطة  تقييم  في 
ــة مــا  ــيـ ــمـ ــيـــة، ألهـ ــنـ ــبـــحـــريـ الـــــمـــــرأة الـ

ــبـــاب مــــن مـــوضـــوعـــات  يـــطـــرحـــه الـــشـ
تــطــلــعــاتــهــم  تـــجـــســـد  وآراء  وأفـــــكـــــار 
لتنمية أنفسهم والمساهمة في بناء 
اللجنة  عمل  تكثيف  وإلـــى  الــوطــن، 
خـــالل الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لــمــواكــبــة 
والمستجدة  المهمة  الــمــوضــوعــات 

الشباب،  دائــرة اهتمام  التي تقع في 
االنتخابية  االستحقاقات  فيها  بما 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن نــهــايــة الــعــام 
الفاعل للشباب من  الجاري، والدور 
الوعي  ونــشــر  فيها  المشاركة  خــالل 

في محيط أسرهم ومجتمعهم.

عقدت اجتماعا مع اللجنة ال�سبابية في »االأعلى للمراأة«.. االأن�ساري:

حري�س��ون عل��ى اإ�س��راك ال�س��باب ف��ي  خط��ط الم��راأة البحريني��ة

} اجتماع اللجنة الشبابية بالمجلس األعلى للمرأة.

ــرة انــخــفــاض  ــيــ ــيـــات الـــرســـمـــيـــة األخــ ــائـ ــدت اإلحـــصـ ــ أكــ
في  )الــســكــلــر(  المنجلي  الـــدم  فــقــر  مـــرض  وفــيــات  منحنى 
مملكة البحرين بنسبٍة تصل إلى 42% مقارنة بين األعوام 
االهــتــمــام  ظــل  فــي  وذلـــك  و)2021-2017(،   )2016-2012(
الوراثية  الــدم  أمــراض  لملف  المملكة  توليه  الــذي  الكبير 
وسعيها  )السكلر(،  المنجلي  الدم  فقر  رأسها مرض  وعلى 
الحصول  مــن  والمقيمين  المواطنين  جميع  تمكين  إلــى 
هذه  ومــع  ومــســتــدامــة.  ونوعية  شاملة  صحية  رعــايــة  على 
أن  على  البحرين  مملكة  تــحــرص  االستباقية،  الــخــطــوات 
تــكــون الــبــروتــوكــوالت الــعــالجــيــة الــمــطــّبــقــة عــلــى الــمــرضــى 
وتسعى  عالميًا،  المعتمدة  البروتوكوالت  ألحــدث  مطابقة 
إلى توفير أحدث العالجات الطبية، والتي كان آخرها دواء 
 20 منذ  ُمكتشف  عــالٍج  أول  ُيعّد  والــذي  )كريزانليزوماب(، 
السمو  وّجــه صاحب  والــذي  )السكلر(،  عامًا لعالج مرضى 
ــي العهد  الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـ
رئيس مجلس الوزراء، بإدخاله ضمن البروتوكول العالجي 
لــلــمــرضــى فــي مملكة الــبــحــريــن بــعــد اســتــكــمــال الــتــجــارب 
السريرية الالزمة، والذي تم البدء فعليًا في إدخاله ضمن 
البروتوكول العالجي مطلع العام الجاري، من خالل عيادة 
الــوراثــيــة، والــتــي استهدفت  الــدم  أمـــراض  خاصة فــي مركز 
الحرص  يــؤّكــد  مــا  وذلــك  األولـــى 80 مريضًا،  المرحلة  فــي 

قصوى  أولــويــة  واعــتــبــارهــا  المجتمع  وســالمــة  صحة  على 
واستبدال  نقل  عملية  شهدت  متصل،  ســيــاٍق  وفــي  دائــمــة. 
توفير جهاز  تّم  نوعية، حيث  نقلة  )السكلر(  الدم لمرضى 
اإلجــراء  إلنهاء  فقط  واحــدة  ساعة  يستغرق  متطور  طبي 
عوضًا عن 8 ساعات معموٌل بها في السابق. كما تم تعزيز 
متميزة،  مساندة  بخدماٍت  الرئيسية  العالجية  الخدمات 
أمــراض  بــدراســة  يختص  للجينات،  متقدم  بمختبر  بـــدءًا 
الــــدم الـــوراثـــيـــة والــتــشــخــيــص الــدقــيــق بــاســتــخــدام أحـــدث 
األجهزة والمعدات المختبرية، باإلضافة إلى افتتاح عيادة 
الرعاية  خدماتها  ضمن  مــن  تــقــدم  والــتــي  المزمنة  اآلالم 
نوبات  مــع  التعامل  فــي  لمساعدتهم  )الــســكــلــر(،  لمرضى 
األلم والتحكم بها عبر األدوية والعادات الصحية المناسبة 
مع المتابعة الدورية المستمرة، فضاًل عن التسهيالت التي 
)التطبيب  الرعاية الصحية كخدمة  تم تدشينها في إطار 
الــحــصــول على  )الــســكــلــر(  ُتتيح لمرضى  والــتــي  ُبــعــد(  عــن 
االستشارة الطبية عن ُبعد عوضًا عن الحضور الشخصي، 
بــاإلضــافــة إلــى تدشين الــخــط الــســاخــن. إلــى جــانــب ذلــك، 
فقد تم توفير الكوادر الصحية المؤهلة والمتخصصة في 
التعامل مع الحالة الصحية لمرضى )السكلر(، واستحداث 
الــشــأن، مع  هـــذا  فــي  المتخصصة  الــوظــيــفــيــة  الــمــســمــيــات 

تعزيز خبرات هذه الكوادر عبر برنامج )الطبيب الزائر(.

انخفا���ض منحن��ى وفي��ات )ال�س��كلر( ف��ي المملك��ة بن�س��بة %42

تــــــرأس الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن 
رئيس  خليفة،  آل  عــبــدالــعــزيــز 
المستشفيات  أمـــنـــاء  مــجــلــس 
الـــدوري  االجــتــمــاع  الحكومية، 
ــاء  ــ ــنــ ــ ــي لــــمــــجــــلــــس أمــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــور أعــــضــــاء الــمــجــلــس،  بـــحـــضـ
والـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــــمــــــد مـــحـــمـــد 
التنفيذي  الرئيس  األنــصــاري، 
للمستشفيات الحكومية، وعدٍد 
التنفيذية  اإلدارة  أعــضــاء  مــن 
في المستشفيات الحكومية.  

ــاع  ــتـــمـ ــي مــســتــهــل االجـ ــ وفــ
نــــــــوه رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس أمــــنــــاء 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــايـــة الـــدائـــمـــة مــــن لـــدن  ــالـــرعـ بـ
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عــيــســى  ــن  بــ حـــمـــد 
المعظم، وصاحب  البالد  ملك 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ومـــا  رئــ
تــولــيــه الــحــكــومــة الــمــوقــرة من 
الصحي  للقطاع  بالغ  اهتمام 
بجودة  االرتــقــاء  في  يسهم  بما 

الخدمات الصحية.
ثــــم اســـتـــعـــرض الــمــجــلــس 
ــُمـــدرجـــة على  الـ الـــمـــوضـــوعـــات 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جـــــــــــدول أعـــــــمـــــــال االجـ
ــتــــجــــدات  والــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــســ
األقـــســـام اإلكــلــيــنــيــكــيــة، ومــنــهــا 
الداخلي  للتنويم  اإلعــداد  بدء 
وتخصيص غرفة لألطفال في 
العيادات الخارجية للجراحات 
ــــك حـــصـــول  ــذلـ ــ الـــبـــســـيـــطـــة، وكـ
الجودة  اعتماد  على  المختبر 
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ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ثـــــــــــم وقــــــــــــــف الـ
عـــلـــى االســــتــــعــــدادات الــقــائــمــة 
على  االعتماد  عملية  لتطبيق 
لمتطلبات  وفــقــًا  المستشفى 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة والـــتـــي 
تـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان االمــتــثــال 
المعتمدة  والمعايير  لألنظمة 
بما يسهم في رفع جودة وكفاءة 
بحث  كما  الصحية،  الخدمات 
الــمــجــلــس تـــحـــديـــث مـــؤشـــرات 
للمستشفيات  الرئيسية  األداء 
الحكومية ومستجدات مشروع 
مع  انسجامًا  الــذاتــي  التسيير 
تطوير قطاع  ومبادرات  أهــداف 
الرعاية الصحية في المملكة.

وتطرق االجتماع إلى بحث 
عدد من المواضيع التي تتعلق 
بــــرســــوم الــــرخــــص والـــمـــلـــفـــات 

ــاريــــر الــطــبــيــة  ــتــــقــ الـــطـــبـــيـــة والــ
الخاصة بقسم األشعة. كما تم 
المحاور  إلى عدٍد من  التطرق 
بالخدمات  لــالرتــقــاء  الــهــادفــة  
للمرضى  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 
الحكومية،  المستشفيات  فــي 
ــة صــحــيــة ذات  ــايــ وتـــقـــديـــم رعــ

نوعيٍة عالية للجميع.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض الــــــمــــــجــــــلــــــس 
الصيانة  مــشــاريــع  مــســتــجــدات 
بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 
من   %60 من  االنتهاء  تم  حيث 
مشروع محطة توليد الكهرباء 
الطبي.  السلمانية  مجمع  في 
أما بخصوص مشروع استبدال 
ــزة والـــمـــعـــدات الــطــبــيــة  ــهــ األجــ
ــام فــقــد تمت  لــمــخــتــلــف األقـــسـ
الــمــوافــقــة عــلــى اســتــبــدال 124 

جهازا.

اجتماعه  يعقد  الحكومية  الم�ست�سفيات  اأمناء  مجل�ض 

الدوري الثاني لعام 2022 ويبحث عددا من الم�ساريع

أعلن صندوق العمل »تمكين« انطالق الدفعة 
األولى من مبادرة التعاون القائمة مع األكاديمية 
العالمية للتدريب »جنرال أسمبلي« وذلك لتوفير 
للكوادر  التكنولوجي  المجال  في  الــالزم  التدريب 
ــداء بــدورتــيــن  ــتـ ــادم ابـ ــقـ الــبــحــريــنــيــة فـــي يــولــيــو الـ
تــدريــبــيــتــيــن فـــي مــجــال تــحــلــيــل الــبــيــانــات، وذلـــك 
كجزء من المرحلة األولى لتدريب 1200 بحريني 
فـــي مـــجـــال الــتــرمــيــز والــــمــــهــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة 
إذ  المقبلين؛  العامين  خــالل  األخـــرى  األساسية 
بتنمية  تمكين  الــتــزام  مــدى  المبادرة  هــذه  تعكس 
المهارات التقنية التي تسهم في تلبية متطلبات 
السوق المتزايدة وتعزيز القدرة التنافسية للكوادر 

الوطنية محليا ودوليا.
وبـــنـــاء عــلــيــه فــقــد فــتــحــت أكــاديــمــيــة »جــنــرال 
متخصصتين  دورتـــيـــن  التسجيل  بـــاب  أســمــبــلــي« 
تقديم  سيتم  حــيــث  الــبــيــانــات  تحليل  مــجــال  فــي 
الـــتـــدريـــب بــشــكــل مــكــثــف مــــدة أســـبـــوع واحــــد يتم 
على  قائمة  ومكثفة،  واسعة  معرفة  توفير  خالله 
الخبرة  توفر  أن  التي من شأنها  المشاريع  إعــداد 
العملية الالزمة للمتدربين. وبناء على ذلك سوف 
بالدورات  الملتحقين  تمكين  في  التدريب  يسهم 
من استخدام أدوات تحليل البيانات الشائعة مثل 
دقيقة  تحليالت  ــراء  إلجــ  Tableauو  Excelو  SQL
إكمال  إلــى  باإلضافة  النتائج،  وتقديم  للبيانات 
مشاريع البيانات الشاملة. كما سيتعلم المتدربون 
كاملة  البيانات بصورة  تحليل  إدارة عملية  كيفية 
قواعد  من  مباشرة  البيانات  استخراج  عن طريق 
تفاعلية،  معلوماتية  لوحات  وإنشاء   ،SQL بيانات 
كــفــاءة  لتعزيز   Python اســتــخــدام  إلـــى  بــاإلضــافــة 

التحليالت.
واحــــدة من  الــبــيــانــات  مــهــارة تحليل  وتــعــتــبــر 
ــارات الــتــقــنــيــة الـــتـــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا  ــهـ ــمـ ـــم الـ أهـ
خالل هذا التعاون المثمر بين تمكين وأكاديمية 
 Softwareتشمل والتي  العالمية،  أسمبلي  جنرال 
 Engineering. Data Science. User Experience
 Desig. Product Development. Java Development.

DevOPs. حيث تعتبر هذه الدورات مناسبة لجميع 
المهنيين المهتمين بتعلم المهارات التقنية، بما 

في ذلك أصحاب الخبرات السابقة والمبتدئين.
بــوجــود  أســمــبــلــي«  »جــنــرال  أكــاديــمــيــة  وتتميز 
بفضل  اكتسابها  تــم  واســعــة  خــبــرة  ذوي  مــدربــيــن 
عــمــلــهــم وانـــتـــمـــائـــهـــم لـــجـــهـــات عــالــمــيــة مــعــتــمــدة 
 Booz Allenو  Deloitteو  PwCو  Wells Fargo مثل 

.Amazonو Airbnbو IBMو Hamilton
ــاء عـــلـــيـــه، أعـــــــرب عـــلـــي حـــســـن الـــمـــديـــر  ــ ــنـ ــ وبـ
بتمكين  والــشــراكــات  الــبــرامــج  لتطوير  التنفيذي 
عن مدى سعادته لبدء الدورات التدريبية، مؤكدًا 
أهمية تنمية مهارات الكوادر البحرينية في مجال 
والنمو  الــتــطــور  عــلــى  ومــســاعــدتــهــم  التكنولوجيا 
»تزامنًا  وقال:  السريعة.  السوق  متغيرات  في ظل 
أصبح  الرقمي  االقتصاد  نحو  التحول  مع سرعة 
للمهنيين  ــًرا ضــروريــا  أمــ الــتــكــنــولــوجــي  الــتــدريــب 
بــمــا يسهم  الــمــســتــدام  الــوظــيــفــي  الــنــمــو  لتحقيق 
في تحقيق التنمية لالقتصاد الوطني«. وأضاف: 
البحرينية  الكوادر  مهارات  بتنمية  تمكين  »تلتزم 
الــقــطــاع  فـــي  لــلــتــوظــيــف  الــخــيــار األول  وجــعــلــهــم 
خطة  أهـــداف  تحقيق  مــع  يتماشى  بما  الــخــاص 
التعافي االقتصادي، ولذلك حرصنا على اختيار 
إثــراء  في  تسهم  معتمدة  عالمية  تدريبية  جهات 

خبرة الكوادر البحرينية«.
أســواق  رئيس  نائب  كيرش  ستيفن  أشــار  كما 
ــرال أســمــبــلــي«  ــنـ الــعــمــل الــجــديــدة بــأكــاديــمــيــة »جـ
لنجاح  أمــر ضـــروري  الــبــيــانــات  »إن تحليل  قــائــال: 
له  لما  القطاعات  جميع  فــي  التجارية  األعــمــال 
من أهمية في عملية اتخاذ قرارات مناسبة تعتمد 
إننا  مــســتــمــرة.  بــصــورة  وتحليلها  الــبــيــانــات  عــلــى 
المتميزة  البحرينية  الــكــوادر  تــزويــد  إلــى  نتطلع 
لتطوير  الــالزمــة  ــاألدوات  ــ بـ الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
في  ستسهم  التي  البيانات  تحليل  فــي  مهاراتهم 
ارتقائهم الوظيفي. نحن على ثقة بقدرة الكوادر 
المحلية على تبني التكنولوجيا وتحقيق االزدهار 

الوظيفي في هذا القطاع«.

تعقيبا على اتفاقية التعاون مع �سندوق العمل »تمكين«

اأ�س�مبلي« تعل�ن  للتدري�ب »جن�رال  العالمي�ة  الأكاديمي�ة 

البيان�ات  تحلي�ل  دورات  ف�ي  الت�س�جيل  اأب�واب  فت�ح 

} جانب من االجتماع.

ــد الــشــيــخ خـــالـــد بـــن أحـــمـــد بـــن محمد  أكــ
آل خــلــيــفــة مــســتــشــار جـــاللـــة الــمــلــك لــلــشــؤون 
ــالل مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعـــمـــال  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، خـ
ــول مــســتــقــبــل «االتــفــاقــيــات  جــلــســة نــقــاشــيــة حــ
اإلبراهيمية» ضمن االجتماع السنوي للمنتدى 
توقيع  أن  بــدافــوس،   2022 العالمي  االقتصادي 
اتفاق تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة 
إسرائيل يعكس النهج الحكيم لمملكة البحرين 
بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، 
القائم على االنفتاح والتواصل مع دول العالم 
تعزيز  إلى  والرامي  الجميع،  ألجل خير وتقدم 
قيم الحوار والتسامح والتفاهم، منوًها بحرص 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
على مد جسور التعاون المثمر ودعم كل أوجه 
بما  والصديقة  الشقيقة  الـــدول  مــع  الــعــالقــات 

يعزز من المصالح المشتركة.
ــــدد مــســتــشــار جـــاللـــة الــمــلــك لــلــشــؤون  وشـ
ستظل  البحرين  مملكة  أن  على  الدبلوماسية 

للقضية  الــداعــم  الثابت  وموقفها  نهجها  على 
الفلسطيني  الــشــعــب  ولــحــقــوق  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــعــــمــــل مـــــع شـــركـــائـــهـــا  ــة الــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ الـــشـــقـــيـــق ومـ
العادل  السالم  لتحقيق  والدوليين  اإلقليميين 

والشامل.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
بين  الــســالم  تأييد  اتــفــاق  توقيع  أن  خليفة  آل 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ودولـــــــة إســـرائـــيـــل يـــعـــد مــن 
بأسرها  المنطقة  تاريخ  في  المهمة  التطورات 
ويؤسس لواقع جديد يسود فيه العمل الجماعي 
الـــبـــنـــاء، ويــتــمــكــن فـــيـــه الــجــمــيــع مــــن تــحــقــيــق 
التنمية المستدامة والنهضة الشاملة، وأن من 
تاريخها  إلــى  المنطقة  إعـــادة  النهج  هــذا  شــأن 
الــنــاصــع وطــبــيــعــتــهــا اإليــجــابــيــة مـــن الــتــســامــح 
يؤكد  ما  المعطاء،  والتنوع  والتعايش  والسالم 
بعينها،  دولــة  في مصلحة  ال يصب  االتفاق  أن 
المنطقة  لــــدول  وإنـــمـــا هـــو مــصــلــحــة مــشــتــركــة 
وازدهــارهــا  السياسي  استقرارها  تعزيز  وألجــل 
البحرين  مملكة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  االقــتــصــادي، 
عنه  غنى  ال  كخيار  بــالــســالم  متمسكة  ستظل 

حريصة  وستبقى  والتنمية،  االستقرار  إلرســاء 
واألصدقاء  األشقاء  مع  والتنسيق  العمل  على 

من أجل تحقيق هذه الغايات النبيلة.
الموضوعات  مــن  عـــددًا  الجلسة  وتــنــاولــت 
في  السالم  اتفاقيات  مستقبل  على  تركز  التي 
ضــــوء الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة بــيــن إســرائــيــل 

فــي تحقيق  ذلـــك  لــهــا ودور  الــمــجــاورة  ــدول  ــ والـ
للشرق  السياسي  المشهد  في  النوعية  النقلة 
األولويات  تركيز  مع  إفريقيا،  وشمال  األوســط 
ــة،  ــاريــ ــتــــجــ ـــة والــ ــاديـ ــصــ ــتــ نـــحـــو الـــمـــصـــالـــح االقــ
باإلضافة إلى الرؤية المستقبلية التي تقدمها 

هذه االتفاقيات لمستقبل المنطقة.

ال�����س��ام  اإح�������ال  اأن  ي����وؤك����د  اأح����م����د  ب����ن  خ���ال���د  ال�����س��ي��خ 

م�����س��ل��ح��ة م�����س��ت��رك��ة ل����دول ال��م��ن��ط��ق��ة ول��ت��ع��زي��ز ا���س��ت��ق��راره��ا

} الشيخ خالد بن أحمد خالل مشاركتة في اعمال االجتماع.

} جانب من االجتماع التنسيقي.

اإط����ار  ب��ح��ري��ن��ي - م�����س��ري ف���ي  ت��ن�����س��ي��ق��ي  اج��ت��م��اع 

ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل الأم������وال وت��م��وي��ل الإره����اب
في إطار جهود لجنة محاربة التطرف ومكافحة 
اإلرهاب وتمويله وغسل األموال، برئاسة الفريق أول 
الداخلية،  وزير  آل خليفة،  راشد بن عبد اهلل  الشيخ 
عقد اجتماع تنسيقي، أمس مع وحدة مكافحة غسل 
العربية  مصر  بجمهورية  اإلرهـــاب  وتمويل  األمـــوال 
الــشــقــيــقــة، بـــهـــدف تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك بين 
الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين، وزيادة القدرات 
الوطنية واالستفادة من التجارب الدولية المتقدمة 
في مجال تجفيف منابع اإلرهاب والتصدي لجرائم 
والتحقيق  المالحقة  مجال  وكذلك  األمـــوال،  غسل 

والمحاكمة.
ــارك فـــي االجــتــمــاع الــدكــتــور عــلــي بـــن فضل  ــ وشـ
بن  علي  بن  والشيخ خالد  العام،  النائب  البوعينين، 
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزيــر  آل خليفة،  عبداهلل 

السيسي،  خليل  سعيد  أحمد  والمستشار  واألوقـــاف، 
األمـــوال  مكافحة غسل  وحـــدة  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
والقاضي  العربية،  اإلرهاب بجمهورية مصر  وتمويل 
حــاتــم فـــؤاد عــلــي، الــمــمــثــل اإلقــلــيــمــي لمكتب األمــم 
بنت  مي  والشيخة  والــمــخــدرات،  للجريمة  المتحدة 
محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة 

الداخلية.
وتـــطـــرق االجــتــمــاع إلـــى عـــدد مـــن الــمــوضــوعــات 
والقضايا ذات الصلة من بينها االستمرار في العمل 
الــمــتــحــدة للجريمة  لــألمــم  الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي  مـــع 
والمخدرات في تعزيز القدرات الوطنية وخاصة دعم 
بالمراقبة  تعنى  الــتــي  الــجــهــات  بين  التنسيق  سبل 
على المؤسسات واألنشطة غير المالية، وتطوير آلية 
عملها والتنسيق بينها وبين إدارة التحريات المالية.
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أكــد الــدكــتــور الشيخ عــبــداهلل بــن أحــمــد آل 
خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
حرص مملكة البحرين بفضل الرؤية الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعظم على مد جسور  البالد  آل خليفة ملك 
دورهــا  وتعزيز  المنطقة،  في  والتعايش  السالم 
ــن واالســـتـــقـــرار  ــ ــاء األمـ ــ كــشــريــك فـــاعـــل فـــي إرســ

اإلقليمي والدولي.
وأوضح، في مقابلة إذاعية معBBC العربية، 
دبلوماسية  لعالقات  البحرين  مملكة  إقامة  أن 
االقتصادي  تعاونهما  وتعزيز  إسرائيل  دولة  مع 
والــســيــاســي واالجــتــمــاعــي واألمـــنـــي والــدفــاعــي 
القضية  دعــم  بــشــأن  الثابت  موقفها  يمسان  ال 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــســـانـــدتـــهـــا لـــحـــقـــوق الــشــعــب 
الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة 
الشرقية  الــقــدس  وعاصمتها   1967 حــدود  على 
دعــًمــا لــمــبــدأ حــل الــدولــتــيــن، وهـــو مــوقــف ثابت 

وراسخ لم ولن يتغير.
ستسهم  إسرائيل  مع  العالقات  أن  وأضــاف 
الفلسطيني  الــــنــــزاع  ــل  وحــ الـــســـالم  ــاء  ــ إرســ فـــي 
في  دولـــة  أي  وليست موجهة ضــد  اإلســرائــيــلــي، 
المنطقة، بما فيها إيران، قائاًل: إن »إيران دولة 
أنها  التاريخية  الحقيقة  ولكن  جغرافًيا،  جــارة 
المبادئ  بأهم  تلتزم  لــم  األخــيــرة  العقود  طيلة 
احترام  وهــي  الــدولــي،  القانون  تحت  المنضوية 
ســــيــــادة الــــــــدول وعـــــــدم الــــتــــدخــــل فــــي شـــؤونـــهـــا 
البحرين  مملكة  »معاناة  إلــى  الفًتا  الداخلية«، 

عبر  شؤونها  في  اإليرانية  التدخالت  من  كثيًرا 
تهريب األسلحة والمتفجرات واإلخالل باألمن 
الـــداخـــلـــي، بــالــرغــم مـــن الـــمـــبـــادرات والــمــســاعــي 
أن  على  والــحــرص  معها  الجسور  لمد  الكثيرة 
تكون »إيران آمنة مستقرة ومزدهرة« لما يحقق 

الصالح العام«.
أكد  القطرية،  البحرينية  العالقات  وحــول 
أن  الــســيــاســيــة  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 

وممتدة  مهمة  قطر  في  األشقاء  مع  »العالقات 
عبر التاريخ، وقطر هي البحرين والبحرين هي 
مملكة  التزام  إلى  منوًها  واحــد«،  والشعب  قطر 
-الــصــادر عن  الــعــال  بــيــان  فــي  ورد  بما  البحرين 
القمة الخليجية التي عقدت بالمملكة العربية 
يــنــايــر 2021م-   5 بــتــاريــخ  الــشــقــيــقــة  الــســعــوديــة 
ومازالت  دعــوات لألشقاء في قطر  ووجهت عدة 
في  قــدًمــا  والمضي  الــدعــوة  هــذه  تلبية  بانتظار 

حلحلة كافة المسائل العالقة سياسًيا وأمنًيا«.
أن  أكــد  ســوريــا،  مــع  العالقات  على  وتعليًقا 
سوريا  مع  عالقتها  تقطع  لم  البحرين  »مملكة 
منذ عام 2011.. سوريا بلد عربي شقيق، وندرك 
بد معالجتها،  وال  أمدها  األزمــة طال  أن  تماًما 
العربية  الــدول  في  األشــقــاء  مع  تنسيق  وهناك 
والجمهورية العربية السورية الشقيقة لحل هذه 
األزمة«.وأكد الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل 
خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية 
أن مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مـــاضـــيـــة فــــي مـــبـــادراتـــهـــا 
ــاء األمـــن واالســتــقــرار اإلقــلــيــمــي والــدولــي  إلرســ
في  الدوليين،  وشركائها  حلفائها  مع  بالتعاون 
مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية كشريك 
المنامة ليس  إلى احتضان  استراتيجي، منوًها 
ــي، وإنــمــا  ــكـ ــريـ فــقــط لـــألســـطـــول الـــخـــامـــس األمـ
أيــًضــا لــقــوة الــواجــب الــتــابــعــة لــلــقــوات البحرية 
المشتركة، بقيادة أمريكية وتضم في عضويتها 
34 دولة، وتحرص على ترسيخ األمن واالستقرار 
بحر  بعد  ومــا  الــعــربــي  الخليجي  محيطها  فــي 
العرب، من خالل جهودها في مكافحة اإلرهاب 
والــقــرصــنــة الــبــحــريــة واالتـــجـــار غــيــر الــمــشــروع 
التزامات  إلــى  مشيًرا  والمتفجرات،  باألسلحة 
الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة بـــدعـــم الــجــهــود 
والتجارة  المالحة  حرية  تأمين  في  المشتركة 
الـــدولـــيـــة، ســـــواء بـــإيـــفـــاد ضـــبـــاط اتـــصـــال مثل 
بحرية،  بسفن  المساهمة  أو  وغيرها  إســرائــيــل 

بما يدعم األمن واالستقرار في المنطقة.

في مقابلة اإذاعية مع BBC العربية.. وكيل الخارجية:

البحري��ن �س��ريك ف��ي تر�س��يخ الأم��ن وال�س��ام الإقليم��ي
الفل�سطينية الق�سية  دعم  في  موقفنا  تم�س  وال  ال�سالم..  الإر�ساء  اإ�سرائيل  مع  العالقات 

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد خالل المقابلة اإلذاعية.

األمين  األنــصــاري  هالة  التقت 
العام للمجلس األعلى للمرأة صباح 
أمس عددا من أعضاء لجنة الشباب 
بــالــمــجــلــس -عـــبـــر تــقــنــيــة االتـــصـــال 
الـــمـــرئـــي- وذلــــك لــشــكــرهــم عــلــى ما 
قـــامـــوا بـــه مـــن جـــهـــود الفـــتـــة خــالل 
تضمنه  ــا  ومــ الــمــاضــيــيــن  الــعــامــيــن 
إضافي  تكثيف  مــن  عملهم  برنامج 
خالل شهر رمضان المبارك، ونوهت 
وأهميتها  الــلــجــنــة  بـــدور  األنـــصـــاري 
إذ انــطــلــقــت أســـاســـًا بــتــوجــيــهــات من 
ــرة  ــيـ صـــاحـــبـــة الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـ
إبـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة  بـــنـــت  ســبــيــكــة 
رئيسة  المعظم  البالد  عاهل  قرينة 
أجل  مــن  لــلــمــرأة،  األعــلــى  المجلس 
تــمــكــيــن الـــشـــبـــاب -مــــن الــجــنــســيــن- 
ــبـــل كــــقــــادة  ــتـــقـ ــلـــمـــسـ وإعـــــــــدادهـــــــــم لـ
اطــــالع  ذوي  وخــــبــــراء  ومــخــتــصــيــن 
وخــــبــــرة فــــي مـــجـــال تــمــكــيــن وتـــقـــدم 

المرأة.
واســــتــــمــــعــــت األنــــــــصــــــــاري إلــــى 
الــحــضــور حـــول مرئياتهم  شـــرح مــن 
وتطلعاتهم، إضافة إلى مقترحاتهم 
مــن أجـــل الــمــضــي قــدمــًا فــي تطوير 
ــبـــاب، حــيــث أكـــدت  عــمــل لــجــنــة الـــشـ
لهم حرص المجلس األعلى للمرأة 
عــلــى تــقــديــم الـــمـــزيـــد مـــن اإلرشـــــاد 
اإلبــــداع  عــلــى  لتشجيعهم  والـــدعـــم 
ــار فــــي الــــطــــرح والــتــنــفــيــذ.  ــكــ ــتــ واالبــ
ــيـــن  ــاركـ وخــــاطــــبــــت الــــشــــبــــاب الـــمـــشـ
من عمل  أصيل  »أنتم جزء  بالقول: 
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة ورســــم 
ســيــاســاتــه الــحــالــيــة والــمــســتــقــبــلــيــة، 
مدخل  اللجنة  هذه  في  ومشاركتكم 
لتمثيل الشباب البحريني وتضمين 

تطلعاتهم في برامج المجلس«.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أشـــــــادت 
برنامج  ومضمون  بتنوع  األنــصــاري 

تــنــاولــهــا للعديد  فـــي  الــلــجــنــة  عــمــل 
شريحة  تهم  التي  الموضوعات  من 
والمجتمع  الجنسين  مــن  الــشــبــاب 
البحريني ككل، وتحظى بمتابعتهم 
وتــفــاعــلــهــم بــمــا تــضــمــنــه مـــن عــرض 
ونصائح  ــادات  ــ وإرشـ نــجــاح،  لقصص 
ــاب، ومـــواضـــيـــع ذات  ــبـ ــرة والـــشـ لـــألسـ
واألســري،  النفسي  باالستقرار  صلة 
والتخطيط المالي، وغيرها، وذكرت 
والمجتمعي  اإلعــالمــي  التفاعل  أن 
مع ما طرحته اللجنة من موضوعات 
ــمـــوضـــوعـــات  ــلـــك الـ ــة تـ ــيـ ــمـ ــؤكــــد أهـ يــ
لتطلعات  وتلمسها  ومدى محاكاتها 
الشباب البحريني. وفي ضوء ما تم 
الشباب  لجنة  أعضاء  مع  مناقشته 
من طرح قّيم، وجهت األنصاري إلى 
تخصيص حلقات نقاشية إلشراكهم 
الوطنية لنهوض  الخطة  تقييم  في 
ــة مــا  ــيـ ــمـ ــيـــة، ألهـ ــنـ ــبـــحـــريـ الـــــمـــــرأة الـ

ــبـــاب مــــن مـــوضـــوعـــات  يـــطـــرحـــه الـــشـ
تــطــلــعــاتــهــم  تـــجـــســـد  وآراء  وأفـــــكـــــار 
لتنمية أنفسهم والمساهمة في بناء 
اللجنة  عمل  تكثيف  وإلـــى  الــوطــن، 
خـــالل الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة لــمــواكــبــة 
والمستجدة  المهمة  الــمــوضــوعــات 

الشباب،  دائــرة اهتمام  التي تقع في 
االنتخابية  االستحقاقات  فيها  بما 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن نــهــايــة الــعــام 
الفاعل للشباب من  الجاري، والدور 
الوعي  ونــشــر  فيها  المشاركة  خــالل 

في محيط أسرهم ومجتمعهم.

عقدت اجتماعا مع اللجنة ال�سبابية في »االأعلى للمراأة«.. االأن�ساري:

حري�س��ون عل��ى اإ�س��راك ال�س��باب ف��ي  خط��ط الم��راأة البحريني��ة

} اجتماع اللجنة الشبابية بالمجلس األعلى للمرأة.

ــرة انــخــفــاض  ــيــ ــيـــات الـــرســـمـــيـــة األخــ ــائـ ــدت اإلحـــصـ ــ أكــ
في  )الــســكــلــر(  المنجلي  الـــدم  فــقــر  مـــرض  وفــيــات  منحنى 
مملكة البحرين بنسبٍة تصل إلى 42% مقارنة بين األعوام 
االهــتــمــام  ظــل  فــي  وذلـــك  و)2021-2017(،   )2016-2012(
الوراثية  الــدم  أمــراض  لملف  المملكة  توليه  الــذي  الكبير 
وسعيها  )السكلر(،  المنجلي  الدم  فقر  رأسها مرض  وعلى 
الحصول  مــن  والمقيمين  المواطنين  جميع  تمكين  إلــى 
هذه  ومــع  ومــســتــدامــة.  ونوعية  شاملة  صحية  رعــايــة  على 
أن  على  البحرين  مملكة  تــحــرص  االستباقية،  الــخــطــوات 
تــكــون الــبــروتــوكــوالت الــعــالجــيــة الــمــطــّبــقــة عــلــى الــمــرضــى 
وتسعى  عالميًا،  المعتمدة  البروتوكوالت  ألحــدث  مطابقة 
إلى توفير أحدث العالجات الطبية، والتي كان آخرها دواء 
 20 منذ  ُمكتشف  عــالٍج  أول  ُيعّد  والــذي  )كريزانليزوماب(، 
السمو  وّجــه صاحب  والــذي  )السكلر(،  عامًا لعالج مرضى 
ــي العهد  الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـ
رئيس مجلس الوزراء، بإدخاله ضمن البروتوكول العالجي 
لــلــمــرضــى فــي مملكة الــبــحــريــن بــعــد اســتــكــمــال الــتــجــارب 
السريرية الالزمة، والذي تم البدء فعليًا في إدخاله ضمن 
البروتوكول العالجي مطلع العام الجاري، من خالل عيادة 
الــوراثــيــة، والــتــي استهدفت  الــدم  أمـــراض  خاصة فــي مركز 
الحرص  يــؤّكــد  مــا  وذلــك  األولـــى 80 مريضًا،  المرحلة  فــي 

قصوى  أولــويــة  واعــتــبــارهــا  المجتمع  وســالمــة  صحة  على 
واستبدال  نقل  عملية  شهدت  متصل،  ســيــاٍق  وفــي  دائــمــة. 
توفير جهاز  تّم  نوعية، حيث  نقلة  )السكلر(  الدم لمرضى 
اإلجــراء  إلنهاء  فقط  واحــدة  ساعة  يستغرق  متطور  طبي 
عوضًا عن 8 ساعات معموٌل بها في السابق. كما تم تعزيز 
متميزة،  مساندة  بخدماٍت  الرئيسية  العالجية  الخدمات 
أمــراض  بــدراســة  يختص  للجينات،  متقدم  بمختبر  بـــدءًا 
الــــدم الـــوراثـــيـــة والــتــشــخــيــص الــدقــيــق بــاســتــخــدام أحـــدث 
األجهزة والمعدات المختبرية، باإلضافة إلى افتتاح عيادة 
الرعاية  خدماتها  ضمن  مــن  تــقــدم  والــتــي  المزمنة  اآلالم 
نوبات  مــع  التعامل  فــي  لمساعدتهم  )الــســكــلــر(،  لمرضى 
األلم والتحكم بها عبر األدوية والعادات الصحية المناسبة 
مع المتابعة الدورية المستمرة، فضاًل عن التسهيالت التي 
)التطبيب  الرعاية الصحية كخدمة  تم تدشينها في إطار 
الــحــصــول على  )الــســكــلــر(  ُتتيح لمرضى  والــتــي  ُبــعــد(  عــن 
االستشارة الطبية عن ُبعد عوضًا عن الحضور الشخصي، 
بــاإلضــافــة إلــى تدشين الــخــط الــســاخــن. إلــى جــانــب ذلــك، 
فقد تم توفير الكوادر الصحية المؤهلة والمتخصصة في 
التعامل مع الحالة الصحية لمرضى )السكلر(، واستحداث 
الــشــأن، مع  هـــذا  فــي  المتخصصة  الــوظــيــفــيــة  الــمــســمــيــات 

تعزيز خبرات هذه الكوادر عبر برنامج )الطبيب الزائر(.

انخفا���ض منحن��ى وفي��ات )ال�س��كلر( ف��ي المملك��ة بن�س��بة %42

تــــــرأس الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن 
رئيس  خليفة،  آل  عــبــدالــعــزيــز 
المستشفيات  أمـــنـــاء  مــجــلــس 
الـــدوري  االجــتــمــاع  الحكومية، 
ــاء  ــ ــنــ ــ ــي لــــمــــجــــلــــس أمــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــور أعــــضــــاء الــمــجــلــس،  بـــحـــضـ
والـــــــدكـــــــتـــــــور أحــــــمــــــد مـــحـــمـــد 
التنفيذي  الرئيس  األنــصــاري، 
للمستشفيات الحكومية، وعدٍد 
التنفيذية  اإلدارة  أعــضــاء  مــن 
في المستشفيات الحكومية.  

ــاع  ــتـــمـ ــي مــســتــهــل االجـ ــ وفــ
نــــــــوه رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس أمــــنــــاء 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
ــايـــة الـــدائـــمـــة مــــن لـــدن  ــالـــرعـ بـ
حضرة صاحب الجاللة الملك 
آل خــلــيــفــة  عــيــســى  ــن  بــ حـــمـــد 
المعظم، وصاحب  البالد  ملك 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء ومـــا  رئــ
تــولــيــه الــحــكــومــة الــمــوقــرة من 
الصحي  للقطاع  بالغ  اهتمام 
بجودة  االرتــقــاء  في  يسهم  بما 

الخدمات الصحية.
ثــــم اســـتـــعـــرض الــمــجــلــس 
ــُمـــدرجـــة على  الـ الـــمـــوضـــوعـــات 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جـــــــــــدول أعـــــــمـــــــال االجـ
ــتــــجــــدات  والــــمــــتــــعــــلــــقــــة بــــمــــســ
األقـــســـام اإلكــلــيــنــيــكــيــة، ومــنــهــا 
الداخلي  للتنويم  اإلعــداد  بدء 
وتخصيص غرفة لألطفال في 
العيادات الخارجية للجراحات 
ــــك حـــصـــول  ــذلـ ــ الـــبـــســـيـــطـــة، وكـ
الجودة  اعتماد  على  المختبر 

. ISO15189
ــــس  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ثـــــــــــم وقــــــــــــــف الـ
عـــلـــى االســــتــــعــــدادات الــقــائــمــة 
على  االعتماد  عملية  لتطبيق 
لمتطلبات  وفــقــًا  المستشفى 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة والـــتـــي 
تـــهـــدف إلــــى ضـــمـــان االمــتــثــال 
المعتمدة  والمعايير  لألنظمة 
بما يسهم في رفع جودة وكفاءة 
بحث  كما  الصحية،  الخدمات 
الــمــجــلــس تـــحـــديـــث مـــؤشـــرات 
للمستشفيات  الرئيسية  األداء 
الحكومية ومستجدات مشروع 
مع  انسجامًا  الــذاتــي  التسيير 
تطوير قطاع  ومبادرات  أهــداف 
الرعاية الصحية في المملكة.

وتطرق االجتماع إلى بحث 
عدد من المواضيع التي تتعلق 
بــــرســــوم الــــرخــــص والـــمـــلـــفـــات 

ــاريــــر الــطــبــيــة  ــتــــقــ الـــطـــبـــيـــة والــ
الخاصة بقسم األشعة. كما تم 
المحاور  إلى عدٍد من  التطرق 
بالخدمات  لــالرتــقــاء  الــهــادفــة  
للمرضى  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 
الحكومية،  المستشفيات  فــي 
ــة صــحــيــة ذات  ــايــ وتـــقـــديـــم رعــ

نوعيٍة عالية للجميع.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــتـــصـــل 
اســـــــــــتـــــــــــعـــــــــــرض الــــــمــــــجــــــلــــــس 
الصيانة  مــشــاريــع  مــســتــجــدات 
بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 
من   %60 من  االنتهاء  تم  حيث 
مشروع محطة توليد الكهرباء 
الطبي.  السلمانية  مجمع  في 
أما بخصوص مشروع استبدال 
ــزة والـــمـــعـــدات الــطــبــيــة  ــهــ األجــ
ــام فــقــد تمت  لــمــخــتــلــف األقـــسـ
الــمــوافــقــة عــلــى اســتــبــدال 124 

جهازا.

اجتماعه  يعقد  الحكومية  الم�ست�سفيات  اأمناء  مجل�ض 

الدوري الثاني لعام 2022 ويبحث عددا من الم�ساريع

أعلن صندوق العمل »تمكين« انطالق الدفعة 
األولى من مبادرة التعاون القائمة مع األكاديمية 
العالمية للتدريب »جنرال أسمبلي« وذلك لتوفير 
للكوادر  التكنولوجي  المجال  في  الــالزم  التدريب 
ــداء بــدورتــيــن  ــتـ ــادم ابـ ــقـ الــبــحــريــنــيــة فـــي يــولــيــو الـ
تــدريــبــيــتــيــن فـــي مــجــال تــحــلــيــل الــبــيــانــات، وذلـــك 
كجزء من المرحلة األولى لتدريب 1200 بحريني 
فـــي مـــجـــال الــتــرمــيــز والــــمــــهــــارات الــتــكــنــولــوجــيــة 
إذ  المقبلين؛  العامين  خــالل  األخـــرى  األساسية 
بتنمية  تمكين  الــتــزام  مــدى  المبادرة  هــذه  تعكس 
المهارات التقنية التي تسهم في تلبية متطلبات 
السوق المتزايدة وتعزيز القدرة التنافسية للكوادر 

الوطنية محليا ودوليا.
وبـــنـــاء عــلــيــه فــقــد فــتــحــت أكــاديــمــيــة »جــنــرال 
متخصصتين  دورتـــيـــن  التسجيل  بـــاب  أســمــبــلــي« 
تقديم  سيتم  حــيــث  الــبــيــانــات  تحليل  مــجــال  فــي 
الـــتـــدريـــب بــشــكــل مــكــثــف مــــدة أســـبـــوع واحــــد يتم 
على  قائمة  ومكثفة،  واسعة  معرفة  توفير  خالله 
الخبرة  توفر  أن  التي من شأنها  المشاريع  إعــداد 
العملية الالزمة للمتدربين. وبناء على ذلك سوف 
بالدورات  الملتحقين  تمكين  في  التدريب  يسهم 
من استخدام أدوات تحليل البيانات الشائعة مثل 
دقيقة  تحليالت  ــراء  إلجــ  Tableauو  Excelو  SQL
إكمال  إلــى  باإلضافة  النتائج،  وتقديم  للبيانات 
مشاريع البيانات الشاملة. كما سيتعلم المتدربون 
كاملة  البيانات بصورة  تحليل  إدارة عملية  كيفية 
قواعد  من  مباشرة  البيانات  استخراج  عن طريق 
تفاعلية،  معلوماتية  لوحات  وإنشاء   ،SQL بيانات 
كــفــاءة  لتعزيز   Python اســتــخــدام  إلـــى  بــاإلضــافــة 

التحليالت.
واحــــدة من  الــبــيــانــات  مــهــارة تحليل  وتــعــتــبــر 
ــارات الــتــقــنــيــة الـــتـــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا  ــهـ ــمـ ـــم الـ أهـ
خالل هذا التعاون المثمر بين تمكين وأكاديمية 
 Softwareتشمل والتي  العالمية،  أسمبلي  جنرال 
 Engineering. Data Science. User Experience
 Desig. Product Development. Java Development.

DevOPs. حيث تعتبر هذه الدورات مناسبة لجميع 
المهنيين المهتمين بتعلم المهارات التقنية، بما 

في ذلك أصحاب الخبرات السابقة والمبتدئين.
بــوجــود  أســمــبــلــي«  »جــنــرال  أكــاديــمــيــة  وتتميز 
بفضل  اكتسابها  تــم  واســعــة  خــبــرة  ذوي  مــدربــيــن 
عــمــلــهــم وانـــتـــمـــائـــهـــم لـــجـــهـــات عــالــمــيــة مــعــتــمــدة 
 Booz Allenو  Deloitteو  PwCو  Wells Fargo مثل 

.Amazonو Airbnbو IBMو Hamilton
ــاء عـــلـــيـــه، أعـــــــرب عـــلـــي حـــســـن الـــمـــديـــر  ــ ــنـ ــ وبـ
بتمكين  والــشــراكــات  الــبــرامــج  لتطوير  التنفيذي 
عن مدى سعادته لبدء الدورات التدريبية، مؤكدًا 
أهمية تنمية مهارات الكوادر البحرينية في مجال 
والنمو  الــتــطــور  عــلــى  ومــســاعــدتــهــم  التكنولوجيا 
»تزامنًا  وقال:  السريعة.  السوق  متغيرات  في ظل 
أصبح  الرقمي  االقتصاد  نحو  التحول  مع سرعة 
للمهنيين  ــًرا ضــروريــا  أمــ الــتــكــنــولــوجــي  الــتــدريــب 
بــمــا يسهم  الــمــســتــدام  الــوظــيــفــي  الــنــمــو  لتحقيق 
في تحقيق التنمية لالقتصاد الوطني«. وأضاف: 
البحرينية  الكوادر  مهارات  بتنمية  تمكين  »تلتزم 
الــقــطــاع  فـــي  لــلــتــوظــيــف  الــخــيــار األول  وجــعــلــهــم 
خطة  أهـــداف  تحقيق  مــع  يتماشى  بما  الــخــاص 
التعافي االقتصادي، ولذلك حرصنا على اختيار 
إثــراء  في  تسهم  معتمدة  عالمية  تدريبية  جهات 

خبرة الكوادر البحرينية«.
أســواق  رئيس  نائب  كيرش  ستيفن  أشــار  كما 
ــرال أســمــبــلــي«  ــنـ الــعــمــل الــجــديــدة بــأكــاديــمــيــة »جـ
لنجاح  أمــر ضـــروري  الــبــيــانــات  »إن تحليل  قــائــال: 
له  لما  القطاعات  جميع  فــي  التجارية  األعــمــال 
من أهمية في عملية اتخاذ قرارات مناسبة تعتمد 
إننا  مــســتــمــرة.  بــصــورة  وتحليلها  الــبــيــانــات  عــلــى 
المتميزة  البحرينية  الــكــوادر  تــزويــد  إلــى  نتطلع 
لتطوير  الــالزمــة  ــاألدوات  ــ بـ الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
في  ستسهم  التي  البيانات  تحليل  فــي  مهاراتهم 
ارتقائهم الوظيفي. نحن على ثقة بقدرة الكوادر 
المحلية على تبني التكنولوجيا وتحقيق االزدهار 

الوظيفي في هذا القطاع«.

تعقيبا على اتفاقية التعاون مع �سندوق العمل »تمكين«

اأ�س�مبلي« تعل�ن  للتدري�ب »جن�رال  العالمي�ة  الأكاديمي�ة 

البيان�ات  تحلي�ل  دورات  ف�ي  الت�س�جيل  اأب�واب  فت�ح 

} جانب من االجتماع.

ــد الــشــيــخ خـــالـــد بـــن أحـــمـــد بـــن محمد  أكــ
آل خــلــيــفــة مــســتــشــار جـــاللـــة الــمــلــك لــلــشــؤون 
ــالل مـــشـــاركـــتـــه فــــي أعـــمـــال  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، خـ
ــول مــســتــقــبــل «االتــفــاقــيــات  جــلــســة نــقــاشــيــة حــ
اإلبراهيمية» ضمن االجتماع السنوي للمنتدى 
توقيع  أن  بــدافــوس،   2022 العالمي  االقتصادي 
اتفاق تأييد السالم بين مملكة البحرين ودولة 
إسرائيل يعكس النهج الحكيم لمملكة البحرين 
بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، 
القائم على االنفتاح والتواصل مع دول العالم 
تعزيز  إلى  والرامي  الجميع،  ألجل خير وتقدم 
قيم الحوار والتسامح والتفاهم، منوًها بحرص 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة  آل 
على مد جسور التعاون المثمر ودعم كل أوجه 
بما  والصديقة  الشقيقة  الـــدول  مــع  الــعــالقــات 

يعزز من المصالح المشتركة.
ــــدد مــســتــشــار جـــاللـــة الــمــلــك لــلــشــؤون  وشـ
ستظل  البحرين  مملكة  أن  على  الدبلوماسية 

للقضية  الــداعــم  الثابت  وموقفها  نهجها  على 
الفلسطيني  الــشــعــب  ولــحــقــوق  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــعــــمــــل مـــــع شـــركـــائـــهـــا  ــة الــ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ الـــشـــقـــيـــق ومـ
العادل  السالم  لتحقيق  والدوليين  اإلقليميين 

والشامل.
وأضاف الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
بين  الــســالم  تأييد  اتــفــاق  توقيع  أن  خليفة  آل 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ودولـــــــة إســـرائـــيـــل يـــعـــد مــن 
بأسرها  المنطقة  تاريخ  في  المهمة  التطورات 
ويؤسس لواقع جديد يسود فيه العمل الجماعي 
الـــبـــنـــاء، ويــتــمــكــن فـــيـــه الــجــمــيــع مــــن تــحــقــيــق 
التنمية المستدامة والنهضة الشاملة، وأن من 
تاريخها  إلــى  المنطقة  إعـــادة  النهج  هــذا  شــأن 
الــنــاصــع وطــبــيــعــتــهــا اإليــجــابــيــة مـــن الــتــســامــح 
يؤكد  ما  المعطاء،  والتنوع  والتعايش  والسالم 
بعينها،  دولــة  في مصلحة  ال يصب  االتفاق  أن 
المنطقة  لــــدول  وإنـــمـــا هـــو مــصــلــحــة مــشــتــركــة 
وازدهــارهــا  السياسي  استقرارها  تعزيز  وألجــل 
البحرين  مملكة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  االقــتــصــادي، 
عنه  غنى  ال  كخيار  بــالــســالم  متمسكة  ستظل 

حريصة  وستبقى  والتنمية،  االستقرار  إلرســاء 
واألصدقاء  األشقاء  مع  والتنسيق  العمل  على 

من أجل تحقيق هذه الغايات النبيلة.
الموضوعات  مــن  عـــددًا  الجلسة  وتــنــاولــت 
في  السالم  اتفاقيات  مستقبل  على  تركز  التي 
ضــــوء الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة بــيــن إســرائــيــل 

فــي تحقيق  ذلـــك  لــهــا ودور  الــمــجــاورة  ــدول  ــ والـ
للشرق  السياسي  المشهد  في  النوعية  النقلة 
األولويات  تركيز  مع  إفريقيا،  وشمال  األوســط 
ــة،  ــاريــ ــتــــجــ ـــة والــ ــاديـ ــصــ ــتــ نـــحـــو الـــمـــصـــالـــح االقــ
باإلضافة إلى الرؤية المستقبلية التي تقدمها 

هذه االتفاقيات لمستقبل المنطقة.

ال�����س��ام  اإح�������ال  اأن  ي����وؤك����د  اأح����م����د  ب����ن  خ���ال���د  ال�����س��ي��خ 

م�����س��ل��ح��ة م�����س��ت��رك��ة ل����دول ال��م��ن��ط��ق��ة ول��ت��ع��زي��ز ا���س��ت��ق��راره��ا

} الشيخ خالد بن أحمد خالل مشاركتة في اعمال االجتماع.

} جانب من االجتماع التنسيقي.

اإط����ار  ب��ح��ري��ن��ي - م�����س��ري ف���ي  ت��ن�����س��ي��ق��ي  اج��ت��م��اع 

ج��ه��ود م��ك��اف��ح��ة غ�����س��ل الأم������وال وت��م��وي��ل الإره����اب
في إطار جهود لجنة محاربة التطرف ومكافحة 
اإلرهاب وتمويله وغسل األموال، برئاسة الفريق أول 
الداخلية،  وزير  آل خليفة،  راشد بن عبد اهلل  الشيخ 
عقد اجتماع تنسيقي، أمس مع وحدة مكافحة غسل 
العربية  مصر  بجمهورية  اإلرهـــاب  وتمويل  األمـــوال 
الــشــقــيــقــة، بـــهـــدف تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك بين 
الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين، وزيادة القدرات 
الوطنية واالستفادة من التجارب الدولية المتقدمة 
في مجال تجفيف منابع اإلرهاب والتصدي لجرائم 
والتحقيق  المالحقة  مجال  وكذلك  األمـــوال،  غسل 

والمحاكمة.
ــارك فـــي االجــتــمــاع الــدكــتــور عــلــي بـــن فضل  ــ وشـ
بن  علي  بن  والشيخ خالد  العام،  النائب  البوعينين، 
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزيــر  آل خليفة،  عبداهلل 

السيسي،  خليل  سعيد  أحمد  والمستشار  واألوقـــاف، 
األمـــوال  مكافحة غسل  وحـــدة  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
والقاضي  العربية،  اإلرهاب بجمهورية مصر  وتمويل 
حــاتــم فـــؤاد عــلــي، الــمــمــثــل اإلقــلــيــمــي لمكتب األمــم 
بنت  مي  والشيخة  والــمــخــدرات،  للجريمة  المتحدة 
محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة 

الداخلية.
وتـــطـــرق االجــتــمــاع إلـــى عـــدد مـــن الــمــوضــوعــات 
والقضايا ذات الصلة من بينها االستمرار في العمل 
الــمــتــحــدة للجريمة  لــألمــم  الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي  مـــع 
والمخدرات في تعزيز القدرات الوطنية وخاصة دعم 
بالمراقبة  تعنى  الــتــي  الــجــهــات  بين  التنسيق  سبل 
على المؤسسات واألنشطة غير المالية، وتطوير آلية 
عملها والتنسيق بينها وبين إدارة التحريات المالية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16134/pdf/1-Supplime/16134.pdf?fixed5783
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/1296500
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1296507
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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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تاأكيد جديد على ريادة البنك يف جمال النهو�ض مب�سوؤوليته االجتماعية والوطنية

»بنك البحرين والكويت« يقدم دعًما كبرًيا مل�سروع ترميم منارة الفا�سل

لتطبيق م�سروع التاأمني على املقيمني االأجانب

»Aon« اتفاقية تعاون بني املجل�ض االأعلى لل�سحة و�سركة

لدى تروؤ�ض �سموه اجتماع جمل�ض اأمناء وقف عي�سى بن �سلمان التعليمي اخلريي.. عي�سى بن �سلمان: 

اأهمية موا�سلة خلق الفر�ض التعليمية النوعية اأمام اأبناء البحرين

دعما  والكويت  البحرين  بنك  قدم 

الهوية  وا�شتعادة  ترميم  مل�شروع  كبريا 

موؤكدا  الفا�شل،  ملنارة  التاريخية 

الرا�شخ  التزامه  اأخرى  مرة  بذلك  البنك 

جتاه  االجتماعية  بامل�شوؤولية  بالنهو�س 

للتنمية  دعمه  وتنويع  البحرين،  مملكة 

خمتلف  خالل  من  البحريني  وللمجتمع 

واأي�شا  وال�شحة  التعليم  مثل  املجاالت 

الثقافة والرتاث.

ويف ت�شريح له مبنا�شبة االنتهاء من 

اأعمال ترميم وجتديد هذه املنارة بعد اأربع 

�شنوات من العمل املتوا�شل، قال الرئي�س 

عبدالرحمن  الدكتور  للبنك  التنفيذي 

بروؤية  كبرية  �شعادتنا  هي  »كم  �شيف: 

على  تقع  التي  الفا�شل،  م�شجد  منارة 

الرئي�شة يف قلب  م�شافة قريبة من مقرنا 

العا�شمة املنامة، عادت لالإ�شعاع والتاألق 

من جديد، لت�شكل نقطة م�شيئة يف جدول 

على  عاما  خم�شني  مبرور  احتفاالتنا 

امل�شروع  هذا  بذلك  ولي�شاف  انطالقتنا، 

الرتاثي الرائع اإىل قائمة امل�شروعات التي 

دعهما ويدعهما بنك البحرين والكويت يف 

خمتلف مناطق مملكة البحرين«.

ا�شم  نثّبت  »اليوم  �شيف:  د.  واأ�شاف 

بنك البحرين والكويت على معلم بارز من 

املعامل احل�شارية التاريخية يف البحرين، 

مواطنني  من  زواره  اأمام  مكانتنا  ونعزز 

ومقيمني وزوار، ون�شيف هذا ال�شرح اإىل 

نفذها  التي  املجتمعية  امل�شروعات  قائمة 

وينفذها البنك على امتداد مملكة البحرين 

وبدعم من جمل�س اإدارتنا وم�شاهمينا«.

للمجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ونوه 

واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  بجهود 

اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة  برئا�شة 

النوعي  امل�شروع  هذا  تنفيذ  يف  خليفة 

بعملية  والقيام  وعاملية  حملية  بخربات 

الرتميم ال�شعبة واملعقدة ملنارة الفا�شل، 

واجلمالية  االأ�شلية  هويتها  وا�شتعادة 

وتاألقها بهذا ال�شكل الرائع. من جانبه، قال 

التنفيذي  الرئي�س  عي�شى  عبداهلل  حممد 

يف  والتخطيط  املالية  الرقابة  ملجموعة 

ح�شوره  خالل  والكويت  البحرين  بنك 

بحلتها  الفا�شل  منارة  تد�شني  فعالية 

اجلديدة: »اليوم نرى اأن النور عاد جمددا 

التي  ال�شروح  اأهم  من  واحدة  من  لي�شع 

والتذكري  املنامة،  مدينة  هوية  �شكلت 

مبكانتها احل�شارية واالإن�شانية والثقافية 

واالقت�شادية والتجارية اأي�شا«.

�شهد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

يف  )االأربعاء(  اأم�س  �شباح  لل�شحة، 

اتفاقية  التوقيع على  املجل�س، حفل  مقر 

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  بني  التعاون 

التاأمني  م�شروع  لتطبيق   Aon و�شركة 

تنفيذ  اإطــار  يف  االأجانب  املقيمني  على 

برنامج ال�شمان ال�شحي الوطني.

ورفع الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

القطاع  منت�شبي  عن  بالنيابة  لل�شحة، 

واالمتنان  ال�شكر  عظيم  كافة،  ال�شحي 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

ال�شمو  �شاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

للقطاع  املتوا�شل  دعمهما  على  اهلل، 

التطويرية  املبادرات  وخمتلف  ال�شحي 

لهذا القطاع احليوي املهم لكونه يالم�س 

�شحة اجلميع.

تعمل  البحرين  مملكة  اأن  واأكــد 

ل�شمان  ال�شحي  النظام  تطوير  على 

ال�شحية  التغطية  توفري  وا�شتدامة 

الأف�شل  وفًقا  وذلك  لل�شكان،  ال�شاملة 

قطعنا  وقــد  عاملًيا،  املتبعة  املعايري 

لتطبيق  الطريق  تهيئة  يف  كبرًيا  �شوًطا 

خالل  مــن  ال�شحي  ال�شمان  قــانــون 

واإن�شاء  املهمة  املــبــادرات  من  العديد 

يزال  وال  بامل�شروع،  املعنية  املوؤ�ش�شات 

من  ــاه  االجت هــذا  يف  متوا�شالً  العمل 

ال�شحية  اخلدمات  جودة  حت�شني  خالل 

تلقي  يف  االختيار  حرية  املواطن  ومنح 

برنامج  وتطبيق  ال�شحية  اخلدمات 

وتطبيق  طبيبك«  »اخرت  االأ�شرة  طبيب 

امل�شت�شفيات  الذاتي يف  الت�شيري  برنامج 

ال�شحية  الرعاية  ومراكز  احلكومية 

االأولية.

التاأمني  م�شروع  »يهدف  واأ�شاف: 

خلطة  الطريق  لتمهيد  املقيمني  على 

من  االأجانب  للمقيمني  م�شتدامة  تاأمني 

وممول  �شامل  �شحي  تاأمني  نظام  خالل 

جميع  ويربط  للرقابة  وخا�شع  ذاتًيا، 

ال�شحية  الرعاية  مبقدمي  املر�شى 

اخلا�س  القطاع  يف  اخلدمات  وم�شرتي 

من خالل قاعدة بيانات مركزية مبتكرة 

فعالة  �شحية  رعاية  خدمات  �شمن 

وذات جودة عالية«.

على  التاأمني  م�شروع  ويتكون 

املقيمني من مرحلتني وقد مت االإنتهاء من 

ت�شمل  والتي  للم�شروع  االأوىل  املرحلة 

االإ�شرتاتيجية  وو�شع  ال�شوق  درا�شة 

مع  يتنا�شب  مبا  امل�شروع،  لتطبيق 

طبيعة �شوق التاأمني ال�شحي.

على  العمل  يبداأ  اأن  املوؤمل  ومــن 

االتفاقية  خــالل  من  الثانية  املرحلة 

مع  �شتعمل  التي   Aon �شركة  مــع 

الرزمة  لتحديد  لل�شحة  االأعلى  املجل�س 

االأجانب،  للمقيمني  االإلزامية  ال�شحية 

توفرها  الواجب  ال�شروط  ومراجعة 

يف  الراغبة  التاأمني  �شركات  الن�شمام 

من�شة  وتوفري  الــرزمــة،  هــذه  توفري 

العمل  اأ�شحاب  لتمكني  اإلكرتونية 

التاأمني  �شركات  عرو�س  اختيار  من 

امل�شتفيدين،  وت�شجيل  ال�شحية  للرزمة 

ح�شب  للم�شروع  التدريجي  والتطبيق 

اال�شرتاتيجية. اخلطة 

العام  املدير  �شرح  جانبه،  من 

�شعداء  »نحن  باقر:  بدر   Aon ل�شركة 

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  مع  للتعاون 

التاأمني  م�شروع  تطبيق  يف  لالإ�شهام 

ال�شحي على املقيمني االأجانب يف اإطار 

قطاع  ي�شهده  الذي  ال�شامل  التطوير 

و�شنقوم  اململكة،  يف  ال�شحية  الرعاية 

بالتن�شيق  اجلــهــود  اأق�شى  بــبــذل 

االأمثل  للتطبيق  املجل�س  مع  الكامل 

من  املرجوة  النتائج  يحقق  مبا  للنظام 

امل�شروع«.

جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شمو  اأكد 

اأمناء وقف عي�شى بن �شلمان التعليمي اخلريي اأهمية موا�شلة خلق الفر�س 

من  اأرحب  باآفاق  ميّدهم  مبا  البحرين،  مملكة  اأبناء  اأمام  النوعية  التعليمية 

عتاده  هم  الوطن  اأبناء  اأن  اإىل  م�شرًيا  املجاالت،  خمتلف  يف  واملعرفة  العلم 

وثروته احلقيقة يف الظروف كافة ما ي�شتوجب ا�شتمرار اال�شتثمار فيهم على 

ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  اأهداف  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  التعليمي،  ال�شعيد 

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

املعظم حفظه اهلل ورعاه، منوًها مبا يحظى به قطاع التعليم من دعم م�شتمر 

العهد رئي�س  اآل خليفة ويل  االأمري �شلمان بن حمد  امللكي  ال�شمو  من �شاحب 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

جاء ذلك لدى تروؤ�س �شموه اجتماع جمل�س اأمناء وقف عي�شى بن �شلمان 

امللكي  باالأمر  اعتزازه  بالغ  اأعرب عن  اإذ  الرفاع،  ق�شر  التعليمي اخلريي يف 

اأع�شاء  مهنًئا  �شموه،  برئا�شة  الوقف  اأمناء  جمل�س  ت�شكيل  باإعادة  ال�شامي 

يف  وال�شداد  التوفيق  دوام  لهم  ومتمنًيا  تعيينهم  مبنا�شبة  االأمناء  جمل�س 

مهامهم من اأجل تطوير عمل الوقف وجماالت العمل التعليمي اخلريي، منوًها 

اأمناء الوقف ال�شابق وما  يف ذات ال�شدد باجلهود التي بذلها اأع�شاء جمل�س 

اأبدوه من حر�س على تنفيذ اخلطط املو�شوعة.

مت  اخلريي  التعليمي  �شلمان  بن  عي�شى  وقف  اأن  �شموه  واأ�شاف 

التح�شيل  ملوا�شلة  الفر�شة  اإتاحة  على  قائمة  نبيلة  غايات  لتحقيق  اإن�شاوؤه 

االأكادميي اجلامعي الأبناء البحرين من الطلبة والطالبات ومتكينهم من بلوغ 

طموحاتهم عرب التعليم كنواة اأ�شا�شية لالإجناز، الفًتا اإىل اأن مملكة البحرين 

متميزة يف  مكانة  تتبواأ  جعلها  ما  التعليم  �شعيد  على  عدة  حققت جناحات 

خمرجاته  تطوير  نحو  اجلهود  ال�شتمرار  حافًزا  ي�شكل  ما  وهو  القطاع،  هذا 

على خمتلف امل�شتويات.

جدول  على  املدرجة  املو�شوعات  ا�شتعرا�س  االجتماع  خالل  جرى  وقد 

عي�شى  وقف  اأمناء  جمل�س  تتبع  رئي�شة  جلان   3 ت�شكيل  وتقرر  اأعماله، 

برئا�شتها  املجل�س  اأع�شاء  من  عدد  وتكليف  اخلريي  التعليمي  �شلمان  بن 

وع�شويتها، على النحو االآتي:

العمل،  اإجراءات  حوكمة  بتطوير  وتقوم  واحلوكمة،  التدقيق  جلنة   -1

والتدقيق االإداري واملايل.

التعليمية  اال�شرتاتيجية  مبراجعة  وتعنى  واجلودة،  التعليم  جلنة   -2

بعد  املهني  امل�شار  ومتابعة  وم�شاراته،  االبتعاث  اآلية  وتطوير  للوقف، 

التخرج.

اأدوارها ب�شكل رئي�س حول  االأمالك، وتلتقي  3- جلنة اال�شتثمار واإدارة 

و�شع ا�شرتاتيجية لتحقيق االإيرادات ب�شكل م�شتدام، وتعزيز ال�شراكات على 

االأ�شعدة. كافة 

كما جرى خالل االجتماع التوجيه للبدء باإعداد ا�شرتاتيجية جديدة ت�شمل 

مع  قيا�شها  وموؤ�شرات  املطلوبة  العمل  واآليات  امل�شتقبلية  الفر�س  حتديد 

اأُن�شئ  تعزيز الهوية االإعالمية للوقف، وذلك مبا يدعم حتقيق االأهداف التي 

من اأجلها الوقف ويعود بالنفع على القطاع التعليمي يف مملكة البحرين.

47% ن�سبة االإجناز يف
م�سروع طرق جممع 111 يف احلد

الطرق بوزارة  اإدارة م�شاريع و�شيانة  ك�شف مدير 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  االأ�شغال 

مب�شروع  االإجناز  ن�شبة  اأن  علوي  بدر  �شيد  املهند�س 

الثامنة(  )الدائرة  الرتابية مبجمع 111  الطرق  ر�شف 

يف منطقة احلد مبحافظة املحرق قد بلغت %47.

وذكر اأن امل�شروع يهدف اإىل تلبية احتياجات قاطني 

املجمع  ي�شهده  الذي  العمراين  التطور  ملواكبة  املنطقة 

لت�شهيل  متكاملة  �شبكة طرق  اإن�شاء  من خالل  املذكور، 

واأمان، كما  القاطنني من واإىل م�شاكنهم بكل ي�شر  تنقل 

مياه  من جتمعات  املت�شررة  املواقع  معاجلة  ي�شهم يف 

االأمطار، علًما اأن امل�شروع �شيخدم 67 عقاًرا.

ولفت اإىل اأن الوزارة انتهت من جميع اأعمال البنية 

االأر�شية  اخلدمية  االأعمال  من  االنتهاء  مت  اإذ  التحتية، 

بينما  االإنارة،  اأعمدة  املياه،  توزيع  باأنابيب  واملتمثلة 

ال�شفلته  واأعمال  املدنية  باالأعمال  االإجناز  ن�شبة  بلغت 

مياه  ت�شريف  اأعمال  على  حالًيا  العمل  ويجرى   ،%69

االأمطار التي بلغت ن�شبة االأعمال فيها نحو %10.

واأ�شاف اأن اأعمال امل�شروع تت�شمن اإن�شاء مدخل رئي�س 

اإىل احلد مبجمع 111 وطريق 1117 و1120 والطرق 

الرتابية  الت�شوية  على  امل�شروع  ي�شتمل  كما  املحيطة، 

الدفان  بطول حوايل 4 كيلومرتات طويل، وو�شع طبقات 

والر�شف باالأ�شفلت، واإن�شاء �شبكة لت�شريف مياه االأمطار، 

باالإ�شافة اإىل تركيب اأعمدة اإنارة جديدة، وتوفري متطلبات 

املرورية  العالمات  تركيب  وت�شمل  املرورية  ال�شالمة 

و�شباغة اخلطوط االأر�شية.

انطالقة ليايل االأفالم االأوروبية 

مبتحف البحرين الوطني م�ساء اليوم 

تنظم هيئة البحرين للثقافة واالآثار بالتعاون مع مفو�شية 

الفرن�شية لدى مملكة البحرين  االحتاد االأوروبي وال�شفارة 

»ليايل االأفالم االأوروبية«، خالل الفرتة 26 وحتى 29 مايو 

البحرين  متحف  يف  امل�شاركة  االأفالم  و�شتعر�س  اجلاري، 

من  االأول  احلدث  هذا  وُيعد  م�شاًء.  ال�شاعة 7  عند  الوطني 

نوعه الذي ُيقام يف مملكة البحرين، ويهدف لت�شهيل التبادل 

الثقايف بني البحرين وخمتلف دول االحتاد االأوروبي وتعزيز 

احل�شور ال�شينمائي االأوروبي. 

واليونان  واأملانيا  فرن�شا  من  اأفالم  الليايل  يف  وت�شارك 

واإيطاليا و�شلوفاكيا، وت�شتمل الليلة االأوىل من املهرجان يف 

26 مايو على �شتة اأفالم ق�شرية ُت�شلط ال�شوء على م�شاألة 

الهند�شة  التايل:  النحو  على  وتعر�س  املناخ  تغري  اأزمة 

 ،)2020( �شتارك  يانيك  اإخراج  املناخية،  اجليولوجية 

»كوكوتا:   ،)2019( وانغ  ليون  اإخراج  اجلائع،  النور�س 

 ،)2016( نوري�س  كريغ  اإخراج  ال�شغرية«  االأمل  جزيرة 

من  »الكثري   ،)2019( �شولديني  �شيلفيو  اإخراج  »اأوملو«، 

ميلني  رون،  اأف  مايا  اإخراج   »6 »ثريمو�شتات  الغابات«، 

 ،)2018( دانو  �شيك�شتني  كوديرت،  ماريون  كومينوتي، 

ويتبع عرو�س االأفالم حلقة نقا�شية يديرها نادي البحرين 

لل�شينما. 

بواقع:  موزعة  العرو�س  �شتكون  التالية  الليايل  ويف 

27 مايو: تفرق اأختان وتباعدهما )اأوم فيور( اإخراج دافني 

اإخراج  �شان رميو،  مايو:  اليونان(، 28  )اأملانيا،  �شارزياين 

مريو�شالف مانديت�س )�شلوفينيا /  اإيطاليا(، 29 مايو: عطور 

)يل برفان( فيلم فرن�شي 2019 اإخراج غريغوري مانيه.

ال�شيخ خالد بن اأحمد خالل م�شاركته يف احللقة النقا�شية يف »دافو�س«
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ل عالقة للقاحات اأو اجلرعات الإ�صافية.. القحطاين:

ف�����رو������ص ك�����ورون�����ا ه�����و امل�������ص���ّب���ب ل��ل��ع��ق��م
كتب املقدم طبيب مناف القحطاين ا�شت�شاري 

ع�شو  الع�شكري،  بامل�شت�شفى  املعدية  الأمرا�س 

الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا 

احلقيقة  اأن  فيها  اأكد  تغريدة  )كوفيد-19(، 

وبعد  علمية،  درا�شات  بعدة  املثبتة  العلمية 

اأن  »فريو�س  �شنتني من اجلائحة، هي  اأكرث من 

كورونا« امل�شّبب لوباء ) كوفيد-19(  هو امل�شّبب 

ولي�شت  احلالت،  بع�س  الرجال يف  عند  للعقم 

لقاحات كورونا اأو اجلرعات الإ�شافية.

علمي  ت�شريح  اأي  ي�شدر  »مل  واأ�شاف: 

يخالف هذه احلقيقة العلمية املثبتة«. د. مناف القحطاين

العالج مطابق لأحدث الربوتوكولت املعتمدة عاملًيا.. »ال�صحة«: 

»ال�������ص���ك���ل���ر« وف����ي����ات  ان���خ���ف���ا����ص   % 42
الأخرية انخفا�س منحنى وفيات  الر�شمية  الإح�شاءات  اأكدت 

مر�س فقر الدم املنجلي )ال�شكلر( يف مملكة البحرين بن�شبة ت�شل 

و)2017-  )2016-2012( الأعوام  بني  مقارنة   ،%42 اإىل 

مللف  اململكة  توليه  الذي  الكبري  الهتمام  ظل  وذلك يف   ،)2021

املنجلي  الدم  فقر  مر�س  راأ�شها  وعلى  الوراثية،  الدم  اأمرا�س 

من  واملقيمني  املواطنني  جميع  متكني  اإىل  و�شعيها  )ال�شكلر(، 

احل�شول على رعاية �شحية �شاملة ونوعية وم�شتدامة.

العالجية  الربوتوكولت  تكون  اأن  على  البحرين  وحتر�س 

املطبقة على املر�شى مطابقة لأحدث الربوتوكولت املعتمدة عاملًيا، 

وت�شعى اإىل توفري اأحدث العالجات الطبية، والتي كان اآخرها دواء 

ا. )كريزانليزوماب(، وا�شتهدفت يف املرحلة الأوىل 80 مري�شً

»تنظيم العمل«: �صبط 7 موؤ�ص�صات 

لتوريد العمالة املنزلية دون ترخي�ص

 7 العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  �شبطت 

وكالت  ن�شاط  متار�س  خمالفة  موؤ�ش�شات 

ال�شاعة  بنظام  املنزلية  العمالة  توريد 

جانب  اإىل  الهيئة،  قبل  من  ترخي�س  دون 

النظاميات  غري  العامالت  من  عدد  �شبط 

»هاربات«  منازل  عامالت  �شمنهن  من 

حملة  يف  وذلك  للجمهور،  توريدهن  يتم 

القانوين  ال�شبط  قطاع  نظمها  تفتي�شية 

العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  بالهيئة 

و�شوؤون  اجلنائية،  والأدلة  للمباحث 

بوزارة  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية 

الداخلية، يف حمافظة املحرق.

اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  الهيئة  واأ�شارت 

املوؤ�ش�شات،  هذه  بحق  القانونية  الإجراءات 

الالزم،  لتخاذ  املعنية  للجهات  واإحالتهم 

حيال  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  جانب  اإىل 

اإذ تت�شمن الرتحيل خارج  العمالة املخالفة، 

اململكة وفًقا لالآليات القانونية املتبعة.

العالقات مع اإ�صرائيل لي�صت موّجهة �صد اأي دولة مبا فيها اإيران.. عبدال�له بن اأحمد:

قطر هي البحرين والبحرين هي قطر وال�صعب واحد
لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اأكد 

ال�شيا�شية حر�س البحرين، بف�شل الروؤية احلكيمة مللك البالد املعظم، على مد ج�شور 

ال�شالم والتعاي�س يف املنطقة، وتعزيز دورها �شريًكا فاعالً يف اإر�شاء الأمن وال�شتقرار 

الإقليمي والدويل. 

واأو�شح، يف مقابلة اإذاعية مع BBC العربية، اأن اإقامة البحرين لعالقات دبلوما�شية 

والأمني  والجتماعي  وال�شيا�شي  القت�شادي  تعاونهما  وتعزيز  اإ�شرائيل،  دولة  مع 

والدفاعي، ل مي�س موقفها الثابت ب�شاأن دعم الق�شية الفل�شطينية. 

واأ�شاف اأن العالقات مع اإ�شرائيل �شت�شهم يف اإر�شاء ال�شالم وحل النزاع الفل�شطيني 

الإ�شرائيلي، ولي�شت موّجهة �شد اأي دولة يف املنطقة، مبا فيها اإيران.

وحول العالقات البحرينية القطرية، اأكد اأن »العالقات مع قطر مهمة وممتدة عرب 

التاريخ، وقطر هي البحرين والبحرين هي قطر، وال�شعب واحد«، لفًتا اإىل التزام البحرين 

مبا ورد يف بيان العال، وقد وّجهت عدة دعوات لالأ�شقاء يف قطر وما زالت بانتظار تلبية 

هذه الدعوة وامل�شي قدًما يف حلحلة امل�شائل العالقة كافة؛ �شيا�شًيا واأمنًيا. ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد

جامعة البحرين: المتحانات 

النهائية ح�صورًيا حتقيًقا للعدالة

»جرنال اأ�صمبلي« تعلن بدء 

الت�صجيل يف دورات حتليل البيانات

خرباء: املخزون العاملي من 

القمح يكفي 10 اأ�صابيع فقط
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املراهق امل�صلح قتل 21 تلميًذا ومعلًما بعد ح�صارهم يف ف�صل

تك�صا�ص مل��ذب��ح��ة  م���رّوع���ة  ت��ف��ا���ص��ي��ل 

يوفالدي - وكالت:

اأم�س  الأمريكية،  ال�شلطات  قالت   

طفالً   19 قتل  الذي  امل�شلح  اإن  الأربعاء، 

ومعلمني اثنني يف مدر�شة ابتدائية بجنوب 

تك�شا�س حا�شرهم يف ف�شل درا�شي واحد 

الأكرث  هو  حادث  يف  الرابع،  بال�شف 

جمدًدا  يفّجر  ما  عقد،  نحو  منذ  دموية 

القوانني  حول  البالد  م�شتوى  على  اجلدل 

ال�شالح. بحمل  املتعلقة  الأمريكية 

ال�شالمة  اإدارة  با�شم  املتحدث  وقال 

اأوليفاريز،  كري�س  تك�شا�س  يف  العامة 

ال�شرطة  اإن  )�شي.اإن.اإن(،  تلفزيون  لقناة 

طّوقت مدر�شة روب البتدائية يف يوفالدي 

يف  النوافذ  وحطمت  تك�شا�س،  بولية 

لكن  واملعلمني.  الأطفال  لإجالء  حماولة 

الف�شل  ال�شباط  اقتحم  املطاف،  نهاية  يف 

�شلفادور  ُيدعى  الذي  امل�شلح  وقتلوا 

رامو�س، ويبلغ من العمر 18 عاًما.

باإطالق  القتل  عمليات  رامو�س  بداأ 

وقالت  املنزل.  يف  جدته  على  النار 

املدر�شة  اإىل  ذلك  بعد  توّجه  اإنه  ال�شلطات 

ودخل  �شيارته،  حتطمت  حيث  القريبة، 

يحمل  وكان  واقية،  درًعا  مرتدًيا  املبنى 

من  العديد  احلادث  يف  واأ�شيب  بندقية. 

ا. اأي�شً الأطفال 

اأهايل �شحايا جمزرة مدر�شة تك�شا�س ويف الإطار منفذ العملية

موقفنا داعم للق�صية الفل�صطينية.. خالد بن اأحمد خالل م�صاركته يف »دافو�ص«:

البحرين متم�ّصكة بال�صالم خياًرا ل غنى عنه
امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  اأكد 

لل�شوؤون الدبلوما�شية، خالل م�شاركته يف اأعمال جل�شة نقا�شية حول 

للمنتدى  ال�شنوي  الجتماع  �شمن  الإبراهيمية«  »التفاقيات  م�شتقبل 

ال�شالم  تاأييد  اتفاق  توقيع  اأن  بدافو�س،   2022 العاملي  القت�شادي 

البالد  لعاهل  احلكيم  النهج  يعك�س  اإ�شرائيل  ودولة  البحرين  بني 

خري  لأجل  العامل  دول  مع  والتوا�شل  النفتاح  على  القائم  املعظم، 

اإىل تعزيز قيم احلوار والت�شامح والتفاهم. وتقدم اجلميع، والرامي 

الثابت  وموقفها  نهجها  على  �شتظل  البحرين  اأن  على  و�شدد 

ال�شقيق،  الفل�شطيني  ال�شعب  وحلقوق  الفل�شطينية  للق�شية  الداعم 

ال�شالم  لتحقيق  والدوليني،  الإقليميني  �شركائها  مع  العمل  وموا�شلة 

بال�شالم  متم�شكة  �شتظل  البحرين  اأن  اإىل  واأ�شار  وال�شامل.  العادل 

حري�شة  و�شتبقى  والتنمية،  ال�شتقرار  لإر�شاء  عنه  غنى  ل  خياًرا 

هذه  حتقيق  اأجل  من  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  مع  والتن�شيق  العمل  على 

النبيلة. الغايات 

ل�صتباه تلّوثها ببكتريا ال�صاملونيال.. »ال�صحة«: 

»JIF« حجز منتجات زبدة الفول ال�صوداين

ال�شحة  وزارة  ــدت  اأك

ال�شحة  اخت�شا�شيي  قيام 

العامة بق�شم مراقبة الأغذية، 

�شمن حملة تفتي�شية مكثفة 

كمية  بحجز  الأ�شواق،  على 

الفول  ــدة  زب منتجات  من 

تلّوثها  امل�شتبه  ال�شوداين 

حتمل  والتي  بال�شاملونيال، 

 )JIF( التجارية  العالمة 

املتحدة  الوليات  اإنتاج  من 

على  بناًء  وذلك  الأمريكية، 

حتذير الهيئة العامة للغذاء 

الــوزارة  و�شددت  ــدواء.  وال

اتخاذ  على  حر�شها  على 

التدابري الالزمة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12101/pdf/INAF_20220526004208702.pdf
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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»ال�ضيفي« برنامج اختياري وهو خارج ميزانية جامعة البحرين.. امل�ضحكي:

المتحانات النهائية تقام ح�ضورًيا حتقيًقا للعدالة والإن�ضاف جلميع الطالب

ال�شيفي  الف�شل  ب�أن  واأكدت 

ف�شل اختي�ري للط�لب، اإذ ميكنه 

املواد،  بع�س  فيه  ي�شجل  اأن 

وميكنه اأن ي�شتمتع بك�مل اإج�زته 

ينطبق  نف�شه  والأمر  ال�شيفية، 

حقهم  من  الذين  الأ�ش�تذة  على 

وهم  ب�إج�زتهم،  ال�شتمت�ع   � اأي�شً

خ�رج  ب�لتدري�س  ملزمني  لي�شوا 

يجري  كم�  الدرا�شيني  الف�شلني 

ب�ش�أنهم�. التع�قد 

اأراد  ب�أنه يف ح�ل  واأو�شحت 

الف�شل  هذا  يف  الدرا�شة  الط�لب 

من  اختي�رًي�  يكون  ذلك  ف�إن 

اإلزامًي� عليه، ووافق  قبله ولي�س 

ب�لتدري�س  يقوم  اأن  الأ�شت�ذ 

ال�شيفية،  اإج�زته  من  جزء  يف 

ميزانية  خ�رج  يكون  هذا  ف�إن 

اقرتاح  على  رًدا  وذلك  اجل�معة؛ 

عبدالرحيم  مع�شومة  الن�ئب 

هذه  من  الطالب  اإعف�ء  ب�ش�أن 

امل�ش�ريف.

اجل�معة  »اإن  ق�ئلة:  وت�بعت 

الفر�شة  اإت�حة  من  وانطالًق� 

ت�شريع  يف  الراغبني  الطلبة  اأم�م 

مواد  اإجن�ز  عرب  تخرجهم 

ال�شيفي،  الف�شل  يف  اإ�ش�فية 

مك�ف�أة  تغطية  من  تتمكن  وحتى 

ال�شفوف  وت�شغيل  الأ�ش�تذة، 

بد  فال  وغريه�،  واملختربات 

املرتبط  البدل  هذا  فر�س  من 

للف�شل  الختي�رية  ب�لدرا�شة 

الت�شجيل  يف  للراغبني  ال�شيفي 

لهذا الف�شل«.

اأن هن�ك  امل�شحكي  اأكدت  كم� 

فيه�  الط�لب  ي�شتطيع  ح�لت 

ا�شرتج�ع هذا البدل الإداري، وقد 

يف  م�شبًق�  خرًبا  اجل�معة  ن�شرت 

هذا ال�ش�أن.

عبدالرحيم  الن�ئب  على  ورًدا 

تقدمي  اختي�رية  تقدمي  ب�ش�أن 

اأو  المتح�ن�ت النه�ئية ح�شورًي� 

عن ُبعد، ق�لت: »جميع املوؤ�ش�ش�ت 

مم�ر�شة  اإىل  ع�دت  قد  الر�شمية 

فيه�  مب�  طبيعي،  ب�شكل  اأعم�له� 

املدار�س، وج�معة البحرين تعمل 

الطبيعية  احلي�ة  عودة  على 

للعودة  ا�شتعداًدا  تدريجي  ب�شكل 

ولي�س  املقبل،  الع�م  يف  الك�ملة 

ُبعد  عـن  المتح�ن�ت  اأداء  يف 

بني  تفريق  اأي  حـ�شـورًي�  اأو 

طبيعة  تفر�شه  مب�  بل  الطلبـة، 

ا�شتعدادات  وكذلك  املواد، 

لأداء  الطلبة  ل�شتقب�ل  الكلي�ت 

�شدور  �شبق  وقد  المتح�ن�ت، 

اجل�معة،  جمل�س  من  القرار  هذا 

غـرف  بح�شر  الكلي�ت  وق�مت 

قدرته�  من  والت�أكد  المتح�ن�ت، 

على ا�شتقب�ل الطلبة، وج�هزيته� 

احل�شورية  المتح�ن�ت  لأداء 

فيه�، وهذا اأمر قد مت الأخذ به يف 

عدد من اجل�مع�ت يف املنطقة«.

وختمت يف رده� على الن�ئب 

يقدم  اأن  تر�شى  ل  اجل�معة  ب�أن 

اأبن�وؤن� وبن�تن� الطلبة المتح�ن�ت 

الق�شد  لأن  مواتية،  غري  بيئة  يف 

توفري  المتح�ن�ت  من  النه�ئي 

العدالة والإن�ش�ف جلميع الطلبة 

الف�شل،  طوال  اجتهدوا  الذين 

اأداء  اأن  اثبتت  التجربة  اأن  كم� 

قدًرا  يوفر  ح�شورًي�  المتح�ن�ت 

اأكرب من الإن�ش�ف جلميع الطلبة، 

على  اجل�معة  حر�س  موؤكدة 

المتح�ن�ت  لأداء  الطلبة  ح�شور 

فيه�  تواجدهم  الالزم  للمقررات 

البيئة  توفري  مع  ح�شورًي� 

املالئمة لهذا الغر�س.

فاطمة �سلمان:

اأكدت الدكتورة جواهر امل�سحكي رئي�سة جامعة البحرين بالن�سبة اإىل اإعفاء الطلبة من 

دفع مبلغ 50 ديناًرا للف�سل ال�سيفي، فاإن جمل�س الأمناء باجلامعة قد اأقر مبلغ 50 ديناًرا 

ميزانية  لأن  ذلك  ال�سيفي«؛  الف�سل  لت�سغيل  اإدارية  ال�سيفي مب�سمى »م�ساريف  للف�سل 

اجلامعة مبنية على وجـود ف�سلني درا�سيني اإلزاميني للطلبة املنتظمني، وعلى الطلبة اللتزام 

بالدرا�سة فيهما اإل ملن متنعه ظروف قاهرة عن ذلك.

مع�سومة عبدالرحيمد. جواهر امل�سحكي

مقارنة مبنحنى الوفيات يف الفرتة من 2012 اإىل 2016.. »ال�ضحة«:

انخفا�س وفيات »ال�ضكلر« بن�ضبة 42% يف ال�ضنوات اخلم�س املا�ضية

منحنى  انخف��س  الأخرية  الر�شمية  الإح�ش�ءات  اأكدت 

وفي�ت مر�س فقر الدم املنجلي )ال�شكلر( يف مملكة البحرين 

بن�شبة ت�شل اإىل 42%، مق�رنة بني الأعوام )2016-2012( 

و)2017-2021(، وذلك يف ظل الهتم�م الكبري الذي توليه 

اململكة مللف اأمرا�س الدم الوراثية، وعلى راأ�شه� مر�س فقر الدم 

املنجلي )ال�شكلر(، و�شعيه� اإىل متكني جميع املواطنني واملقيمني 

من احل�شول على رع�ية �شحية �ش�ملة ونوعية وم�شتدامة.

مبكر،  وقت  يف  امللف  بهذا  البحرين  مملكة  اهتم�م  وبداأ 

عرب اإطالق برن�مج مك�فحة الأمرا�س الوراثية واإن�ش�ء وحدة 

الع�م  يف  الطبي  ال�شلم�نية  مبجمع  الوراثية  الدم  اأمرا�س 

 � متخ�ش�شً مركًزا  الع�م 2014  يف  اأ�شبحت  والتي   ،1984

لأمرا�س الدم الوراثية لتقدمي الرع�ية ال�شحية املتقدمة ملر�شى 

املنجلي  الدم  الوراثية ب�شكل ع�م، ومر�شى فقر  الدم  اأمرا�س 

)ال�شكلر( ب�شكل خ��س. 

كم� ك�نت اململكة �شب�قة يف تد�شني خدمة فح�س م� قبل 

والذي  الع�م 1993،  يف  الوراثية  الأمرا�س  ملك�فحة  الزواج 

ب�لع�م 2004، وذلك يف خطوة مهمة  اإلزامًي�   � اأ�شبح فح�شً

لرفع الوعي املجتمعي واحلد من انت�ش�ر الأمرا�س الوراثية، 

اإ�ش�فة اإىل اإن�ش�ء اأول عي�دة لالأمل املزمن يف الع�م 2012.

ومع هذه اخلطوات ال�شتب�قية، حتر�س مملكة البحرين 

املر�شى  املطبقة على  العالجية  الربوتوكولت  اأن تكون  على 

اإىل  وت�شعى  ع�ملًي�،  املعتمدة  الربوتوكولت  لأحدث  مط�بقة 

دواء  اآخره�  ك�ن  والتي  الطبية،  العالج�ت  اأحدث  توفري 

)كريزانليزوم�ب(، والذي يعد اأول عالج مكت�شف منذ 20 ع�ًم� 

امللكي  ال�شمو  والذي وجه �ش�حب  )ال�شكلر(،  لعالج مر�شى 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلم�ن  الأمري 

العالجي  الربوتوكول  �شمن  ب�إدخ�له  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

للمر�شى يف مملكة البحرين بعد ا�شتكم�ل التج�رب ال�شريرية 

الالزمة، والذي مت البدء فعلًي� يف اإدخ�له �شمن الربوتوكول 

العالجي مطلع الع�م اجل�ري، من خالل عي�دة خ��شة يف مركز 

اأمرا�س الدم الوراثية، والتي ا�شتهدفت يف املرحلة الأوىل 80 

�، وذلك م� يوؤكد احلر�س على �شحة و�شالمة املجتمع  مري�شً

واعتب�ره� اأولوية ق�شوى دائمة.

يف �شي�ق مت�شل، �شهدت عملية نقل وا�شتبدال الدم ملر�شى 

)ال�شكلر( نقلة نوعية، اإذ مت توفري جه�ز طبي متطور ي�شتغرق 

� عن 8 �ش�ع�ت معمول  �ش�عة واحدة فقط لإنه�ء الإجراء عو�شً

الرئي�شة  العالجية  اخلدم�ت  تعزيز  مت  كم�  ال�ش�بق.  يف  به� 

للجين�ت،  متقدم  مبخترب  بدًءا  متميزة،  م�ش�ندة  بخدم�ت 

الدقيق  والت�شخي�س  الوراثية  الدم  اأمرا�س  بدرا�شة  يخت�س 

اإىل  اإ�ش�فة  املختربية،  واملعدات  الأجهزة  اأحدث  ب��شتخدام 

خدم�ته�  �شمن  من  تقدم  والتي  املزمنة  الآلم  عي�دة  افتت�ح 

الرع�ية ملر�شى )ال�شكلر(، مل�ش�عدتهم يف التع�مل مع نوب�ت 

املن��شبة  ال�شحية  والع�دات  الأدوية  عرب  به�  والتحكم  الأمل 

مع املت�بعة الدورية امل�شتمرة، ف�شاًل عن الت�شهيالت التي مت 

تد�شينه� يف اإط�ر الرع�ية ال�شحية كخدمة )التطبيب عن بعد( 

والتي تتيح ملر�شى )ال�شكلر( احل�شول على ال�شت�ش�رة الطبية 

� عن احل�شور ال�شخ�شي، ب�لإ�ش�فة اإىل تد�شني  عن بعد عو�شً

اخلط ال�ش�خن.

املوؤهلة  ال�شحية  الكوادر  توفري  مت  ذلك،  ج�نب  اإىل 

واملتخ�ش�شة يف التع�مل مع احل�لة ال�شحية ملر�شى )ال�شكلر(، 

وا�شتحداث امل�شمي�ت الوظيفية املتخ�ش�شة يف هذا ال�ش�أن، مع 

تعزيز خربات هذه الكوادر عرب برن�مج )الطبيب الزائر( الذي 

خمتلف  من  متخ�ش�شني  واأطب�ء  ب��شت�ش�ريني  اللتق�ء  يتيح 

دول الع�مل، مب� يعزز املع�رف الطبية. كم� مت تد�شني برن�مج 

تعليم م�شتمر لتدريب الط�قم التمري�شي على الرع�ية اخل��شة 

مبر�شى )ال�شكلر(، ف�شاًل عن عقد الور�س التدريبية املتنوعة 

التي ت�شتهدف رفع كف�ءة الطواقم الطبية والتمري�شية والفنية 

والإدارية ب�شكل ع�م، ب�لإ�ش�فة اإىل تنظيم املوؤمترات والندوات 

على  ال�شحية  امل�شتجدات  مواكبة  يف  ت�شهم  التي  العلمية 

ال�شعيد الع�ملي مب� ينعك�س اإيج�ًب� على اخلدم�ت املقدمة.

كم� مت اإيالء البحوث والدرا�ش�ت الطبية اأهمية ب�لغة، مل� 

له� من اأثر كبري يف حت�شني اخلدم�ت ال�شحية، اإذ مت ت�شجيع 

تتن�ول  التي  العلمية  الدرا�ش�ت  اإجراء  ال�شحية على  الكوادر 

�شعيد  على  �شواء  )ال�شكلر(،  ملر�شى  العالجية  التجربة 

اخلدم�ت الت�شخي�شية والعالجية، اأو على �شعيد الإجراءات 

والتوعية  الوق�ية  �شعيد  على  اأو  املتبعة،  وال�شي��ش�ت 

املتخ�ش�شة، ب�لإ�ش�فة اإىل املت�بعة امل�شتمرة ملوؤ�شرات القي��س 

فر�س  ور�شد  امل�شتمر  التقييم  بهدف  ك�فة،  امل�شتوي�ت  على 

التح�شني املمكنة.

و�شت�شتمر املنظومة ال�شحية مبملكة البحرين يف م�ش�عيه� 

مب�  ال�شف�فية،  مع�يري  اأعلى  وفق  للكف�ءة،  امل�شتمر  للتعزيز 

ويلبي  ك�فة،  للمر�شى  املقدمة  ال�شحية  اخلدم�ت  يطور 

الحتي�ج�ت ال�شحية للجميع عرب نظ�م رع�ية �شحية �ش�مل 

وم�شتدام.

عقدت اجتماًعا مع اللجنة ال�ضبابية يف املجل�س وا�ضتمعت ملرئياتها.. الأن�ضاري:

ال�ضباب جزء اأ�ضيل من عمل »الأعلى للمراأة« ور�ضم �ضيا�ضاته امل�ضتقبلية

التقت ه�لة الأن�ش�ري الأمني الع�م للمجل�س الأعلى 

للمراأة، �شب�ح اأم�س الأربع�ء، مع عدد من اأع�ش�ء جلنة 

وذلك  املرئي،  الت�ش�ل  تقنية  عرب  ب�ملجل�س  ال�شب�ب 

ل�شكرهم على م� ق�موا به من جهود لفتة خالل الع�مني 

امل��شيني وم� ت�شمنه برن�مج عملهم من تكثيف اإ�ش�يف 

خالل �شهر رم�ش�ن املب�رك، ونوهت الأن�ش�ري بدور 

اأ�ش��ًش� بتوجيه�ت من  اللجنة واأهميته� التي انطلقت 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �ش�حبة 

املجل�س  املعظم رئي�شة  البالد  اآل خليفة قرينة ع�هل 

اجلن�شني  من  ال�شب�ب  اأجل متكني  من  للمراأة،  الأعلى 

ذوي  كق�دة وخمت�شني وخرباء  للم�شتقبل  واإعدادهم 

اإطالع وخربة يف جم�ل متكني وتقدم املراأة.

وا�شتمعت الأن�ش�ري اإىل �شرح من احل�شور حول 

مرئي�تهم وتطلع�تهم، اإ�ش�فة اإىل مقرتح�تهم من اأجل 

امل�شي قدًم� يف تطوير عمل جلنة ال�شب�ب، حيث اأكدت 

لهم حر�س املجل�س الأعلى للمراأة على تقدمي املزيد من 

الإر�ش�د والدعم لت�شجيعهم على الإبداع والبتك�ر يف 

الطرح والتنفيذ. وخ�طبت ال�شب�ب امل�ش�ركني ب�لقول: 

»اأنتم جزء اأ�شيل من عمل املجل�س الأعلى للمراأة ور�شم 

هذه  وم�ش�ركتكم يف  وامل�شتقبلية،  احل�لية  �شي��ش�ته 

وت�شمني  البحريني  ال�شب�ب  لتمثيل  مدخل  اللجنة 

تطلع�تهم يف برامج املجل�س«.

بتنوع  الأن�ش�ري  اأ�ش�دت  ذاته،  ال�شي�ق  يف 

وم�شمون برن�مج عمل اللجنة يف تن�وله� للعديد من 

ال�شب�ب من اجلن�شني  �شريحة  تهم  التي  املو�شوع�ت 

مبت�بعتهم  وحتظى  ككل،  البحريني  واملجتمع 

جن�ح،  لق�ش�س  عر�س  من  ت�شمنه  مب�  وتف�علهم 

واإر�ش�دات ون�ش�ئح لالأ�شرة وال�شب�ب، وموا�شيع ذات 

�شلة ب�ل�شتقرار النف�شي والأ�شري، والتخطيط امل�يل، 

واملجتمعي  الإعالمي  التف�عل  اأن  وذكرت  وغريه�، 

اأهمية  يوؤكد  مو�شوع�ت  من  اللجنة  طرحته  م�  مع 

تلك املو�شوع�ت ومدى حم�ك�ته� وتلم�شه� لتطلع�ت 

ال�شب�ب البحريني.
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جائزة يو�سف بن اأحمد كانو تعلن ا�سماء الفائزين 30 مايو
اأحمد  بن  يو�شف  جائزة  اأعلنت 

يف  الفائزين  تكرمي  حفل  اأن  كانو 

الن�شخة العا�شرة من اجلائزة �شيقام 

كانو  مايو 2022 يف برج  يف 30 

و�شي�شمل  الدبلوما�شية.  باملنطقة 

التي  املالية  املكافاآت  توزيع  احلفل 

ر�شدتها اجلائزة لأ�شحاب البحوث 

املتميزة  الفنية  والأعمال  العلمية 

التقييم  م�شتويات  اأعلى  نالت  التي 

من قبل جلان حتكيم اجلائزة.

كانو  خالد حممد  الوجيه  واأكد 

رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة اأن حفل 

العا�شرة  للن�شخة  الفائزين  تكرمي 

القائمني على  اإطار حر�س  ياأتي يف 

باملجهودات  الحتفاء  على  اجلائزة 

يف  الباحثون  بذلها  التي  الكبرية 

اأهمية  ذات  علمية  درا�شات  تقدمي 

والثقافة،  العلم  خدمة  يف  ت�شب 

البلدان  اأو  البحرين  يف  �ــشــواء 

العلمية  بالقدرات  م�شيًدا  العربية، 

اأظهرها  التي  املميزة  والإبداعية 

خالد  الوجيه  واأو�شح  امل�شاركون. 

كانو اأن الوقت اأ�شبح منا�شًبا لإقامة 

جتاوز  بعد  الفرتة  هذه  يف  احلفل 

ال�شتعدادات  واأن  الوباء،  خماطر 

احلادية  الن�شخة  ــاق  لإط قائمة 

ع�شرة من اجلائزة فور النتهاء من 

حفل التكرمي. 

بن  يو�شف  جائزة  وخ�ش�شت 

العا�شرة  ن�شختها  يف  كانو  اأحمد 

جائزة مالية قيمتها 30 الف دولر 

القت�شاد  جمال  يف  بحث  لأف�شل 

وفاز بها الباحث د. حممد اإبراهيم 

جائزة  تخ�شي�س  مت  كما  �شلبي. 

يف  دولر  الف   10 قيمتها  مالية 

بها  وفــاز  العلمي  البحث  جمال 

وكذلك  حممد،  حممود  ريا�س 

جائزة مالية قيمتها 10 الف دولر 

يف جمال الفن الت�شكيلي وفاز بها 

اأحمد عبدالر�شا �شالح، �شافة اإىل 

جوائز مالية ترتاوح مابني 5 الف 

يف  للفائزين  دولر  الف   7 اىل 

نف�س  والثالث يف  الثاين  املركزين 

املجالت. 

اأحمد  بن  يو�شف  جائزة  وتاأتي 

تاأ�ش�شت يف عام 1998  التي  كانو 

يو�شف  جمموعة  اهتمام  اإطار  يف 

بدعم  التجارية  كانو  اأحمد  بن 

العامة  اخلدمة  ذات  امل�شروعات 

امل�شروعات  يف  الفعال  والإ�شهام 

الدينية والثقافية والإن�شانية ودعما 

للمفكرين  وت�شجيًعا  العلم،  مل�شرية 

والعلماء من اأبناء البحرين والبلدان 

الدرا�شات  ــالت  جم يف  العربية 

والقت�شاد  واملـــال  الإ�ــشــامــيــة، 

والأعمال، وجمالت العلوم والآداب 

ا�شم  اجلــائــزة  وحتمل  املختلفة. 

التجارية  للمجموعة  املوؤ�ش�س 

احلاج يو�شف بن اأحمد كانو تخليًدا 

بالعلم  باهتمامه  عرف  اإذ  لذكراه 

والعلماء وم�شاعدة طاب العلم، اإىل 

جانب اإ�شهاماته الكبرية يف الأعمال 

تعود  التي  واخلريية  الإن�شانية 

بالنفع على املجتمع.

موؤكًدا و�سع حلول جمدية لالحتياجات املر�سودة وتنفيذها مبا يرتقي مع التطلعات

»تن�سيقي اجلنوبية« يو�سي بتطوير مرفاأ ع�سكر والزالق
تراأ�س �شمو ال�شيخ خليفة بن علي بن خليفة 

اجتماع  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل 

الثالثة  دورته  يف  اخلام�س  التن�شيقي  املجل�س 

املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب   ،2022 للعام 

اجلهات  ممثلي  من  الأع�شاء  من  عدد  بح�شور 

احلكومية املختلفة.

�شمو  رحــب  الجــتــمــاع  م�شتهل  ويف 

بجهود  �شموه  واأ�شاد  باحل�شور،  املحافظ 

التن�شيق  تعزيز  يف  التن�شيقي  املجل�س  اأع�شاء 

احتياجات  تلبية  ملتابعة  امل�شرتك  والتعاون 

املحافظة  مناطق  مبختلف  املواطنني  وتطلعات 

اجلنوبية، مبا يخدم اخلطط التنموية والربامج 

التطويرية للمحافظة، وذلك تنفيًذا للتوجيهات 

ال�شديدة حل�شرة �شاحب اجلالة امللك حمد بن 

ومتابعة  املعظم،  الباد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

حمافظ  �شمو  تابع  الجتماع،  بداية  يف 

التن�شيقي  املجل�س  رئي�س  اجلنوبية  املحافظة 

ا مرئًيا قدمه �شالح ناجي العثمان القائم  عر�شً

وامل�شاريع  للمن�شاآت  امل�شاعد  الوكيل  باأعمال 

ا�شتعر�س  والريا�شة،  ال�شباب  �شوؤون  بوزارة 

ملعب  و�شيانة  لتطوير  ــوزارة  ال خطط  فيه 

�شمن  يندرج  والــذي  ــزلق،  ال مبنطقة  كائن 

�شيتم  والذي  للمنطقة،  اخلدمية  الحتياجات 

تقدمية وفق اأعلى امل�شتويات، من اأجل الرتقاء 

والتي  واملقيمني،  للمواطنني  املقدمة  باخلدمات 

ت�شتقطب �شريحة وا�شعة من ال�شباب لحت�شان 

طاقاتهم وتنمية قدراتهم الريا�شية.

من جانب اآخر، تابع �شمو حمافظ املحافظة 

ا مرئًيا  اجلنوبية خال املجل�س التن�شيقي عر�شً

امل�شاريع  اإدارة  مدير  اأمني  عبداهلل  مرمي  قدمته 

و�شوؤون  الأ�شغال  بـــوزارة  ال�شرتاتيجية 

عن  حتدثت  اإذ  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

خطة الوزارة يف تطوير و�شيانة مرفاأ منطقتي 

باأهمية  املجل�س  اأو�شى  فقد  وع�شكر،  الزلق 

تلبية  �شاأنها  من  التي  اخلدمات  كل  توفري 

احتياجات اأهايل املحافظة اجلنوبية.

ال�ستباه هيئة الغذاء والدواء بتلّوثها ببكترييا ال�ساملونيال 

»JIF« ال�سحة«: حجز منتجات زبدة الفول ال�سوداين«

ال�شحة  وزارة  ــدت  اأك

ال�شحة  اأخ�شائيي  قيام 

العامة بق�شم مراقبة الأغذية، 

تفتي�شية  حملة  �شمن 

الأ�ـــشـــواق  عــلــى  مكثفة 

بحجز  والــهــايــربمــاركــت، 

زبــدة  منتجات  مــن  كمية 

امل�شتبه  ال�شوداين  الفول 

والتي  بال�شاملونيا،  تلوثها 

التجارية  العامة  حتمل 

الوليات  اإنتاج  من   )JIF(

وذلك  الأمريكية،  املتحدة 

الهيئة  حتذير  على  بناًء 

اإذ  والــدواء،  للغذاء  العامة 

كمية  ا�شترياد  مت  اأنه  تبني 

الدفعة  رقم  وفق  ب�شيطة 

نظام  يف  املحدد  الت�شل�شلي 

املــخــاطــر والــتــحــذيــرات 

الدولية، والتي تبداأ اأرقامها 

 1274425 من  الت�شغيلة 

اإىل 2140425.

ـــددت الـــــوزارة  ـــش و�

باتخاذ  حــر�ــشــهــا  عــلــى 

لتعزيز  الازمة  التدابري 

واتباع  وال�شامة  ال�شحة 

ال�شحية  الإجــــراءات  كل 

هــذا  يف  ـــة  ـــي ـــائ ـــوق وال

ت�شمن  التي  اخل�شو�س، 

مع  الغذائية  ال�شلع  تطابق 

املوا�شفات القيا�شية العاملية 

ومعايري اجلودة وال�شامة، 

داعية امل�شتهلكني ممن لديهم 

التي  املنتجات  هــذه  مثل 

التجارية  العامة  حتمل 

الدفعة  ورقم  الذكر  �شالفة 

اإىل  التحذير  يف  لها  امل�شار 

للوكاء  اإرجاعها  �شرورة 

وحمال البيع بالتجزئة التي 

بالتعاون  م�شكورة  تعمل 

العامة  ال�شحة  اإدارة  مع 

يف حملة ل�شتدعاء و�شحب 

من  بتوجيه  وذلك  املنتج، 

املعنية  الرقابية  اجلهات 

ب�شحة و�شامة امل�شتهلكني، 

الإجـــراءات  تتخذ  والــتــي 

عملية  ــاف  ــق لإي ــة  ــازم ال

ا�شترياد املنتج.

وزارة الرتبية والتعليم تبحث تعزيز 

التعاون مع اأكادميية في�سل بن خالد

الوكيل  العنزور  الأ�شتاذة كفاية  التقت 

امل�شاعد للخدمات التعليمية بوزارة الرتبية 

نائب  الدو�شري  مبارك  بخالد  والتعليم 

القوى  لألعاب  البحريني  الحتاد  رئي�س 

رئي�س اأكادميية في�شل بن خالد للموهوبني، 

يف  والتن�شيق  التعاون  زيادة  بحث  بهدف 

مبا  اجلانبني،  كا  بني  الريا�شي  املجال 

وتنمية  تطوير  على  بالإيجاب  ينعك�س 

احلركة الريا�شية يف اململكة. 

جمايل  نادر  الدكتور  الجتماع  ح�شر 

بــوزارة  الريا�شية  الرتبية  ق�شم  رئي�س 

الذوادي  حمد  وم�شعل  والتعليم،  الرتبية 

اإداري يف الأكادميية. 

للخدمات  امل�شاعد  الوكيل  ونوهت 

البارز  بالدور  الجتماع  خال  التعليمية 

يف  خالد  بن  في�شل  لأكادميية  وامللمو�س 

يف  املتميزين  ميتلكها  التي  القدرات  �شحذ 

الإجنــازات  اأن  موؤكدًة  الريا�شي،  املجال 

الأكادميية  منت�شبو  حققها  التي  الأخرية 

هي دليل ملمو�س على ما تقدمه من برامج 

رعاية  علمية يف  اأ�ش�س  على  مبنية  نوعية 

واأ�شارت  الريا�شي.  املجال  يف  املوهوبني 

لتعزيز  والتعليم  الرتبية  وزارة  تطلع  اإىل 

دعم  �شبيل  يف  الأكادميية  مع  تعاونها 

امل�شرية الريا�شية امل�شرفة ململكة البحرين. 

يف  »نتطلع  ال�شدد:  هــذا  يف  وقالت 

وزارة الرتبية والتعليم ملد ج�شور التعاون 

املجال  يف  العاملة  اجلهات  خمتلف  مع 

اإدراًكا منا لأهمية ذلك يف  الريا�شي، وذلك 

الدفع قدًما بامل�شرية الريا�شية ب�شكل عام، 

والريا�شة املدر�شية ب�شكل خا�س، ل �شيما 

الريا�شة  يف  املوهوبني  رعاية  جمال  يف 

يف  ت�شهم  واأن�شطة  برامج  تقدمي  خال  من 

الأداء  من  امل�شتويات  اأعلى  اإىل  و�شولهم 

مملكة  ت�شريف  على  قادرين  يجعلهم  مبا 

علمها  ورفع  الدولية  املحافل  يف  البحرين 

عالًيا«.

حر�س  الــدو�ــشــري  ــد  اأك جهته،  مــن 

الأكادميية على التعاون مع وزارة الرتبية 

والتعليم، ولفت اإىل اأن التن�شيق القائم بني 

ما  على  اإيجابي  اأثر  له  كان  اجلانبني  كا 

ح�شدته الأكادميية من نتائج خال الفرتة 

مع  لتعاوننا  كان  »لقد  وذكــر:  املا�شية. 

وزارة الرتبية والتعليم انعكا�شات اإيجابية 

لقوائمنا  املوهوبني  من  املزيد  اإ�شافة  على 

معلومات  من  الوزارة  قدمته  ما  خال  من 

عملية  ت�شهيل  يف  اأ�شهمت  وقيمة  اأ�شا�شية 

الختيار. نطمح يف الفرتة القادمة اأن ننظم 

ل�شالح  ت�شب  م�شرتكة  واأن�شطة  فعاليات 

�شقل مهارات املوهوبني وزيادة قدراتهم«.
خالد كانو

�سليمان: دعم اجلهات االإعالمية ي�سهم يف اإبراز النه�سة البحرينية

»البحرين والكويت« يقدم دعًما مالًيا الأن�سطة جمعية »ال�سحفيني«

املدير  اأحمد �شليمان  ثّمن فواز 

ال�شحفيني  جلمعية  التنفيذي 

يف  ال�شحافة  دور  البحرينية 

والثقافة  الوعي  ون�شر  املجتمع 

باجلهود  اأ�ــشــاد  كما  واملعرفة، 

اإدارة  جمل�س  يبذلها  ــي  ــت ال

البحرينية  ال�شحفيني  جمعية 

ال�شايجي  عي�شى  الأ�شتاذ  برئا�شة 

و�شعيها  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 

من  واأن�شطتها  براجمها  لتطوير 

ــدورات  وال العمل  ور�شات  خال 

التدريبية التي تقيمها لتطوير اأداء 

ال�شحفيني.

زين  ا�شتقبال  خال  ذلك  جاء 

العامة  العاقات  مدير  الزياين 

والت�شويق ببنك البحرين والكويت 

للمدير التنفيذي جلمعية ال�شحفيني 

�شليمان،  اأحمد  فواز  البحرينية 

�شخًيا  مالًيا  دعًما  البنك  قدم  اإذ 

اإ�شهاًما لإجناح م�شاريع وفعاليات 

وذلك  اأهدافها،  وحتقيق  اجلمعية 

انطاًقا من توجيهات الإدارة العليا 

التنفيذي  بالرئي�س  ممثلة  للبنك 

لدعم  املوجهة  �شيف  عبدالرحمن 

املوؤ�ش�شات الثقافية يف املجتمع.

فواز  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

بنك  بحر�س  �شليمان  ــد  اأحــم

دعم  على  والــكــويــت  البحرين 

دور  من  لها  ملا  الإعامية  اجلهات 

مهم وبارز يف دعم م�شرية النه�شة 

مملكة  ت�شهدها  التي  احلالية 

من  واحًدا  البنك  ولكون  البحرين، 

اململكة،  املالية يف  املوؤ�ش�شات  اأكرب 

اإذ يقدم البنك العديد من الإ�شهامات 

الق�شايا  ملختلف  منه  امل�شاندة 

ويقوم  والجتماعية،  الإن�شانية 

مبا  املوؤ�ش�شات  من  الكثري  بدعم 

اخلريية  وال�شناديق  الأندية  فيها 

يف  الجتماعية،  اجلهات  وخمتلف 

مبادرة منه لتحقيق هدف الو�شول 

اأكرث  وجمتمع  م�شتقبل  لروؤية 

اإ�شراًقا يف مملكة البحرين. 

تعقيًبا على اتفاقية التعاون مع �سندوق العمل »متكني«

»جرنال اأ�سمبلي« تعلن عن فتح اأبواب الت�سجيل يف دورات حتليل البيانات
انطاق  عن  »متكني«  العمل  �شندوق  اأعلن 

مع  القائمة  التعاون  مبادرة  من  الأوىل  الدفعة 

اأ�شمبلي«،  »جرنال  للتدريب  العاملية  الأكادميية 

املجال  يف  ـــازم  ال الــتــدريــب  لتوفري  وذلــك 

التكنولوجي للكوادر البحرينية يف يوليو القادم 

حتليل  جمــال  يف  تدريبيتني  بدورتني  ابتداء 

البيانات، وذلك كجزء من املرحلة الأوىل لتدريب 

واملهارات  الرتميز  جمال  يف  بحريني   1200

العامني  خال  الأخرى  الأ�شا�شية  التكنولوجية 

التزام  مدى  املبادرة  هذه  تعك�س  حيث  املقبلني، 

يف  ت�شاهم  التي  التقنية  املهارات  بتنمية  متكني 

القدرة  املتزايدة وتعزيز  ال�شوق  تلبية متطلبات 

التناف�شية للكوادر الوطنية حملًيا ودولًيا.

وعليه فقد فتحت اأكادميية »جرنال اأ�شمبلي« 

جمال  يف  متخ�ش�شتني  لدورتني  الت�شجيل  باب 

التدريب  تقدمي  �شيتم  حيث  البيانات  حتليل 

ب�شكل مكثف ملدة اأ�شبوع واحد يتم خاله توفري 

معرفة وا�شعة ومكثفة، قائمة على اإعداد امل�شاريع 

التي من �شاأنها اأن توفر اخلربة العملية الازمة 

للمتدربني. وبناًء على ذلك، �شوف ي�شاهم التدريب 

يف متكني امللتحقني بالدورات من ا�شتخدام اأدوات 

SQL وExcel و ال�شائعة مثل  البيانات  حتليل 

للبيانات  دقيقة  حتليات  لإجــراء   Tableau
م�شاريع  اإكمال  اإىل  بالإ�شافة  النتائج،  وتقدمي 

البيانات ال�شاملة. كما �شيتعلم املتدربون كيفية 

البيانات ب�شورة كاملة عن  اإدارة عملية حتليل 

قواعد  من  مبا�شرة  البيانات  ا�شتخراج  طريق 

معلوماتية  لوحات  واإن�شاء   ،SQL بيانات 

تفاعلية، بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام Python لتعزيز 

كفاءة التحليات.

من  واحــدة  البيانات  حتليل  مهارة  تعترب 

تقدميها  �شيتم  والتي  التقنية  املهارات  اأهــم 

واأكادميية  متكني  بني  املثمر  التعاون  هذا  خال 

ت�شمل  والــتــي  العاملية،  اأ�شمبلي  جـــرنال 

 Software Engineering، Data Science،

 User Experience Design، Product
 Development، Java Development،
منا�شبة  الدورات  هذه  تعترب  حيث   ،DevOPs

التقنية،  املهارات  املهتمني بتعلم  املهنيني  جلميع 

مبا يف ذلك اأ�شحاب اخلربات ال�شابقة واملبتدئني. 

وتتميز اأكادميية »جرنال اأ�شمبلي« بوجود مدربني 

عملهم  بف�شل  اكت�شابها  مت  وا�شعة  خربة  ذوي 

 Wells مثل  معتمدة  عاملية  جلهات  وانتمائهم 

 Booz Allenو  Deloitteو  PwCو  Fargo
.Amazonو Airbnbو IBMو Hamilton

لتطوير  التنفيذي  املدير  واأعرب علي ح�شن 

�شعادته  مدى  عن  بتمكني،  وال�شراكات  الربامج 

لبدء الدورات التدريبية، موؤكًدا على اأهمية تنمية 

مهارات الكوادر البحرينية يف جمال التكنولوجيا 

وم�شاعدتهم على التطور والنمو يف ظل متغريات 

�شرعة  مع  »تزامًنا  وقــال:  ال�شريعة.  ال�شوق 

التدريب  اأ�شبح  الرقمي،  القت�شاد  التحول نحو 

لتحقيق  للمهنيني  �شرورًيا  اأمًرا  التكنولوجي 

حتقيق  يف  ي�شاهم  مبا  امل�شتدام  الوظيفي  النمو 

»تلتزم  واأ�شاف:  الوطني«.  لاقت�شاد  التنمية 

متكني بتنمية مهارات الكوادر البحرينية وجعلهم 

اخلا�س  القطاع  يف  للتوظيف  الأول  اخليار 

التعايف  خطة  اأهــداف  حتقيق  مع  يتما�شى  مبا 

اختيار جهات  على  ولذلك حر�شنا  القت�شادي، 

خربة  اإثراء  يف  ت�شاهم  معتمدة  عاملية  تدريبية 

الكوادر البحرينية«.

كما اأ�شار �شتيفن كري�س نائب رئي�س اأ�شواق 

العمل اجلديدة باأكادميية »جرنال اأ�شمبلي« قائاً: 

»اإن حتليل البيانات اأمر �شروري لنجاح الأعمال 

التجارية يف جميع القطاعات ملا له من اأهمية يف 

عملية اتخاذ قرارات منا�شبة تعتمد على البيانات 

وحتليلها ب�شورة م�شتمرة. اإننا نتطلع اإىل تزويد 

البحرين  مملكة  يف  املتميزة  البحرينية  الكوادر 

حتليل  يف  مهاراتهم  لتطوير  الازمة  بــالأدوات 

الوظيفي.  ارتقائهم  يف  �شت�شاهم  التي  البيانات 

الكوادر املحلية على تبني  نحن على ثقة بقدرة 

هذا  يف  الوظيفي  الزدهار  وحتقيق  التكنلوجيا 

القطاع«.

الدورات  هذه  يف  امل�شاركة  بالذكر،  اجلدير 

البحرينيني  ــراد  الأف جلميع  متاحة  التدريبية 

البوابة  اأعمارهم على 18 عاًما عرب  تزيد  الذين 

»جــرنال  باأكادميية  اخلا�شة  الإلكرتونية 

اأ�شمبلي«: Bahrain /GA.co. كما �شيتم اإطاق 

التكنولوجيا  جمال  يف  اأخرى  تدريبية  دورات 

خال الفرتة القادمة، و�شيكون هناك نوعان من 

مكثفة  ب�شورة  تقدميه  �شيتم  اأحدهما  الدورات 

والآخر ب�شكل تف�شيلي خال فرتة زمنية مطولة. 

الربامج  باقة  مع  املبادرة متا�شًيا  هذه  تاأتي 

هذا  متكني  اأطلقتها  التي  اجلديدة  ع�شرة  ال�شتة 

والتي  ال�شاملة  التحول  خطة  جانب  اإىل  العام 

تركز على حتقيق تاأثري اأكرب يف القت�شاد الوطن، 

الدعم  على  احل�شول  من  ــراد  الأف �شيتمكن  اإذ 

التدريبية من خال  لا�شتفادة من هذه الربامج 

برامج متكني لدعم املوارد الب�شرية.
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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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�شركة اإبراهيم خليل كانو حت�شل على جائزة 

عاملية من جمموعة تويوتا ملعدات مناولة املواد

اإبراهيم  �شركة  يف  املواد  ومناولة  الهند�شة  ق�شم  ح�شل 

مبملكة  تويوتا  ل�شيارات  احل�شري  الوكيل  كانو،  خليل 

اأدائها  عن  وذلك  املرموقة،   TMHI جائزة  على  البحرين، 

املتميز يف املبيعات. 

تويوتا  ل�شركة  ال�شناعي  الذراع  املواد  مناولة  ق�شم  ُيعد 

كاأف�شل  كانو  اإبراهيم خليل  �شركة  تكرمي  لل�شيارات. وقد مت 

العمالء  ودعم  املبيعات  جمايل  يف  لتميزها  وذلك  موزع، 

يف  املميز  واأدائها  املعدات  من  مبيعاتها  منو  بعد  وخا�شة 

اخلدمات وتوفري قطع الغيار.

املميزة،  البالتيني  النادي  جائزة  على  ال�شركة  وح�شلت 

وذلك بعد حتقيق اأهدافها من ح�شة ال�شوق ملدة ثالث �شنوات 

على التوايل. ت�شلم اجلائزة عن ال�شركة اإ�شماعيل اأكرب املدير 

اأندراو�س م�شاعد  اإىل جانب ه�شام  التنفيذي للمبيعات  العام 

املدير العام لق�شم الهند�شة ومناولة املواد. 

اإىل  يعود  الفوز  هذا  حتقيق  يف  الف�شل  اأن  ه�شام  واأكد 

الدعم املتوا�شل لإدارة ال�شركة العليا وما بذله فريقا املبيعات 

مهام  اأداء  يف  ملحوظ  وتفاٍن  ا�شتثنائية  جهود  من  والدعم 

عملهم على اأكمل وجه. هذا بالإ�شافة اإىل تد�شني �شركة اإبراهيم 

بتوفري خمتلف  ومتخ�ش�شة  �شاملة  من�شاأة  اأكرب  كانو  خليل 

خدمات املركبات التجارية يف اململكة .

وقام �شام كولز، نائب رئي�س تويوتا ملعدات مناولة املواد 

»لطاملا  املنا�شبة:  بهذه  له  كلمة  يف  وعلَّق  اجلائزة  بت�شليم 

عرفت �شركة اإبراهيم خليل كانو بجهودها املخل�شة لاللتزام 

مبعايري ومبادئ عالمة تويوتا وكذلك بريادتها لقطاع النقل 

يف مملكة البحرين، ول عجب يف ح�شولها على هذه اجلائزة 

كانو على  اإبراهيم خليل  �شركة  بتميز  اليوم. نحن فخورون 

وريادتها كوكيل معدات تويوتا ملناولة املواد. نهنئكم على هذا 

الإجناز وناأمل اأن حتققوا املزيد من الإجنازات يف امل�شتقبل«.

االفتتاح الر�شمي ملركز مات�شكي للأ�شنان واجللدية والتجميل مبنطقة ال�شيف

مت الفتتاح الر�شمي ملركز مات�شكي لالأ�شنان واجللدية والتجميل برعاية ال�شفري 

وال�شعودية  البحرين  من  ال�شخ�شيات  كبار  وح�شور  �شريفا�شتافا  بيو�س  الهندي 

واحتفال مميز يف فندق الريتز كارلتون. واأ�شاد ال�شفري باحلكومة البحرينية، وقال 

اإن هذا امل�شروع دليل على الثقة التي ميتلكها رواد الأعمال الهنود يف ال�شتثمار يف 

مملكة البحرين، واأ�شاف اأنه يعتقد باأن املركز �شيكون اإ�شافة قوية للقطاع ال�شحي 

يف البحرين.

الأ�شنان  زراعة  مثل  والتجميلية  العالجية  الأ�شنان  يقدم جميع خدمات  املركز 

الأ�شنان  تبيي�س  وكذلك  وال�شفاف  املعدين  الأ�شنان  وتقومي  الأ�شنان  وتركيبات 

على  احلائز  الأ�شنان  تقومي  اأخ�شائي  الأ�شنان  فريق  ويراأ�س  هوليوود،  وابت�شامة 

الطبي  املدير  من�شب  ي�شغل  والذي  اأن�شاري  طارق  الدكتور  اجلوائز  من  العديد 

علي  حممد  دكتور  الأ�شنان  ع�شب  اأخ�شائي  الأ�شنان  طب  فريق  وي�شم  للمركز، 

الأ�شنان  وزراعة  الفم  جراحة  واأخ�شائي  ر�شمي  الدكتورة  الرتكيبات  واأخ�شائية 

دكتور وائل وطبيب الأ�شنان دكتور اأحمد.

البوتوك�س  مثل  التجميلية  العالجات  جميع  والتجميل  اجللدية  ق�شم  ويقدم 

والفيلر ونانوبور واإزالة ال�شعر بالليزر والهيدرا في�شل ونحت اجل�شم، وي�شم فريق 

التجميل ا�شت�شاري الأمرا�س اجللدية والتجميل الدكتورة اإميان اأبو�شتة والأخ�شائي 

الدكتور حممد عالء. 

جامعة البحرين الطبية حتتفي بنجاح برنامج 

التمري�ض امل�شرتك مع »متكني« وامل�شت�شفيات اخلا�شة

طلب من الواليات املتحدة يزورون 

م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية يف املنامة

عقدت الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة 

بح�شور  اجتماًعا  البحرين«   RCSI« الطبية  البحرين 

امل�شت�شفيات  وجمعية  »متكني«،  من  املوظفني  كبار 

اخلا�شة، وجمموعة الروؤ�شاء التنفيذيني من امل�شت�شفيات 

اخلا�شة، ملناق�شة ال�شراكات و�شبل التعاون املختلفة يف 

جمال التدريب ال�شريري والبحث والتعليم وغريها من 

م�شاريع الرعاية ال�شحية.

العتوم،  �شمري  الربوفي�شور  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

اإجنازات  اأكرب  من  »اإن  الطبية:  البحرين  جامعة  رئي�س 

طالًبا   25 ت�شجيل  هو  الآن  حتى  امل�شرتك  تعاوننا 

بحرينًيا للدرا�شة يف اجلامعة وح�شولهم على التدريب 

متكني،  برنامج  من  بدعم  التمري�س  جمال  يف  الالزم 

ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  قريًبا  توظيفهم  و�شيتم 

اخلا�س. وناأمل يف تعزيز الزخم لهذا الربنامج امل�شرتك 

الذي بداأ يف عام 2019. ومن بني اإجنازات هذا التعاون 

�شريرية وبحثية لطالب جامعة  فر�س  تطوير  امل�شرتك 

خريجي  مهارات  تدعم  اأن  �شاأنها  من  الطبية  البحرين 

قطاع  يفيد  ب�شكل  جامعتنا  يف  والتمري�س  الطب  كلية 

اإىل  بال�شكر  تقدم  كما  البحرين«.  يف  ال�شحية  الرعاية 

موؤ�ش�شة »متكني« وجميع امل�شت�شفيات اخلا�شة امل�شرتكة 

بالربنامج لدعمهم لهذا الربنامج.

وجامعة البحرين الطبية هي موؤ�ش�شة علوم �شحية 

تغيري  لإحداث  والبحث  التعليم  على  تركز  ربحية  غري 

اإيجابي يف جميع جمالت �شحة الإن�شان.

من  مكونة  التاريخ  طالب  من  جمموعة  قامت 

ميني�شوتا،  نورثفيلد،  كارلتون،  كلية  من  طالًبا   20

م�شت�شفى  بزيارة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

الثالثاء 24 مايو  املنامة، يوم  الأمريكية يف  الإر�شالية 

الدكتور  امل�شاعد،  التاريخ  اأ�شتاذ  قادهم  حيث   ،2022

جون ثابتي ويلي�س.

التمري�س،  مديرة  بود،  دي  اإليز  رحبت  وقد 

بالزائرين،  امل�شت�شفى  ق�شي�س  بول دويت�س،  والق�شي�س 

الت�شالت  مدير  اإندروباتي،  جويل  لهم  قدم  حيث 

املمتد  امل�شت�شفى  تاريخ  عن  تقدميًيا  ا  عر�شً املوؤ�ش�شية، 

لقرابة 120 عاًما، وبعد ذلك اأخذهم بجولة ميدانية يف 

اأنحاء مباين امل�شت�شفى.

لدولة  بجولة  قاموا  الطالب  اأن  بالذكر  اجلدير 

ومملكة  عمان  و�شلطنة  املتحدة  العربية  الإمارات 

البحرين، من اأجل جتربة ثقافية وتاريخية، وقد اختاروا 

م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية لأهميتها التاريخية.

ت�شوير: عبدعلي قربان

ال�شيخ فهد بن �شلمان يح�شر حفل تخرج 

جنله ال�شيخ في�شل من جامعة »نورث اإي�شرتن«

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  �شلمان  بن  فهد  ال�شيخ  احتفل 

بتخرج جنله ال�شيخ في�شل بن فهد بن �شلمان اآل خليفة من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإي�شرتن« يف  جامعة »نورث 

ومن  الأعمال  ريادة  تخ�ش�س  يف  البكالوريو�س  ب�شهادة 

ثم ح�شوله على درجة املاج�شتري يف ال�شيا�شات العامة.

واأعرب ال�شيخ فهد بن �شلمان اآل خليفة بهذه املنا�شبة 

هذه  في�شل  ال�شيخ  اأبنه  بتحقيق  وغبطته  �شعادته  عن 

وتركيز  جهد  من  بذله  ما  على  مثنًيا  امل�شرفة،  النتائج 

ومثابرة يف عملية التح�شيل الأكادميي وهو ما داأب عليه 

بلوغ  حتى  املدر�شي  التعليم  مراحل  منذ  في�شل  ال�شيخ 

التعليم اجلامعي و�شولً اإىل ما حققه اليوم من نتائج يف 

الدرا�شات الأكادميية.

في�شل  ال�شيخ  لنجله  �شلمان  بن  فهد  ال�شيخ  داعًيا 

مبزيد من التوفيق والتقدم يف حياته العلمية والعملية، 

ليخدم وطنه وقيادته الر�شيدة حفظها اهلل. كما رفع ال�شيخ 

والتربيكات  التهاين  خال�س  في�شل  ال�شيخ  وابنه  فهد 

بن  عبداهلل  بن  �شلمان  ال�شيخ  معايل  العزيزين  للوالدين 

حمد اآل خليفة و�شمو ال�شيخة ثاجبة بنت �شلمان بن حمد 

القيمة  توجيهاتهما  كانت  التي  اهلل،  حفظهما  خليفة  اآل 

من  املزيد  لتحقيق  وحافًزا  به  يقتدي  نربا�ًشا  وال�شديدة 

النجاح والإجنازات.

اإىل  ال�شكر  فهد  بن  في�شل  ال�شيخ  رفع  جانبه  ومن 

يف  وامل�شاندة  العون  يد  له  قدما  اللذين  ووالدته  والده 

اجلامعية  للمرحلة  و�شوله  حتى  حياته  مراحل  جميع 

وحتقيق هذا الإجناز، واإىل جميع مدر�شيه، وكذلك اأع�شاء 

الكادر الأكادميي يف اجلامعة.

التهاين  في�شل  ال�شيخ  وابنه  فهد  ال�شيخ  تلقى  كما 

والتربيكات من اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة اأفراد 

العائلة املالكة وامل�شوؤولني يف البالد والعديد من املعارف 

واملحبني.
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�شركة اإبراهيم خليل كانو حت�شل على جائزة 

عاملية من جمموعة تويوتا ملعدات مناولة املواد

اإبراهيم  �شركة  يف  املواد  ومناولة  الهند�شة  ق�شم  ح�شل 

مبملكة  تويوتا  ل�شيارات  احل�شري  الوكيل  كانو،  خليل 

اأدائها  عن  وذلك  املرموقة،   TMHI جائزة  على  البحرين، 

املتميز يف املبيعات. 

تويوتا  ل�شركة  ال�شناعي  الذراع  املواد  مناولة  ق�شم  ُيعد 

كاأف�شل  كانو  اإبراهيم خليل  �شركة  تكرمي  لل�شيارات. وقد مت 

العمالء  ودعم  املبيعات  جمايل  يف  لتميزها  وذلك  موزع، 

يف  املميز  واأدائها  املعدات  من  مبيعاتها  منو  بعد  وخا�شة 

اخلدمات وتوفري قطع الغيار.

املميزة،  البالتيني  النادي  جائزة  على  ال�شركة  وح�شلت 

وذلك بعد حتقيق اأهدافها من ح�شة ال�شوق ملدة ثالث �شنوات 

على التوايل. ت�شلم اجلائزة عن ال�شركة اإ�شماعيل اأكرب املدير 

اأندراو�س م�شاعد  اإىل جانب ه�شام  التنفيذي للمبيعات  العام 

املدير العام لق�شم الهند�شة ومناولة املواد. 

اإىل  يعود  الفوز  هذا  حتقيق  يف  الف�شل  اأن  ه�شام  واأكد 

الدعم املتوا�شل لإدارة ال�شركة العليا وما بذله فريقا املبيعات 

مهام  اأداء  يف  ملحوظ  وتفاٍن  ا�شتثنائية  جهود  من  والدعم 

عملهم على اأكمل وجه. هذا بالإ�شافة اإىل تد�شني �شركة اإبراهيم 

بتوفري خمتلف  ومتخ�ش�شة  �شاملة  من�شاأة  اأكرب  كانو  خليل 

خدمات املركبات التجارية يف اململكة .

وقام �شام كولز، نائب رئي�س تويوتا ملعدات مناولة املواد 

»لطاملا  املنا�شبة:  بهذه  له  كلمة  يف  وعلَّق  اجلائزة  بت�شليم 

عرفت �شركة اإبراهيم خليل كانو بجهودها املخل�شة لاللتزام 

مبعايري ومبادئ عالمة تويوتا وكذلك بريادتها لقطاع النقل 

يف مملكة البحرين، ول عجب يف ح�شولها على هذه اجلائزة 

كانو على  اإبراهيم خليل  �شركة  بتميز  اليوم. نحن فخورون 

وريادتها كوكيل معدات تويوتا ملناولة املواد. نهنئكم على هذا 

الإجناز وناأمل اأن حتققوا املزيد من الإجنازات يف امل�شتقبل«.

االفتتاح الر�شمي ملركز مات�شكي للأ�شنان واجللدية والتجميل مبنطقة ال�شيف

مت الفتتاح الر�شمي ملركز مات�شكي لالأ�شنان واجللدية والتجميل برعاية ال�شفري 

وال�شعودية  البحرين  من  ال�شخ�شيات  كبار  وح�شور  �شريفا�شتافا  بيو�س  الهندي 

واحتفال مميز يف فندق الريتز كارلتون. واأ�شاد ال�شفري باحلكومة البحرينية، وقال 

اإن هذا امل�شروع دليل على الثقة التي ميتلكها رواد الأعمال الهنود يف ال�شتثمار يف 

مملكة البحرين، واأ�شاف اأنه يعتقد باأن املركز �شيكون اإ�شافة قوية للقطاع ال�شحي 

يف البحرين.

الأ�شنان  زراعة  مثل  والتجميلية  العالجية  الأ�شنان  يقدم جميع خدمات  املركز 

الأ�شنان  تبيي�س  وكذلك  وال�شفاف  املعدين  الأ�شنان  وتقومي  الأ�شنان  وتركيبات 

على  احلائز  الأ�شنان  تقومي  اأخ�شائي  الأ�شنان  فريق  ويراأ�س  هوليوود،  وابت�شامة 

الطبي  املدير  من�شب  ي�شغل  والذي  اأن�شاري  طارق  الدكتور  اجلوائز  من  العديد 

علي  حممد  دكتور  الأ�شنان  ع�شب  اأخ�شائي  الأ�شنان  طب  فريق  وي�شم  للمركز، 

الأ�شنان  وزراعة  الفم  جراحة  واأخ�شائي  ر�شمي  الدكتورة  الرتكيبات  واأخ�شائية 

دكتور وائل وطبيب الأ�شنان دكتور اأحمد.

البوتوك�س  مثل  التجميلية  العالجات  جميع  والتجميل  اجللدية  ق�شم  ويقدم 

والفيلر ونانوبور واإزالة ال�شعر بالليزر والهيدرا في�شل ونحت اجل�شم، وي�شم فريق 

التجميل ا�شت�شاري الأمرا�س اجللدية والتجميل الدكتورة اإميان اأبو�شتة والأخ�شائي 

الدكتور حممد عالء. 

جامعة البحرين الطبية حتتفي بنجاح برنامج 

التمري�ض امل�شرتك مع »متكني« وامل�شت�شفيات اخلا�شة

طلب من الواليات املتحدة يزورون 

م�شت�شفى االإر�شالية االأمريكية يف املنامة

عقدت الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا - جامعة 

بح�شور  اجتماًعا  البحرين«   RCSI« الطبية  البحرين 

امل�شت�شفيات  وجمعية  »متكني«،  من  املوظفني  كبار 

اخلا�شة، وجمموعة الروؤ�شاء التنفيذيني من امل�شت�شفيات 

اخلا�شة، ملناق�شة ال�شراكات و�شبل التعاون املختلفة يف 

جمال التدريب ال�شريري والبحث والتعليم وغريها من 

م�شاريع الرعاية ال�شحية.

العتوم،  �شمري  الربوفي�شور  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

اإجنازات  اأكرب  من  »اإن  الطبية:  البحرين  جامعة  رئي�س 

طالًبا   25 ت�شجيل  هو  الآن  حتى  امل�شرتك  تعاوننا 

بحرينًيا للدرا�شة يف اجلامعة وح�شولهم على التدريب 

متكني،  برنامج  من  بدعم  التمري�س  جمال  يف  الالزم 

ال�شحية  الرعاية  قطاع  يف  قريًبا  توظيفهم  و�شيتم 

اخلا�س. وناأمل يف تعزيز الزخم لهذا الربنامج امل�شرتك 

الذي بداأ يف عام 2019. ومن بني اإجنازات هذا التعاون 

�شريرية وبحثية لطالب جامعة  فر�س  تطوير  امل�شرتك 

خريجي  مهارات  تدعم  اأن  �شاأنها  من  الطبية  البحرين 

قطاع  يفيد  ب�شكل  جامعتنا  يف  والتمري�س  الطب  كلية 

اإىل  بال�شكر  تقدم  كما  البحرين«.  يف  ال�شحية  الرعاية 

موؤ�ش�شة »متكني« وجميع امل�شت�شفيات اخلا�شة امل�شرتكة 

بالربنامج لدعمهم لهذا الربنامج.

وجامعة البحرين الطبية هي موؤ�ش�شة علوم �شحية 

تغيري  لإحداث  والبحث  التعليم  على  تركز  ربحية  غري 

اإيجابي يف جميع جمالت �شحة الإن�شان.

من  مكونة  التاريخ  طالب  من  جمموعة  قامت 

ميني�شوتا،  نورثفيلد،  كارلتون،  كلية  من  طالًبا   20

م�شت�شفى  بزيارة  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

الثالثاء 24 مايو  املنامة، يوم  الأمريكية يف  الإر�شالية 

الدكتور  امل�شاعد،  التاريخ  اأ�شتاذ  قادهم  حيث   ،2022

جون ثابتي ويلي�س.

التمري�س،  مديرة  بود،  دي  اإليز  رحبت  وقد 

بالزائرين،  امل�شت�شفى  ق�شي�س  بول دويت�س،  والق�شي�س 

الت�شالت  مدير  اإندروباتي،  جويل  لهم  قدم  حيث 

املمتد  امل�شت�شفى  تاريخ  عن  تقدميًيا  ا  عر�شً املوؤ�ش�شية، 

لقرابة 120 عاًما، وبعد ذلك اأخذهم بجولة ميدانية يف 

اأنحاء مباين امل�شت�شفى.

لدولة  بجولة  قاموا  الطالب  اأن  بالذكر  اجلدير 

ومملكة  عمان  و�شلطنة  املتحدة  العربية  الإمارات 

البحرين، من اأجل جتربة ثقافية وتاريخية، وقد اختاروا 

م�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية لأهميتها التاريخية.

ت�شوير: عبدعلي قربان

ال�شيخ فهد بن �شلمان يح�شر حفل تخرج 

جنله ال�شيخ في�شل من جامعة »نورث اإي�شرتن«

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  �شلمان  بن  فهد  ال�شيخ  احتفل 

بتخرج جنله ال�شيخ في�شل بن فهد بن �شلمان اآل خليفة من 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  اإي�شرتن« يف  جامعة »نورث 

ومن  الأعمال  ريادة  تخ�ش�س  يف  البكالوريو�س  ب�شهادة 

ثم ح�شوله على درجة املاج�شتري يف ال�شيا�شات العامة.

واأعرب ال�شيخ فهد بن �شلمان اآل خليفة بهذه املنا�شبة 

هذه  في�شل  ال�شيخ  اأبنه  بتحقيق  وغبطته  �شعادته  عن 

وتركيز  جهد  من  بذله  ما  على  مثنًيا  امل�شرفة،  النتائج 

ومثابرة يف عملية التح�شيل الأكادميي وهو ما داأب عليه 

بلوغ  حتى  املدر�شي  التعليم  مراحل  منذ  في�شل  ال�شيخ 

التعليم اجلامعي و�شولً اإىل ما حققه اليوم من نتائج يف 

الدرا�شات الأكادميية.

في�شل  ال�شيخ  لنجله  �شلمان  بن  فهد  ال�شيخ  داعًيا 

مبزيد من التوفيق والتقدم يف حياته العلمية والعملية، 

ليخدم وطنه وقيادته الر�شيدة حفظها اهلل. كما رفع ال�شيخ 

والتربيكات  التهاين  خال�س  في�شل  ال�شيخ  وابنه  فهد 

بن  عبداهلل  بن  �شلمان  ال�شيخ  معايل  العزيزين  للوالدين 

حمد اآل خليفة و�شمو ال�شيخة ثاجبة بنت �شلمان بن حمد 

القيمة  توجيهاتهما  كانت  التي  اهلل،  حفظهما  خليفة  اآل 

من  املزيد  لتحقيق  وحافًزا  به  يقتدي  نربا�ًشا  وال�شديدة 

النجاح والإجنازات.

اإىل  ال�شكر  فهد  بن  في�شل  ال�شيخ  رفع  جانبه  ومن 

يف  وامل�شاندة  العون  يد  له  قدما  اللذين  ووالدته  والده 

اجلامعية  للمرحلة  و�شوله  حتى  حياته  مراحل  جميع 

وحتقيق هذا الإجناز، واإىل جميع مدر�شيه، وكذلك اأع�شاء 

الكادر الأكادميي يف اجلامعة.

التهاين  في�شل  ال�شيخ  وابنه  فهد  ال�شيخ  تلقى  كما 

والتربيكات من اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة اأفراد 

العائلة املالكة وامل�شوؤولني يف البالد والعديد من املعارف 

واملحبني.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12101/pdf/INAF_20220526004208702.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/962791/News.html
https://www.alayam.com/online/local/962705/News.html
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 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
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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
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»AGRO BH«.. أول منصة 
إلكترونية زراعية فى البحرين

حجز زبدة الفول السوداني 
 »JIF« لالشتباه بتلوثها 

بـ »السالمونيال«

  »تمكين«: انطالق
  الدفعة األولى من

 دورات تحليل البيانات 

 مطار البحرين يحصد 
 جائزة المطارات الخضراء

في المستوى الفضي
06 09 09 09 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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استحداث 3 لجان رئيسة 
لـ»وقف عيسى بن سلمان التعليمي«

أكد س��مو الش��يخ عيس��ى بن س��لمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف 
عيس��ى بن س��لمان التعليمي الخي��ري أهمية مواصل��ة خلق الف��رص التعليمية 
النوعية أمام أبناء مملكة البحرين، وتقرر تشكيل 3 لجان رئيسة تتبع مجلس أمناء 
وقف عيس��ى بن س��لمان التعليمي الخيري وهي لجنة التدقي��ق والحوكمة، ولجنة 
التعليم والجودة، بجانب لجنة االس��تثمار وإدارة األمالك، وتلتقي أدوارها بش��كٍل 
رئيس حول وضع إستراتيجية لتحقيق اإليرادات بشكل مستدام، وتعزيز الشراكات 

على األصعدة كافة.
جهاز طبي ينهي اإلجراء في 60 دقيقة عوضًا عن 8 ساعات

 انخفاض منحنى وفيات 
»السكلر« في البحرين ٪42

أّكدت إحصائيات رس��مية حديث��ة، انخفاض منحنى 
وفي��ات م��رض فق��ر ال��دم المنجلي »الس��كلر« في 
البحرين بنس��بٍة 42% مقارنة بي��ن األعوام 2012-
2016 و2017-2021، ف��ي ظ��ل االهتم��ام الكبي��ر 
ال��ذي توليه المملك��ة لملف أمراض ال��دم الوراثية 
وعلى رأس��ها »الس��كلر«، وس��عيها لتمكين جميع 
المواطني��ن والمقيمي��ن م��ن الحصول عل��ى رعاية 

صحية شاملة ونوعية ومستدامة.
وب��دأ اهتم��ام البحرين بهذا الملف ف��ي وقٍت مبكر 
عبر إطالق برنامج مكافحة األمراض الوراثية وإنشاء 
وح��دة أمراض ال��دم الوراثي��ة بمجمع الس��لمانية 
الطبي ف��ي عام 1984، التي أصبحت في عام 2014 
مرك��زًا متخصصًا ألم��راض الدم الوراثي��ة لتقديم 
الرعاي��ة الصحي��ة المتقدمة لمرض��ى أمراض الدم 
الوراثية بشكٍل عام، ومرضى السكلر« بشكٍل خاص.

من جانب آخر، ش��هدت عملية نقل واستبدال الدم 
لمرض��ى »الس��كلر« نقل��ة نوعية، حيث ت��ّم توفير 
جه��از طبي متطور يس��تغرق س��اعة واح��دة فقط 
إلنهاء اإلجراء عوضًا عن 8 س��اعات معمول بها في 

السابق.

خالد بن أحمد: إحالل السالم مصلحة 
مشتركة للمنطقة وعامل لتعزيز استقرارها

أكد مستش��ار جاللة الملك للشؤون الدبلوماس��ية الشيخ خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة، أن إحالل السالم مصلحة مشتركة لدول المنطقة ولتعزيز 
اس��تقرارها. وأضاف، خالل مشاركته في أعمال جلسة نقاشية حول مستقبل 
»االتفاقي��ات اإلبراهيمية« ضمن االجتماع الس��نوي للمنت��دى االقتصادي 
العالمي 2022 بدافوس، أن توقيع اتفاق تأييد السالم بين مملكة البحرين 
ودولة إسرائيل يعكس النهج الحكيم لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد المعظم، القائم على 

االنفتاح والتواصل مع دول العالم ألجل خير وتقدم الجميع.

 الفروف يقوم بجولة عربية 
تشمل البحرين والسعودية

كش��ف  وزير الخارجية الروس��ي   س��يرغي الف��روف  عن جولة 
عربية قادمة له وعن تحضيرات لعقد قمة روسية - عربية، 
معلنًا أنه س��يقوم قريبًا بجولة في المنطقة العربية تشمل  

البحرين  و السعودية .
ولف��ت في لقاء تلفزيون��ي عبر قناة » روس��يا اليوم « إلى أن 
التحضيرات قائمة اآلن لعقد قمة روسية جزائرية في أقرب 

فرصة.

مدفوعًا بـ»الصناعة« وإعادة فتح القطاعات

 »النقد الدولي«: 3.4٪ نمو 
االقتصاد البحريني في 2022

أنس األغبش  «

توق��ع صن��دوق النق��د الدولي تس��ارع نمو 
االقتص��اد البحرين��ي إل��ى 3.4% ف��ي ع��ام 
2022، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي غير 
النفطي بمق��دار 4%، مدفوع��ًا بزيادة نمو 
قطاع الصناعة وإعادة فتح االقتصاد بشكل 

كامل. 
وأك��د الصندوق، ف��ي ختام جول��ة قام بها 
فريق م��ن خبراء الصن��دوق إل��ى البحرين، 
برئاس��ة عصماء الجنايني لعقد مناقش��ات 

م��ع المملكة ف��ي إط��ار مش��اورات المادة 
الرابع��ة لع��ام 2022، أن اآلف��اق الحالي��ة 
ألسعار النفط تتيح الفرصة لالستمرار في 
إج��راء إصالح��ات طموحة في ظ��ل الظروف 
االقتصادي��ة المواتي��ة لوض��ع الدين على 

مسار تنازلي ثابت.
وأكدت الجنايني أنه مع التعافي االقتصادي 
وارتفاع أسعار النفط، تقلص عجز الموازنة 
إل��ى 6.8% م��ن إجمالي النات��ج المحلي في 
ع��ام 2021، بينم��ا تقل��ص عج��ز المالية 
العامة الكلي إلى 11.1% من إجمالي الناتج 

المحلي بع��د أن بل��غ -17.9% من إجمالي 
الناتج المحلي في عام 2020. 

وأضافت أن حزمة الدعم الحكومية المقدمة 
إلى القطاعين الخاص والمصرفي، ساعدت 
عل��ى احتواء خس��ائر الوظائ��ف والضغوط 
التي فرضتها األزمة على الشركات. وأكدت، 
اس��تمرار التعافي التدريج��ي من الجائحة، 
بينما أدت ع��ودة زخم اإلصالح��ات المالية 
العامة وارتفاع أس��عار النفط إلى التخفيف 
م��ن مكامن الضع��ف على صعي��د المالية 

العامة والحساب الخارجي.

 تقلص عجز الموازنة لـ٪6.8 
بـ2021.. و6.7٪ فائض الحساب الجاري

انخفاض الدين الحكومي في 2021 إلى ٪129 

 إصالحات طموحة لخفض 
عجز المالية العامة والدين العام

حزمة الدعم ساعدت على احتواء خسائر الوظائف

 مخطط الغتيال بوش بتوجيه 
من عناصر إرهابية في قطر

األمريكي��ة،  الس��لطات  اعتقل��ت 
الدولة  بتنظي��م  مرتبط��ًا  عراقي��ًا 
البعث  اإلسالمية »داعش«، وحزب 
العراق��ي الس��ابق ووّجه��ت إلي��ه 
تهم��ة التحضير لمحاول��ة اغتيال 
الرئيس األس��بق جورج بوش االبن 

بتخطيط من جماعة مقرها قطر.
وذكرت النياب��ة العامة في أوهايو 
في بيان أن ش��هاب أحمد ش��هاب 
52 عام��ًا مّتهم بمس��اعدة ودعم 
مؤام��رة تهدف إلى قت��ل الرئيس 
المتح��دة جورج  للواليات  األس��بق 

دبليو بوش.
وأوض��ح البي��ان أّن ش��هاب ح��اول 
تجنيد عراقيي��ن آخرين وإحضارهم 
لتنفي��ذ الهج��وم وأج��رى عمليات 
استكش��اف واس��تطالع في داالس 

أماك��ن  ق��رب  تكس��اس  بوالي��ة 
الجمه��وري  بالرئي��س  مرتبط��ة 

األسبق 2009-2001.
ووصل شهاب بش��كل قانوني إلى 

 2020 ع��ام  المتح��دة  الوالي��ات 
بي��ن  وأق��ام  س��ياحية  بتأش��يرة 
كولومبوس في والية أوهايو شمال 
يطل��ب  أن  قب��ل  وإنديانابولي��س 

اللجوء.
وأجرى شهاب، اتصاالت مؤخرًا مع 
صديق في قطر، كان وزيرًا س��ابقًا 
ف��ي عهد ص��دام، ولدي��ه إمكانية 

الوصول إلى مبالغ مالية كبيرة.
وأوضح��ت النيابة العامة أّنه في 
أكتوب��ر وديس��مبر 2021، تلّقى 
ش��هاب عش��رات آالف الدوالرات 
لتأمين وصول هذا الشخص الذي 
كان في الحقيقة مختلقًا، مشيرة 
إل��ى أن التواص��ل كان منّس��قًا 
تح��ت إدارة مكت��ب التحقيق��ات 

الفدرالي.

جورج دبليو بوش

 »األعلى للصحة«: تطبيق 
تأمين األجانب على مرحلتين

 Aon وق��ع المجلس األعل��ى للصحة الفريق اتفاقية التع��اون بين المجلس األعلى للصحة وش��ركة
لتطبي��ق مش��روع التأمي��ن عل��ى المقيمي��ن األجانب. ويتك��ون مش��روع التأمين عل��ى المقيمين 
من مرحلتين، حيث تم االنتهاء من المرحلة األولى للمش��روع التي تش��مل دراس��ة الس��وق ووضع 

اإلستراتيجية لتطبيق المشروع بما يتناسب مع طبيعة سوق التأمين الصحي.
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واشنطن: لن نسمح إليران بحيازة سالح نووي
  أمريكا: عقوبات على شبكة 

غسيل أموال تسهل بيع النفط اإليراني
فرضت الواليات المتحدة، األربعاء، 
عقوبات على شبكة دولية لتهريب 
النف��ط وغس��يل األم��وال يقودها 
الق��دس  فيل��ق  ف��ي  مس��ؤولون 
بالح��رس الثوري اإليراني س��هلت 
بيع ما قيمته مئ��ات الماليين من 
ال��دوالرات م��ن النف��ط اإليران��ي 
لصالح فيلق القدس وجماعة حزب 

اهلل اللبنانية.
وقال��ت الوزارة في بيان إن ش��بكة 
تهريب النفط ه��ذه كانت بمثابة 
عنص��ر حاس��م ف��ي جم��ع عائدات 

النفط لصالح إيران.
وأضاف��ت الخارجي��ة أنه��ا صنفت 
ه��ذه الش��بكة ضم��ن المنظمات 

اإلرهابية.
وتعتب��ر ه��ذه العقوب��ات تأكي��دا 
األميرك��ي  المبع��وث  لتصريح��ات 
إليران روبرت مالي في وقت س��ابق 

األربع��اء عن اس��تعداد واش��نطن 
لتش��ديد العقوب��ات عل��ى طهران 
إذا لم يتم التوص��ل معها التفاق. 
وح��ّذر مال��ي طه��ران م��ن تقديم 
طلبات »خارج إطار االتفاق النووي«، 
طلب��ات  أي  »س��نرفض  مضيف��ًا: 
إيرانية خارج االتفاق النووي«. وفي 
سياق متصل، قال جيم ريتش، كبير 

الجمهوريي��ن ف��ي لجن��ة العالقات 
الش��يوخ  مجل��س  ف��ي  الخارجي��ة 
األميرك��ي: »كان من الس��خافة أن 
إدارة الرئي��س األميركي جو بايدن 
فك��رت برفع الح��رس الث��وري عن 
قوائم اإلرهاب وهو يش��كل تهديدًا 
القوم��ي  ولألم��ن  لألميركيي��ن 

األميركي«.

 إيران اخترقت الوكالة الذرية 
وحصلت على وثائق سرية خطيرة

»الطاقة الذرية«: نحاول الحصول على 
أجوبة من إيران بخصوص قضايا عالقة

 اليونان: تسليم شحنة 
نفط إيرانية مصادرة ألمريكا 
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»سوق العمل«: ضبط 7 
مؤسسات تمارس »توريد 

العمالة المنزلية« دون ترخيص
ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل 7 مؤسسات مخالفة تمارس 
نش��اط وكاالت توري��د العمالة المنزلية بنظام الس��اعة دون 
ترخي��ص من قبل الهيئة، إلى جانب ضبط عدد من العامالت 
غي��ر النظاميات من ضمنه��ن عامالت من��ازل »هاربات« يتم 

توريدهن للجمهور.
ج��اء ذلك، خ��الل حمل��ة تفتيش��ية نظمه��ا قط��اع الضبط 
القانون��ي في الهيئ��ة بالتعاون م��ع اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية، وش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة 

الداخلية، في محافظة المحرق.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق هذه 
المؤسسات وإحالتهم إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، إلى 
جانب اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال العمالة المخالفة التي 
تتضمن الترحيل إلى الخارج وفقًا لآلليات القانونية المتبعة.

وأك��دت الهيئة الحرص عل��ى تنظيم س��وق العمل من خالل 
التص��دي للمؤسس��ات المخالفة وعدم الته��اون مع كل من 
يخال��ف القان��ون وف��ق المه��ام والصالحي��ات الت��ي يكفلها 
القان��ون، م��ن خ��الل تكثيف الجه��ود والحمالت التفتيش��ية 

لضبط المخالفين.

 وزير اإلعالم: إسهامات
  بارزة لـ»المناعي وعبداهلل« 
في مجال البحث العلمي

استقبل وزير اإلعالم علي بن محمد الرميحي الدكتور شمسان 
المناعي الذي أهداه نسخة من كتابه »التفكير الناقد«.

كم��ا اس��تقبل الدكت��ورة أم��ل عب��داهلل التي أهدته نس��خة 
م��ن رس��الة الدكتوراه بعن��وان »التحليل الس��يميائي للصور 

الفوتوغرافية في الصحافة الورقية ودالالتها لدى الشباب«.
وأش��اد الوزير بجه��ود الباحثي��ن، معربًا عن فخ��ره واعتزازه 
بالك��وادر الوطني��ة وإس��هاماتهم الب��ارزة في مج��ال البحث 

واإلصدار العلمي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

 وكيل اإلعالم: مهرجان
 الخليج لإلذاعة والتلفزيون

أحد الملتقيات المهمة

عقدت اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون 
اجتماع��ًا اس��تثنائيًا عبر االتص��ال المرئي برئاس��ة وكيل 
وزارة اإلع��الم الدكت��ور عبدالرحم��ن محم��د بح��ر وبحضور 
جهاز إذاعة وتلفزيون الخلي��ج وممثلي وزارات اإلعالم بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألمانة العامة لدول 

المجلس.
وناقش��ت اللجن��ة تحديد الموع��د الجديد إلقام��ة مهرجان 
الخلي��ج لإلذاع��ة والتلفزي��ون الخامس عش��ر بع��د تأجيل 
تنظيم��ه المقرر في الفترة من 17 حتى 19 مايو الجاري إثر 
وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه اهلل 
وإعالن الحداد الرس��مي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ودول الخلي��ج العربي��ة، وت��م االتف��اق على تحدي��د الفترة 
21 حتى 23 من يونيو المقبل موعدًا جديدًا لتنظيم مهرجان 

الخليج لإلذاعة والتلفزيون الذي تستضيفه البحرين.
كما ناقش��ت اللجن��ة الدائم��ة لمهرجان تلفزي��ون الخليج 
لإلذاع��ة والتلفزي��ون ع��ددًا م��ن الموضوع��ات اإلجرائي��ة 
والتنظيمية المتصلة بإقام��ة المهرجان، وما يتضمنه من 

ندوات ومعرض لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.
وأكد الدكت��ور عبد بحر أن وزارة اإلعالم بتوجيهات من وزير 
اإلع��الم علي بن محمد الرميحي تضع كافة إمكاناتها إلبراز 
هذا الحدث الذي يمثل أحد الملتقيات المهمة على مستوى 
دول الخلي��ج العرب��ي وال��ذي تعت��ز البحرين باس��تضافته 
والعم��ل عل��ى اس��تمراره كحلق��ة متصلة تجس��د التعاون 
اإلعالم��ي الوثي��ق بين دول مجل��س التع��اون الخليجي في 

مختلف قطاعاته.

 انخفاض منحنى وفيات 
»السكلر« في البحرين ٪42

أّكدت إحصائيات رس��مية حديث��ة انخفاض منحنى 
وفيات م��رض فق��ر ال��دم المنجلي »الس��كلر« في 
البحرين بنس��بٍة تصل إلى 42% مقارنة بين األعوام 
2012-2016 و2017-2021، ف��ي ظ��ل االهتم��ام 
الكبي��ر ال��ذي توليه المملك��ة لملف أم��راض الدم 
الوراثية وعلى رأسها »الس��كلر«، وسعيها لتمكين 
جمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن م��ن الحصول على 

رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة.
وب��دأ اهتمام البحرين بهذا المل��ف في وقٍت مبكر، 
عبر إطالق برنامج مكافحة األمراض الوراثية وإنشاء 
وح��دة أمراض ال��دم الوراثي��ة بمجمع الس��لمانية 
الطب��ي في عام 1984، التي أصبحت في عام 2014 
مرك��زًا متخصصًا ألم��راض الدم الوراثي��ة لتقديم 
الرعاية الصحي��ة المتقدمة لمرض��ى أمراض الدم 
الوراثية بشكٍل عام، ومرضى السكلر« بشكٍل خاص. 
كما كانت المملكة سّباقة في تدشين خدمة فحص 
م��ا قبل الزواج لمكافحة األم��راض الوراثية في عام 
1993، وال��ذي أصبح فحصًا إلزامي��ًا عام 2004، في 
خط��وٍة مهّمة لرف��ع الوعي المجتمع��ي والحّد من 
انتش��ار األمراض الوراثية، باإلضافة إلى إنشاء أّول 

عيادة لأللم المزمن عام 2012.
ومع هذه الخطوات االستباقية تحرص البحرين على 
أن تك��ون البروتوك��والت العالجي��ة المطّبقة على 
المرضى مطابقة ألح��دث البروتوكوالت المعتمدة 
عالمي��ًا، وتس��عى لتوفير أحدث العالج��ات الطبية، 
والت��ي كان آخره��ا دواء »كريزانليزوم��اب«، ال��ذي 
ُيعّد أول عالٍج ُمكتش��ف من��ذ 20 عامًا لعالج مرضى 

»السكلر«، والذي وّجه صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بإدخاله ضمن البروتوكول العالجي للمرضى 
ف��ي البحرين بع��د اس��تكمال التجارب الس��ريرية 
الالزم��ة، حيث ت��م الب��دء فعليًا ف��ي إدخاله ضمن 
البروتوك��ول العالجي مطلع العام الجاري، من خالل 
عيادة خاصة في مركز أم��راض الدم الوراثية، التي 
استهدفت في المرحلة األولى 80 مريضًا، ما يؤّكد 
الحرص عل��ى صحة وس��المة المجتم��ع واعتبارها 

أولوية قصوى دائمة.
وفي س��ياٍق متصل ش��هدت عملية نقل واس��تبدال 
الدم لمرضى »السكلر« نقلة نوعية، حيث تّم توفير 
جه��از طبي متطور يس��تغرق س��اعة واح��دة فقط 
إلنهاء اإلجراء عوضًا عن 8 س��اعات معمول بها في 

السابق. 
كما تم تعزيز الخدمات العالجية الرئيسية بخدماٍت 
مس��اندة متميزة، ب��دءًا بمختبر متق��دم للجينات، 
يختص في دراسة أمراض الدم الوراثية والتشخيص 
والمع��دات  األجه��زة  أح��دث  باس��تخدام  الدقي��ق 
المختبري��ة، باإلضاف��ة إل��ى افتت��اح عي��ادة اآلالم 
المزمن��ة التي تق��دم من ضمن خدماته��ا الرعاية 
لمرضى »الس��كلر«، لمس��اعدتهم في التعامل مع 
نوب��ات األلم والتحكم به��ا عبر األدوي��ة والعادات 
الصحية المناسبة مع المتابعة الدورية المستمرة، 
فضاًل على التس��هيالت التي تم تدش��ينها في إطار 
الرعاي��ة الصحي��ة كخدمة التطبيب ع��ن ُبعد التي 
ُتتيح لمرضى »الس��كلر« الحصول على االستش��ارة 

الطبي��ة عن ُبع��د عوضًا ع��ن الحضور الش��خصي، 
باإلضافة إلى تدشين الخط الساخن.

إلى جانب ذلك، تم توفير الكوادر الصحية المؤهلة 
والمتخصص��ة ف��ي التعام��ل م��ع الحال��ة الصحية 
لمرضى »السكلر«، واستحداث المسميات الوظيفية 
المتخصص��ة ف��ي هذا الش��أن، م��ع تعزي��ز خبرات 
ه��ذه الك��وادر عبر برنام��ج »الطبيب الزائ��ر« الذي 
يتيح االلتقاء باستش��اريين وأطباء متخصصين من 
مختلف دول العالم، بما ُيعزز المعارف الطبية. كما 
تم تدش��ين برنامج تعليم مستمر لتدريب الطاقم 
التمريضي على الرعاية الخاصة بمرضى »السكلر«، 
فض��اًل على عقد ال��ورش التدريبي��ة المتنوعة التي 
تس��تهدف رفع كفاءة الطواقم الطبية والتمريضية 
والفنية واإلدارية بش��كٍل عام، باإلضافة إلى تنظيم 
المؤتم��رات والن��دوات العلمية التي تس��اهم في 
مواكبة المستجدات الصحية على الصعيد العالمي 

بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة.
وتّم إيالء البحوث والدراس��ات الطبية أهمية بالغة، 
لما لها من أثٍر كبير في تحسين الخدمات الصحية، 
حيث تّم تشجيع الكوادر الصحية على إجراء الدراسات 
العلمي��ة التي تتن��اول التجرب��ة العالجية لمرضى 
»السكلر«، س��واًء على صعيد الخدمات التشخيصية 
والعالجي��ة، أو عل��ى صعيد اإلجراءات والسياس��ات 
والتوعي��ة  الوقاي��ة  صعي��د  عل��ى  أو  الُمّتبع��ة، 
المتخصص��ة، باإلضافة إلى المتابعة المس��تمرة 
لمؤش��رات القياس على المس��تويات كافة، بهدف 

التقييم المستمر ورصد فرص التحسين الممكنة.

استبدال 124 جهازًا طبيًا في »السلمانية«.. المستشفيات الحكومية:

 تخصيص غرفة لألطفال 
في العيادات الخارجية للجراحات البسيطة

أكد رئيس مجل��س أمناء المستش��فيات الحكومية 
الشيخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة، بدء اإلعداد 
للتنوي��م الداخل��ي وتخصي��ص غرف��ة لألطفال في 
العي��ادات الخارجي��ة للجراحات البس��يطة، وكذلك 

.ISO15189 حصول المختبر على اعتماد الجودة
ج��اء ذلك، ل��دى ترؤس��ه، االجتماع ال��دوري الثاني 
بحض��ور أعض��اء المجل��س، والرئي��س التنفي��ذي 
للمستش��فيات الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء اإلدارة التنفيذية في المستشفيات 
الحكومية. ونوه رئيس مجلس أمناء المستش��فيات 
الحكومية بالرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، ولصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما 
توليه الحكوم��ة من اهتمام بال��غ للقطاع الصحي 

بما يسهم في االرتقاء بجودة الخدمات الصحية.ش
ووقف المجلس على االستعدادات القائمة لتطبيق 
عملي��ة االعتماد على المستش��فى وفقًا لمتطلبات 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
والت��ي ته��دف إل��ى ضم��ان االمتث��ال لألنظم��ة 
والمعايي��ر المعتم��دة بما يس��هم في رف��ع جودة 

وكفاءة الخدمات الصحية.
كما بحث المجلس تحديث مؤشرات األداء الرئيسية 
مش��روع  ومس��تجدات  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
التسيير الذاتي انسجامًا مع أهداف ومبادرات تطوير 

قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وتط��رق االجتماع إلى بحث عدد من المواضيع التي 
تتعلق برس��وم الرخص والملفات الطبية والتقارير 
الطبية الخاصة بقس��م األش��عة. كما ت��م التطرق 
إلى عدٍد م��ن المحاور الهادف��ة لالرتقاء بالخدمات 

الصحي��ة المقدم��ة للمرض��ى ف��ي المستش��فيات 
الحكومية، وتقدي��م رعاية صحية ذات نوعيٍة عالية 
للجميع. واس��تعرض المجلس مس��تجدات مشاريع 
الصيانة بالمستشفيات الحكومية حيث تم االنتهاء 
م��ن 60% من مش��روع محطة تولي��د الكهرباء في 
مجم��ع الس��لمانية الطب��ي. أما بخصوص مش��روع 
اس��تبدال األجه��زة والمع��دات الطبي��ة لمختل��ف 
األقس��ام فقد تم��ت الموافقة على اس��تبدال 124 
جه��ازا. وفي م��ا يتعل��ق بمش��روع صيان��ة البنية 
التحتية، قامت المستش��فيات الحكومية بالتنسيق 
مع وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني بش��أن تقييم وتنفيذ مش��روع الصيانة، 
حي��ث عينت ال��وزارة فريقًا لتفق��د الموقع والوقوف 
عل��ى كاف��ة المتطلبات وأص��درت طلبًا الس��تدراج 

عروض اختيار الجهة االستشارية للمشروع.

 »البحرين الطبية«: توظيف 
25 طالبًا بحرينيًا قريبًا بالطب الخاص

عق��دت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - 
جامعة البحرين الطبي��ة )RCSI البحرين( اجتماعًا 
بحضور كب��ار الموظفين من »تمكي��ن«، وجمعية 
الرؤس��اء  ومجموع��ة  الخاص��ة،  المستش��فيات 
التنفيذيين من المستش��فيات الخاصة، لمناقش��ة 
الش��راكات وس��بل التع��اون المختلف��ة ف��ي مجال 
التدري��ب الس��ريري والبحث والتعلي��م وغيرها من 

مشاريع الرعاية الصحية.
وصرح رئيس جامعة البحرين الطبية سمير العتوم: 
»إن م��ن أكبر إنجازات تعاوننا المش��ترك حتى اآلن 
هو تس��جيل 25 طالبًا بحرينيًا للدراسة في الجامعة 
وحصولهم على التدريب الالزم في مجال التمريض 
بدعم من برنامج تمكين، وس��يتم توظيفهم قريبًا 

في قطاع الرعاية الصحية الخاص«. 
وأض��اف: »نأمل ف��ي تعزي��ز الزخم له��ذا البرنامج 
المشترك الذي بدأ في عام 2019. ومن بين إنجازات 
ه��ذا التع��اون المش��ترك تطوي��ر فرص س��ريرية 
وبحثية لطالب جامعة البحرين الطبية من ش��أنها 
أن تدع��م مهارات خريجي كلي��ة الطب والتمريض 
في جامعتنا بشكل يفيد قطاع الرعاية الصحية في 

البحرين«. كما تقدم بالش��كر إلى مؤسسة تمكين 
وجميع المستشفيات الخاصة المشتركة بالبرنامج 
لدعمه��م لهذا البرنامج. وجامع��ة البحرين الطبية 

ه��ي مؤسس��ة علوم صحي��ة غير ربحي��ة تركز على 
التعلي��م والبحث إلح��داث تغيير إيجاب��ي في جميع 

مجاالت صحة اإلنسان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/26/watan-20220526.pdf?1653542189
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/1007754
https://alwatannews.net/article/1007678
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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
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»سوق العمل«: ضبط 7 
مؤسسات تمارس »توريد 

العمالة المنزلية« دون ترخيص
ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل 7 مؤسسات مخالفة تمارس 
نش��اط وكاالت توري��د العمالة المنزلية بنظام الس��اعة دون 
ترخي��ص من قبل الهيئة، إلى جانب ضبط عدد من العامالت 
غي��ر النظاميات من ضمنه��ن عامالت من��ازل »هاربات« يتم 

توريدهن للجمهور.
ج��اء ذلك، خ��الل حمل��ة تفتيش��ية نظمه��ا قط��اع الضبط 
القانون��ي في الهيئ��ة بالتعاون م��ع اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية، وش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة 

الداخلية، في محافظة المحرق.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق هذه 
المؤسسات وإحالتهم إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، إلى 
جانب اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال العمالة المخالفة التي 
تتضمن الترحيل إلى الخارج وفقًا لآلليات القانونية المتبعة.

وأك��دت الهيئة الحرص عل��ى تنظيم س��وق العمل من خالل 
التص��دي للمؤسس��ات المخالفة وعدم الته��اون مع كل من 
يخال��ف القان��ون وف��ق المه��ام والصالحي��ات الت��ي يكفلها 
القان��ون، م��ن خ��الل تكثيف الجه��ود والحمالت التفتيش��ية 

لضبط المخالفين.

 وزير اإلعالم: إسهامات
  بارزة لـ»المناعي وعبداهلل« 
في مجال البحث العلمي

استقبل وزير اإلعالم علي بن محمد الرميحي الدكتور شمسان 
المناعي الذي أهداه نسخة من كتابه »التفكير الناقد«.

كم��ا اس��تقبل الدكت��ورة أم��ل عب��داهلل التي أهدته نس��خة 
م��ن رس��الة الدكتوراه بعن��وان »التحليل الس��يميائي للصور 

الفوتوغرافية في الصحافة الورقية ودالالتها لدى الشباب«.
وأش��اد الوزير بجه��ود الباحثي��ن، معربًا عن فخ��ره واعتزازه 
بالك��وادر الوطني��ة وإس��هاماتهم الب��ارزة في مج��ال البحث 

واإلصدار العلمي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

 وكيل اإلعالم: مهرجان
 الخليج لإلذاعة والتلفزيون

أحد الملتقيات المهمة

عقدت اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون 
اجتماع��ًا اس��تثنائيًا عبر االتص��ال المرئي برئاس��ة وكيل 
وزارة اإلع��الم الدكت��ور عبدالرحم��ن محم��د بح��ر وبحضور 
جهاز إذاعة وتلفزيون الخلي��ج وممثلي وزارات اإلعالم بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألمانة العامة لدول 

المجلس.
وناقش��ت اللجن��ة تحديد الموع��د الجديد إلقام��ة مهرجان 
الخلي��ج لإلذاع��ة والتلفزي��ون الخامس عش��ر بع��د تأجيل 
تنظيم��ه المقرر في الفترة من 17 حتى 19 مايو الجاري إثر 
وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه اهلل 
وإعالن الحداد الرس��مي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ودول الخلي��ج العربي��ة، وت��م االتف��اق على تحدي��د الفترة 
21 حتى 23 من يونيو المقبل موعدًا جديدًا لتنظيم مهرجان 

الخليج لإلذاعة والتلفزيون الذي تستضيفه البحرين.
كما ناقش��ت اللجن��ة الدائم��ة لمهرجان تلفزي��ون الخليج 
لإلذاع��ة والتلفزي��ون ع��ددًا م��ن الموضوع��ات اإلجرائي��ة 
والتنظيمية المتصلة بإقام��ة المهرجان، وما يتضمنه من 

ندوات ومعرض لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.
وأكد الدكت��ور عبد بحر أن وزارة اإلعالم بتوجيهات من وزير 
اإلع��الم علي بن محمد الرميحي تضع كافة إمكاناتها إلبراز 
هذا الحدث الذي يمثل أحد الملتقيات المهمة على مستوى 
دول الخلي��ج العرب��ي وال��ذي تعت��ز البحرين باس��تضافته 
والعم��ل عل��ى اس��تمراره كحلق��ة متصلة تجس��د التعاون 
اإلعالم��ي الوثي��ق بين دول مجل��س التع��اون الخليجي في 

مختلف قطاعاته.

 انخفاض منحنى وفيات 
»السكلر« في البحرين ٪42

أّكدت إحصائيات رس��مية حديث��ة انخفاض منحنى 
وفيات م��رض فق��ر ال��دم المنجلي »الس��كلر« في 
البحرين بنس��بٍة تصل إلى 42% مقارنة بين األعوام 
2012-2016 و2017-2021، ف��ي ظ��ل االهتم��ام 
الكبي��ر ال��ذي توليه المملك��ة لملف أم��راض الدم 
الوراثية وعلى رأسها »الس��كلر«، وسعيها لتمكين 
جمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن م��ن الحصول على 

رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة.
وب��دأ اهتمام البحرين بهذا المل��ف في وقٍت مبكر، 
عبر إطالق برنامج مكافحة األمراض الوراثية وإنشاء 
وح��دة أمراض ال��دم الوراثي��ة بمجمع الس��لمانية 
الطب��ي في عام 1984، التي أصبحت في عام 2014 
مرك��زًا متخصصًا ألم��راض الدم الوراثي��ة لتقديم 
الرعاية الصحي��ة المتقدمة لمرض��ى أمراض الدم 
الوراثية بشكٍل عام، ومرضى السكلر« بشكٍل خاص. 
كما كانت المملكة سّباقة في تدشين خدمة فحص 
م��ا قبل الزواج لمكافحة األم��راض الوراثية في عام 
1993، وال��ذي أصبح فحصًا إلزامي��ًا عام 2004، في 
خط��وٍة مهّمة لرف��ع الوعي المجتمع��ي والحّد من 
انتش��ار األمراض الوراثية، باإلضافة إلى إنشاء أّول 

عيادة لأللم المزمن عام 2012.
ومع هذه الخطوات االستباقية تحرص البحرين على 
أن تك��ون البروتوك��والت العالجي��ة المطّبقة على 
المرضى مطابقة ألح��دث البروتوكوالت المعتمدة 
عالمي��ًا، وتس��عى لتوفير أحدث العالج��ات الطبية، 
والت��ي كان آخره��ا دواء »كريزانليزوم��اب«، ال��ذي 
ُيعّد أول عالٍج ُمكتش��ف من��ذ 20 عامًا لعالج مرضى 

»السكلر«، والذي وّجه صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بإدخاله ضمن البروتوكول العالجي للمرضى 
ف��ي البحرين بع��د اس��تكمال التجارب الس��ريرية 
الالزم��ة، حيث ت��م الب��دء فعليًا ف��ي إدخاله ضمن 
البروتوك��ول العالجي مطلع العام الجاري، من خالل 
عيادة خاصة في مركز أم��راض الدم الوراثية، التي 
استهدفت في المرحلة األولى 80 مريضًا، ما يؤّكد 
الحرص عل��ى صحة وس��المة المجتم��ع واعتبارها 

أولوية قصوى دائمة.
وفي س��ياٍق متصل ش��هدت عملية نقل واس��تبدال 
الدم لمرضى »السكلر« نقلة نوعية، حيث تّم توفير 
جه��از طبي متطور يس��تغرق س��اعة واح��دة فقط 
إلنهاء اإلجراء عوضًا عن 8 س��اعات معمول بها في 

السابق. 
كما تم تعزيز الخدمات العالجية الرئيسية بخدماٍت 
مس��اندة متميزة، ب��دءًا بمختبر متق��دم للجينات، 
يختص في دراسة أمراض الدم الوراثية والتشخيص 
والمع��دات  األجه��زة  أح��دث  باس��تخدام  الدقي��ق 
المختبري��ة، باإلضاف��ة إل��ى افتت��اح عي��ادة اآلالم 
المزمن��ة التي تق��دم من ضمن خدماته��ا الرعاية 
لمرضى »الس��كلر«، لمس��اعدتهم في التعامل مع 
نوب��ات األلم والتحكم به��ا عبر األدوي��ة والعادات 
الصحية المناسبة مع المتابعة الدورية المستمرة، 
فضاًل على التس��هيالت التي تم تدش��ينها في إطار 
الرعاي��ة الصحي��ة كخدمة التطبيب ع��ن ُبعد التي 
ُتتيح لمرضى »الس��كلر« الحصول على االستش��ارة 

الطبي��ة عن ُبع��د عوضًا ع��ن الحضور الش��خصي، 
باإلضافة إلى تدشين الخط الساخن.

إلى جانب ذلك، تم توفير الكوادر الصحية المؤهلة 
والمتخصص��ة ف��ي التعام��ل م��ع الحال��ة الصحية 
لمرضى »السكلر«، واستحداث المسميات الوظيفية 
المتخصص��ة ف��ي هذا الش��أن، م��ع تعزي��ز خبرات 
ه��ذه الك��وادر عبر برنام��ج »الطبيب الزائ��ر« الذي 
يتيح االلتقاء باستش��اريين وأطباء متخصصين من 
مختلف دول العالم، بما ُيعزز المعارف الطبية. كما 
تم تدش��ين برنامج تعليم مستمر لتدريب الطاقم 
التمريضي على الرعاية الخاصة بمرضى »السكلر«، 
فض��اًل على عقد ال��ورش التدريبي��ة المتنوعة التي 
تس��تهدف رفع كفاءة الطواقم الطبية والتمريضية 
والفنية واإلدارية بش��كٍل عام، باإلضافة إلى تنظيم 
المؤتم��رات والن��دوات العلمية التي تس��اهم في 
مواكبة المستجدات الصحية على الصعيد العالمي 

بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة.
وتّم إيالء البحوث والدراس��ات الطبية أهمية بالغة، 
لما لها من أثٍر كبير في تحسين الخدمات الصحية، 
حيث تّم تشجيع الكوادر الصحية على إجراء الدراسات 
العلمي��ة التي تتن��اول التجرب��ة العالجية لمرضى 
»السكلر«، س��واًء على صعيد الخدمات التشخيصية 
والعالجي��ة، أو عل��ى صعيد اإلجراءات والسياس��ات 
والتوعي��ة  الوقاي��ة  صعي��د  عل��ى  أو  الُمّتبع��ة، 
المتخصص��ة، باإلضافة إلى المتابعة المس��تمرة 
لمؤش��رات القياس على المس��تويات كافة، بهدف 

التقييم المستمر ورصد فرص التحسين الممكنة.

استبدال 124 جهازًا طبيًا في »السلمانية«.. المستشفيات الحكومية:

 تخصيص غرفة لألطفال 
في العيادات الخارجية للجراحات البسيطة

أكد رئيس مجل��س أمناء المستش��فيات الحكومية 
الشيخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة، بدء اإلعداد 
للتنوي��م الداخل��ي وتخصي��ص غرف��ة لألطفال في 
العي��ادات الخارجي��ة للجراحات البس��يطة، وكذلك 

.ISO15189 حصول المختبر على اعتماد الجودة
ج��اء ذلك، ل��دى ترؤس��ه، االجتماع ال��دوري الثاني 
بحض��ور أعض��اء المجل��س، والرئي��س التنفي��ذي 
للمستش��فيات الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء اإلدارة التنفيذية في المستشفيات 
الحكومية. ونوه رئيس مجلس أمناء المستش��فيات 
الحكومية بالرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، ولصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما 
توليه الحكوم��ة من اهتمام بال��غ للقطاع الصحي 

بما يسهم في االرتقاء بجودة الخدمات الصحية.ش
ووقف المجلس على االستعدادات القائمة لتطبيق 
عملي��ة االعتماد على المستش��فى وفقًا لمتطلبات 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
والت��ي ته��دف إل��ى ضم��ان االمتث��ال لألنظم��ة 
والمعايي��ر المعتم��دة بما يس��هم في رف��ع جودة 

وكفاءة الخدمات الصحية.
كما بحث المجلس تحديث مؤشرات األداء الرئيسية 
مش��روع  ومس��تجدات  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
التسيير الذاتي انسجامًا مع أهداف ومبادرات تطوير 

قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وتط��رق االجتماع إلى بحث عدد من المواضيع التي 
تتعلق برس��وم الرخص والملفات الطبية والتقارير 
الطبية الخاصة بقس��م األش��عة. كما ت��م التطرق 
إلى عدٍد م��ن المحاور الهادف��ة لالرتقاء بالخدمات 

الصحي��ة المقدم��ة للمرض��ى ف��ي المستش��فيات 
الحكومية، وتقدي��م رعاية صحية ذات نوعيٍة عالية 
للجميع. واس��تعرض المجلس مس��تجدات مشاريع 
الصيانة بالمستشفيات الحكومية حيث تم االنتهاء 
م��ن 60% من مش��روع محطة تولي��د الكهرباء في 
مجم��ع الس��لمانية الطب��ي. أما بخصوص مش��روع 
اس��تبدال األجه��زة والمع��دات الطبي��ة لمختل��ف 
األقس��ام فقد تم��ت الموافقة على اس��تبدال 124 
جه��ازا. وفي م��ا يتعل��ق بمش��روع صيان��ة البنية 
التحتية، قامت المستش��فيات الحكومية بالتنسيق 
مع وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني بش��أن تقييم وتنفيذ مش��روع الصيانة، 
حي��ث عينت ال��وزارة فريقًا لتفق��د الموقع والوقوف 
عل��ى كاف��ة المتطلبات وأص��درت طلبًا الس��تدراج 

عروض اختيار الجهة االستشارية للمشروع.

 »البحرين الطبية«: توظيف 
25 طالبًا بحرينيًا قريبًا بالطب الخاص

عق��دت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - 
جامعة البحرين الطبي��ة )RCSI البحرين( اجتماعًا 
بحضور كب��ار الموظفين من »تمكي��ن«، وجمعية 
الرؤس��اء  ومجموع��ة  الخاص��ة،  المستش��فيات 
التنفيذيين من المستش��فيات الخاصة، لمناقش��ة 
الش��راكات وس��بل التع��اون المختلف��ة ف��ي مجال 
التدري��ب الس��ريري والبحث والتعلي��م وغيرها من 

مشاريع الرعاية الصحية.
وصرح رئيس جامعة البحرين الطبية سمير العتوم: 
»إن م��ن أكبر إنجازات تعاوننا المش��ترك حتى اآلن 
هو تس��جيل 25 طالبًا بحرينيًا للدراسة في الجامعة 
وحصولهم على التدريب الالزم في مجال التمريض 
بدعم من برنامج تمكين، وس��يتم توظيفهم قريبًا 

في قطاع الرعاية الصحية الخاص«. 
وأض��اف: »نأمل ف��ي تعزي��ز الزخم له��ذا البرنامج 
المشترك الذي بدأ في عام 2019. ومن بين إنجازات 
ه��ذا التع��اون المش��ترك تطوي��ر فرص س��ريرية 
وبحثية لطالب جامعة البحرين الطبية من ش��أنها 
أن تدع��م مهارات خريجي كلي��ة الطب والتمريض 
في جامعتنا بشكل يفيد قطاع الرعاية الصحية في 

البحرين«. كما تقدم بالش��كر إلى مؤسسة تمكين 
وجميع المستشفيات الخاصة المشتركة بالبرنامج 
لدعمه��م لهذا البرنامج. وجامع��ة البحرين الطبية 

ه��ي مؤسس��ة علوم صحي��ة غير ربحي��ة تركز على 
التعلي��م والبحث إلح��داث تغيير إيجاب��ي في جميع 

مجاالت صحة اإلنسان.
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»سوق العمل«: ضبط 7 
مؤسسات تمارس »توريد 

العمالة المنزلية« دون ترخيص
ضبطت هيئة تنظيم سوق العمل 7 مؤسسات مخالفة تمارس 
نش��اط وكاالت توري��د العمالة المنزلية بنظام الس��اعة دون 
ترخي��ص من قبل الهيئة، إلى جانب ضبط عدد من العامالت 
غي��ر النظاميات من ضمنه��ن عامالت من��ازل »هاربات« يتم 

توريدهن للجمهور.
ج��اء ذلك، خ��الل حمل��ة تفتيش��ية نظمه��ا قط��اع الضبط 
القانون��ي في الهيئ��ة بالتعاون م��ع اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلة الجنائية، وش��ؤون الجنسية والجوازات واإلقامة بوزارة 

الداخلية، في محافظة المحرق.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق هذه 
المؤسسات وإحالتهم إلى الجهات المعنية التخاذ الالزم، إلى 
جانب اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال العمالة المخالفة التي 
تتضمن الترحيل إلى الخارج وفقًا لآلليات القانونية المتبعة.

وأك��دت الهيئة الحرص عل��ى تنظيم س��وق العمل من خالل 
التص��دي للمؤسس��ات المخالفة وعدم الته��اون مع كل من 
يخال��ف القان��ون وف��ق المه��ام والصالحي��ات الت��ي يكفلها 
القان��ون، م��ن خ��الل تكثيف الجه��ود والحمالت التفتيش��ية 

لضبط المخالفين.

 وزير اإلعالم: إسهامات
  بارزة لـ»المناعي وعبداهلل« 
في مجال البحث العلمي

استقبل وزير اإلعالم علي بن محمد الرميحي الدكتور شمسان 
المناعي الذي أهداه نسخة من كتابه »التفكير الناقد«.

كم��ا اس��تقبل الدكت��ورة أم��ل عب��داهلل التي أهدته نس��خة 
م��ن رس��الة الدكتوراه بعن��وان »التحليل الس��يميائي للصور 

الفوتوغرافية في الصحافة الورقية ودالالتها لدى الشباب«.
وأش��اد الوزير بجه��ود الباحثي��ن، معربًا عن فخ��ره واعتزازه 
بالك��وادر الوطني��ة وإس��هاماتهم الب��ارزة في مج��ال البحث 

واإلصدار العلمي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

 وكيل اإلعالم: مهرجان
 الخليج لإلذاعة والتلفزيون

أحد الملتقيات المهمة

عقدت اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون 
اجتماع��ًا اس��تثنائيًا عبر االتص��ال المرئي برئاس��ة وكيل 
وزارة اإلع��الم الدكت��ور عبدالرحم��ن محم��د بح��ر وبحضور 
جهاز إذاعة وتلفزيون الخلي��ج وممثلي وزارات اإلعالم بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية واألمانة العامة لدول 

المجلس.
وناقش��ت اللجن��ة تحديد الموع��د الجديد إلقام��ة مهرجان 
الخلي��ج لإلذاع��ة والتلفزي��ون الخامس عش��ر بع��د تأجيل 
تنظيم��ه المقرر في الفترة من 17 حتى 19 مايو الجاري إثر 
وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه اهلل 
وإعالن الحداد الرس��مي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ودول الخلي��ج العربي��ة، وت��م االتف��اق على تحدي��د الفترة 
21 حتى 23 من يونيو المقبل موعدًا جديدًا لتنظيم مهرجان 

الخليج لإلذاعة والتلفزيون الذي تستضيفه البحرين.
كما ناقش��ت اللجن��ة الدائم��ة لمهرجان تلفزي��ون الخليج 
لإلذاع��ة والتلفزي��ون ع��ددًا م��ن الموضوع��ات اإلجرائي��ة 
والتنظيمية المتصلة بإقام��ة المهرجان، وما يتضمنه من 

ندوات ومعرض لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.
وأكد الدكت��ور عبد بحر أن وزارة اإلعالم بتوجيهات من وزير 
اإلع��الم علي بن محمد الرميحي تضع كافة إمكاناتها إلبراز 
هذا الحدث الذي يمثل أحد الملتقيات المهمة على مستوى 
دول الخلي��ج العرب��ي وال��ذي تعت��ز البحرين باس��تضافته 
والعم��ل عل��ى اس��تمراره كحلق��ة متصلة تجس��د التعاون 
اإلعالم��ي الوثي��ق بين دول مجل��س التع��اون الخليجي في 

مختلف قطاعاته.

 انخفاض منحنى وفيات 
»السكلر« في البحرين ٪42

أّكدت إحصائيات رس��مية حديث��ة انخفاض منحنى 
وفيات م��رض فق��ر ال��دم المنجلي »الس��كلر« في 
البحرين بنس��بٍة تصل إلى 42% مقارنة بين األعوام 
2012-2016 و2017-2021، ف��ي ظ��ل االهتم��ام 
الكبي��ر ال��ذي توليه المملك��ة لملف أم��راض الدم 
الوراثية وعلى رأسها »الس��كلر«، وسعيها لتمكين 
جمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن م��ن الحصول على 

رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة.
وب��دأ اهتمام البحرين بهذا المل��ف في وقٍت مبكر، 
عبر إطالق برنامج مكافحة األمراض الوراثية وإنشاء 
وح��دة أمراض ال��دم الوراثي��ة بمجمع الس��لمانية 
الطب��ي في عام 1984، التي أصبحت في عام 2014 
مرك��زًا متخصصًا ألم��راض الدم الوراثي��ة لتقديم 
الرعاية الصحي��ة المتقدمة لمرض��ى أمراض الدم 
الوراثية بشكٍل عام، ومرضى السكلر« بشكٍل خاص. 
كما كانت المملكة سّباقة في تدشين خدمة فحص 
م��ا قبل الزواج لمكافحة األم��راض الوراثية في عام 
1993، وال��ذي أصبح فحصًا إلزامي��ًا عام 2004، في 
خط��وٍة مهّمة لرف��ع الوعي المجتمع��ي والحّد من 
انتش��ار األمراض الوراثية، باإلضافة إلى إنشاء أّول 

عيادة لأللم المزمن عام 2012.
ومع هذه الخطوات االستباقية تحرص البحرين على 
أن تك��ون البروتوك��والت العالجي��ة المطّبقة على 
المرضى مطابقة ألح��دث البروتوكوالت المعتمدة 
عالمي��ًا، وتس��عى لتوفير أحدث العالج��ات الطبية، 
والت��ي كان آخره��ا دواء »كريزانليزوم��اب«، ال��ذي 
ُيعّد أول عالٍج ُمكتش��ف من��ذ 20 عامًا لعالج مرضى 

»السكلر«، والذي وّجه صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بإدخاله ضمن البروتوكول العالجي للمرضى 
ف��ي البحرين بع��د اس��تكمال التجارب الس��ريرية 
الالزم��ة، حيث ت��م الب��دء فعليًا ف��ي إدخاله ضمن 
البروتوك��ول العالجي مطلع العام الجاري، من خالل 
عيادة خاصة في مركز أم��راض الدم الوراثية، التي 
استهدفت في المرحلة األولى 80 مريضًا، ما يؤّكد 
الحرص عل��ى صحة وس��المة المجتم��ع واعتبارها 

أولوية قصوى دائمة.
وفي س��ياٍق متصل ش��هدت عملية نقل واس��تبدال 
الدم لمرضى »السكلر« نقلة نوعية، حيث تّم توفير 
جه��از طبي متطور يس��تغرق س��اعة واح��دة فقط 
إلنهاء اإلجراء عوضًا عن 8 س��اعات معمول بها في 

السابق. 
كما تم تعزيز الخدمات العالجية الرئيسية بخدماٍت 
مس��اندة متميزة، ب��دءًا بمختبر متق��دم للجينات، 
يختص في دراسة أمراض الدم الوراثية والتشخيص 
والمع��دات  األجه��زة  أح��دث  باس��تخدام  الدقي��ق 
المختبري��ة، باإلضاف��ة إل��ى افتت��اح عي��ادة اآلالم 
المزمن��ة التي تق��دم من ضمن خدماته��ا الرعاية 
لمرضى »الس��كلر«، لمس��اعدتهم في التعامل مع 
نوب��ات األلم والتحكم به��ا عبر األدوي��ة والعادات 
الصحية المناسبة مع المتابعة الدورية المستمرة، 
فضاًل على التس��هيالت التي تم تدش��ينها في إطار 
الرعاي��ة الصحي��ة كخدمة التطبيب ع��ن ُبعد التي 
ُتتيح لمرضى »الس��كلر« الحصول على االستش��ارة 

الطبي��ة عن ُبع��د عوضًا ع��ن الحضور الش��خصي، 
باإلضافة إلى تدشين الخط الساخن.

إلى جانب ذلك، تم توفير الكوادر الصحية المؤهلة 
والمتخصص��ة ف��ي التعام��ل م��ع الحال��ة الصحية 
لمرضى »السكلر«، واستحداث المسميات الوظيفية 
المتخصص��ة ف��ي هذا الش��أن، م��ع تعزي��ز خبرات 
ه��ذه الك��وادر عبر برنام��ج »الطبيب الزائ��ر« الذي 
يتيح االلتقاء باستش��اريين وأطباء متخصصين من 
مختلف دول العالم، بما ُيعزز المعارف الطبية. كما 
تم تدش��ين برنامج تعليم مستمر لتدريب الطاقم 
التمريضي على الرعاية الخاصة بمرضى »السكلر«، 
فض��اًل على عقد ال��ورش التدريبي��ة المتنوعة التي 
تس��تهدف رفع كفاءة الطواقم الطبية والتمريضية 
والفنية واإلدارية بش��كٍل عام، باإلضافة إلى تنظيم 
المؤتم��رات والن��دوات العلمية التي تس��اهم في 
مواكبة المستجدات الصحية على الصعيد العالمي 

بما ينعكس إيجابًا على الخدمات المقدمة.
وتّم إيالء البحوث والدراس��ات الطبية أهمية بالغة، 
لما لها من أثٍر كبير في تحسين الخدمات الصحية، 
حيث تّم تشجيع الكوادر الصحية على إجراء الدراسات 
العلمي��ة التي تتن��اول التجرب��ة العالجية لمرضى 
»السكلر«، س��واًء على صعيد الخدمات التشخيصية 
والعالجي��ة، أو عل��ى صعيد اإلجراءات والسياس��ات 
والتوعي��ة  الوقاي��ة  صعي��د  عل��ى  أو  الُمّتبع��ة، 
المتخصص��ة، باإلضافة إلى المتابعة المس��تمرة 
لمؤش��رات القياس على المس��تويات كافة، بهدف 

التقييم المستمر ورصد فرص التحسين الممكنة.

استبدال 124 جهازًا طبيًا في »السلمانية«.. المستشفيات الحكومية:

 تخصيص غرفة لألطفال 
في العيادات الخارجية للجراحات البسيطة

أكد رئيس مجل��س أمناء المستش��فيات الحكومية 
الشيخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة، بدء اإلعداد 
للتنوي��م الداخل��ي وتخصي��ص غرف��ة لألطفال في 
العي��ادات الخارجي��ة للجراحات البس��يطة، وكذلك 

.ISO15189 حصول المختبر على اعتماد الجودة
ج��اء ذلك، ل��دى ترؤس��ه، االجتماع ال��دوري الثاني 
بحض��ور أعض��اء المجل��س، والرئي��س التنفي��ذي 
للمستش��فيات الحكومية الدكت��ور أحمد األنصاري، 
وعدٍد من أعضاء اإلدارة التنفيذية في المستشفيات 
الحكومية. ونوه رئيس مجلس أمناء المستش��فيات 
الحكومية بالرعاية الدائمة من لدن حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم، ولصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما 
توليه الحكوم��ة من اهتمام بال��غ للقطاع الصحي 

بما يسهم في االرتقاء بجودة الخدمات الصحية.ش
ووقف المجلس على االستعدادات القائمة لتطبيق 
عملي��ة االعتماد على المستش��فى وفقًا لمتطلبات 
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 
والت��ي ته��دف إل��ى ضم��ان االمتث��ال لألنظم��ة 
والمعايي��ر المعتم��دة بما يس��هم في رف��ع جودة 

وكفاءة الخدمات الصحية.
كما بحث المجلس تحديث مؤشرات األداء الرئيسية 
مش��روع  ومس��تجدات  الحكومي��ة  للمستش��فيات 
التسيير الذاتي انسجامًا مع أهداف ومبادرات تطوير 

قطاع الرعاية الصحية في المملكة.
وتط��رق االجتماع إلى بحث عدد من المواضيع التي 
تتعلق برس��وم الرخص والملفات الطبية والتقارير 
الطبية الخاصة بقس��م األش��عة. كما ت��م التطرق 
إلى عدٍد م��ن المحاور الهادف��ة لالرتقاء بالخدمات 

الصحي��ة المقدم��ة للمرض��ى ف��ي المستش��فيات 
الحكومية، وتقدي��م رعاية صحية ذات نوعيٍة عالية 
للجميع. واس��تعرض المجلس مس��تجدات مشاريع 
الصيانة بالمستشفيات الحكومية حيث تم االنتهاء 
م��ن 60% من مش��روع محطة تولي��د الكهرباء في 
مجم��ع الس��لمانية الطب��ي. أما بخصوص مش��روع 
اس��تبدال األجه��زة والمع��دات الطبي��ة لمختل��ف 
األقس��ام فقد تم��ت الموافقة على اس��تبدال 124 
جه��ازا. وفي م��ا يتعل��ق بمش��روع صيان��ة البنية 
التحتية، قامت المستش��فيات الحكومية بالتنسيق 
مع وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني بش��أن تقييم وتنفيذ مش��روع الصيانة، 
حي��ث عينت ال��وزارة فريقًا لتفق��د الموقع والوقوف 
عل��ى كاف��ة المتطلبات وأص��درت طلبًا الس��تدراج 

عروض اختيار الجهة االستشارية للمشروع.

 »البحرين الطبية«: توظيف 
25 طالبًا بحرينيًا قريبًا بالطب الخاص

عق��دت الكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - 
جامعة البحرين الطبي��ة )RCSI البحرين( اجتماعًا 
بحضور كب��ار الموظفين من »تمكي��ن«، وجمعية 
الرؤس��اء  ومجموع��ة  الخاص��ة،  المستش��فيات 
التنفيذيين من المستش��فيات الخاصة، لمناقش��ة 
الش��راكات وس��بل التع��اون المختلف��ة ف��ي مجال 
التدري��ب الس��ريري والبحث والتعلي��م وغيرها من 

مشاريع الرعاية الصحية.
وصرح رئيس جامعة البحرين الطبية سمير العتوم: 
»إن م��ن أكبر إنجازات تعاوننا المش��ترك حتى اآلن 
هو تس��جيل 25 طالبًا بحرينيًا للدراسة في الجامعة 
وحصولهم على التدريب الالزم في مجال التمريض 
بدعم من برنامج تمكين، وس��يتم توظيفهم قريبًا 

في قطاع الرعاية الصحية الخاص«. 
وأض��اف: »نأمل ف��ي تعزي��ز الزخم له��ذا البرنامج 
المشترك الذي بدأ في عام 2019. ومن بين إنجازات 
ه��ذا التع��اون المش��ترك تطوي��ر فرص س��ريرية 
وبحثية لطالب جامعة البحرين الطبية من ش��أنها 
أن تدع��م مهارات خريجي كلي��ة الطب والتمريض 
في جامعتنا بشكل يفيد قطاع الرعاية الصحية في 

البحرين«. كما تقدم بالش��كر إلى مؤسسة تمكين 
وجميع المستشفيات الخاصة المشتركة بالبرنامج 
لدعمه��م لهذا البرنامج. وجامع��ة البحرين الطبية 

ه��ي مؤسس��ة علوم صحي��ة غير ربحي��ة تركز على 
التعلي��م والبحث إلح��داث تغيير إيجاب��ي في جميع 

مجاالت صحة اإلنسان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/26/watan-20220526.pdf?1653542189
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/1007629
https://alwatannews.net/article/1007766
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تقديرًا اللتزامه باالستدامة البيئية

 مطار البحرين ينال جائزة 
المطارات الخضراء في سنغافورة

نال مط��ار البحري��ن الدولي جائزة 
المط��ارات الخضراء في المس��توى 
الفض��ي الت��ي يمنحه��ا المجل��س 
اإلقليم��ي لمنطقة آس��يا والمحيط 
اله��ادئ التاب��ع للمجل��س الدولي 
للمط��ارات، وذل��ك م��ن ضمن 12 
مط��ارًا حصلوا عل��ى الجائ��زة هذا 
العام ف��ي منطقة آس��يا والمحيط 
اله��ادئ والش��رق األوس��ط مم��ن 
يقدمون الخدمات لما بين خمس��ة 

إلى 15 مليون مسافر سنويًا.
وجاءت الجائزة تقديرًا لجهود مطار 
البحرين الدولي ف��ي مراعاة البيئة 
واإلس��هام ف��ي تقلي��ل التأثي��رات 
الس��لبية عليها وفي تطبيق أفضل 
المعتم��دة  الدولي��ة  الممارس��ات 
م��ن  الح��د  ف��ي  متمي��ز  بش��كل 

االنبعاثات الكربونية.
وتدع��م مب��ادرة جائ��زة المطارات 
الخض��راء الت��ي يمنحه��ا المجلس 
الممارس��ات  للمط��ارات،  الدول��ي 
البيئية الفضل��ى وتحتفي بأعضاء 
المجل��س اإلقليمي لمنطقة آس��يا 
والمحيط اله��ادئ التابع للمجلس 
الدولي للمطارات أصحاب اإلنجازات 
المميزة في المشاريع البيئية. وفي 

كل ع��ام يت��م اختيار جان��ب بيئي 
مختل��ف حيث تم التركيز هذا العام 
عل��ى إدارة الكرب��ون تماش��يًا م��ع 
توجهات الصناعة العالمية لخفض 
وتصفيره��ا  الكرب��ون  انبعاث��ات 

بحلول عام 2050.
وأعرب الرئي��س التنفيذي للتطوير 
والش��ؤون التقنية عبد اهلل جناحي، 
ع��ن اعتزاز ش��ركة مط��ار البحرين 
بني��ل مط��ار البحري��ن الدولي هذا 
التقدي��ر الدول��ي نظ��رًا لم��ا م��ن 

يبذل��ه من جهود داعم��ة للطموح 
الدولي في إيجاد مستقبل مستدام 
وبيئ��ة نظيف��ة لألجي��ال القادمة، 
فالمتغيرات المناخية من التحديات 
الملحة الت��ي تتطلب اتخاذ خيارات 
مدروسة للتعامل مع آثارها، ودون 
ش��ك ف��إن لقط��اع الطي��ران دورا 
هاما ف��ي أن يكون ج��زءًا من الحل 

ومساعي التغيير في هذا المجال.
وأض��اف جناح��ي أن ش��ركة مط��ار 
البحري��ن ملتزم��ة بتش��غيل مطار 

البحري��ن الدولي كمنش��أة مراعية 
للبيئ��ة، وقد تم من خ��ال برنامج 
إدخال تحس��ينات  المط��ار  تحديث 
كثيرة على أس��اليب التشغيل التي 
تعتن��ي بالجوانب البيئي��ة، مؤكدًا 
لخف��ض  العم��ل  ف��ي  االس��تمرار 
البصم��ة الكربوني��ة انس��جامًا مع 
الدول��ي  الطي��ران  أه��داف قط��اع 
البحري��ن  حكوم��ة  واس��تراتيجية 
الكربوني��ة  االنبعاث��ات  لتصفي��ر 

بحلول 2060.
وتنسجم أهداف االستدامة لبرنامج 
تحديث المطار مع توجهات الخطة 
الت��ي  الطاق��ة  لكف��اءة  الوطني��ة 
تسعى لخفض مستويات استهاك 
الطاقة في البحرين بنس��بة 6% في 
عام 2025، علمًا بأن مطار البحرين 
الدولي هو أكبر منش��أة خضراء في 
المملك��ة وس��يكون ل��ه اإلس��هام 
الكبير ف��ي تحقيق هذا المس��عى. 
كما ته��دف الخط��ة الوطنية التي 
تشرف عليها هيئة البحرين للطاقة 
المس��تدامة للحفاظ عل��ى الموارد 
والتح��ول نحو الطاقة المس��تدامة 
في إطار رؤية البحرين االقتصادية 

.2030

تدريب 1200 بحريني في الترميز والمهارات التكنولوجية

 »تمكين«: انطالق الدفعة األولى من مبادرة 
التعاون مع »جنرال أسمبلي« لدورات تحليل البيانات

أعل��ن صندوق العم��ل »تمكين«، عن انط��اق الدفعة األول��ى من مبادرة 
التعاون القائمة مع األكاديمية العالمية للتدريب »جنرال أسمبلي«، لتوفير 
التدريب الازم في المج��ال التكنولوجي للكوادر البحرينية في يوليو القادم 

ابتداء بدورتين تدريبيتين في مجال تحليل البيانات.
يأت��ي ذل��ك، كجزء م��ن المرحلة األولى لتدري��ب 1200 بحرين��ي في مجال 
الترميز والمهارات التكنولوجية األساس��ية األخرى خال العامين المقبلين، 
حيث تعكس المبادرة مدى التزام »تمكين« بتنمية المهارات التقنية التي 
تس��اهم في تلبي��ة متطلبات الس��وق المتزايدة وتعزيز القدرة التنافس��ية 
للكوادر الوطنية محليًا ودوليًا. وعليه فقد فتحت أكاديمية »جنرال أسمبلي« 
باب التس��جيل لدورتين متخصصتين في مجال تحليل البيانات حيث سيتم 
تقديم التدريب بش��كل مكثف لمدة أس��بوع واحد يتم خاله توفير معرفة 
واسعة ومكثفة، قائمة على إعداد المشاريع التي من شأنها أن توفر الخبرة 

العملية الازمة للمتدربين. 
وبناء على ذلك، سيس��اهم التدريب في »تمكين«، الملتحقين بالدورات من 
 Tableauو Excelو SQL اس��تخدام أدوات تحليل البيانات الش��ائعة مث��ل
إلج��راء تحلي��ات دقيقة للبيان��ات وتقدي��م النتائج، باإلضاف��ة إلى إكمال 

مشاريع البيانات الشاملة. 
كما س��يتعلم المتدربون كيفية إدارة عملية تحليل البيانات بصورة كاملة 
ع��ن طريق اس��تخراج البيانات مباش��رة من قواع��د بيانات SQL، وإنش��اء 
لوحات معلوماتية تفاعلية، باإلضافة إلى اس��تخدام Python لتعزيز كفاءة 

التحليات.
وتعتبر مهارة تحليل البيانات واحدة من أهم المهارات التقنية والتي سيتم 
تقديمها خال هذا التعاون المثمر بين تمكين وأكاديمية جنرال أس��مبلي 
 Software Engineering, Data Science, User العالمية، والتي تش��مل
 Experience Design, Product Development, Java Development,
DevOPs، حيث تعتبر هذه الدورات مناس��بة لجمي��ع المهنيين المهتمين 
بتعلم المهارات التقنية، بما في ذلك أصحاب الخبرات السابقة والمبتدئون. 
وتتميز »جنرال أس��مبلي«، بوجود مدربين ذوي خبرة واس��عة تم اكتسابها 
 Wells Fargo بفضل عمله��م وانتم��ائهم لجهات عالمية معتم��دة مثل

.Amazonو Airbnbو IBMو Booz Allen Hamiltonو Deloitteو PwCو

وأع��رب المدي��ر التنفيذي لتطوير البرامج والش��راكات ف��ي »تمكين« علي 
حس��ن، عن مدى س��عادته لبدء ال��دورات التدريبية، مؤك��دًا أهمية تنمية 
مهارات الكوادر البحرينية في مجال التكنولوجيا ومس��اعدتهم على التطور 

والنمو في ظل متغيرات السوق السريعة. 
وق��ال: »تزامنًا مع س��رعة التحول نح��و االقتصاد الرقمي، أصب��ح التدريب 
التكنولوجي أمًرا ضروريًا للمهنيين لتحقيق النمو الوظيفي المس��تدام بما 

يساهم في تحقيق التنمية لاقتصاد الوطني«. 
وأض��اف أن »تمكي��ن« يلتزم بتنمية مه��ارات الك��وادر البحرينية وجعلهم 
الخي��ار األول للتوظيف ف��ي القطاع الخاص بما يتماش��ى مع تحقيق أهداف 
خطة التعافي االقتصادي، ولذلك حرصنا على اختيار جهات تدريبية عالمية 

معتمدة تساهم في إثراء خبرة الكوادر البحرينية.
فيما قال نائب رئيس أس��واق العمل الجديدة بأكاديمية »جنرال أسمبلي« 
س��تيفن كيرش: »إن تحليل البيانات أمر ضروري لنجاح األعمال التجارية في 
جميع القطاعات لما له من أهمية في عملية اتخاذ قرارات مناس��بة تعتمد 

على البيانات وتحليلها بصورة مستمرة«.
وقال: »نتطلع إل��ى تزويد الكوادر البحرينية المتميزة في البحرين باألدوات 
الازمة لتطوير مهاراتهم في تحليل البيانات التي ستس��اهم في ارتقاءهم 
الوظيف��ي. نحن عل��ى ثقة بقدرة الك��وادر المحلية على تبن��ي التكنولوجيا 

وتحقيق االزدهار الوظيفي في هذا القطاع«.
يذك��ر، أن المش��اركة ف��ي هذه ال��دورات التدريبي��ة متاحة لجمي��ع األفراد 
البحرينيي��ن الذي��ن تزي��د أعمارهم عن 18 عام��ا عبر البواب��ة اإللكترونية 

 .GA.co/Bahrain :»الخاصة بأكاديمية »جنرال أسمبلي
كما س��يتم إطاق دورات تدريبية أخرى في مج��ال التكنولوجيا خال الفترة 
القادمة، وسيكون هناك نوعين من الدورات أحدهما سيتم تقديمه بصورة 

مكثفة واآلخر بشكل تفصيلي خال فترة زمنية مطولة.
وتأتي هذه المبادرة، تماش��يًا مع باق��ة البرامج ال�16 الجديدة التي أطلقها 
»تمكي��ن« ه��ذا العام، إلى جانب خط��ة التحول الش��املة والتي تركز على 
تحقي��ق تأثير أكبر في االقتصاد الوطني، إذ س��يتمكن األفراد من الحصول 
على الدعم لاس��تفادة من هذه البرام��ج التدريبية من خال برامج تمكين 

لدعم الموارد البشرية.

حجز منتجات زبدة فول سوداني 
مشتبه بتلوثها بـ»السالمونيال«

أّك��دت وزارة الصحة قي��ام اختصاصيي الصح��ة العامة 
بقس��م مراقبة األغذي��ة ضمن حملة تفتيش��ية مكثفة 
على األس��واق والهايبر مارك��ت بحجز كمية من منتجات 
زبدة الفول الس��وداني المش��تبه تلوثها بالسالمونيا، 
والتي تحمل العامة التجارية »JIF« من إنتاج الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، بناًء عل��ى تحذير الهيئ��ة العامة 
للغذاء والدواء، حيث تبين أنه تم استيراد كمية بسيطة 
ِوفق رقم الدفعة التسلس��لي المحدد في نظام المخاطر 
والتحذيرات الدولية، والتي تبدأ أرقامها التشغيلية من 

1274425 إلى 2140425.
وأك��دت ال��وزارة حرصه��ا على اتخ��اذ التدابي��ر الازمة 
لتعزيز الصحة والسامة واتباع كافة اإلجراءات الصحية 
والوقائي��ة ف��ي هذا الخص��وص والتي تضم��ن تطابق 
الس��لع الغذائية م��ع المواصف��ات القياس��ية العالمية 

ومعايير الجودة والسامة.
ودعت المستهلكين - ممن لديهم مثل هذه المنتجات 
التي تحمل العامة التجارية سالفة الذكر ورقم الدفعة 
المش��ار لها في التحذير - إلى ض��رورة إرجاعها للوكاء 
ومح��ات البيع بالتجزئة التي تعمل وبالتعاون مع إدارة 
الصح��ة العامة ف��ي حملة الس��تدعاء وس��حب المنتج، 
بتوجيه م��ن الجهات الرقابية المعنية بصحة وس��امة 
المس��تهلكين والت��ي تتخ��ذ اإلجراءات الازم��ة إليقاف 

عملية استيراد المنتج.

حزمة الدعم احتوت خسائر الوظائف

»النقد الدولي«: 3.4٪ نمو االقتصاد البحريني في 2022
أنس األغبش «

توق��ع صن��دوق النق��د الدولي أن يتس��ارع 
نمو االقتص��اد البحريني إلى 3.4% في عام 
2022، مع زيادة إجمالي الناتج المحلي غير 
النفط��ي بمق��دار 4% مدفوع��ًا بزيادة نمو 
قطاع الصناعة وإعادة فتح االقتصاد بشكل 

كامل. 
ج��اء ذلك، خ��ال قي��ام فري��ق م��ن خبراء 
الصندوق، بقي��ادة عصماء الجنايني، بزيارة 
إل��ى البحرين خ��ال الفترة م��ن 8 إلى 22 
مايو لعقد مناقش��ات مع البحرين في إطار 
مشاورات المادة الرابعة لعام 2022، حيث 
ستقدم البعثة تقريرها إلى إدارة الصندوق 
العليا والمجلس التنفيذي التي من المقرر 
أن تناقش ما تناولته هذه المش��اورات في 

يونيو المقبل.
وأك��د صندوق النق��د الدول��ي، أن البحرين 
عل��ى  بالثن��اء  جدي��رة  إج��راءات  اتخ��ذت 
جائح��ة  لمواجه��ة  السياس��ات  صعي��د 
»كوفي��د19«، ونجحت هذه اإلج��راءات في 
تخفيف آثار الجائح��ة الصحية واالجتماعية 

واالقتصادية.
وذكر الصن��دوق أن اآلفاق الحالية ألس��عار 
النف��ط  تتي��ح الفرص��ة لاس��تمرار ف��ي 
إجراء إصاح��ات طموحة في ظ��ل الظروف 
االقتصادي��ة الكلية والتمويلي��ة المواتية 

لوضع الدين على مسار تنازلي ثابت.

وأك��دت الجنايني أن البحري��ن وفرت حملة 
التطعي��م القوي��ة اللقاح��ات للمواطني��ن 
والمقيمي��ن عل��ى نطاق واس��ع وكانت من 
أس��رع الحمات ف��ي العالم، كما س��محت 
بإعادة فتح االقتصاد على نطاق واس��ع في 

صيف 2021.
وأوضح��ت، أن حزم��ة الدع��م المقدمة إلى 
القطاعي��ن الخ��اص والمصرفي، س��اعدت 
عل��ى احتواء خس��ائر الوظائ��ف والضغوط 

التي فرضتها األزمة على الشركات.
وأكدت أن اس��تمرار التعافي التدريجي من 
الجائحة، بينم��ا أدت عودة زخم اإلصاحات 
المالي��ة العامة وارتفاع أس��عار النفط إلى 
التخفي��ف من مكامن الضع��ف على صعيد 

المالية العامة والحساب الخارجي.
وبحسب الجنايني، حقق االقتصاد البحريني 

نموًا بمعدل 2.2% في عام 2021، مدفوعا 
النات��ج  إجمال��ي  ف��ي   %2.8 ق��دره  بنم��و 
النفط��ي »الهيدروكربوني،  المحل��ي غي��ر 
بينما س��جل إجمالي الناتج المحلي النفطي 
»الهيدروكربوني« انكماشا بنسبة -%0.3. 
وكان التعافي، مدعومًا بأداء قوي في قطاع 
الصناعات غير النفطية »الهيدروكربونية«، 
التجزئ��ة  تج��ارة  قطاع��ي  ف��ي  وكذل��ك 
والضيافة. وظل التضخم س��البا عند معدل 
نس��بته 0.6% في المتوس��ط حسب مؤشر 

أسعار المستهلك في عام 2021.
 وم��ع التعافي االقتصادي وارتفاع أس��عار 
النف��ط، تقلص عجز الموازن��ة إلى -%6.8 
من إجمال��ي الناتج المحلي في عام 2021، 
بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى 
11.1% من إجمال��ي الناتج المحلي بعد أن 

بلغ -17.9% من إجمالي الناتج المحلي في 
عام 2020. كما انخف��ض الدين الحكومي 
بدرج��ة طفيفة في 2021 إل��ى 129% من 
إجمال��ي الناتج المحلي بع��د أن بلغ %130 
من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. 

وحدث تحس��ن ملحوظ في الحساب الجاري، 
حي��ث حقق فائضا وقدره 6.7% من إجمالي 
النات��ج المحل��ي ف��ي ع��ام 2021، بعد أن 
س��جل عجزًا قدره -9.3% من إجمالي الناتج 

المحلي في عام 2020.
وقال��ت الجناين��ي: »تح��رص البحرين على 
التزامه��ا القوي بج��دول أعمال اإلصاحات 
الذي وضعت��ه والموضح في خطة التعافي 
المال��ي  الت��وازن  وبرنام��ج  االقتص��ادي 
المعدل، بما في ذلك اإلصاحات الطموحة 
لخفض عجز المالية العامة والدين العام«.

وأك��دت، أن آف��اق أس��عار النف��ط الحالية 
تتيح الفرصة لاس��تمرار ف��ي إجراء المزيد 
من اإلصاح��ات الطموحة في ظل الظروف 
االقتصادي��ة الكلية والتمويلي��ة المواتية، 
فيما س��تؤدي زي��ادة متانة مرك��ز المالية 
العام��ة إلى تعزي��ز نمو احتياطي��ات النقد 
األجنبي لمواصلة دعم نظام س��عر الصرف 
الثابت ال��ذي ال يزال يمث��ل ركيزة مائمة 

للسياسة النقدية.
ووفقًا للجنايني، خففت حزمة دعم القطاع 
المالي م��ن أث��ر الجائحة عل��ى االقتصاد. 
وم��ن الممكن أن يتي��ح الدعم المس��تمر 
الرقم��ي  المالي��ة والتح��ول  للتكنولوجي��ا 
مصدرا للنمو، موضحة أن سياس��ات س��وق 
العمل الموجهة ستس��اعد عل��ى التعافي 

وإتاحة فرص عمل للمواطنين. 
ورحب خبراء الصندوق بتجديد إستراتيجية 
الس��لطات لمعالجة تحديات سوق العمل، 
والمفصل في »البرنامج الوطني للتوظيف«، 
متوقعين أن تتحسن اإلنتاجية باالستمرار 
ف��ي معالج��ة االخت��االت بي��ن المهارات 

المتاحة واحتياجات سوق العمل.
وأضاف��وا، أن تحفيز الوص��ول إلى التمويل 
الازم لرائدات األعمال وتش��جيع استخدام 
الحلول الرقمي��ة لدعم مرون��ة العمل، قد 
يزيد من مش��اركة المرأة في س��وق العمل 

بشكل أكبر.

أسعار النفط  تتيح الفرصة لالستمرار بإجراء إصالحات طموحة 

زيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ٪4 

تقلص عجز الموازنة لـ6.8٪ بـ2021.. و6.7٪ فائض الحساب الجاري

انخفاض الدين الحكومي في 2021 إلى ٪129 

إصالحات طموحة لخفض عجز المالية العامة والدين العام

 وزير الصناعة: توسيع نطاق 
الشراكة مع المملكة المتحدة

بحث وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، خال 
اتصال هاتفي أجراه مع وزيرة التجارة الدولية بالمملكة 
المتح��دة آن م��اري تريفالي��ن، أط��ر التع��اون الثنائي 
االس��تثماري والفرص الجديدة لتوس��يع نطاق الشراكة 
القائم��ة، بما يخ��دم التوجهات والرؤى اإلس��تراتيجية 

والتنموية للبلدين الصديقين.
وأك��د الزياني أن المملكة المتحدة ش��ريك اس��تثماري 
رئي��س على المس��توى العالم��ي، وأن حج��م العاقات 
االقتصادية يش��هد نموًا مط��ردًا، والذي جاء انعكاس��ا 
لحج��م العاق��ات التاريخي��ة المتمي��زة بي��ن البحرين 
وبريطاني��ا تحقيق��ا لل��رؤى اإلس��تراتيجية المش��تركة 
والطموح��ة، والتي تتوجت بالعديد من االتفاقيات كان 
أهمها اتفاقي��ة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون 
وبريطانيا التي ستش��كل منعطفًا مهم��ًا وتاريخيًا على 
صعيد العاقات التجارية واالس��تثمارية الراس��خة بين 

الجانبين.
كما ت��م بحث عدد م��ن الموضوعات موض��ع االهتمام 
المش��ترك والس��بل الكفيل��ة بتطوي��ر وزي��ادة حج��م 
االستثمارات الثنائية والمرحلة المقبلة، حيث أكد الوزير 
ح��رص البحرين عل��ى تعزيز أوجه التع��اون الثنائي مع 
المملكة المتحدة في كافة المجاالت السيما االقتصادية 

منها.
ولف��ت الوزير إلى ال��دور الذي يمك��ن أن يلعبه القطاع 
الخاص في كا البلدين والذي يمكن أن يس��هم بش��كل 

كبير في تحقيق األهداف المشتركة.

آن ماري تريفالينزايد الزياني
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محمد رشاد  «

أطلق��ت األمين الع��ام للمب��ادرة الوطنية لتنمي��ة القطاع 
 AGRO« الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة، منصة
BH« كأول منصة إلكترونية زراعية فى البحرين، بالتعاون 
م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة والهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء وعدد من المؤسسات الرسمية.
وته��دف المنص��ة، إلى توفي��ر قاعدة بيانات تس��اعد على 
تحقيق أه��داف التنمية، وقاعدة بيانات مركزية للمزارعين 
والم��زارع والمش��اتل تش��تمل كل المص��ادر والمعلومات 
الخاصة به��م وبمزارعه��م، وحصر الش��ركات العاملة في 
القطاع الزراعي وطرائق االستثمار الزراعي، وخدمات البحث 

العلمي.
وأضافت الش��يخة م��رام أن المب��ادرة تول��ي عناية خاصة 
بتدعي��م هذا القط��اع، حيث تعتب��ر المنصة إح��دى آليات 
عملية التطوير كونها تعمل بش��كل كبي��ر، على أن تكون 
محط��ة مركزي��ة لكاف��ة البيان��ات والمعلوم��ات الزراعية 
الش��املة والمتنوعة ومرجع��ًا لكافة المهتمي��ن بالقطاع 

الزراعي، أو الراغبين في االستثمار في القطاع الزراعي. 
وأضاف��ت خال إط��اق المنص��ة أن دعم وتطوي��ر القطاع 
الزراعي أصبح أولوية ملحة لتحقيق األمن الغذائي انطاقًا 
من توجيهات حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك الب��اد المعظ��م، ورؤية حكوم��ة البحرين 
برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء فيما يتعلق 
بتأمين البيئة الداعمة للتنمية المس��تدامة وتحفيز النمو 
االقتص��ادي القائم عل��ى المعرفة، والتوج��ه الكريم الذي 
أسس��ت ل��ه صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة، قرينة عاهل الب��اد المعظم من خال 
رئاس��تها للمجلس االستش��اري للمب��ادرة الوطنية لتنمية 

القطاع الزراعي ومتابعتها الحثيثة ألعماله.
وأوضح��ت الش��يخة م��رام أن المنص��ة تأت��ي اس��تجابًة 
لتوجيه��ات عاه��ل الباد المعظ��م، بضرورة إنش��اء قطاع 
زراعي فعال يتوافق مع أهداف المشروع اإلصاحي والرؤية 
االقتصادية 2030 ويسعى إليجاد حلول تساهم في تحقيق 
األم��ن الغذائي، كما أنها جاءت لتواكب مختلف المتغيرات 
والتحدي��ات الت��ي باتت تواج��ه القطاع الزراع��ي، ولتكون 
ج��زءًا ال يتجزأ من عملية التنمي��ة الزراعية وتطوير القطاع 

الزراعي.
ونوهت إل��ى أن المنصة س��تخدم القطاع الزراعي بش��كل 
مباش��ر وترتبط بالعديد من المشاريع الوطنية األخرى من 
خ��ال توفيرها بيان��ات محدثة ودقيقة تس��اعد في عملية 
التطوي��ر الخاص��ة بالقط��اع، وتدع��م األنش��طة والبرامج 
الزراعي��ة للمب��ادرة وتوثيقه��ا في منصة عام��ة بالتعاون 
م��ع القطاعين العام والخاص. وش��ددت عل��ى أن المنصة 
ستس��هم بجزء كبير فى مس��اعدة المزارعين على الترويج 
لمنتجاتهم الزراعية من خال توفير بياناتهم ومعلوماتهم 
أمام الش��ركات التجارية الراغبة فى ش��راء المنتج الزراعي، 
وأن هذه العملية تتم بكل سهولة ويسر، مبينًة أن المنصة 
تولي اهتمامًا لدعم وتش��جيع عملية االستثمار في القطاع 
الزراعي عبر توفيرها كافة التشريعات والقوانين المتعلقة 

بالش��أن االس��تثماري بجان��ب احتوائها عل��ى المعلومات 
المتعلقة بالظروف البيئية للعملية الزراعية. 

وش��هد حفل التدش��ين تكريم المؤسس��ات التي ساهمت 
ف��ي دعم هذا المش��روع وه��ي: »المجلس األعل��ى للبيئة، 
ووزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني، 
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، ووزارة المواصات واالتصاالت، ووزارة النفط، 
وجه��از المس��احة والتس��جيل العقاري، وش��ؤون الجمارك 

بوزارة الداخلية«.
كما تم تكري��م هيئة المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية، 
وهيئة البحرين للفضاء، وهيئ��ة الكهرباء والماء، والهيئة 
العام��ة للتأمين االجتماعي، وهيئة تنظيم س��وق العمل، 
وهيئ��ة التخطي��ط والتطوي��ر العمراني، وهيئة التش��ريع 
وال��رأي القانوني، وصن��دوق العمل »تمكي��ن«، وصادرات 
البحرين، وبنك البحرين للتنمي��ة، وجامعة الخليج العربي، 
وهيئة األمم المتحدة - البحرين، ومنظمة األغذية والزراعة 
التابعة لألمم المتحدة، والمركز الوطني لألمن السيبراني، 
ومكت��ب المحامي��ة دالل الزاي��د للمحام��اة والستش��ارات 
القانوني��ة والتحكي��م، ومجموعة مايكروس��نتر، وش��ركة 

توكينغ بيكجر.
فيما أكد رئيس الجمارك الش��يخ أحمد ب��ن حمد آل خليفة 
أن أكثر م��ا يميز المنصة احتواؤها عل��ى كافة المعلومات 
المتعلق��ة بالعم��ل الزراعي بم��ا يصب في صال��ح تطوير 
القط��اع الزراع��ي ال��ذي يعد م��ن القطاع��ات االقتصادية 

الواعدة.
وأضاف أن ش��ؤون الجمارك ش��اركت في توفير المعلومات 
الجمركي��ة الخاصة بالقط��اع الزراعي عبر توضيح ش��روط 
االس��تيراد والتصدي��ر وأنها تعم��ل على تس��يير عمليات 
االستيراد بشكل سهل ويسير من أجل تسهيل الحركة أمام 

العاملين في القطاع لتحقيق األمن الغذائي. 
م��ن جانبه، أوض��ح الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة الحكومة 

اإللكترونية محمد القائد أن تنمية القطاع الزراعي ضرورة 
لاس��تقرار وتحقيق التنمية في مختلف دول العالم، مشيرًا 
إلى أن إطاق منصة ش��املة للقط��اع الزراعي في البحرين 
سيس��هم ف��ي تحقيق األم��ن الغذائ��ي النس��بي من خال 
تش��جيع وتوعية المزارعي��ن فضًا على دوره��ا في عملية 
التس��ويق لمنتج��ات المزارعي��ن ودع��م البح��وث العلمية 
الزراعية التي من شأنها التغلب على التحديات التي تواجه 

البيئة الزراعية في البحرين. 
وأوض��ح أن الهيئة س��اهمت ف��ي إمداد المنص��ة بخرائط 
التربة التي تظهر خصائص التربة بما يس��اعد المزارعين 
والمس��تثمرين في القطاع الزراعي على معرفة المحاصيل 
الزراعية الت��ي يمكنهم زراعته��ا وتأثير العوام��ل البيئية 
على التربة. وأش��ار إلى أن هن��اك اهتمامًا كبير من الهيئة 
بالجوان��ب التقنية للمنصة كونها منصة وطنية ستس��هم 
في القري��ب العاجل في تطوير ودعم القط��اع الزراعي في 

مملكة البحرين.
وكي��ل الزراعة والث��روة البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني إبراهيم الحواج أكد أن أكثر 
م��ا يميز المنصة التي أطلقتها المب��ادرة الوطنية للتنمية 
الزراعية أنها شاملة لكل الجهود المهتمة بالقطاع الزراعي 
ف��ي موقع واحد بطريقة س��هلة، منوهًا إلى أنها س��تصبح 
منص��ة للباحثين العلميي��ن من مختلف ال��دول إلى جانب 
كونها مرجعًا للمس��تثمرين الراغبي��ن في العمل بالقطاع 

الزراعي وهو نجاح كبير يحسب للمبادرة.
ون��وه إل��ى أن المنص��ة تع��د أيقونة ش��املة للدراس��ات 
إليه��ا  يحت��اج  الت��ي  الزراعي��ة  والبيان��ات  والمعلوم��ات 
المهتم��ون بالعمل الزراعي، مضيف��ًا أن المنصة بها كثير 
من الش��راكات بين مختلف الجهات الحكومية بهدف خدمة 
القط��اع الزراعي، مبين��ًا أن المزارع البحريني س��يكون من 
أكث��ر المس��تفيدين بهذه المنص��ة كونها س��تعمل على 
عملية التس��ويق للمنتجات الزراعية التي تم زراعتها داخل 

مزارعهم وهو أمر مهم وضروري ومشجع للمزارع في عملية 
التوسع الزراعي. 

وته��دف المنص��ة إلى توفي��ر بيانات محدث��ة ودقيقة من 
ش��أنها أن تس��اعد في زي��ادة تطوير المب��ادئ والمعرفة 
والمه��ارات في القط��اع الزراعي في مملك��ة البحرين، إلى 
جانب تعزي��ز ودعم وتش��جيع وتوثيق األنش��طة والبرامج 
الزراعي��ة بالتعاون مع القط��اع العام والخاص، كذلك جمع 
البيان��ات ذات الصل��ة وتوثيق اآلثار الزراعية والمؤش��رات 
والمتغي��رات البيئية ف��ي البحرين التي تس��اهم في جعل 
البحرين بيئ��ة زراعية، محققة بذل��ك تنميتها االجتماعية 

والبيئة االقتصادية.
وش��ملت المنصة دليل متكامل للش��ركات الزراعية يحتوي 
عل��ى بيان��ات 14756 ش��ركة لتصدي��ر واس��تيراد المواد 
الغذائية وتجارة الم��واد الغذائية، كما احتوت على 1434 
شركة خاصة بتصميم وتنس��يق الحدائق وصيانة المناظر 
الطبيعي��ة، ونح��و 221 ش��ركة خاص��ة ب��اآلالت الزراعية، 
فضًا على 827 ش��ركة لبي��ع الورد والنبات��ات والبذور كما 
ضمت 390 ش��ركة معنية بإنتاج المحاصيل، و265 شركة 
لألسمدة والمبيدات، إلى جانب 536 معهدًا زراعيًا ومنظمة 
تعليمية، و83 ش��ركة لاستش��ارات الزراعية و36 ش��ركة 

إلنتاج المأكوالت البحرية.
وتعرض المنصة الظ��روف المناخية في البحرين من خال 
محط��ات الطقس وتقاري��ر المن��اخ االعتيادية والس��نوية 
كذلك بيانات موارد المياه في البحرين والبنية التحتية لها 
وآليات استخدام وإعادة استخدام المياه وأسعارها، وتعرفة 
الم��اء وتش��ريعات وقوانين الم��اء، وتقارير الم��اء ألهداف 
التنمية المستدامة، كما احتوت على معلومات عن التربة 
وخرائط التربة ومس��ح الغطاء النباتي ومؤشرات النباتات 
الفيزيائي��ة الحيوية. كما خصصت المنصة مس��احة إلدارة 
األراضي الزراعية المس��تخدمة وتطبيق الجغرافيا المكانية 
على الزراع��ة، والتعريف ببيئة البحرين الطبيعية، والغطاء 
األرض��ي والمتنزه��ات، كما تناول��ت اإلص��دارات والبحوث 
الزراعي��ة والقواني��ن واالتفاقي��ات الزراعية وحج��م القوى 
العاملة في القطاع الزراع��ي الذي بإمكانه تقديم الخبرات 

والخدمات الازمة للقطاع الزراعي.
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 »AGRO BH« إطالق 
أول منصة رقمية للقطاع الزراعي فى البحرين

توقيع اتفاقية مع »Aon« إلطالق المرحلة الثانية في مشروع التأمين 

»األعلى للصحة«: تحديد الرزمة الصحية اإللزامية للمقيمين قريبًا
ش��هد رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة في 
مقر المجلس أمس حفل التوقيع على اتفاقية 
التعاون بين المجلس األعلى للصحة وش��ركة 
Aon لتطبيق مش��روع التأمين على المقيمين 
األجان��ب ف��ي إط��ار تنفي��ذ برنام��ج الضمان 
الصح��ي الوطن��ي. ورفع الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة وبالنيابة عن 
كافة منتس��بي القطاع الصحي عظيم الش��كر 
واالمتن��ان إلى مق��ام حضرة صاح��ب الجالة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، على 
دعمهما المتواصل للقط��اع الصحي ومختلف 
المب��ادرات التطويري��ة لهذا القط��اع الحيوي 

الهام لكونه يامس صحة الجميع.
وأكد أن »البحرين تعم��ل على تطوير النظام 
الصح��ي لضمان واس��تدامة توفي��ر التغطية 
الصحية الشاملة للس��كان وذلك وفقًا ألفضل 
قطعن��ا  وق��د  عالمي��ًا،  المتبع��ة  المعايي��ر 
ش��وطًا كبي��رًا ف��ي تهيئ��ة الطري��ق لتطبيق 
قان��ون الضم��ان الصحي م��ن خ��ال العديد 

م��ن المبادرات المهمة وإنش��اء المؤسس��ات 
المعنية بالمش��روع، وال يزال العمل متواصًا 
ف��ي ه��ذا االتجاه م��ن خ��ال تحس��ين جودة 
الخدمات الصحية ومنح المواطن حرية االختيار 
في تلق��ي الخدمات الصحي��ة وتطبيق برنامج 
طبيب األس��رة »اختر طبيبك« وتطبيق برنامج 
التس��يير الذاتي في المستش��فيات الحكومية 

ومراكز الرعاية الصحية األولية«.
عل��ى  التأمي��ن  مش��روع  »يه��دف  وأض��اف: 

المقيمي��ن لتمهي��د الطري��ق لخط��ة تأمين 
مس��تدامة للمقيمين األجانب من خال نظام 
تأمين صحي ش��امل ومم��ول ذاتي��ًا، وخاضع 
للرقاب��ة ويرب��ط جمي��ع المرض��ى بمقدم��ي 
الرعاية الصحية ومشتري الخدمات في القطاع 
الخاص من خال قاعدة بيانات مركزية مبتكرة 
ضم��ن خدم��ات رعاي��ة صحي��ة فعال��ة وذات 
ج��ودة عالية«. ويتكون مش��روع التأمين على 
المقيمين من مرحلتي��ن وقد تم االنتهاء من 

المرحلة األولى للمش��روع والتي تشمل دراسة 
الس��وق ووضع اإلستراتيجية لتطبيق المشروع 
بما يتناسب مع طبيعة سوق التأمين الصحي.
وم��ن المؤمل أن يب��دأ العمل عل��ى المرحلة 
 Aon الثاني��ة من خ��ال االتفاقية مع ش��ركة
والتي س��تعمل م��ع المجلس األعل��ى للصحة 
لتحدي��د الرزمة الصحية اإللزامي��ة للمقيمين 
األجان��ب، ومراجعة الش��روط الواجب توفرها 
النضمام ش��ركات التأمي��ن الراغبة في توفير 
إلكتروني��ة  منص��ة  وتوفي��ر  الرزم��ة،  ه��ذه 
لتمكي��ن أصح��اب العمل من اختي��ار عروض 
ش��ركات التأمي��ن للرزم��ة الصحية وتس��جيل 
المس��تفيدين، والتطبيق التدريجي للمشروع 

حسب الخطة االستراتيجية.
 Aon م��ن جانبه ق��ال المدي��ر العام لش��ركة
بدر باقر:« نحن س��عداء للتعاون مع المجلس 
األعلى للصحة للمس��اهمة في تطبيق مشروع 
التأمي��ن الصحي على المقيمي��ن األجانب في 
إط��ار التطوي��ر الش��امل الذي يش��هده قطاع 
الرعاية الصحية في المملكة، وس��نقوم ببذل 
أقصى الجهود بالتنس��يق الكامل مع المجلس 
للتطبي��ق األمثل للنظ��ام بما يحق��ق النتائج 

المرجوة من المشروع«.

ويه��دف المش��روع لتنظي��م عملي��ة التأمين 
الصح��ي المفروض��ة على المقيمي��ن األجانب 
في مملك��ة البحرين من خال تمكين أصحاب 
العم��ل من س��هولة اختي��ار ش��ركة التأمين 
المناس��بة لش��راء تأمين صحي لجميع من في 
حكمهم من الموظفي��ن األجانب. كما يهدف 
المش��روع أيضًا إلى ضمان تغطي��ة الخدمات 
الصحية األساس��ية لجمي��ع المقيمين األجانب 
ع��ن طريق توفير رزمة م��ن الخدمات الصحية 
ش��املة لخدم��ات الصح��ة األولي��ة والثانوية 
باإلضاف��ة إل��ى الط��وارئ والح��وادث، ويكفل 
تغطيتها شركات التأمين الصحي في القطاع 
الخاص. وس��يتم ذلك بالتنس��يق الكامل بين 
الجهات الحكومية المعنية وش��ركات التأمين 
وأصحاب العمل، بما يضمن سهولة الحصول 
على خدمات صحية ذات جودة عالية وتش��جيع 
التنافسية بين مقدمي الخدمة لجذب أصحاب 
العم��ل. وته��دف ه��ذه االتفاقية مع ش��ركة 
Aon إل��ى الوص��ول إلى األه��داف والتطلعات 
المرج��وة لتطبيق مش��روع التأمي��ن الصحي 
على المقيمي��ن األجانب، وكذل��ك لبناء كوادر 
محلية واالس��تفادة من خبرات عالمية لتطوير 

واستدامة قطاع التأمين الصحي.

 بنك البحرين والكويت 
يقدم دعمًا لمشروع ترميم منارة الفاضل

قدم بنك البحرين والكويت دعمًا كبيرًا لمشروع ترميم 
واس��تعادة الهوي��ة التاريخية لمن��ارة الفاضل، مؤكدًا 
البن��ك بذل��ك مرة أخ��رى التزام��ه الراس��خ بالنهوض 
بالمسؤولية االجتماعية تجاه مملكة البحرين، وتنويع 
دعم��ه للتنمية وللمجتمع البحرين��ي من خال مختلف 
المجاالت مثل التعليم والصحة وأيضًا الثقافة والتراث.
وف��ي تصريح له بمناس��بة االنتهاء م��ن أعمال ترميم 
وتجدي��د ه��ذه المن��ارة بعد أربع س��نوات م��ن العمل 
المتواص��ل، قال الرئيس التنفيذي للبنك، عبد الرحمن 
س��يف »كم هي س��عادتنا كبي��رة برؤية منارة مس��جد 
الفاض��ل؛ والتي تق��ع على مس��افة قريبة م��ن مقرنا 
الرئيس في قل��ب العاصمة المنامة؛ عادت لإلش��عاع 

والتألق من جديد، لتش��كل نقط��ة مضيئة في جدول 
احتفاالتن��ا بم��رور خمس��ين عام��ًا عل��ى انطاقتن��ا، 
وليضاف بذلك هذا المشروع التراثي الرائع إلى قائمة 
المش��روعات الت��ي دعهم��ا ويدعهم��ا بن��ك البحرين 

والكويت في مختلف مناطق مملكة البحرين«.
وأضاف »اليوم ُنثبِّت اس��م بن��ك البحرين والكويت على 
معلم بارز من المعالم الحضارية التاريخية في البحرين، 
ونعزز مكانتنا أمام زواره من مواطنين ومقيمين وزوار، 
ونضيف هذا الصرح إلى قائمة المشروعات المجتمعية 
التي نفذها وينفذها البنك على امتداد مملكة البحرين 

وبدعم من مجلس إدارتنا ومساهمينا«.
ون��وه بجهود هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار برئاس��ة 

الش��يخة مي بن��ت محم��د آل خليف��ة في تنفي��ذ هذا 
المش��روع النوعي بخب��رات محلي��ة وعالمي��ة والقيام 
بعملية الترمي��م الصعبة والمعق��دة لمنارة الفاضل، 
واس��تعادة هويتها األصلية والجمالي��ة وتألقها بهذا 

الشكل الرائع.
م��ن جانبه ق��ال الرئيس التنفي��ذي لمجموعة الرقابة 
المالي��ة والتخطيط في بنك البحري��ن والكويت محمد 
عيس��ى خال حضوره فعالية تدش��ين من��ارة الفاضل 
بحلتها الجديدة »اليوم نرى أن النور عاد مجددًا ليش��ع 
م��ن واحدة من أهم الصروح التي ش��كلت هوية مدينة 
المنام��ة، والتذكي��ر بمكانتها الحضارية واإلنس��انية 

والثقافية واالقتصادية والتجارية أيضًا«.
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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

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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

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/1007782
https://alwatannews.net/article/1007678
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/26/watan-20220526.pdf?1653542189
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alshaikh.faisal@gmail.com

haifa.juma@gmail.com

@f_alshaikh

@Haifadwan

فيصل الشيخ

هيفاء عدوان

كمال الذيب

عهدية أحمد السيد

اتجاهات

نقطة ضوء

مجرد رأي

fareedbinesa@gmail.com

@fareedbinesa

فريد أحمد حسن

غازي الغريري

قطرة وقت

التعليمات وصلت من قم
مقابل الجهد المشكور الذي يقوم به العقالء وأسفر عن إطالق سراح 
العديد م��ن المحكومين باس��تبدال عقوباتهم ليف��وا بها وهم في 
أحضان ذويهم وبعودة ص��الة الجمعة إلى جامع الدراز بعد توقفها 
لفترة م��ن الزمن ولتزداد القناة التي أوجدوه��ا للتواصل مع الحكم 
اتس��اعًا، مقاب��ل كل هذا يخرج عل��ى المأل من ينش��ر لوحة ممتلئة 
بأش��خاص مرتدين لألكفان وحاملين راية حس��ينية مرفقة بتعليق 
ملخصه أنه »لن يبرد الجرح حتى تتحقق األهداف ويتم االقتصاص« 
م��ا يؤك��د أن أولئك الذي��ن يعتبرون أنفس��هم »معارض��ة وثوارًا« 
اليزالون منقس��مين عل��ى أنفس��هم وأن الرافضين لوض��ع النقطة 
ف��ي نهاية الس��طر اليزالون يتلقون األوامر من ق��م ويعلنون بطرق 
عديدة أنهم ضد كل تحرك يغلق الملف الذي فتحوه بسبب قفزتهم 

المجنونة في الهواء.
أولئك ال يدركون أنهم باعتماد رفع الراية الحس��ينية في الرس��ومات 
والتغريدات يعني أنهم يؤكدون أن »المعارضة« شيعية بحتة وأنهم 
به��ذا ال يعبرون عن »ش��عب البحرين« متعدد األدي��ان والمذاهب، 
كم��ا أنه��م باعتماده��م صورة ش��خص بعين��ه واعتب��اره »قائدًا« 
ل�»المعارض��ة« يؤكدون أنهم ال يعترف��ون بالمنتمين إلى التيارات 
السياسية األخرى وأولهم اليس��ار، ويؤكدون أن حراكهم ديني بحت، 

وهذا أمر ال يقبله شعب البحرين من غير المنتمين إليهم.
طبيعي أن يكون م��ن بين عناصر مثل تلك اللوحة رجال أمن بكامل 
عدتهم خصوص��ًا إن كانت تحكي عن مواجهة بي��ن الطرفين، لكن 
ليس طبيعي��ًا أن يكون من بين عناصرها ش��باب يرت��دون األكفان 
ويرفعون الرايات الحس��ينية وصورة من تبين أنه س��بب أساس من 

أسباب األزمة خالل السنوات العشر ونيف األخيرة.
ليست معلومة األهداف التي يدعو المغرد ناشر الصورة إلى تحققها 
»حتى يب��رد الجرح« ويقبل بما قام ويقوم به العقالء وعلى رأس��هم 
الس��يد عب��داهلل الغريف��ي، وليس��ت معلوم��ة الكيفية التي س��يتم 
االقتصاص بها من كل رافض للخطوة الخاطئة التي خطوها، ولكن 
األكي��د أن ملخص التعليمات الواردة من قم ه��ي »نفذوا ما نطلبه 

منكم من دون مناقشة«.

الحوار الوطني.. »رؤية قائد شجاع«
إع��الن فخام��ة الرئيس عبدالفتاح السيس��ي ع��ن مبادرة 
الح��وار الوطن��ي التي س��تضم كاف��ة األحزاب السياس��ية 
والمكونات االجتماعية ومؤسس��ات المجتمع المدني، بما 
فيها الحراك الش��بابي ليس��ت مجرد حوار وحسب، بل حوار 
يهدف لوضع رؤية مستقبلية ستعرض على القائد الشجاع 
السيس��ي التخاذ القرار، في مرحل��ة مهمة جدًا تتزامن مع 
األزمة األوكرانية وتبعاتها، وتأثيرها على العالم بش��كل 

عام ومصر بشكل خاص. 
لقد اس��تطاعت مصر تجاوز مرحلة عصيبة ما بين األعوام 
المس��لحة  الق��وات  أبط��ال  به��ا  تمك��ن   ،2015-2013
المصري��ة وق��وات األمن م��ن كس��ر ميليش��يات اإلرهاب 
والتطرف بش��كل كبير، حد من تحركاتهم وخفض بشكل 
واضح م��ن عملياتهم في مناطق س��يناء. ولذلك، أصبحت 
المرحل��ة تتطلب اليوم من الدول��ة المصرية التركيز على 

التنمية التي بدورها تتطلب توفير البيئة المناس��بة، عبر 
إج��راء اإلصالحات السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتصادية، 
وإط��الق العملي��ة السياس��ية بم��ا يضمن حري��ة التعبير 
وفق الدس��تور المصري، وهذا ما يتماشى مع رؤية الدولة 

المصرية العصرية الجديدة. 
يح��اول تنظيم اإلخ��وان اإلرهابي اس��تغالل أج��واء الحوار 
الوطن��ي اإليجابي��ة ليتس��لق المش��هد م��ن جدي��د عب��ر 
مغازلة الدولة، بدواع��ي أنهم يريدون فتح صفحة جديدة 
والمصالحة مع الدولة المصرية، متجاهلين كون التنظيم 
اإلرهابي مسؤواًل عن استشهاد آالف األبرياء من المدنيين، 
باإلضافة لش��هداء الجيش والشرطة خالل العقد األخير، ما 

أوصل التنظيم لقائمة اإلرهاب المصرية بحكم قضائي. 
أصدر اإلخ��وان عدة بيانات وتصريح��ات خرجت من جبهة 
محمود حس��ين في إس��طنبول، ومن جبهة القائم بأعمال 
المرشد إبراهيم منير في لندن، باإلضافة إلى موقع »إخوان 
س��ايت« كلها تدور في إطار واحد، وهو اس��تعداد اإلخوان 

للح��وار والمصالح��ة ف��ي محاوالت يائس��ة م��ن التنظيم 
اإلرهابي، أن يقنع الدولة المصرية بقبول انضمام اإلخوان 
إل��ى الحوار الوطن��ي، إال أن ه��ذه المطال��ب والتصريحات 
قوبلت بالتجاهل والرفض، فال يمكن لمن تآمر على مصر، 

أن يجلس على طاولة حوار مع القيادة المصرية. 
ال يمكن إش��راك التنظيم اإلرهابي في الحوار، وقد استنفد 
كاف��ة ش��روط اإلره��اب والتط��رف والكراهي��ة، وانته��ك 
القواني��ن من القضايا اإلرهابية إلى قضايا التخابر، ولهذا 
أحي��ل ملف اإلخوان إل��ى الجهات القضائي��ة في مصر، وال 
يمكن أن يقبل المجتمع المصري والعربي واإلسالمي هذا 
التنظي��م اإلرهابي بعد عقد م��ن الزمان من انعدام األمن 
واالس��تقرار، مهما حاول التنظيم سمكرة وجهه وتحسين 
س��معته في الخارج، ألن من حمل السالح في وجه أشقائه 
ف��ي الوطن الواح��د، لن يفه��م معاني الحوار والتس��امح 
والمصالح��ة، ألنها مفاهي��م بعيدة كل البع��د عن خونة 

األوطان.

البحرين خالية من جدري القرود
كان��ت جلس��ة مجلس ال��وزراء الموقر قد طمأنت الش��عب ب��أن مملكة 
البحرين خالية من جدري القرود الذي ظهر في بعض البلدان في العالم، 
ه��ذا التطمين يؤكد حرص ومتابعة الحكوم��ة الموقرة للصحة العامة 
في البالد وتكليف وزارة الصح��ة بمواصلة اتخاذها اإلجراءات االحترازية 
والوقائي��ة من خالل المتابعة والتقصي الوبائي على مس��توى العالم، 
وكذلك االستعداد للتعامل مع أية مستجدات بشأن هذا المرض الجديد 
الذي بدأ ينتشر في العالم، جهود المملكة في مكافحة تفشي األمراض 
عل��ى م��دى تاريخها وما أثبته فري��ق البحرين وقدرته ف��ي التعامل مع 
جائحة كورونا رغم الظروف االستثنائية وجعل صحة وسالمة المواطنين 

والمقيمين هي األولوية القصوى للسيطرة على مستويات انتشاره.
والحال كذلك في جدري القرود الذي بإذن اهلل تكون البحرين بعيدة عنه 
وهن��ا البد من التش��ديد والرقابة الصارمة لمنع دخول��ه إلى البالد من 
خالل فحص القادمين عبر مختلف منافذ الدولة حتى ال يتم تس��جيل أية 
حالة قادمة من الخارج واستباق ذلك للحيلولة من تداعيات هذا المرض 
الذي ينتقل بالعدوى وهنا البد من العزل والتباعد لمنع انتشاره، ونحن 
نثق بإجراءات وزارة الصحة واستعدادها المسبق للمرض واإلجراءات من 
الجه��ات المعنية من خالل منع الس��فر للدول التي تم رصد واكتش��اف 
حاالت من جدري القرود وأن يتم إصدار قائمة حمراء بها على مس��توى 
مجل��س التع��اون الخليج��ي من خالل التنس��يق بي��ن ال��دول األعضاء، 
كأن يك��ون هناك اجتم��اع لوزراء الصحة ب��دول المجلس لوضع الخطط 

والتدابير الالزمة للتعامل مع هذه الظروف الصحية الطارئة.
بالش��ك أن هذا المرض الجديد أثار الرعب في العالم مع انتش��ار الصور 
ل��ه والبث��ور التي تظهر على الجس��م، فع��ود الجدري بنوع آخر وش��كل 
مغاي��ر يس��تلزم الحيطة والح��ذر واتخاذ كاف��ة التدابي��ر الصحية لمنع 
انتش��اره في ظل ع��دم وجود لقاح حتى اآلن وبالتال��ي فإن الوقاية منه 
هي خير عالج والتش��ديد والمراقبة هي األس��لحة التي يمكن من خالل 
الدفاع ومنع دخوله الب��الد، والرهان اليوم على المنظومة الصحية التي 
تمتلكها البحرين وهي موجودة بإذن اهلل مع اإلمكانيات والخبرات التي 
يمتلكها فريق البحرين ف��ي ظل ما تتمتع به المملكة من نظام صحي 
قوي لمواجهة أي جائحة مع ضرورة توعية المواطنين والمقيمين بهذا 
المرض وأعراضه وطرق انتش��اره وكيفي��ة الوقاية منه وتفادي انتقاله 
من خالل تجنب المخالطة المباش��رة ألي ش��خص تظه��ر عليه أعراض 
تنفس��ية أو طفح جلدي خصوصًا القادمين من الدول التي سجلت حاالت 

بهذا المرض.

همسة
نث��ق بفري��ق البحرين، والفري��ق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا 
)كوفي��د19(، في تعامله مع في��روس جدري الق��رود وأمامنا تجربة 
ناجح��ة وفريدة من نوعها في كيفية تعامله مع جائحة كورونا حيث 
اس��تطاع أن يس��طر قصة نجاح كانت محل إش��ادة م��ن المنظمات 
الدولية، ونحن على يقين بأنه س��يتم وضع اإلجراءات الوقائية التي 

تحول دون تأثر المملكة بهذا المرض.

الثقافة كمدخل لـ»أنسنة« العمل السياسي..!
ُل الثَّقافُة، بمعناها الشامِل، العامَل األكثَر فعاليٍة  تشكِّ
يمقراط��يِّ ألي مجتمٍع. ألن الديمقراطيَة-  في البناء الدِّ
ع��الوًة على أنها أس��لوٌب للحكم-فهي ثقافٌة وس��لوٌك 
وممارس��ٌة ال تنفصُل ع��ن فكٍر يقودها، وتس��تنيُر به، 
ويتغلغ��ُل ف��ي النس��يج االجتماعي والحياة السياس��ية 
اليومي��ة. وحتى ال تكون الديمقراطي��ُة قرارًا معلقًا في 
س��ماِء المث��اِل. وبذلك تكون س��لوكًا ناتج��ًا عن وعيٍّ 
وحاجٍة في حياتنا. وكما تكون احترامًا للقانون وللثوابِت 

ولشروط العيش المشترك وحمايًة للمكتسباِت.
ونعتق��د، أن مهم��ة صياغ��ة البرنام��ج الديمقراطي 
لثقافتن��ا، موكولة إل��ى للمثقفين المس��تنيرين، مما 
يس��تدعي مش��اركتهم الواس��عة، ألن الجل��وس على 
الرَّب��وة أصب��ح موقفًا يج��وُز لن��ا وصفُه بأن��ه بخيانِة 
صي��رورة ثقافتن��ا من أج��ِل تح��ول مجتمعاتن��ا نحو 
الديمقراطي��ة. دون أن يعن��َي ه��ذا س��يادَة الثقاف��يِّ 
«. ب��ل المطلوب اعتبار  على السياس��يِّ أو »االقتصاديِّ
»السياس��ّي« للثقاف��ي طاقَة توجيٍه وخل��ق، تقطُع مع 
الّنفعيِة كممارس��ة ش��وهت الحياة الثقافية، وأعاقت 
تطوره��ا، وحرمتن��ا من فرص��ة بروز قام��ات إبداعية، 

د حضورنا الّثقافي وتطورنا السياسي على صعيد  تجسِّ
العالم الحّي.

فعندما نتحدث عن مش��اركة القوى الحيَّة المس��تنيرة 
ف��ي صياغ��ة البرنام��ج الديمقراط��ي لحياتن��ا، فإننا ال 
نقص��ُد المش��اركة في الحي��اة السياس��ية المباش��رة 
فحسب، »كالمش��اركة في االنتخابات مثاًل«، بل نقصد 
المش��اركة الحّية في مناقش��ة القضايا المصيرية التي 
تهم المجتمع ككل، ومس��تقبل الحياة السياسية وسبل 
تطويرها واس��تيعاب خالفاتن��ا واختالفاتنا عبر الحوار. 
والتشجيع على المراجعات الفكرية والسياسية، والقبول 
بالوصول إلى ما يمكن أن نس��ميه بالوس��ط الس��عيد 
ال��ذي يمك��ن أن ينقذنا من تطرف أنفس��نا وانحيازاتنا 
وانغالقاتن��ا. وهذا لعمري أم��ر إذا ما قاده الفكر الحّي، 
يمكن أن ينتقل أثره سريعًا إلى الحياة السياسية بيسر، 
فيقودها نحو أفق أوس��ع من الّتفهم والّتفاهم. فيكون 
المثق��ف- في هذه الحالة- أمام العربة يقودها، وليس 

خلفها.
وكم��ا أن المش��اركة ف��ي الحياة السياس��ية ح��قٌّ أقرَّه 
الدس��توُر، فإّنه، واجٌب ال يمكن الَّتنص��ُل منه، بدعوى      

»فساد الحياة السياسية«، أو »مساسها بالنقاء الفكري 
والثقافي«، للمثقف، كما قد يزعم البعض. 

ونس��تذكر في هذا الس��ياق جه��ودًا عظيم��ًة وملهمًة 
ومؤث��رًة، كتل��ك التي ق��ام بها ع��دد م��ن المثقفين 
والمفكرين والسياسيين خالل فترة إعداد ميثاق العمل 
الوطن��ي وما بع��ده، بما أس��هَم في »أنس��نة« العمل 
��عوِر بالّثقة، ومنِح��ه مضمونًا  السياس��ي، وتعزيِز الشُّ
ديمقراطي��ًا وإنس��انّيًا وثقافّيًا، ظهر أث��ُرُه في العديد 
من المنجزات التش��ريعية واالجتماعي��ة واالقتصادية 

المؤثرة في حياة الناس. 
ولك��ن بعد أن أص��اب الحياة السياس��ية والجمعياتية، 
ما أصابها م��ن الَعطِب، فإننا في حاجة إلى اس��تعادة 
تلك الّثقة في الحياِة السياس��يِة، وتصحيِح مس��اراِتها، 
وع��الِج علله��ا، وإع��ادِة صياغ��ة الفكر ال��ذي يقودها. 
وتخليص الممارس��ة مما علَق بها من أخطاء، والعمل 
على توسيع الفضاء السياس��ي الذي يحتويها، من أجل 
الح��دِّ من الع��زوف عن العم��ل السياس��ي الجمعياتي 
ري��ِق أمام فاق��دي األهلية  الج��ديِّ والمنظم، لس��دِّ الطَّ

والمهرجين، وما أكثرهم!!!!

مجلس التعاون الخليجي.. مسيرة عطاء مستمرة
في الخامس والعش��رين من مايو 1981، اجتمعت إرادة 
قادة اآلباء المؤسس��ين مع تطلعات وأحالم ش��عوبهم، 
باإلعالن عن تأسيس مجلس التعاون الخليجي، والهادف 
إل��ى تحقي��ق التنس��يق والتكام��ل والترابط بي��ن دول 

المجلس في جميع الميادين وصواًل إلى وحدتها.
منطلق��ات المجل��س كانت واضح��ة في ديباج��ة النظام 
األساس��ي، والذي أكد على ما يربط بين الدول الست من 
عالقات خاصة، وس��مات مش��تركة، وأنظمة متش��ابهة 
أساسها العقيدة اإلس��المية، وإيمان بالمصير المشترك 
ووح��دة اله��دف، وأن التع��اون يخدم األهداف الس��امية 

لألمة العربية والنظام األساسي للمجلس.
وعلى مدى واحد وأربعين عامًا، استطاع المجلس، بحكمة 
الق��ادة وإيمان الش��عوب، من تجاوز تحدي��ات ومحطات 
مصيري��ة ومفصلي��ة، كان دائم��ًا يخرج منه��ا أقوى، وال 
يزال األمل والثقة كبيرين بمس��تقبل أكثر إشراقًا لتعزيز 
التضام��ن وحتمي��ة الوح��دة وتطوير العمل المش��ترك 
بم��ا يخ��دم مصالح الدول والش��عوب ويحقق االس��تقرار 

والتنمية.
وعلى مدى مس��يرة المجل��س، كان لمملكة البحرين دور 
رئيس في تعزي��ز التكامل والتعاون الخليجي في مختلف 

القطاع��ات، إيمانًا بأن ما يجمع دول وش��عوب المنطقة 
أكث��ر بكثير مم��ا يفرقه��ا، فالدين والتاري��خ والعالقات 
االجتماعية ووحدة الدم والهدف والمصير؛ ثوابت جامعة 
ال يمك��ن تجاهله��ا، ورافع��ة هام��ة لتحقي��ق مزيد من 
التكامل وصواًل إلى الهدف األسمى في الوحدة الكاملة.  

وق��د كان للبحرين منذ عهد المغفور له الش��يخ عيس��ى 
بن س��لمان آل خليفة، طيب اهلل ثراه، بصمة واضحة في 
إنش��اء المجلس، وتعزي��ز دوره على مدى عق��ود طويلة، 
وه��ي ذات الرس��الة التي آمن بها وحمله��ا جاللة الملك 
المعظم من��ذ توليه مقالي��د الحكم، فكان��ت توجيهات 
جاللته لمؤسسات الدولة بتحقيق التكامل مع نظيراتها 
في دول المجلس عبر استراتيجية واضحة المعالم سعيًا 

إلى الوصول إلى الوحدة في جميع القطاعات.
وق��د كان إليمان جالل��ة الملك المعظم ب��دور المجلس 
وأهدافه وأهمية اس��تمرار عمله أهمية كبيرة، تجلت في 
أكثر من مناس��بة، حيث أكد جاللت��ه أن مملكة البحرين 
ل��ن تدخر جهدًا ف��ي دعم منظوم��ة التع��اون الخليجي، 
وت��رى أن المجل��س ه��و اإلط��ار السياس��ي واالقتصادي 
واألمن��ي واالجتماعي الذي يحفظ لل��دول أمنها وقوتها 

واقتصادها.

مس��يرة خير وعطاء ممت��دة ألكثر من أربع��ة عقود، وال 
يزال األمل قائمًا بتحقيق مزيد من اإلنجازات، وبما يخدم 

مصالح دول الخليج وأبنائه.

إضاءة
إنج��ازات كبيرة حققه��ا مجلس النواب، برئاس��ة معالي 
الس��يدة فوزية بنت عبد اهلل زينل رئيس��ة المجلس كانت 
محور العرض الذي قدمه س��عادة المستشار راشد محمد 
بونجم��ة األمي��ن الع��ام، ف��ي المؤتمر الصحاف��ي الذي 
عق��د أمس األول، ما يؤكد على ت��وازي العمل البرلماني 
والتش��ريعي للس��ادة النواب مع دور األمان��ة العامة وما 
تقدم��ه م��ن خدم��ات فنية ولوجس��تية  لتيس��ير أعمال 

المجلس بكل انسيابية وسالسة.
كما كان الفتًا ما أشار إليه األمين العام بأن ديوان الرقابة 
لم يسّجل أي مخالفات مالية أو إدارية على المجلس طوال 
4 س��نوات متتالية وهي مدة الفصل التشريعي الخامس 
بأكمله، ما يؤكد على صوابية النهج و والمهارة والحنكة 
في إدارة المجلس وبما ال يتعارض مع متطلبات القانون  

والمهنية المطلوبة رغم مختلف التحديات االستثنائية.

لن ينصفوك.. وال يهم إنصافهم أصاًل!
إن كان م��ن أح��د يبحث عن »إنص��اف« في »اإلعالم الغربي« لب��الده، فهو »واهم« 

تمامًا. 
وهو حديث جازم مبني على شواهد عديدة امتدت لعقود طوال؛ إذ من منكم يتذكر 
خبرًا هللت له وكاالت أنباء عالمية إلنجازات تحققها بالد خليجية أو عربية؟! إنجازات 

تضاهي بها الغرب وتتفوق عليه؟! صدقوني لن تجدوا. 
نظرة الغرب لبلداننا قائمة على ذاك الفكر االس��تعماري العنصري الس��ابق، فنحن 
دول لديه��ا ث��روات عديدة، ومع ظهور النفط تحولت بلدانن��ا ألهداف لقوى أجنبية 
طمعت في خيراتها، ولكم في حروب مقاومة االس��تعمار والتحرر ألف قصة وقصة، 

وما تبعها من محاوالت ضغط وفرض سطوة أيضًا. 
وعليه، فإن من يمضي اليوم لتصديق وسائل اإلعالم الغربية، وما تدعيه من دعم 
»منص��ف« لقضايا حقوق اإلنس��ان و»حماية« الحريات وادع��اء لرغبات صادقة في 
تعزيز الديمقراطيات التي تخدم الشعوب، فإن عليه أن يبحث أواًل عن معيار الصدق 

والشفافية في التعاطي مع قضايا تمس كيان وطنه وأمنه واستقراره، ولن يجد. 
كل الق��وى المعارض��ة خاصة تلك المدفوع��ة من جهات لها أطماع توس��عية في 
بلدان أخرى، س��تجدون أن لها موقعًا أثيرًا لدى وس��ائل اإلعالم الغربية، ستجدون 
أن ما تقوله وإن كان كذبًا صريحًا يحظى بالتغطية واالنتش��ار و »التس��ليم« بأنه 
الحقيق��ة ال غيرها. وتتس��اءل هنا: هل م��ن ينقلها بالفعل هدف��ه اإلصالح وإحالل 
الس��الم وتحقيق مصلحة الش��عوب؟! أم إنه في األس��اس كان ممارس��ًا لالستعمار 
واستعباد الشعوب وسرقة خيراتها، واليوم ُكسرت شوكته مقابل أنظمة نجحت في 
الحفاظ على أمن واستقرار بالدها ونجحت في الحفاظ على شعوبها من التهديدات 

أّيًا كانت؟!

القوى الغربية ناجحة بش��كل كبير جدًا في استخدام إعالمها كأدوات حرب وضغط، 
وكوس��ائل لتقديم المش��هد حس��ب ما يخدم مصلحتها أيض��ًا، أوال تذكرون كيف 
ص��وروا العراق كأرض يتم تخصيب اليورانيوم في كل ش��بر منها، وأنها باتت أرضًا 
تحتضن أكبر مخزون من األسلحة النووية؟! وبعد ذلك كله افتضح األمر، ولم يجدوا 
س��الحًا نوويًا واحدًا، بل وجدنا ف��ي المقابل وصالت ردح إعالمية غربية ُدفعت فيها 

ماليين، لتنتهي بالنهاية بجيوش غربية تحتل العراق وتسلب خيراته. 
وعليه م��ن يظن أن الغرب س��ينصفه، وس��يهلل إلنجازاته، وس��يمنح المس��احات 
الواس��عة ليذكر فيها تف��وق دول الخليج والعرب في مج��االت معينة، فهو مخطئ 
تمام��ًا، فهذا اإلعالم ال يهم��ه »النعيم« الذي تعيش فيه أن��ت، وال يكترث بأمنك 
واستقرارك أبدًا، بل ما يهمه هو »مصلحته« الموجودة لديك وال شيء آخر. تذكروا 
»فلس��لفة« الرئيس األمريكي »النائم« جو بايدن بشأن شقيقتنا المملكة العربية 
الس��عودية، ومن ثم توسله للرياض بشأن النفط، واليوم سعيه للوصول إلى جدة 
لمقابل��ة القيادة الس��عودية، وما بي��ن كل هذه المراحل كيف عم��ل إعالمهم على 
اس��تهداف الس��عودية وتش��ويه صورتها، رغم أن شقيقتنا خالل ش��هر واحد فقط 
حقق��ت إنجازات اقتصادية وسياس��ية تف��وق ما حققه بايدن بع��دد أيام نومه في 
البي��ت األبيض. إعالمهم ل��ن يمنحك أي إنصاف، والرد عليه ليس إال عبر التمس��ك 
بما نؤمن به كدول خليجية وعربية، وبما ننجزه ألجل أوطاننا وش��عوبنا في جوانب 
السياس��ة واالقتص��اد واألم��ن. ال��رد عليهم هو بكش��ف زيفهم الدائ��م، وحقدهم 
المبرمج وعنصريتهم وحس��دهم لنا على ما أنعم اهلل ب��ه علينا، وكل هذا أوصلهم 
لفتح أحضانهم لكل »ناعق« رغم معرفتهم بأنه ليس س��وى »أداة« تحركه جهات 

طامعة فينا، مثلما هم طامعون.
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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

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/1007810
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/26/watan-20220526.pdf?1653542189
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
آل خليفـــة، أمس األربعـــاء اللواء الركن 
فيصل بن مقعد الربيعان مســـاعد وكيل 
العســـكري  بالجهـــاز  الوطنـــي  الحـــرس 
العربيـــة  بالمملكـــة  الشـــرقي  للقطـــاع 
رئيـــس  الشـــقيقة، بحضـــور  الســـعودية 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب بن 

صقر النعيمي.
وخـــال اللقاء، رحب القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحرين بمســـاعد وكيل الحرس 
للقطـــاع  العســـكري  بالجهـــاز  الوطنـــي 

الشـــرقي بالمملكـــة العربية الســـعودية، 
األخويـــة  العاقـــات  بعمـــق  مشـــيًدا 
الوطيـــدة التي تجمـــع مملكـــة البحرين 
والمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة، 
النابعـــة مـــن الحـــرص الكبيـــر والدائـــم 
البلديـــن  فـــي  الحكيمتيـــن  للقيادتيـــن 
الشـــقيقين علـــى تطويرهـــا فـــي كافـــة 

المجاالت.
هيئـــة  رئيـــس  مســـاعد  اللقـــاء  حضـــر 
األركان للعمليـــات اللـــواء الركـــن غانـــم 
إبراهيـــم الفضالة، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

عالقات وطيدة تجمع البحرين مع السعودية

local@albiladpress.com
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جاللة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يعزيان بايدن
بضحايا حادث إطالق النار في مدرسة ابتدائية بوالية تكساس

بعـــث حضـــرة صاحب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــاد المعظم، وولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، برقيتـــي تعزيـــة ومواســـاة إلـــى الرئيـــس جـــو 
بايـــدن رئيـــس الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة الصديقـــة، 
أعرب جالته وســـموه فيهما عن خالص تعازيهم وصادق 
مواساتهم بضحايا حادث إطاق النار المؤسف الذي وقع 
في إحدى المدارس االبتدائية بوالية تكســـاس األمريكية 
وأســـفر عن ســـقوط عدد من الضحايـــا والمصابين، راجيًا 
جالتـــه وســـموه للضحايـــا الرحمـــة وللمصابيـــن ســـرعة 
الشـــفاء والعافيـــة. وأكد جالة الملك المعظم وســـمو ولي 
العهـــد رئيس الـــوزراء اســـتنكار مملكة البحريـــن وإدانتها 
لهـــذا العمـــل اإلجرامي الـــذي اســـتهدف األبريـــاء اآلمنين 

والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية.
كما بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء برقية مماثلة إلـــى نائبة رئيس الواليات المتحدة 

األمريكية كاماال هاريس.
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صاحـــب  المعظـــم  البـــاد  ملـــك  بعـــث 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيتـــي 
تهنئة إلى رئيســـة جمهوريـــة جورجيا 
سالوميه زورابيشفيلي، وذلك بمناسبة 
ذكـــرى اليـــوم الوطنـــي لبادهـــا، أعربا 

فـــي البرقيتيـــن عـــن أطيـــب تهانيهمـــا 
الصحـــة  بموفـــور  لهـــا  وتمنياتهمـــا 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  بعـــث  كمـــا 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
رئيـــس  إلـــى  مماثلـــة  تهنئـــة  برقيـــة 
إراكلـــي  جورجيـــا  جمهوريـــة  وزراء 

غاريباشفيلي.

البحرين تهنئ جورجيا

دمج أطفال السرطان في األنشطة الرياضية واالجتماعية
مواصلة الكفاح ببسالة واالنتصار على المرض... خالد بن حمد:

اســـتقبل النائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى للشـــباب 
والرياضـــة رئيـــس الهيئـــة العامـــة للرياضة رئيـــس اللجنة 
االولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
بمكتـــب ســـموه بقصـــر الـــوادي أمـــس )األربعـــاء(، رئيـــس 
مجلس إدارة جمعية المســـتقبل الشـــبابية صباح الزياني، 
وأعضـــاء مجلـــس إدارة الجمعيـــة، التـــي تتبع لهـــا مبادرة 
“ابتســـامة” المعنيـــة بتقديـــم الدعم النفســـي واالجتماعي 
فـــي  أمورهـــم  بالســـرطان وأوليـــاء  المصابيـــن  لألطفـــال 
مملكة البحرين، والذين رفعوا لســـموه أسمى آيات الشكر 
والتقدير على تفضل سموه أخيًرا بلقاء عدد من األطفال 

مرضى السرطان منتسبي المبادرة.
ونوه ســـمو الشـــيخ خالد بن حمد آل خليفة باإلســـهامات 
البـــارزة للشـــباب البحريني في خدمـــة مختلف القطاعات 
بمملكـــة البحرين، فـــي ظل المشـــروع اإلصاحي  حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــاد المعظـــم الداعم لتمكين الشـــباب، والجهود الكبيرة 
التـــي تبذلهـــا الحكومة برئاســـة ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، للدفع بالشـــباب نحو المشـــاركة الفاعلة في تنمية 

المجتمع.
وقـــد رحـــب ســـموه برئيـــس وأعضـــاء جمعية المســـتقبل 
الشـــبابية، مثنًيـــا ســـموه على الجهـــود التـــي يبذلونها في 
خدمـــة القطـــاع الشـــبابي، إضافـــة إلـــى األطفـــال مرضـــى 
الســـرطان، معبرًا ســـموه عـــن أمله في تحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات والخطوات التي تســـهم فـــي تطوير منظومة 

العمل الشبابي والتطوعي.
واطمـــأن ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة علـــى 
لألطفـــال  والصحيـــة  واألســـرية  االجتماعيـــة  األوضـــاع 

مرضى الســـرطان الذي ترعاهم مبادرة “ابتسامة”، موجًها 
ســـموه إلى العمل على دمج هؤالء األطفال في األنشـــطة 
الرياضيـــة واالجتماعيـــة المختلفـــة، والقيام بـــكل ما يلزم 
من أجل توفير كل الرعاية واالهتمام لهم، مشـــجًعا سموه 
هـــؤالء األطفـــال على مواصلـــة الكفاح ببســـالة واالنتصار 

على المرض.
وأشـــار ســـموه إلى أن اللقاء مع األطفال مرضى السرطان 
مـــن منتســـبي مبـــادرة “ابتســـامة” أخيـــًرا، كانـــت مناســـبة 
عزيزة على قلب ســـموه، تعـــرف من خالها عن قرب على 
قصـــص هؤالء األبطال فـــي مواجهة هذا المـــرض، والتي 
تمثل مصدر إلهام للجميع، مؤكًدا سموه أن هؤالء األبطال 
ينشـــرون مـــن خـــال ابتســـامتهم وبراءتهـــم وضحكاتهم 

السعادة والتفاؤل.

مـــن جانبـــه، أعـــرب الزيانـــي عن عظيـــم شـــكره واعتزازه 
إلـــى ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمـــد آل خليفة، أصالـــًة عن 
نفســـه ونيابة عـــن جميع أعضـــاء الجمعيـــة والمتطوعين 
فـــي مبادرة ابتســـامة، معاهًدا ســـموه على تقديـــم المزيد 
مـــن العمـــل والعطاء للمضـــي قدًما في االرتقاء بمســـتوى 
البرامـــج والخدمـــات التـــي تقدمها الجمعيـــة، والتي تأتي 
ترجمـــًة لتوجيهات ســـموه علـــى أرض الواقـــع، مثّمًنا دعم 
ســـموه لمبادرة “ابتســـامة” منذ تأسيســـها في العام 2012 
وحتـــى اآلن، منوًهـــا بدعـــم ومتابعة ســـموه لعمل جمعية 
المستقبل الشبابية، مشيًرا إلى أن متابعة سموه تزيد من 
مســـؤولية المبادرة في تحقيق األهداف العليا التي تعمل 
ألجلهـــا في دعم األطفال مرضى الســـرطان وأهاليهم في 

مملكة البحرين.

المنامة - بنا

سمو الشيخ عيسى بن سلمان: خلق الفرص التعليمية النوعية ألبناء البحرين
مترئًسا سموه اجتماع مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري

أكـــد رئيـــس مجلـــس أمنـــاء وقف عيســـى 
بن ســـلمان التعليمي الخيري ســـمو الشيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
أهميـــة مواصلـــة خلـــق الفـــرص التعليمية 
النوعيـــة أمـــام أبنـــاء مملكـــة البحرين بما 
يمدهم بآفـــاٍق أرحب من العلـــم والمعرفة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، مشـــيًرا إلـــى أن 
أبناء الوطـــن هم عتاده وثروتـــه الحقيقة 
في كافة الظروف ما يســـتوجب اســـتمرار 
االســـتثمار فيهـــم علـــى الصعيـــد التعليمي 
بما يســـهم فـــي تحقيـــق أهداف المســـيرة 
البـــاد  ملـــك  بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، منوًهـــا بمـــا يحظى به 
قطـــاع التعليم مـــن دعم مســـتمر من ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس ســـموه اجتمـــاع 
مجلـــس أمنـــاء وقـــف عيســـى بن ســـلمان 
التعليمـــي الخيـــري فـــي قصـــر الرفـــاع، إذ 
أعـــرب عـــن بالـــغ اعتـــزازه باألمـــر الملكـــي 
الســـامي بإعـــادة تشـــكيل مجلـــس أمنـــاء 
أعضـــاء  مهنًئـــا  ســـموه،  برئاســـة  الوقـــف 
مجلس األمناء بمناســـبة تعيينهم ومتمنًيا 
لهـــم دوام التوفيق والســـداد فـــي مهامهم 
مـــن أجـــل تطوير عمـــل الوقـــف ومجاالت 
العمـــل التعليمي الخيـــري، منوًها في ذات 
الصدد بالجهود التي بذلها أعضاء مجلس 
أمناء الوقف السابق وما أبدوه من حرص 

على تنفيذ الخطط الموضوعة.
وأضاف سموه أن وقف عيسى بن سلمان 
التعليمـــي الخيـــري تـــم إنشـــاؤه لتحقيـــق 

غايـــاٍت نبيلـــة قائمـــة على إتاحـــة الفرصة 
لمواصلـــة التحصيل األكاديمـــي الجامعي 
ألبنـــاء البحريـــن مـــن الطلبـــة والطالبـــات 
عبـــر  طموحاتهـــم  بلـــوغ  مـــن  وتمكينهـــم 
التعليـــم كنواة أساســـية لإلنجاز، الفًتا إلى 
أن مملكـــة البحرين حققـــت نجاحات عدة 
على صعيـــد التعليم ما جعلها تتبوأ مكانة 
متميـــزة في هـــذا القطاع، وهو ما يشـــكل 
تطويـــر  نحـــو  الجهـــود  الســـتمرار  حافـــًزا 

مخرجاته على مختلف المستويات.
اســـتعراض  االجتمـــاع  خـــال  وجـــرى 
الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، 
وتقرر تشكيل 3 لجان رئيسة تتبع مجلس 
أمنـــاء وقف عيســـى بن ســـلمان التعليمي 
الخيري وتكليف عدد من أعضاء المجلس 

برئاستها وعضويتها، على النحو التالي:
وتقـــوم  والحوكمـــة،  التدقيـــق  لجنـــة   -  1
العمـــل،  إجـــراءات  حوكمـــة  بتطويـــر 

والتدقيق اإلداري والمالي.
وتعنـــى  والجـــودة،  التعليـــم  لجنـــة   -  2
بمراجعة االستراتيجية التعليمية للوقف، 
وتطوير آلية االبتعاث ومساراته، ومتابعة 

المسار المهني بعد التخرج.
األمـــاك،  وإدارة  االســـتثمار  لجنـــة   -  3
وتلتقي أدوارها بشـــكٍل رئيس حول وضع 
اســـتراتيجية لتحقيـــق اإليـــرادات بشـــكل 
مســـتدام، وتعزيـــز الشـــراكات علـــى كافـــة 

األصعدة.
وجـــرى خـــال االجتمـــاع التوجيـــه للبدء 
تشـــمل  جديـــدة  اســـتراتيجية  بإعـــداد 
تحديد الفرص المســـتقبلية وآليات العمل 
المطلوبـــة ومؤشـــرات قياســـها مـــع تعزيز 
بمـــا  وذلـــك  للوقـــف،  اإلعاميـــة  الهويـــة 
يدعـــم تحقيـــق األهـــداف التي ُأنشـــئ من 
أجلهـــا الوقف ويعـــود بالنفع علـــى القطاع 

التعليمي في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفـــة، أمس األربعاء ســـفير جمهورية 
اليمن الشـــقيقة لدى المملكة علي حسن 

األحمدي. 
وخال اللقـــاء، رحب القائـــد العام لقوة 
دفـــاع البحرين بســـفير جمهورية اليمن 
الشقيقة، مشيدًا بعمق العاقات القائمة 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، والتي تشـــهد 

علـــى الدوام تطورًا وتقدمًا في مختلف 
المجـــاالت. حضـــر اللقاء مســـاعدرئيس 
هيئـــة األركان للعمليـــات اللـــواء الركـــن 
غانـــم إبراهيم الفضالة، ومدير التدريب 
العســـكري اللـــواء الركـــن صـــاح راشـــد 
الســـعد، ومدير التعاون العسكري اللواء 
الركن طيار الشـــيخ محمد بن سلمان آل 
خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

تطور العالقات مع اليمن في مختلف المجاالت

الصخير - الحرس الوطني

اســـتقبل مديـــر أركان الحـــرس الوطني 
الفريـــق الركـــن الشـــيخ عبدالعزيـــز بـــن 
سعود آل خليفة، مساعد وكيل الحرس 
بالقطـــاع  العســـكري  بالجهـــاز  الوطنـــي 
الشـــرقي بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الشـــقيقة اللواء الركـــن فيصل بن مقعد 
الربيعـــان، وذلك امس بديوان الرئاســـة 

في معسكر الصخير.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحب مديـــر أركان 
وكيـــل  بمســـاعد  الوطنـــي،  الحـــرس 
العســـكري  للجهـــاز  الوطنـــي  الحـــرس 
للقطـــاع الشـــرقي، ناقاً تحيـــات رئيس 
الحرس الوطني الفريق أول الركن سمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مؤكـــدًا خال اللقاء على متانة الروابط 
البلديـــن  بيـــن  تربـــط  التـــي  األخويـــة 
الشـــقيقين، وما تشهده من تطور ونماء 

على كافة األصعدة.
بمســـتويات  األركان،  مديـــر  وأشـــاد 
التعـــاون وتبادل الخبـــرات بين الحرس 
الوطنـــي البحرينـــي والحـــرس الوطني 
الســـعودي، ومـــا أثمـــر عنـــه مـــن تعزيـــز 
لمســـتويات الجاهزية من خـــال تنفيذ 
وتبـــادل  المشـــتركة  التماريـــن  وعقـــد 
إلـــى  إضافـــة  العســـكرية،  الخبـــرات 

التنســـيق الدائـــم بيـــن الجانبيـــن لعقـــد 
الـــدورات وإجـــراء التمارين المشـــتركة 
متمنيـــا  الجانبيـــن،  بيـــن  المســـتقبلية 
المزيـــد مـــن االزدهـــار والتقـــدم لهذيـــن 
الصرحين العســـكريين لما فيه مصلحة 
ظـــل  فـــي  الشـــقيقين  البلديـــن  وخيـــر 
القيـــادة الرشـــيدة لملـــك البـــاد المعظم 
القائـــد األعلـــى صاحـــب الجالـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وأخيه ملك 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
خادم الحرمين الشـــريفين الملك سلمان 
بـــن عبـــد العزيز آل ســـعود. بـــدوره، نقل 
مســـاعد وكيل الحـــرس الوطني للجهاز 
تحيـــات  الشـــرقي،  للقطـــاع  العســـكري 
المملكـــة  فـــي  الوطنـــي  الحـــرس  وزيـــر 
الشـــقيقة صاحـــب  الســـعودية  العربيـــة 
السمو الملكي األمير عبدهللا بن بندر بن 
عبدالعزيز آل سعود إلى رئيس الحرس 
الوطني الفريق أول الركن ســـمو الشيخ 
محمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومديـــر 
أركان الحـــرس الوطنـــي الفريـــق الركن 

الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة.
وشـــهد اللقاء بحث عدد مـــن المواضيع 
ذات االهتمـــام المشـــترك، وســـبل تعزيز 

آليات التعاون العسكري بين الجانبين.

تمارين مشتركة مع الحرس الوطني السعودي

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/05/497226025104.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://albiladpress.com/news/2022/4972/bahrain/759571.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أعلـــن وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، أنـــه خـــال الســـنوات 
المناهـــج  بالفعـــل تطويـــر  تـــم  الماضيـــة 
الدراســـية والبرامج التدريبيـــة المواكبة 
للتطـــورات االقتصاديـــة والتكنولوجيـــة 
المتاحقـــة في ســـوق العمل، بما يســـهم 
في ســـد الفجـــوة بين مخرجـــات التعليم 
والتدريب ومتطلبات واحتياجات سوق 
العمـــل. وأكد وزير العمـــل أنه على ضوء 
توجهات الحكومة الموقرة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
بالقطاعـــات  النهـــوض  فـــي  خليفـــة،  آل 
واســـتقطاب  الحيويـــة  اإلنتاجيـــة 
االســـتثمارات المولدة للوظائف النوعية 
المؤسســـات  علـــى  فـــإن  للمواطنيـــن، 
التعليميـــة والتدريبيـــة مواصلـــة عمليـــة 
المناهـــج  فـــي  والتحديـــث  التطويـــر 
الدراســـية لتكثيف جودة التعليم وجعله 
مائًمـــا الحتياجـــات ســـوق العمـــل فـــي 

مختلـــف القطاعـــات. جـــاء ذلـــك، خـــال 
افتتاحـــه ملتقـــى ومعـــرض يـــوم المهـــن 
الـــذي   ،2022 األكاديمـــي  للعـــام  التاســـع 
نظمتـــه جامعة العلوم التطبيقية بمقرها، 
أمـــس األربعـــاء، وذلـــك بحضـــور رئيـــس 
مجلس أمناء الجامعـــة، وهيب الخاجة، 
ورئيس الجامعة، غسان عواد، إلى جانب 
أصحـــاب األعمال وممثليهم المشـــاركين 
الطلبـــة  حميـــدان  ودعـــا  الفعاليـــة.  فـــي 
والخريجين لاستفادة من هذا المعرض 
للتعـــرف علـــى متطلبات أصحـــاب العمل 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  الكفـــاءات  مـــن 
ليكونـــوا مؤهليـــن لاندماج في منشـــآت 
دور  أهميـــة  مؤكـــًدا  الخـــاص،  القطـــاع 
المؤسســـات التعليمية بكافة مستوياتها 
الدراســـية وتخصصاتهـــا العلمية وكذلك 
المعاهـــد والمراكـــز التدريبيـــة فـــي رفـــد 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العمـــل  ســـوق 
بالخريجين المزودين بالمهارات المهنية 

التي يحتاجها أصحاب العمل.

حميدان: سد الفجوة بين التعليم 
واحتياجات سوق العمل

انخفـــاض  األخيـــرة  الرســـمية  اإلحصـــاءات  أّكـــدت 
منحنى وفيات مرض فقر الدم المنجلي )السكلر( في 
مملكة البحرين بنســـبة تصل إلى 42 % مقارنة بين 
األعـــوام )2012 - 2016( و)2017 - 2021(، فـــي ظل 
االهتمـــام الكبير الـــذي توليه المملكـــة لملف أمراض 
الدم الوراثية وعلى رأســـها مرض فقر الدم المنجلي 
)الســـكلر(، وســـعيها إلـــى تمكيـــن جميـــع المواطنيـــن 
والمقيميـــن من الحصول على رعاية صحية شـــاملة 
ونوعية ومســـتدامة. وبـــدأ اهتمام مملكـــة البحرين 
بالملـــف في وقٍت مبكر، عبر إطاق برنامج مكافحة 
األمـــراض الوراثيـــة وإنشـــاء وحـــدة أمـــراض الـــدم 
الوراثية بمجمع الســـلمانية الطبي فـــي العام 1984، 
والتـــي أصبحـــت في العـــام 2014 مركـــًزا متخصًصا 
ألمـــراض الـــدم الوراثيـــة لتقديـــم الرعايـــة الصحية 
المتقدمـــة لمرضـــى أمـــراض الـــدم الوراثيـــة عموما، 
ومرضـــى فقر الدم المنجلي )الســـكلر( خصوصا. كما 
كانت المملكة ســـّباقة في تدشـــين خدمة فحص ما 
قبـــل الزواج لمكافحـــة األمراض الوراثيـــة في العام 
1993، والـــذي أصبـــح فحًصـــا إلزامًيا بالعـــام 2004، 
وذلـــك فـــي خطـــوٍة هاّمـــة لرفـــع الوعـــي المجتمعي 
والحّد من انتشـــار األمراض الوراثية، باإلضافة إلى 

إنشاء أّول عيادة لأللم المزمن في العام 2012.
ومع الخطوات االســـتباقية، تحرص مملكة البحرين 
على أن تكون البروتوكوالت العاجية المطّبقة على 
المرضـــى مطابقة ألحـــدث البروتوكـــوالت المعتمدة 
عالمًيا، وتسعى إلى توفير أحدث العاجات الطبية، 
والتـــي كان آخرهـــا دواء )كريزانليزومـــاب(، والـــذي 
ُيعد أول عاج ُمكتشـــف منذ 20 عاًما لعاج مرضى 
)الســـكلر(، والـــذي وّجـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بإدخاله ضمن البروتوكول العاجي 
للمرضى في مملكة البحرين بعد استكمال التجارب 
الســـريرية الازمة، والذي تم البدء فعلًيا في إدخاله 
ضمـــن البروتوكول العاجي مطلع العام الجاري، من 
خال عيادة خاصة في مركز أمراض الدم الوراثية، 
والتـــي اســـتهدفت فـــي المرحلة األولـــى 80 مريًضا، 
وذلك ما يؤّكد الحرص على صحة وسامة المجتمع 
واعتبارها أولوية قصوى دائمة. وشهدت عملية نقل 
واســـتبدال الدم لمرضى )السكلر( نقلة نوعية، حيث 
تّم توفير جهاز طبي متطور يستغرق ساعة واحدة 
فقـــط إلنهاء اإلجـــراء عوًضا عن 8 ســـاعات معمول 
بهـــا في الســـابق. كما تـــم تعزيز الخدمـــات العاجية 
الرئيســـة بخدمـــاٍت مســـاندة متميزة، بـــدًءا بمختبر 

متقـــدم للجينـــات، يختـــص بدراســـة أمـــراض الـــدم 
الوراثيـــة والتشـــخيص الدقيـــق باســـتخدام أحـــدث 
األجهزة والمعدات المختبرية، باإلضافة إلى افتتاح 

عيادة اآلالم المزمنة والتي تقدم من ضمن خدماتها 
الرعاية لمرضى )الســـكلر(، لمســـاعدتهم في التعامل 
مـــع نوبات األلم والتحكم بهـــا عبر األدوية والعادات 

الصحية المناســـبة مـــع المتابعة الدورية المســـتمرة، 
فضـــًا عن التســـهيات التـــي تم تدشـــينها في إطار 

الرعاية الصحية كخدمة )التطبيب عن ُبعد(.

المنامة - بنا

انخفاض منحنى وفيات “السكلر” في المملكة بنسبة 42 %
مساع مستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية

اتفاقية تعاون بين “األعلى للصحة” و ”Aon” لتأمين األجانب
في إطار تنفيذ قانون الضمان الصحي وتوفير التغطية الشاملة

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة صبـــاح أمس في مقـــر المجلس 
حفـــل التوقيع علـــى اتفاقية التعـــاون بين 
 Aon وشـــركة  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
لتطبيـــق مشـــروع التأمين علـــى المقيمين 
األجانب فـــي إطار تنفيـــذ برنامج الضمان 
الصحـــي الوطنـــي. ورفع رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة وبالنيابة عن كافة منتسبي 
القطـــاع الصحـــي عظيم الشـــكر واالمتنان 
إلـــى ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى دعمهمـــا المتواصل للقطـــاع الصحي 

لهـــذا  التطويريـــة  المبـــادرات  ومختلـــف 
القطاع الحيوي المهم؛ كونه يامس صحة 
الجميع. وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد 
بـــن عبدهللا أن مملكـــة البحرين تعمل على 
تطويـــر النظام الصحي لضمان واســـتدامة 

توفير التغطية الصحية الشـــاملة للســـكان 
وفقًا ألفضـــل المعايير المتبعة عالميًا، وقد 
قطعنـــا شـــوطًا كبيـــرًا فـــي تهيئـــة الطريق 
لتطبيق قانـــون الضمان الصحي من خال 
وإنشـــاء  المهمـــة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 

المؤسســـات المعنيـــة بالمشـــروع، وال يزال 
فـــي هـــذا االتجـــاه مـــن  العمـــل متواصـــاً 
خـــال تحســـين جودة الخدمـــات الصحية 
ومنـــح المواطن حرية االختيـــار في تلقي 
برنامـــج  وتطبيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات 
طبيـــب األســـرة “اختـــر طبيبـــك” وتطبيـــق 
برنامج التســـيير الذاتي في المستشفيات 
الصحيـــة  الرعايـــة  ومراكـــز  الحكوميـــة 
األوليـــة. ومن المؤمل أن يبـــدأ العمل على 
المرحلـــة الثانيـــة عبر االتفاقية مع شـــركة 
Aon والتـــي ســـتعمل مع المجلـــس األعلى 
للصحة لتحديـــد الرزمة الصحية االلزامية 
للمقيميـــن األجانـــب، ومراجعـــة الشـــروط 
الواجب توفرها النضمام شـــركات التأمين 
الراغبـــة فـــي توفير هـــذه الرزمـــة، وتوفير 

منصة إلكترونية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

حفل اتفاقية التعاون

تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي البريطانية
رنا بنت عيسى تشيد بمسار عالقات الصداقة المتميزة

اجتمعـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة مـــع كلٍّ مـــن وزيـــر 
التجـــارة الدولية بالمملكـــة المتحدة رانيل 
جاياواردينـــا، ووزيـــر المهـــارات بالمملكـــة 
المتحـــدة أليكـــس بوغـــارت، وذلـــك خال 
لنـــدن  البريطانيـــة  للعاصمـــة  زيارتهـــا 
للمشـــاركة فـــي أعمـــال المنتـــدى العالمـــي 

للتعليم.
وخال االجتماع، أشادت الشيخة رنا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة بمسار عاقات 
الصداقـــة المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحرين 

والمملكـــة المتحـــدة وما يتســـم بـــه العمل 
الثنائـــي مـــن تطـــور ومـــا يشـــهده التعاون 
المشـــترك مـــن تقدم مســـتمر فـــي مختلف 
مجاالت التعاون وعلى المســـتويات كافة 

بمـــا يدعـــم المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن 
والشـــعبين الصديقيـــن، معربـــة عـــن تطلع 
مجلـــس التعليـــم العالي الدائـــم إلى تعزيز 
التعـــاون القائـــم بيـــن مؤسســـات التعليـــم 

العالي فـــي البلدين الصديقين وبما يخدم 
أهدافها وتطلعاتها.

مـــن جانبهما، عبـــر جاياواردينـــا وبوغارت 
عـــن تقديرهما لعاقـــات الصداقة الوثيقة 
بيـــن مملكة البحريـــن والمملكـــة المتحدة، 
واعتزازهمـــا بلقـــاء األمين العـــام لمجلس 
التعليـــم العالـــي، منوهيـــن بجهودهـــا فـــي 
المضـــي بالتعليـــم العالي بمملكـــة البحرين 
ألفـــاق أرحـــب وبما يعـــزز مســـيرة التنمية 

الشاملة في مملكة البحرين.
حضـــر االجتمـــاع رئيس االتصـــال بمكتب 
األميـــن العام الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد آل 
خليفـــة والمستشـــار لـــدى ســـفارة مملكـــة 

البحرين في لندن إبراهيم الشعان.

بنا - لندن

حريصون على إشراك الشباب في خطط المرأة البحرينية
عقدت اجتماعا مع اللجنة الشبابية في “األعلى للمرأة”... األنصاري:

التقت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالـــة األنصـــاري صباح أمس مـــع عدد من 
أعضاء لجنة الشباب بالمجلس، عبر تقنية 
االتصال المرئي، لشـــكرهم علـــى ما قاموا 
به من جهود الفتة في العامين الماضيين 
ومـــا تضمنـــه برنامـــج عملهـــم مـــن تكثيف 

إضافي في شهر رمضان المبارك. 
ونوهـــت األنصاري بـــدور اللجنة وأهميتها 
التي انطلقت أساسا بتوجيهات من قرينة 
عاهـــل البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
مـــن أجل تمكين الشـــباب - من الجنســـين 
- وإعدادهم للمســـتقبل كقادة ومختصين 
وخبـــراء ذوي إطـــاع وخبـــرة فـــي مجال 

تمكين وتقدم المرأة.
مـــن  شـــرح  إلـــى  األنصـــاري  واســـتمعت 
وتطلعاتهـــم،  مرئياتهـــم  عـــن  الحضـــور 
إضافـــة إلى مقترحاتهم مـــن أجل المضي 

قدمـــًا في تطويـــر عمل لجنة الشـــباب، إذ 
أكدت لهم حـــرص المجلس األعلى للمرأة 
علـــى تقديـــم مزيـــد مـــن اإلرشـــاد والدعم 
لتشـــجيعهم علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار في 

الطرح والتنفيذ. 
بالقـــول  المشـــاركين  الشـــباب  وخاطبـــت 
“أنتـــم جـــزء أصيـــل مـــن عمـــل المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة ورســـم سياســـاته الحالية 
والمستقبلية، ومشاركتكم في هذه اللجنة 
مدخل لتمثيل الشباب البحريني وتضمين 

تطلعاتهم في برامج المجلس”.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــادت األنصـــاري 
بتنـــوع ومضمـــون برنامـــج عمـــل اللجنـــة 
الموضوعـــات  مـــن  للعديـــد  تناولهـــا  فـــي 
التي تهم شـــريحة الشـــباب من الجنســـين 
وتحظـــى  ككل،  البحرينـــي  والمجتمـــع 
مـــن  تضمنـــه  بمـــا  وتفاعلهـــم  بمتابعتهـــم 
عرض لقصص نجاح، وإرشادات ونصائح 
لألسرة والشـــباب، وموضوعات ذات صلة 
باالســـتقرار النفسي واألسري، والتخطيط 

التفاعـــل  أن  وذكـــرت  وغيرهـــا،  المالـــي، 
اإلعامـــي والمجتمعـــي مـــع مـــا طرحتـــه 
اللجنة مـــن موضوعات يؤكـــد أهمية تلك 
الموضوعـــات ومـــدى محاكاتهـــا وتلمســـها 

لتطلعات الشباب البحريني.
وفي ضوء ما تم مناقشته مع أعضاء لجنة 
الشـــباب من طرح قّيـــم، وجهت األنصاري 
لتخصيص حلقات نقاشـــية إلشراكهم في 
تقييـــم الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة 
البحرينيـــة، ألهميـــة مـــا يطرحـــه الشـــباب 
تجســـد  وآراء  وأفـــكار  موضوعـــات  مـــن 
تطلعاتهم لتنمية أنفســـهم والمساهمة في 
بنـــاء الوطـــن، وإلـــى تكثيف عمـــل اللجنة 
فـــي المرحلة المقبلة لمواكبة الموضوعات 
المهمـــة والمســـتجدة التي تقع فـــي دائرة 
اهتمام الشـــباب، بمـــا فيها االســـتحقاقات 
االنتخابية في مملكة البحرين نهاية العام 
الجاري، والدور الفاعل للشـــباب من خال 
المشـــاركة فيها ونشـــر الوعـــي في محيط 

أسرهم ومجتمعهم.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

محرر الشؤون المحلية

احتفل الشيخ فهد بن سلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة بتخرج نجله الشـــيخ فيصل 
بن فهد بن سلمان آل خليفة من جامعة 
“نـــورث إيســـترن” بالواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة بشـــهادة البكالوريـــوس فـــي 
ثـــم  ومـــن  األعمـــال  ريـــادة  تخصـــص 
حصولـــه علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
السياســـات العامة. وأعرب الشـــيخ فهد 
بن ســـلمان آل خليفة بهذه المناسبة عن 
ســـعادته وغبطته بتحقيق ابنه الشـــيخ 
فيصـــل هـــذه النتائـــج المشـــرفة، مثنًيـــا 
علـــى ما بذله من جهـــد وتركيز ومثابرة 
فـــي عمليـــة التحصيـــل األكاديمي، وهو 
ما دأب عليه الشيخ فيصل منذ مراحل 
التعليـــم المدرســـي حتى بلـــوغ التعليم 
الجامعي وصواًل إلى ما حققه اليوم من 

نتائج في الدراسات األكاديمية.
ودعـــا الشـــيخ فهـــد بـــن ســـلمان لنجلـــه 
التوفيـــق  مـــن  بمزيـــد  فيصـــل  الشـــيخ 
والتقـــدم في حياتـــه العلميـــة والعملية، 

ليخدم وطنه وقيادته. كما رفع الشـــيخ 
فهد وابنه الشيخ فيصل خالص التهاني 
والتبريـــكات للوالدين العزيزين الشـــيخ 
ســـلمان بن عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخة ثاجبة بنت ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، التي كانت توجيهاتهما 
القيمـــة والســـديدة نبراًســـا يقتـــدي بـــه 
النجـــاح  مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  وحافـــًزا 
واإلنجـــازات. مـــن جانبـــه، رفـــع الشـــيخ 
فيصل بن فهد الشكر إلى والده ووالدته 
اللذيـــن قدما لـــه يـــد العون والمســـاندة 
فـــي جميع مراحـــل حياته حتى وصوله 
هـــذا  وتحقيـــق  الجامعيـــة  للمرحلـــة 
اإلنجـــاز، وإلـــى جميع مدرســـيه وجميع 

أعضاء الكادر األكاديمي في الجامعة.
كمـــا تلقـــى الشـــيخ فهـــد وابنـــه الشـــيخ 
فيصل التهاني والتبريكات من أصحاب 
الســـمو والمعالي وأفـــراد العائلة المالكة 
والمســـؤولين فـــي البـــاد والعديـــد مـــن 

المعارف والمحبين.

فيصل بن فهد يتخرج من جامعة “نورث إيسترن”
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مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أعلـــن وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان، أنـــه خـــال الســـنوات 
المناهـــج  بالفعـــل تطويـــر  تـــم  الماضيـــة 
الدراســـية والبرامج التدريبيـــة المواكبة 
للتطـــورات االقتصاديـــة والتكنولوجيـــة 
المتاحقـــة في ســـوق العمل، بما يســـهم 
في ســـد الفجـــوة بين مخرجـــات التعليم 
والتدريب ومتطلبات واحتياجات سوق 
العمـــل. وأكد وزير العمـــل أنه على ضوء 
توجهات الحكومة الموقرة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد 
بالقطاعـــات  النهـــوض  فـــي  خليفـــة،  آل 
واســـتقطاب  الحيويـــة  اإلنتاجيـــة 
االســـتثمارات المولدة للوظائف النوعية 
المؤسســـات  علـــى  فـــإن  للمواطنيـــن، 
التعليميـــة والتدريبيـــة مواصلـــة عمليـــة 
المناهـــج  فـــي  والتحديـــث  التطويـــر 
الدراســـية لتكثيف جودة التعليم وجعله 
مائًمـــا الحتياجـــات ســـوق العمـــل فـــي 

مختلـــف القطاعـــات. جـــاء ذلـــك، خـــال 
افتتاحـــه ملتقـــى ومعـــرض يـــوم المهـــن 
الـــذي   ،2022 األكاديمـــي  للعـــام  التاســـع 
نظمتـــه جامعة العلوم التطبيقية بمقرها، 
أمـــس األربعـــاء، وذلـــك بحضـــور رئيـــس 
مجلس أمناء الجامعـــة، وهيب الخاجة، 
ورئيس الجامعة، غسان عواد، إلى جانب 
أصحـــاب األعمال وممثليهم المشـــاركين 
الطلبـــة  حميـــدان  ودعـــا  الفعاليـــة.  فـــي 
والخريجين لاستفادة من هذا المعرض 
للتعـــرف علـــى متطلبات أصحـــاب العمل 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  الكفـــاءات  مـــن 
ليكونـــوا مؤهليـــن لاندماج في منشـــآت 
دور  أهميـــة  مؤكـــًدا  الخـــاص،  القطـــاع 
المؤسســـات التعليمية بكافة مستوياتها 
الدراســـية وتخصصاتهـــا العلمية وكذلك 
المعاهـــد والمراكـــز التدريبيـــة فـــي رفـــد 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  العمـــل  ســـوق 
بالخريجين المزودين بالمهارات المهنية 

التي يحتاجها أصحاب العمل.

حميدان: سد الفجوة بين التعليم 
واحتياجات سوق العمل

انخفـــاض  األخيـــرة  الرســـمية  اإلحصـــاءات  أّكـــدت 
منحنى وفيات مرض فقر الدم المنجلي )السكلر( في 
مملكة البحرين بنســـبة تصل إلى 42 % مقارنة بين 
األعـــوام )2012 - 2016( و)2017 - 2021(، فـــي ظل 
االهتمـــام الكبير الـــذي توليه المملكـــة لملف أمراض 
الدم الوراثية وعلى رأســـها مرض فقر الدم المنجلي 
)الســـكلر(، وســـعيها إلـــى تمكيـــن جميـــع المواطنيـــن 
والمقيميـــن من الحصول على رعاية صحية شـــاملة 
ونوعية ومســـتدامة. وبـــدأ اهتمام مملكـــة البحرين 
بالملـــف في وقٍت مبكر، عبر إطاق برنامج مكافحة 
األمـــراض الوراثيـــة وإنشـــاء وحـــدة أمـــراض الـــدم 
الوراثية بمجمع الســـلمانية الطبي فـــي العام 1984، 
والتـــي أصبحـــت في العـــام 2014 مركـــًزا متخصًصا 
ألمـــراض الـــدم الوراثيـــة لتقديـــم الرعايـــة الصحية 
المتقدمـــة لمرضـــى أمـــراض الـــدم الوراثيـــة عموما، 
ومرضـــى فقر الدم المنجلي )الســـكلر( خصوصا. كما 
كانت المملكة ســـّباقة في تدشـــين خدمة فحص ما 
قبـــل الزواج لمكافحـــة األمراض الوراثيـــة في العام 
1993، والـــذي أصبـــح فحًصـــا إلزامًيا بالعـــام 2004، 
وذلـــك فـــي خطـــوٍة هاّمـــة لرفـــع الوعـــي المجتمعي 
والحّد من انتشـــار األمراض الوراثية، باإلضافة إلى 

إنشاء أّول عيادة لأللم المزمن في العام 2012.
ومع الخطوات االســـتباقية، تحرص مملكة البحرين 
على أن تكون البروتوكوالت العاجية المطّبقة على 
المرضـــى مطابقة ألحـــدث البروتوكـــوالت المعتمدة 
عالمًيا، وتسعى إلى توفير أحدث العاجات الطبية، 
والتـــي كان آخرهـــا دواء )كريزانليزومـــاب(، والـــذي 
ُيعد أول عاج ُمكتشـــف منذ 20 عاًما لعاج مرضى 
)الســـكلر(، والـــذي وّجـــه ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بإدخاله ضمن البروتوكول العاجي 
للمرضى في مملكة البحرين بعد استكمال التجارب 
الســـريرية الازمة، والذي تم البدء فعلًيا في إدخاله 
ضمـــن البروتوكول العاجي مطلع العام الجاري، من 
خال عيادة خاصة في مركز أمراض الدم الوراثية، 
والتـــي اســـتهدفت فـــي المرحلة األولـــى 80 مريًضا، 
وذلك ما يؤّكد الحرص على صحة وسامة المجتمع 
واعتبارها أولوية قصوى دائمة. وشهدت عملية نقل 
واســـتبدال الدم لمرضى )السكلر( نقلة نوعية، حيث 
تّم توفير جهاز طبي متطور يستغرق ساعة واحدة 
فقـــط إلنهاء اإلجـــراء عوًضا عن 8 ســـاعات معمول 
بهـــا في الســـابق. كما تـــم تعزيز الخدمـــات العاجية 
الرئيســـة بخدمـــاٍت مســـاندة متميزة، بـــدًءا بمختبر 

متقـــدم للجينـــات، يختـــص بدراســـة أمـــراض الـــدم 
الوراثيـــة والتشـــخيص الدقيـــق باســـتخدام أحـــدث 
األجهزة والمعدات المختبرية، باإلضافة إلى افتتاح 

عيادة اآلالم المزمنة والتي تقدم من ضمن خدماتها 
الرعاية لمرضى )الســـكلر(، لمســـاعدتهم في التعامل 
مـــع نوبات األلم والتحكم بهـــا عبر األدوية والعادات 

الصحية المناســـبة مـــع المتابعة الدورية المســـتمرة، 
فضـــًا عن التســـهيات التـــي تم تدشـــينها في إطار 

الرعاية الصحية كخدمة )التطبيب عن ُبعد(.

المنامة - بنا

انخفاض منحنى وفيات “السكلر” في المملكة بنسبة 42 %
مساع مستمرة لتعزيز كفاءة المنظومة الصحية

اتفاقية تعاون بين “األعلى للصحة” و ”Aon” لتأمين األجانب
في إطار تنفيذ قانون الضمان الصحي وتوفير التغطية الشاملة

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا 
آل خليفـــة صبـــاح أمس في مقـــر المجلس 
حفـــل التوقيع علـــى اتفاقية التعـــاون بين 
 Aon وشـــركة  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
لتطبيـــق مشـــروع التأمين علـــى المقيمين 
األجانب فـــي إطار تنفيـــذ برنامج الضمان 
الصحـــي الوطنـــي. ورفع رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة وبالنيابة عن كافة منتسبي 
القطـــاع الصحـــي عظيم الشـــكر واالمتنان 
إلـــى ملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
علـــى دعمهمـــا المتواصل للقطـــاع الصحي 

لهـــذا  التطويريـــة  المبـــادرات  ومختلـــف 
القطاع الحيوي المهم؛ كونه يامس صحة 
الجميع. وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد 
بـــن عبدهللا أن مملكـــة البحرين تعمل على 
تطويـــر النظام الصحي لضمان واســـتدامة 

توفير التغطية الصحية الشـــاملة للســـكان 
وفقًا ألفضـــل المعايير المتبعة عالميًا، وقد 
قطعنـــا شـــوطًا كبيـــرًا فـــي تهيئـــة الطريق 
لتطبيق قانـــون الضمان الصحي من خال 
وإنشـــاء  المهمـــة  المبـــادرات  مـــن  العديـــد 

المؤسســـات المعنيـــة بالمشـــروع، وال يزال 
فـــي هـــذا االتجـــاه مـــن  العمـــل متواصـــاً 
خـــال تحســـين جودة الخدمـــات الصحية 
ومنـــح المواطن حرية االختيـــار في تلقي 
برنامـــج  وتطبيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات 
طبيـــب األســـرة “اختـــر طبيبـــك” وتطبيـــق 
برنامج التســـيير الذاتي في المستشفيات 
الصحيـــة  الرعايـــة  ومراكـــز  الحكوميـــة 
األوليـــة. ومن المؤمل أن يبـــدأ العمل على 
المرحلـــة الثانيـــة عبر االتفاقية مع شـــركة 
Aon والتـــي ســـتعمل مع المجلـــس األعلى 
للصحة لتحديـــد الرزمة الصحية االلزامية 
للمقيميـــن األجانـــب، ومراجعـــة الشـــروط 
الواجب توفرها النضمام شـــركات التأمين 
الراغبـــة فـــي توفير هـــذه الرزمـــة، وتوفير 

منصة إلكترونية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

حفل اتفاقية التعاون

تعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي البريطانية
رنا بنت عيسى تشيد بمسار عالقات الصداقة المتميزة

اجتمعـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالـــي الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة مـــع كلٍّ مـــن وزيـــر 
التجـــارة الدولية بالمملكـــة المتحدة رانيل 
جاياواردينـــا، ووزيـــر المهـــارات بالمملكـــة 
المتحـــدة أليكـــس بوغـــارت، وذلـــك خال 
لنـــدن  البريطانيـــة  للعاصمـــة  زيارتهـــا 
للمشـــاركة فـــي أعمـــال المنتـــدى العالمـــي 

للتعليم.
وخال االجتماع، أشادت الشيخة رنا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة بمسار عاقات 
الصداقـــة المتميـــزة بيـــن مملكـــة البحرين 

والمملكـــة المتحـــدة وما يتســـم بـــه العمل 
الثنائـــي مـــن تطـــور ومـــا يشـــهده التعاون 
المشـــترك مـــن تقدم مســـتمر فـــي مختلف 
مجاالت التعاون وعلى المســـتويات كافة 

بمـــا يدعـــم المصالـــح المشـــتركة للبلديـــن 
والشـــعبين الصديقيـــن، معربـــة عـــن تطلع 
مجلـــس التعليـــم العالي الدائـــم إلى تعزيز 
التعـــاون القائـــم بيـــن مؤسســـات التعليـــم 

العالي فـــي البلدين الصديقين وبما يخدم 
أهدافها وتطلعاتها.

مـــن جانبهما، عبـــر جاياواردينـــا وبوغارت 
عـــن تقديرهما لعاقـــات الصداقة الوثيقة 
بيـــن مملكة البحريـــن والمملكـــة المتحدة، 
واعتزازهمـــا بلقـــاء األمين العـــام لمجلس 
التعليـــم العالـــي، منوهيـــن بجهودهـــا فـــي 
المضـــي بالتعليـــم العالي بمملكـــة البحرين 
ألفـــاق أرحـــب وبما يعـــزز مســـيرة التنمية 

الشاملة في مملكة البحرين.
حضـــر االجتمـــاع رئيس االتصـــال بمكتب 
األميـــن العام الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد آل 
خليفـــة والمستشـــار لـــدى ســـفارة مملكـــة 

البحرين في لندن إبراهيم الشعان.

بنا - لندن

حريصون على إشراك الشباب في خطط المرأة البحرينية
عقدت اجتماعا مع اللجنة الشبابية في “األعلى للمرأة”... األنصاري:

التقت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة 
هالـــة األنصـــاري صباح أمس مـــع عدد من 
أعضاء لجنة الشباب بالمجلس، عبر تقنية 
االتصال المرئي، لشـــكرهم علـــى ما قاموا 
به من جهود الفتة في العامين الماضيين 
ومـــا تضمنـــه برنامـــج عملهـــم مـــن تكثيف 

إضافي في شهر رمضان المبارك. 
ونوهـــت األنصاري بـــدور اللجنة وأهميتها 
التي انطلقت أساسا بتوجيهات من قرينة 
عاهـــل البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلـــس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة، 
مـــن أجل تمكين الشـــباب - من الجنســـين 
- وإعدادهم للمســـتقبل كقادة ومختصين 
وخبـــراء ذوي إطـــاع وخبـــرة فـــي مجال 

تمكين وتقدم المرأة.
مـــن  شـــرح  إلـــى  األنصـــاري  واســـتمعت 
وتطلعاتهـــم،  مرئياتهـــم  عـــن  الحضـــور 
إضافـــة إلى مقترحاتهم مـــن أجل المضي 

قدمـــًا في تطويـــر عمل لجنة الشـــباب، إذ 
أكدت لهم حـــرص المجلس األعلى للمرأة 
علـــى تقديـــم مزيـــد مـــن اإلرشـــاد والدعم 
لتشـــجيعهم علـــى اإلبـــداع واالبتـــكار في 

الطرح والتنفيذ. 
بالقـــول  المشـــاركين  الشـــباب  وخاطبـــت 
“أنتـــم جـــزء أصيـــل مـــن عمـــل المجلـــس 
األعلـــى للمـــرأة ورســـم سياســـاته الحالية 
والمستقبلية، ومشاركتكم في هذه اللجنة 
مدخل لتمثيل الشباب البحريني وتضمين 

تطلعاتهم في برامج المجلس”.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، أشـــادت األنصـــاري 
بتنـــوع ومضمـــون برنامـــج عمـــل اللجنـــة 
الموضوعـــات  مـــن  للعديـــد  تناولهـــا  فـــي 
التي تهم شـــريحة الشـــباب من الجنســـين 
وتحظـــى  ككل،  البحرينـــي  والمجتمـــع 
مـــن  تضمنـــه  بمـــا  وتفاعلهـــم  بمتابعتهـــم 
عرض لقصص نجاح، وإرشادات ونصائح 
لألسرة والشـــباب، وموضوعات ذات صلة 
باالســـتقرار النفسي واألسري، والتخطيط 

التفاعـــل  أن  وذكـــرت  وغيرهـــا،  المالـــي، 
اإلعامـــي والمجتمعـــي مـــع مـــا طرحتـــه 
اللجنة مـــن موضوعات يؤكـــد أهمية تلك 
الموضوعـــات ومـــدى محاكاتهـــا وتلمســـها 

لتطلعات الشباب البحريني.
وفي ضوء ما تم مناقشته مع أعضاء لجنة 
الشـــباب من طرح قّيـــم، وجهت األنصاري 
لتخصيص حلقات نقاشـــية إلشراكهم في 
تقييـــم الخطـــة الوطنيـــة لنهـــوض المـــرأة 
البحرينيـــة، ألهميـــة مـــا يطرحـــه الشـــباب 
تجســـد  وآراء  وأفـــكار  موضوعـــات  مـــن 
تطلعاتهم لتنمية أنفســـهم والمساهمة في 
بنـــاء الوطـــن، وإلـــى تكثيف عمـــل اللجنة 
فـــي المرحلة المقبلة لمواكبة الموضوعات 
المهمـــة والمســـتجدة التي تقع فـــي دائرة 
اهتمام الشـــباب، بمـــا فيها االســـتحقاقات 
االنتخابية في مملكة البحرين نهاية العام 
الجاري، والدور الفاعل للشـــباب من خال 
المشـــاركة فيها ونشـــر الوعـــي في محيط 

أسرهم ومجتمعهم.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

محرر الشؤون المحلية

احتفل الشيخ فهد بن سلمان بن عبدهللا 
آل خليفـــة بتخرج نجله الشـــيخ فيصل 
بن فهد بن سلمان آل خليفة من جامعة 
“نـــورث إيســـترن” بالواليـــات المتحـــدة 
األميركيـــة بشـــهادة البكالوريـــوس فـــي 
ثـــم  ومـــن  األعمـــال  ريـــادة  تخصـــص 
حصولـــه علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي 
السياســـات العامة. وأعرب الشـــيخ فهد 
بن ســـلمان آل خليفة بهذه المناسبة عن 
ســـعادته وغبطته بتحقيق ابنه الشـــيخ 
فيصـــل هـــذه النتائـــج المشـــرفة، مثنًيـــا 
علـــى ما بذله من جهـــد وتركيز ومثابرة 
فـــي عمليـــة التحصيـــل األكاديمي، وهو 
ما دأب عليه الشيخ فيصل منذ مراحل 
التعليـــم المدرســـي حتى بلـــوغ التعليم 
الجامعي وصواًل إلى ما حققه اليوم من 

نتائج في الدراسات األكاديمية.
ودعـــا الشـــيخ فهـــد بـــن ســـلمان لنجلـــه 
التوفيـــق  مـــن  بمزيـــد  فيصـــل  الشـــيخ 
والتقـــدم في حياتـــه العلميـــة والعملية، 

ليخدم وطنه وقيادته. كما رفع الشـــيخ 
فهد وابنه الشيخ فيصل خالص التهاني 
والتبريـــكات للوالدين العزيزين الشـــيخ 
ســـلمان بن عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
وســـمو الشـــيخة ثاجبة بنت ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، التي كانت توجيهاتهما 
القيمـــة والســـديدة نبراًســـا يقتـــدي بـــه 
النجـــاح  مـــن  مزيـــد  لتحقيـــق  وحافـــًزا 
واإلنجـــازات. مـــن جانبـــه، رفـــع الشـــيخ 
فيصل بن فهد الشكر إلى والده ووالدته 
اللذيـــن قدما لـــه يـــد العون والمســـاندة 
فـــي جميع مراحـــل حياته حتى وصوله 
هـــذا  وتحقيـــق  الجامعيـــة  للمرحلـــة 
اإلنجـــاز، وإلـــى جميع مدرســـيه وجميع 

أعضاء الكادر األكاديمي في الجامعة.
كمـــا تلقـــى الشـــيخ فهـــد وابنـــه الشـــيخ 
فيصل التهاني والتبريكات من أصحاب 
الســـمو والمعالي وأفـــراد العائلة المالكة 
والمســـؤولين فـــي البـــاد والعديـــد مـــن 

المعارف والمحبين.

فيصل بن فهد يتخرج من جامعة “نورث إيسترن”
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