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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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عـــقـــدت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
ــة الــــحــــج الــطــبــيــة  ــثـ ــعـ ألعـــــمـــــال بـ
الدكتور  برئاسة  األول  اجتماعها 
ــاروق عــبــيــد، حــيــث تم  ــ إبــراهــيــم فـ
الــازمــة  لــاســتــعــدادات  التنسيق 
من كل الجوانب الطبية واإلدارية، 
وضمن  لعملها  اســتــمــرارًا  وذلـــك 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــمــوســم حـــج هــذا 

العام 1443هـ/2022م.
ــنـــة  ــلـــجـ واســـــتـــــهـــــل رئـــــيـــــس الـ
ــاع بــتــقــديــم  ــمـ ــتـ الــتــنــســيــقــيــة االجـ
باسمه  والــتــقــديــر  الشكر  خــالــص 
ــاء الــلــجــنــة  ــاســــم جــمــيــع أعــــضــ وبــ
ــاذة  ــ ــتـ ــ إلــــــى وزيـــــــــرة الـــصـــحـــة األسـ
وإلــى  الــصــالــح،  سعيد  بنت  فائقة 
وليد  الدكتور  الصحة  وزارة  وكيل 
المانع، على دعمهما ومساندتهما 
اللجنة  وأنــشــطــة  أعــمــال  لجميع 
الحج  بــعــثــة  ألعــمــال  التنسيقية 

الطبية لمملكة البحرين.
بدور  عبيد  الدكتور  أشاد  كما 
الصحة  بوزارة  المسؤولين  جميع 
ومراكز  الحكومية  والمستشفيات 
الرعاية الصحية األولية ومختلف 
تعاون  أبــدوه من  الجهات على ما 
ــل خـــدمـــة حـــجـــاج مملكة  أجــ مـــن 
اللجنة  أعضاء  وكذلك  البحرين، 

البحرين  مملكة  ببعثة  الــطــبــيــة 
الــذي  الكبير  الجهد  على  للحج 
ــل تـــقـــديـــم أفــضــل  ــ ــوه مــــن أجـ ــذلــ بــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــعــاجــيــة 
لــحــجــاج مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ومــن 
البحرين  مملكة  سمعة  رفع  أجل 

في الديار المقدسة.
تم مراجعة  وخال االجتماع 

التنسيقية  اللجنة  أعمال  جميع 
بموسمال حج الماضي، ومناقشة 
المقترحات والتوصيات الواردة في 
التنسيقية  اللجنة  رئيس  تقرير 
والــطــبــيــة لـــعـــام 1440هـــــــــــ/2019م، 
التنسيقية  اللجنة  ستعمل  حيث 
عـــلـــى تــنــفــيــذ تـــلـــك الــمــقــتــرحــات 
ــي ســتــنــعــكــس  ــتــ والــــتــــوصــــيــــات، الــ

ُتقدم  التي  الخدمات  ايجابًا على 
الــحــرام، كما  إلــى حجاج بيت اهلل 
التوعية  بــرامــج  إلـــى  الــتــطــرق  تــم 
الــعــام ومــا  لــمــوســم هـــذا  الصحية 
الصحية  المطبوعات  مــن  تلزمه 
الصحية  التوعية  لنشر  وغــيــرهــا 
للراغبين في تأدية مناسك الحج.

ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ كـــــــمـــــــا نـــــــاقـــــــشـــــــت الـ

التطعيمات  مــوضــوع  التنسيقية 
اشتراط  الى  باإلضافة  وتوفيرها 
أخـــذ لــقــاحــات الــجــرعــات الــثــاث 
مــن الــتــطــعــيــم الــمــضــاد لــفــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(، وذلك بحسب 
االشـــتـــراطـــات الــمــعــمــول بــهــا في 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
لـــلـــراغـــبـــيـــن فــــي تــــأديــــة مــنــاســك 
الـــحـــج، وإجـــــــــراءات الــفــحــوصــات 
المراكز الصحية  الطبية بجميع 
ــك  ــ ــريــــن، وذلـ ــبــــحــ ــي مـــمـــلـــكـــة الــ ــ فـ
تسهيًا للحصول على الخدمات 
الصحية للحجاج، باإلضافة الى 
الطبية  األجــهــزة  وصيانة  فحص 
وتــوفــيــر األدويــــــة والــمــســتــلــزمــات 
ببعثة  الــطــبــيــة  لــّلــجــنــة  الــطــبــيــة 
مملكة البحرين للحج وإجراءات 
ــى الــــديــــار الــمــقــدســة  ــ شــحــنــهــا إلـ
المعنية  الــجــهــات  مــع  بالتنسيق 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

الشقيقة.
ومن أجل سرعة إنجاز المهام 
التنسيقية  بــالــلــجــنــة  الــمــنــوطــة 
للعام الجاري تم خال االجتماع 
تشكيل لجان داخلية منبثقة من 
اللجنة التنسيقية وتحديد مهام 

كل لجنة.

تن�سيقية بعثة الحج الطبية تناق�ش ال�ستعدادات الطبية والإدارية

} اجتماع اللجنة التنسيقية لبعثة الحج.

كتبت فاطمة علي:

ينتخب 336 طبيبا السبت 
إدارة  مجلس  أعــضــاء  الــقــادم 
البحرينية  األطــبــاء  جمعية 
للدورة  االنتخابات  في جولة 
القادمة للجمعية، إذ ستعقد 
الجمعية جمعيتها العمومية 
بــمــقــرهــا فــي الــجــفــيــر. صــرح 
ــار الــخــلــيــج«  ــبــ ـــ»أخــ ــ ـــ بــــذلــــك لــ
ــو كــــمــــال  ــ ــ الــــــدكــــــتــــــور نـــــــــــزار بـ
أمـــيـــن ســـر جــمــعــيــة األطـــبـــاء 
البحرينية.. وقال إن اجتماع 
سيعقد  العمومية  الجمعية 
صـــبـــاح يـــــوم الـــســـبـــت الـــقـــادم 
بمقر الجمعية على أن تجرى 
بعده االنتخابات، إذ سيسمح 
ــددوا  ــ لــــــــ336 طــبــيــبــا مـــمـــن جـ
اشــــتــــراكــــاتــــهــــم بـــالـــتـــصـــويـــت 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــتــــخــــاب أعـ النــ

اإلدارة للدورة القادمة.
بــــــو كـــــمـــــال أن  وأضــــــــــــاف 
بفتح  األعمال سيبدأ  جــدول 
ــم ســيــتــم  ــ بــــــاب الـــتـــســـجـــيـــل ثـ
ــاقـــشـــة الـــتـــقـــريـــر األدبــــــي  ــنـ مـ
والمالي يتبعه شرح تفاصيل 
تــعــيــيــن الـــمـــجـــلـــس الــمــؤقــت 
أن  إلــى  منوها  والمخالفات، 
ــراع ســتــتــم بعد  ــتـ عــمــلــيــة االقـ
إعــــــان اســـتـــقـــالـــة الــمــجــلــس 

الحالي، ومن ثم سيتم إعان 
بمقاعد  الــفــائــزيــن  األعــضــاء 

مجلس اإلدارة الجديد.
وذكر أن قائمة المرشحين 
الـــذيـــن تــقــدمــوا بــاســتــمــارات 
عامر  الــدكــتــور  هــم  ترشحهم 
الــــــــــــــدرازي لـــمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
ــورة أمـــل  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الــجــمــعــيــة والـ
الرئيس  نائب  لمقعد  الغانم 
ــورة مــــــرام الــشــربــتــي  ــتــ ـــدكــ والـ
لمنصب أمين السر والدكتورة 
المالي  لامين  الزياني  غادة 
نــوف بهزاد عضوا  والــدكــتــورة 
إداريـــا بــاإلضــافــة إلــى كــل من 
ــزة مــنــيــر عــلــي  ــمـ الـــدكـــتـــور حـ
علي  محمد  ناصر  والــدكــتــور 

أعضاء.
اإلدارة  مجلس  أن  وبــيــن 
الــســابــق حـــرص عــلــى تنظيم 
ولكنه  االنــتــخــابــيــة  الــعــمــلــيــة 
اضــطــر إلـــى الــتــأجــيــل بسبب 
بــعــض األمــــــور الــفــنــيــة الــتــي 
ــبــــط بــــــــــــوزارة الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــرتــ تــ
مشيرا إلى أن تعطيل عملية 
انتهاء  إلــى  أدى  االنــتــخــابــات 
ــا  ــًيـ ــانـــونـ صـــاحـــيـــة عـــمـــلـــنـــا قـ
جاء  ولــذلــك  إدارة،  كمجلس 
تعيين مجلس اإلدارة المؤقت 
لتسيير األمور إلى حين عمل 

االنتخابات القادمة. 

اإلدارة  بأن مجلس  وأفــاد 
معظم  قــرر  واليــتــه  المنتهية 
أعــضــائــه عــــدم الــتــرشــح مــرة 
أخــــرى، رغــبــة منهم فــي ضخ 
دماء جديدة في مجلس إدارة 
طاقاتهم  وتسخير  الجمعية 
ــم  ــهـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ وخــــبــــراتــــهــــم وإمـ
في  الطبية  الـــكـــوادر  لــخــدمــة 

المملكة.
انــعــقــاد  مـــوعـــد  أن  يـــذكـــر 
لجمعية  العمومية  الجمعية 
األطـــبـــاء تــم تــأجــيــلــه، إذ كــان 
فــي  ــكــــون  يــ أن  الـــمـــزمـــع  مــــن 
ــــي،  ــاضـ ــ ــمـ ــ ــة مـــــــــــارس الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
وذلـــــــــك بـــســـبـــب أمـــــــــور فــنــيــة 
والتنمية  تتعلق بوزارة العمل 

االجتماعية.

»الأط�����ب�����اء ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة« ت��ن��ت��خ��ب 

م��ج��ل�����ش اإدارت�����ه�����ا ال�����س��ب��ت ال���ق���ادم

}   د. نزار بو كمال.

شــــــــــــــــــــــــــــارك الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور 
الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف 
ــر الــخــارجــيــة، فـــي اجــتــمــاع  وزيــ
الدورة الـ152 للمجلس الوزاري 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
في  أمــس  عقد  الـــذي  العربية، 
بالرياض،  العامة  األمانة  مقر 
األمير  السمو  صاحب  برئاسة 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل ســعــود، 
العربية  وزير خارجية المملكة 
الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة رئــيــس 
الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة لــلــمــجــلــس 
وزراء  ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ وبـ الـــــــــــــــــوزاري، 
التعاون،  مجلس  دول  خارجية 
ــور نـــايـــف  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وبــــمــــشــــاركــــة الـ
فــاح الــحــجــرف، األمــيــن العام 

لمجلس التعاون. 
وخال االجتماع، استعرض 
الموضوعات  الــخــارجــيــة  وزراء 
المدرجة على جدول األعمال، 
وما تم تنفيذه من قرارات مقام 
الــمــجــلــس األعـــلـــى والــمــجــلــس 
ــي إطـــــار ســعــي دول  الــــــــوزاري فـ
الـــمـــجـــلـــس لـــتـــعـــزيـــز الــتــكــامــل 
ــي فـــي  ــيــــجــ ــلــ ــخــ والـــــــتـــــــعـــــــاون الــ
إلى جانب  المجاالت،  مختلف 
المرفوعة  التوصيات  مناقشة 
من اللجان الوزارية المختصة، 
ــا  ــهــ ــدتــ ــي أعــ ــ ــتــ ــ ــر الــ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــ

القضايا  بشأن  العامة  األمانة 
والموضوعات المتعلقة بتعزيز 
ــل الـــخـــلـــيـــجـــي  ــمــ ــعــ ــرة الــ ــيــ ــســ مــ

المشترك.
وبـــــــحـــــــثـــــــوا مـــــســـــتـــــجـــــدات 
الـــحـــوارات االســتــراتــيــجــيــة بين 

والــــدول  الــتــعــاون  دول مــجــلــس 
ــا تم  والــتــكــتــات الــعــالــمــيــة، ومـ
تحقيقه في مفاوضات التجارة 

ــع الـــــــدول الــشــقــيــقــة  ــرة مــ الــــحــ
آخر  إلى  باإلضافة  والصديقة، 
التطورات اإلقليمية والدولية.

وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة ي���������س����ارك ف�����ي الج���ت���م���اع
ال�������������152 ل���ل���م���ج���ل�������ش ال��������������وزاري ال��خ��ل��ي��ج��ي

} وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي.

شارك الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية 
في االجتماع الوزاري المشترك 
مجلس  دول  خـــارجـــيـــة  لـــــــوزراء 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
ــع الـــســـيـــد ســـيـــرجـــي الفـــــروف  مــ
االتحادية،  روسيا  خارجية  وزير 
الخليجي  الجانب  تــرأس  فيما 
صاحب السمو األمير فيصل بن 
وزيــر خارجية  آل سعود  فــرحــان 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الحالية  الدورة  رئيس  الشقيقة 
الـــوزاري، وذلــك بمقر  للمجلس 
ــريـــاض،  األمــــانــــة الـــعـــامـــة فـــي الـ
ــور نـــايـــف فــاح  ــتـ بــحــضــور الـــدكـ
الحجرف األمين العام لمجلس 

التعاون.
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وتـــــــــــم خـــــــــــال االجــ
في  التعاون  عاقات  استعراض 
بين  االستراتيجي  الحوار  إطــار 
وروســـيـــا  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول 
االتـــــحـــــاديـــــة بــــمــــوجــــب مــــذكــــرة 
التفاهم الموقعة بين الجانبين 
إلـــى جــانــب  نــوفــمــبــر 2011،  فـــي 

مــنــاقــشــة الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة 
االهـــــتـــــمـــــام  ذات  والـــــــدولـــــــيـــــــة 

المشترك.
وبــحــث الــجــانــبــان تــطــورات 
وانعكاساته  أوكرانيا  في  الوضع 
على األمن واالستقرار في أوروبا 
والــعــالــم واالقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، 
الستئناف  تبذل  التي  والجهود 
الـــمـــفـــاوضـــات بـــيـــن الــجــانــبــيــن 
الروسي واألوكراني للتوصل إلى 
وقف إطاق النار وتسوية النزاع 

بالطرق الدبلوماسية.
الـــوزاري  أكــد المجلس  وقــد 
الــتــعــاون من  مــوقــف مجلس  أن 
الروسية األوكرانية قائم  األزمة 
ــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــبـ عــلــى مـ
ــدة،  ــحــ ــتــ ــمــ ومـــــيـــــثـــــاق األمــــــــــم الــ
الدولي  النظام  على  والحفاظ 
القائم على احترام سيادة الدول 
وســامــة أراضــيــهــا واســتــقــالــهــا 
الــــســــيــــاســــي، وعـــــــــدم الـــتـــدخـــل 
فـــي شــؤونــهــا الـــداخـــلـــيـــة، وعـــدم 
الــتــهــديــد  أو  الــــقــــوة  اســـتـــخـــدام 
ــا عـــن دعــمــه لجهود  بــهــا، مــعــرًب

ــــاق الــنــار  الـــوســـاطـــة لـــوقـــف إطـ
ــة ســيــاســًيــا، وتغليب  األزمــ وحـــل 
من  النزاع  وتسوية  الحوار،  لغة 

ومساندته  الــمــفــاوضــات،  خــال 
إلــــى تسهيل  الـــرامـــيـــة  لــلــجــهــود 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ تــــصــــديــــر الـــــــمـــــــواد الــ

ــا لــلــمــســاهــمــة فــي  ــيــ مــــن أوكــــرانــ
تــوفــيــر األمــــن الـــغـــذائـــي لــلــدول 

المتضررة.

الخارجية  وزيـــر  شـــارك  كما 
في االجتماع الوزاري المشترك 
مجلس  دول  خـــارجـــيـــة  لـــــــوزراء 

العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
مكتب  مدير  يرماك  أنــدري  مع 
ــي، وديــمــتــري  ــرانــ الــرئــيــس األوكــ

أوكــرانــيــا،  وزيـــر خــارجــيــة  كوليبا 
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ ــال االلــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــر االتـ ــبــ عــ

المرئي.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�������س���ارك ف����ي اج��ت��م��اع��ي��ن وزاري�����ي�����ن م����ع وزي����ر 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي وم��دي��ر م��ك��ت��ب ال��رئ��ي�����ش ووزي����ر خ��ارج��ي��ة اأوك��ران��ي��ا

} وزير الخارجية خال مشاركته في االجتماع الوزاري مع وزير الخارجية الروسي ووزير خارجية أوكرانيا.

ــالــــح  ــي بـــــــن صــ ــ ــلـ ــ أكـــــــــد عـ
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــح، رئـ ــــالـــ ــصـ الـــ
التعافي  منتدى  أن  الشورى، 
تنطلق  ــــذي  الـ االقـــتـــصـــادي، 
المقبل،  يــوم األحـــد  أعــمــالــه 
لترسيخ  متعددة  آفاًقا  يفتح 
ــة الــــوطــــنــــيــــة بــيــن  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ
ــيـــة  ــتـــشـــريـــعـ الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـ
ــة والـــــقـــــطـــــاع  ــ ــذيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
الــــــخــــــاص، ودعـــــــــم الـــجـــهـــود 
المتواصلة لتعزيز االستقرار 
لمملكة  واالقتصادي  المالي 
ــبـــحـــريـــن، وتــنــفــيــذ الـــــرؤى  الـ
الــمــلــكــيــة الــســامــيــة لــحــضــرة 
صاحب الجالة الملك حمد 
ملك  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
ــم، ومــســانــدة  ــبـــاد الــمــعــظَّ الـ
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
الــوزراء  مجلس  أعلنها  التي 
ــة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
ــتــــدى  ــنــ مــ أن  وأوضـــــــــــــــح 
الــذي  االقــتــصــادي،  التعافي 
ــلـــس الــــشــــورى  يـــنـــظـــمـــه مـــجـ
بالتعاون مع معهد البحرين 
ــة  ــيــ ــرفــ ــمــــصــ لـــــــلـــــــدراســـــــات الــ
وبـــدعـــم   »BIBF« والـــمـــالـــيـــة 
الوطني،  البحرين  بنك  مــن 
يشّكل فرصة لبحث ومناقشة 
الــــمــــبــــادرات واألفـــــكـــــار الــتــي 

االقــتــصــاد  تنمية  فــي  ُتــســهــم 
الــوطــنــي، إلـــى جــانــب تــبــادل 
وجــهــات الــنــظــر والــــرؤى بين 
التشريعية،  السلطة  أعضاء 
الحكومة،  فــي  والــمــســؤولــيــن 
ـــال أعـــمـــال  ــ إضــــافــــة إلـــــى رجــ
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ومــــســــؤولــــيــــن فــ

الخاص.
التعافي  خطة  أّن  وبــّيــن 
تضمنت  الــتــي  االقـــتـــصـــادي، 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ
تجّسد  الــهــادفــة،  الحكومية 
ــة  ــ ــيـ ــ ـــؤولـ ــســ ــ ــمـ ــ الــــــــحــــــــرص والـ
الــوطــنــيــة لــضــمــان اســتــدامــة 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، وإيــجــاد 
ــدة  ــديــ مـــــســـــارات نـــوعـــيـــة وجــ
الوطني،  باالقتصاد  تنهض 
ــد الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة  ــرفـ وتـ
والنجاحات على  باإلنجازات 

األصعدة كافة.
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــــت رئـ ــفـ ــ ولـ
مـــنـــتـــدى  أن  إلـــــــى  الــــــشــــــورى 
ينعقد  االقــتــصــادي  التعافي 
ــي وقـــــت يــتــطــلــب تـــضـــافـــًرا  فــ
فـــــــي الـــــعـــــمـــــل والــــمــــســــاعــــي 
مستمًرا  وتــكــاتــًفــا  الحثيثة، 
مع  خــصــوًصــا  الجميع،  بين 
استعادة التعافي االقتصادي 
لــلــمــمــلــكــة، مــــؤكــــًدا اهــتــمــام 
وحرص مجلس الشورى على 
الدستورية،  مسؤوليته  أداء 
ومـــواصـــلـــة ســـن الــتــشــريــعــات 

التنمية  لــتــحــقــيــق  الـــرامـــيـــة 
االقتصادية الشاملة.

ويناقش منتدى التعافي 
ــة مـــحـــاور  ــعــ ــادي أربــ ــتــــصــ االقــ
األولويات  على  بناًء  رئيسية 
الـــــتـــــي تــــــم تــــحــــديــــدهــــا فــي 
االقــتــصــادي،  التعافي  خطة 
وتـــــشـــــمـــــل: تـــنـــمـــيـــة الـــــثـــــروة 
البشرية، وتسهيل اإلجراءات 
وتــــــطــــــويــــــر الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، 
الــواعــدة  الــقــطــاعــات  وتنمية 
والــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة، 
ــة إلــــى االســـتـــدامـــة  ــافـ بـــاإلضـ
الــــــمــــــالــــــيــــــة واالســــــــتــــــــقــــــــرار 
االقـــــتـــــصـــــادي، حـــيـــث يـــديـــر 
جــلــســات الـــنـــقـــاش لــلــمــحــاور 
الـــمـــذكـــورة عــــدد مـــن أعــضــاء 

مجلس الشورى.

م�نت���دى  ين�ظ�م���ان   »BIBF«و ال��س���ورى 
ال��ت��ع��اف��ي الق��ت�����س��ادي الأح����د ال��ق��ادم

} رئي�س مجل�س ال�شورى.

أكدت وكالة الثروة الحيوانية في وزارة 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  وشــ األشــغــال 
مع  بشكل مستمر  تتعامل  أنها  العمراني 
الباغات الواردة إليها بخصوص تجمعات 
ــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق  ــالـ ــكــــاب الـــضـ الــ
الازمة  اإلجــراءات  تتخذ  البحرين حيث 

فور ورود هذه الباغات.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة فـــي تــعــقــيــبــهــا على 

شـــكـــوى عــضــو مــجــلــس بـــلـــدي الــشــمــالــيــة 
وجــود  بخصوص  الــدوســري  سعد  محمد 
الكاب الضالة في مدينة سلمان أن وكالة 
تـــواصـــل مستمر  فـــي  الــحــيــوانــيــة  الـــثـــروة 
التنسيق  تـــم  الــبــلــدي حــيــث  الــعــضــو  مـــع 
ــع الـــشـــركـــة الــمــخــتــصــة بــصــيــد الــكــاب  مـ
ــالـــة لــتــكــثــيــف حــمــاتــهــا الصــطــيــاد  الـــضـ
حسب  سلمان  مدينة  في  الضالة  الكاب 

الخصوص  هــذا  فــي  المتبعة  اإلجــــراءات 
حيث ستستمر في هذه الحمات للتقليل 

من أثار هذه الظاهرة.
بزيارة  المختصة  الشركة  قامت  وقــد 
لنصب  الــكــاب  فيها  تكثر  التي  للمواقع 
مــصــائــد صــيــد الــكــاب الــضــالــة )كــمــا في 
الـــصـــورة الــمــرفــقــة( والـــكـــاب الــمــصــطــادة 
ــع لــــــــإجــــــــراءات الــمــتــبــعــة  ســـــــوف تـــخـــضـ

بـــخـــصـــوص الــتــعــقــيــم الـــجـــراحـــي لــوقــف 
تكاثرها وانتشارها بين المناطق السكنية.
ــة الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــحــــث وكـ وتــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى تــقــديــم 
الــبــاغــات الــخــاصــة بــالــكــاب الــضــالــة في 
المناطق السكنية والتي أصبحت متاحة 
إلكترونيًا حاليًا، كما تحثهم على تجنب 

رمي األطعمة الجاذبة لهذه الكاب.
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عـــقـــدت الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة 
ــة الــــحــــج الــطــبــيــة  ــثـ ــعـ ألعـــــمـــــال بـ
الدكتور  برئاسة  األول  اجتماعها 
ــاروق عــبــيــد، حــيــث تم  ــ إبــراهــيــم فـ
الــازمــة  لــاســتــعــدادات  التنسيق 
من كل الجوانب الطبية واإلدارية، 
وضمن  لعملها  اســتــمــرارًا  وذلـــك 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــمــوســم حـــج هــذا 

العام 1443هـ/2022م.
ــنـــة  ــلـــجـ واســـــتـــــهـــــل رئـــــيـــــس الـ
ــاع بــتــقــديــم  ــمـ ــتـ الــتــنــســيــقــيــة االجـ
باسمه  والــتــقــديــر  الشكر  خــالــص 
ــاء الــلــجــنــة  ــاســــم جــمــيــع أعــــضــ وبــ
ــاذة  ــ ــتـ ــ إلــــــى وزيـــــــــرة الـــصـــحـــة األسـ
وإلــى  الــصــالــح،  سعيد  بنت  فائقة 
وليد  الدكتور  الصحة  وزارة  وكيل 
المانع، على دعمهما ومساندتهما 
اللجنة  وأنــشــطــة  أعــمــال  لجميع 
الحج  بــعــثــة  ألعــمــال  التنسيقية 

الطبية لمملكة البحرين.
بدور  عبيد  الدكتور  أشاد  كما 
الصحة  بوزارة  المسؤولين  جميع 
ومراكز  الحكومية  والمستشفيات 
الرعاية الصحية األولية ومختلف 
تعاون  أبــدوه من  الجهات على ما 
ــل خـــدمـــة حـــجـــاج مملكة  أجــ مـــن 
اللجنة  أعضاء  وكذلك  البحرين، 

البحرين  مملكة  ببعثة  الــطــبــيــة 
الــذي  الكبير  الجهد  على  للحج 
ــل تـــقـــديـــم أفــضــل  ــ ــوه مــــن أجـ ــذلــ بــ
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة والــعــاجــيــة 
لــحــجــاج مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ومــن 
البحرين  مملكة  سمعة  رفع  أجل 

في الديار المقدسة.
تم مراجعة  وخال االجتماع 

التنسيقية  اللجنة  أعمال  جميع 
بموسمال حج الماضي، ومناقشة 
المقترحات والتوصيات الواردة في 
التنسيقية  اللجنة  رئيس  تقرير 
والــطــبــيــة لـــعـــام 1440هـــــــــــ/2019م، 
التنسيقية  اللجنة  ستعمل  حيث 
عـــلـــى تــنــفــيــذ تـــلـــك الــمــقــتــرحــات 
ــي ســتــنــعــكــس  ــتــ والــــتــــوصــــيــــات، الــ

ُتقدم  التي  الخدمات  ايجابًا على 
الــحــرام، كما  إلــى حجاج بيت اهلل 
التوعية  بــرامــج  إلـــى  الــتــطــرق  تــم 
الــعــام ومــا  لــمــوســم هـــذا  الصحية 
الصحية  المطبوعات  مــن  تلزمه 
الصحية  التوعية  لنشر  وغــيــرهــا 
للراغبين في تأدية مناسك الحج.
ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ كـــــــمـــــــا نـــــــاقـــــــشـــــــت الـ

التطعيمات  مــوضــوع  التنسيقية 
اشتراط  الى  باإلضافة  وتوفيرها 
أخـــذ لــقــاحــات الــجــرعــات الــثــاث 
مــن الــتــطــعــيــم الــمــضــاد لــفــيــروس 
كورونا )كوفيد-19(، وذلك بحسب 
االشـــتـــراطـــات الــمــعــمــول بــهــا في 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
لـــلـــراغـــبـــيـــن فــــي تــــأديــــة مــنــاســك 
الـــحـــج، وإجـــــــــراءات الــفــحــوصــات 
المراكز الصحية  الطبية بجميع 
ــك  ــ ــريــــن، وذلـ ــبــــحــ ــي مـــمـــلـــكـــة الــ ــ فـ
تسهيًا للحصول على الخدمات 
الصحية للحجاج، باإلضافة الى 
الطبية  األجــهــزة  وصيانة  فحص 
وتــوفــيــر األدويــــــة والــمــســتــلــزمــات 
ببعثة  الــطــبــيــة  لــّلــجــنــة  الــطــبــيــة 
مملكة البحرين للحج وإجراءات 
ــى الــــديــــار الــمــقــدســة  ــ شــحــنــهــا إلـ
المعنية  الــجــهــات  مــع  بالتنسيق 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 

الشقيقة.
ومن أجل سرعة إنجاز المهام 
التنسيقية  بــالــلــجــنــة  الــمــنــوطــة 
للعام الجاري تم خال االجتماع 
تشكيل لجان داخلية منبثقة من 
اللجنة التنسيقية وتحديد مهام 

كل لجنة.

تن�سيقية بعثة الحج الطبية تناق�ش ال�ستعدادات الطبية والإدارية

} اجتماع اللجنة التنسيقية لبعثة الحج.

كتبت فاطمة علي:

ينتخب 336 طبيبا السبت 
إدارة  مجلس  أعــضــاء  الــقــادم 
البحرينية  األطــبــاء  جمعية 
للدورة  االنتخابات  في جولة 
القادمة للجمعية، إذ ستعقد 
الجمعية جمعيتها العمومية 
بــمــقــرهــا فــي الــجــفــيــر. صــرح 
ــار الــخــلــيــج«  ــبــ ـــ»أخــ ــ ـــ بــــذلــــك لــ
ــو كــــمــــال  ــ ــ الــــــدكــــــتــــــور نـــــــــــزار بـ
أمـــيـــن ســـر جــمــعــيــة األطـــبـــاء 
البحرينية.. وقال إن اجتماع 
سيعقد  العمومية  الجمعية 
صـــبـــاح يـــــوم الـــســـبـــت الـــقـــادم 
بمقر الجمعية على أن تجرى 
بعده االنتخابات، إذ سيسمح 
ــددوا  ــ لــــــــ336 طــبــيــبــا مـــمـــن جـ
اشــــتــــراكــــاتــــهــــم بـــالـــتـــصـــويـــت 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــتــــخــــاب أعـ النــ

اإلدارة للدورة القادمة.
بــــــو كـــــمـــــال أن  وأضــــــــــــاف 
بفتح  األعمال سيبدأ  جــدول 
ــم ســيــتــم  ــ بــــــاب الـــتـــســـجـــيـــل ثـ
ــاقـــشـــة الـــتـــقـــريـــر األدبــــــي  ــنـ مـ
والمالي يتبعه شرح تفاصيل 
تــعــيــيــن الـــمـــجـــلـــس الــمــؤقــت 
أن  إلــى  منوها  والمخالفات، 
ــراع ســتــتــم بعد  ــتـ عــمــلــيــة االقـ
إعــــــان اســـتـــقـــالـــة الــمــجــلــس 

الحالي، ومن ثم سيتم إعان 
بمقاعد  الــفــائــزيــن  األعــضــاء 

مجلس اإلدارة الجديد.
وذكر أن قائمة المرشحين 
الـــذيـــن تــقــدمــوا بــاســتــمــارات 
عامر  الــدكــتــور  هــم  ترشحهم 
الــــــــــــــدرازي لـــمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
ــورة أمـــل  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الــجــمــعــيــة والـ
الرئيس  نائب  لمقعد  الغانم 
ــورة مــــــرام الــشــربــتــي  ــتــ ـــدكــ والـ
لمنصب أمين السر والدكتورة 
المالي  لامين  الزياني  غادة 
نــوف بهزاد عضوا  والــدكــتــورة 
إداريـــا بــاإلضــافــة إلــى كــل من 
ــزة مــنــيــر عــلــي  ــمـ الـــدكـــتـــور حـ
علي  محمد  ناصر  والــدكــتــور 

أعضاء.
اإلدارة  مجلس  أن  وبــيــن 
الــســابــق حـــرص عــلــى تنظيم 
ولكنه  االنــتــخــابــيــة  الــعــمــلــيــة 
اضــطــر إلـــى الــتــأجــيــل بسبب 
بــعــض األمــــــور الــفــنــيــة الــتــي 
ــبــــط بــــــــــــوزارة الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــرتــ تــ
مشيرا إلى أن تعطيل عملية 
انتهاء  إلــى  أدى  االنــتــخــابــات 
ــا  ــًيـ ــانـــونـ صـــاحـــيـــة عـــمـــلـــنـــا قـ
جاء  ولــذلــك  إدارة،  كمجلس 
تعيين مجلس اإلدارة المؤقت 
لتسيير األمور إلى حين عمل 

االنتخابات القادمة. 

اإلدارة  بأن مجلس  وأفــاد 
معظم  قــرر  واليــتــه  المنتهية 
أعــضــائــه عــــدم الــتــرشــح مــرة 
أخــــرى، رغــبــة منهم فــي ضخ 
دماء جديدة في مجلس إدارة 
طاقاتهم  وتسخير  الجمعية 
ــم  ــهـ ــاتـ ــيـ ــانـ ــكـ وخــــبــــراتــــهــــم وإمـ
في  الطبية  الـــكـــوادر  لــخــدمــة 

المملكة.
انــعــقــاد  مـــوعـــد  أن  يـــذكـــر 
لجمعية  العمومية  الجمعية 
األطـــبـــاء تــم تــأجــيــلــه، إذ كــان 
فــي  ــكــــون  يــ أن  الـــمـــزمـــع  مــــن 
ــــي،  ــاضـ ــ ــمـ ــ ــة مـــــــــــارس الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ نـ
وذلـــــــــك بـــســـبـــب أمـــــــــور فــنــيــة 
والتنمية  تتعلق بوزارة العمل 

االجتماعية.

»الأط�����ب�����اء ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة« ت��ن��ت��خ��ب 

م��ج��ل�����ش اإدارت�����ه�����ا ال�����س��ب��ت ال���ق���ادم

}   د. نزار بو كمال.

شــــــــــــــــــــــــــــارك الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور 
الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف 
ــر الــخــارجــيــة، فـــي اجــتــمــاع  وزيــ
الدورة الـ152 للمجلس الوزاري 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
في  أمــس  عقد  الـــذي  العربية، 
بالرياض،  العامة  األمانة  مقر 
األمير  السمو  صاحب  برئاسة 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل ســعــود، 
العربية  وزير خارجية المملكة 
الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة رئــيــس 
الــــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة لــلــمــجــلــس 
وزراء  ــور  ــ ــــضـ ــحـ ــ وبـ الـــــــــــــــــوزاري، 
التعاون،  مجلس  دول  خارجية 
ــور نـــايـــف  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وبــــمــــشــــاركــــة الـ
فــاح الــحــجــرف، األمــيــن العام 

لمجلس التعاون. 
وخال االجتماع، استعرض 
الموضوعات  الــخــارجــيــة  وزراء 
المدرجة على جدول األعمال، 
وما تم تنفيذه من قرارات مقام 
الــمــجــلــس األعـــلـــى والــمــجــلــس 
ــي إطـــــار ســعــي دول  الــــــــوزاري فـ
الـــمـــجـــلـــس لـــتـــعـــزيـــز الــتــكــامــل 
ــي فـــي  ــيــــجــ ــلــ ــخــ والـــــــتـــــــعـــــــاون الــ
إلى جانب  المجاالت،  مختلف 
المرفوعة  التوصيات  مناقشة 
من اللجان الوزارية المختصة، 
ــا  ــهــ ــدتــ ــي أعــ ــ ــتــ ــ ــر الــ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ والــ

القضايا  بشأن  العامة  األمانة 
والموضوعات المتعلقة بتعزيز 
ــل الـــخـــلـــيـــجـــي  ــمــ ــعــ ــرة الــ ــيــ ــســ مــ

المشترك.
وبـــــــحـــــــثـــــــوا مـــــســـــتـــــجـــــدات 
الـــحـــوارات االســتــراتــيــجــيــة بين 

والــــدول  الــتــعــاون  دول مــجــلــس 
ــا تم  والــتــكــتــات الــعــالــمــيــة، ومـ
تحقيقه في مفاوضات التجارة 

ــع الـــــــدول الــشــقــيــقــة  ــرة مــ الــــحــ
آخر  إلى  باإلضافة  والصديقة، 
التطورات اإلقليمية والدولية.
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} وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري الخليجي.

شارك الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني وزير الخارجية 
في االجتماع الوزاري المشترك 
مجلس  دول  خـــارجـــيـــة  لـــــــوزراء 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
ــع الـــســـيـــد ســـيـــرجـــي الفـــــروف  مــ
االتحادية،  روسيا  خارجية  وزير 
الخليجي  الجانب  تــرأس  فيما 
صاحب السمو األمير فيصل بن 
وزيــر خارجية  آل سعود  فــرحــان 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
الحالية  الدورة  رئيس  الشقيقة 
الـــوزاري، وذلــك بمقر  للمجلس 
ــريـــاض،  األمــــانــــة الـــعـــامـــة فـــي الـ
ــور نـــايـــف فــاح  ــتـ بــحــضــور الـــدكـ
الحجرف األمين العام لمجلس 

التعاون.
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وتـــــــــــم خـــــــــــال االجــ
في  التعاون  عاقات  استعراض 
بين  االستراتيجي  الحوار  إطــار 
وروســـيـــا  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول 
االتـــــحـــــاديـــــة بــــمــــوجــــب مــــذكــــرة 
التفاهم الموقعة بين الجانبين 
إلـــى جــانــب  نــوفــمــبــر 2011،  فـــي 

مــنــاقــشــة الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة 
االهـــــتـــــمـــــام  ذات  والـــــــدولـــــــيـــــــة 

المشترك.
وبــحــث الــجــانــبــان تــطــورات 
وانعكاساته  أوكرانيا  في  الوضع 
على األمن واالستقرار في أوروبا 
والــعــالــم واالقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، 
الستئناف  تبذل  التي  والجهود 
الـــمـــفـــاوضـــات بـــيـــن الــجــانــبــيــن 
الروسي واألوكراني للتوصل إلى 
وقف إطاق النار وتسوية النزاع 

بالطرق الدبلوماسية.
الـــوزاري  أكــد المجلس  وقــد 
الــتــعــاون من  مــوقــف مجلس  أن 
الروسية األوكرانية قائم  األزمة 
ــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي  ــبـ عــلــى مـ
ــدة،  ــحــ ــتــ ــمــ ومـــــيـــــثـــــاق األمــــــــــم الــ
الدولي  النظام  على  والحفاظ 
القائم على احترام سيادة الدول 
وســامــة أراضــيــهــا واســتــقــالــهــا 
الــــســــيــــاســــي، وعـــــــــدم الـــتـــدخـــل 
فـــي شــؤونــهــا الـــداخـــلـــيـــة، وعـــدم 
الــتــهــديــد  أو  الــــقــــوة  اســـتـــخـــدام 
ــا عـــن دعــمــه لجهود  بــهــا، مــعــرًب

ــــاق الــنــار  الـــوســـاطـــة لـــوقـــف إطـ
ــة ســيــاســًيــا، وتغليب  األزمــ وحـــل 
من  النزاع  وتسوية  الحوار،  لغة 

ومساندته  الــمــفــاوضــات،  خــال 
إلــــى تسهيل  الـــرامـــيـــة  لــلــجــهــود 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ تــــصــــديــــر الـــــــمـــــــواد الــ

ــا لــلــمــســاهــمــة فــي  ــيــ مــــن أوكــــرانــ
تــوفــيــر األمــــن الـــغـــذائـــي لــلــدول 

المتضررة.

الخارجية  وزيـــر  شـــارك  كما 
في االجتماع الوزاري المشترك 
مجلس  دول  خـــارجـــيـــة  لـــــــوزراء 

العربية  الخليج  لــدول  التعاون 
مكتب  مدير  يرماك  أنــدري  مع 
ــي، وديــمــتــري  ــرانــ الــرئــيــس األوكــ

أوكــرانــيــا،  وزيـــر خــارجــيــة  كوليبا 
ــي  ــرونــ ــتــ ــكــ ــال االلــ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــر االتـ ــبــ عــ

المرئي.
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} وزير الخارجية خال مشاركته في االجتماع الوزاري مع وزير الخارجية الروسي ووزير خارجية أوكرانيا.

ــالــــح  ــي بـــــــن صــ ــ ــلـ ــ أكـــــــــد عـ
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــح، رئـ ــــالـــ ــصـ الـــ
التعافي  منتدى  أن  الشورى، 
تنطلق  ــــذي  الـ االقـــتـــصـــادي، 
المقبل،  يــوم األحـــد  أعــمــالــه 
لترسيخ  متعددة  آفاًقا  يفتح 
ــة الــــوطــــنــــيــــة بــيــن  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ الــ
ــيـــة  ــتـــشـــريـــعـ الـــســـلـــطـــتـــيـــن الـ
ــة والـــــقـــــطـــــاع  ــ ــذيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
الــــــخــــــاص، ودعـــــــــم الـــجـــهـــود 
المتواصلة لتعزيز االستقرار 
لمملكة  واالقتصادي  المالي 
ــبـــحـــريـــن، وتــنــفــيــذ الـــــرؤى  الـ
الــمــلــكــيــة الــســامــيــة لــحــضــرة 
صاحب الجالة الملك حمد 
ملك  خليفة،  آل  عيسى  بــن 
ــم، ومــســانــدة  ــبـــاد الــمــعــظَّ الـ
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
الــوزراء  مجلس  أعلنها  التي 
ــة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
ــتــــدى  ــنــ مــ أن  وأوضـــــــــــــــح 
الــذي  االقــتــصــادي،  التعافي 
ــلـــس الــــشــــورى  يـــنـــظـــمـــه مـــجـ
بالتعاون مع معهد البحرين 
ــة  ــيــ ــرفــ ــمــــصــ لـــــــلـــــــدراســـــــات الــ
وبـــدعـــم   »BIBF« والـــمـــالـــيـــة 
الوطني،  البحرين  بنك  مــن 
يشّكل فرصة لبحث ومناقشة 
الــــمــــبــــادرات واألفـــــكـــــار الــتــي 

االقــتــصــاد  تنمية  فــي  ُتــســهــم 
الــوطــنــي، إلـــى جــانــب تــبــادل 
وجــهــات الــنــظــر والــــرؤى بين 
التشريعية،  السلطة  أعضاء 
الحكومة،  فــي  والــمــســؤولــيــن 
ـــال أعـــمـــال  ــ إضــــافــــة إلـــــى رجــ
ــي الـــقـــطـــاع  ــ ومــــســــؤولــــيــــن فــ

الخاص.
التعافي  خطة  أّن  وبــّيــن 
تضمنت  الــتــي  االقـــتـــصـــادي، 
ــادرات  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ
تجّسد  الــهــادفــة،  الحكومية 
ــة  ــ ــيـ ــ ـــؤولـ ــســ ــ ــمـ ــ الــــــــحــــــــرص والـ
الــوطــنــيــة لــضــمــان اســتــدامــة 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، وإيــجــاد 
ــدة  ــديــ مـــــســـــارات نـــوعـــيـــة وجــ
الوطني،  باالقتصاد  تنهض 
ــد الــمــســيــرة الــتــنــمــويــة  ــرفـ وتـ
والنجاحات على  باإلنجازات 

األصعدة كافة.
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــــت رئـ ــفـ ــ ولـ
مـــنـــتـــدى  أن  إلـــــــى  الــــــشــــــورى 
ينعقد  االقــتــصــادي  التعافي 
ــي وقـــــت يــتــطــلــب تـــضـــافـــًرا  فــ
فـــــــي الـــــعـــــمـــــل والــــمــــســــاعــــي 
مستمًرا  وتــكــاتــًفــا  الحثيثة، 
مع  خــصــوًصــا  الجميع،  بين 
استعادة التعافي االقتصادي 
لــلــمــمــلــكــة، مــــؤكــــًدا اهــتــمــام 
وحرص مجلس الشورى على 
الدستورية،  مسؤوليته  أداء 
ومـــواصـــلـــة ســـن الــتــشــريــعــات 

التنمية  لــتــحــقــيــق  الـــرامـــيـــة 
االقتصادية الشاملة.

ويناقش منتدى التعافي 
ــة مـــحـــاور  ــعــ ــادي أربــ ــتــــصــ االقــ
األولويات  على  بناًء  رئيسية 
الـــــتـــــي تــــــم تــــحــــديــــدهــــا فــي 
االقــتــصــادي،  التعافي  خطة 
وتـــــشـــــمـــــل: تـــنـــمـــيـــة الـــــثـــــروة 
البشرية، وتسهيل اإلجراءات 
وتــــــطــــــويــــــر الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات، 
الــواعــدة  الــقــطــاعــات  وتنمية 
والــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة، 
ــة إلــــى االســـتـــدامـــة  ــافـ بـــاإلضـ
الــــــمــــــالــــــيــــــة واالســــــــتــــــــقــــــــرار 
االقـــــتـــــصـــــادي، حـــيـــث يـــديـــر 
جــلــســات الـــنـــقـــاش لــلــمــحــاور 
الـــمـــذكـــورة عــــدد مـــن أعــضــاء 

مجلس الشورى.

م�نت���دى  ين�ظ�م���ان   »BIBF«و ال��س���ورى 
ال��ت��ع��اف��ي الق��ت�����س��ادي الأح����د ال��ق��ادم

} رئي�س مجل�س ال�شورى.

أكدت وكالة الثروة الحيوانية في وزارة 
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  وشــ األشــغــال 
مع  بشكل مستمر  تتعامل  أنها  العمراني 
الباغات الواردة إليها بخصوص تجمعات 
ــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق  ــالـ ــكــــاب الـــضـ الــ
الازمة  اإلجــراءات  تتخذ  البحرين حيث 

فور ورود هذه الباغات.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة فـــي تــعــقــيــبــهــا على 

شـــكـــوى عــضــو مــجــلــس بـــلـــدي الــشــمــالــيــة 
وجــود  بخصوص  الــدوســري  سعد  محمد 
الكاب الضالة في مدينة سلمان أن وكالة 
تـــواصـــل مستمر  فـــي  الــحــيــوانــيــة  الـــثـــروة 
التنسيق  تـــم  الــبــلــدي حــيــث  الــعــضــو  مـــع 
ــع الـــشـــركـــة الــمــخــتــصــة بــصــيــد الــكــاب  مـ
ــالـــة لــتــكــثــيــف حــمــاتــهــا الصــطــيــاد  الـــضـ
حسب  سلمان  مدينة  في  الضالة  الكاب 

الخصوص  هــذا  فــي  المتبعة  اإلجــــراءات 
حيث ستستمر في هذه الحمات للتقليل 

من أثار هذه الظاهرة.
بزيارة  المختصة  الشركة  قامت  وقــد 
لنصب  الــكــاب  فيها  تكثر  التي  للمواقع 
مــصــائــد صــيــد الــكــاب الــضــالــة )كــمــا في 
الـــصـــورة الــمــرفــقــة( والـــكـــاب الــمــصــطــادة 
ــع لــــــــإجــــــــراءات الــمــتــبــعــة  ســـــــوف تـــخـــضـ

بـــخـــصـــوص الــتــعــقــيــم الـــجـــراحـــي لــوقــف 
تكاثرها وانتشارها بين المناطق السكنية.

ــة الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــحــــث وكـ وتــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى تــقــديــم 
الــبــاغــات الــخــاصــة بــالــكــاب الــضــالــة في 
المناطق السكنية والتي أصبحت متاحة 
إلكترونيًا حاليًا، كما تحثهم على تجنب 

رمي األطعمة الجاذبة لهذه الكاب.

وكال�ة الثروة الح�ي��وانية: نعمل على ا�سطياد الكالب ال�سالة بمدينة �س�لمان

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16141/pdf/1-Supplime/16141.pdf?fixed1176
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/1297363
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297368


العدد:  16141

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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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ــي بـــــــن الـــشـــيـــخ  ــ ــلـ ــ تـــــــــــرأس عـ
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
االجتماع  الشمالية  المحافظة 
للمجلس   2022 لــعــام  الـــســـادس 

التنسيقي بالمحافظة.
وخــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع، أكــــد 
المحافظة  تبني  أن  المحافظ 
لـــبـــرنـــامـــج الــمــعــســكــر الــشــبــابــي 
ــالــــغ االثــــر  ــان لــــه بــ ــ الـــصـــيـــفـــي كــ
ــي تـــرســـيـــخ االنـــتـــمـــاء وتــعــزيــز  فــ
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الــــــمــــــواطــــــنــــــة لـــــــــــدى الـ
والناشئة، مشيرًا إلى أن برنامج 
ــذي  ــ ــذا الــــعــــام والــ ــ الـــمـــعـــســـكـــر هــ

التوالي  على  الثامن  للعام  يقام 
البرامج  مــن  الــعــديــد  سيتضمن 
مكافحة  أبــرزهــا  مــن  المتنوعة، 
التنمر اإللكتروني لدى األطفال 
ــدام األمـــثـــل لــوســائــل  ــتــــخــ واالســ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وأضـــاف 
اســـتـــطـــاعـــت  الــــمــــحــــافــــظــــة  أن 
فـــــي الـــنـــســـخـــتـــيـــن الــســابــقــتــيــن 
تــبــنــي بــرامــج خــاصــة الحــتــضــان 
ــد  ــوحـ ــتـ ــيـــف الـ ــطـ الـــمـــصـــابـــيـــن بـ
بالتعاون مع جمعية التوحديين 
الــبــحــريــنــيــة، والـــتـــي ركــــزت على 
وضع عاجات سلوكية وتوجيهية 

وتنموية تساعدهم على الخروج 
من البيئة المنزلية ودمجهم في 

المجتمع.
ــن جـــانـــبـــه أكــــــد الـــدكـــتـــور  ــ مـ
يوسف محمد مدير إدارة وسائل 
االعــام بـــوزارة االعــام استعداد 
لــتــعــزيــز  بـــرامـــج  لــتــبــنــي  اإلدارة 
ــة الــــوطــــنــــيــــة مـــــن خــــال  ــويــ ــهــ الــ
ــرامـــج الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  بـ
وتــبــنــي مــشــروع قــصــة الــعــلــم ومــا 
يــعــنــيــه مــــن رمــــزيــــة فــــي تــعــزيــز 
برامج  واعتماد  الوطنية،  الهوية 
للمحافظة  الــوطــنــي  االنـــتـــمـــاء 
الــشــمــالــيــة عــلــى مــنــصــة الخطة 

الوطنية.
ــامــــت مــــريــــم حــيــدر  فـــيـــمـــا قــ
ــج اجــتــمــاعــيــة  ــ ــرامـ ــ ــائــــي بـ أخــــصــ
أهداف  أهم  بعرض  بالمحافظة 
للمحافظة  الصيفية  الــبــرامــج 
ــــي نـــســـخـــتـــه الــــثــــامــــنــــة، بــيــنــمــا  فـ
رئيس  هــاشــم  زكــريــا  السيد  قــدم 
البحرينية  الــتــوحــديــن  جمعية 
شرحًا ألهداف البرنامج الخاص 
بــالــتــوحــديــيــن، مـــقـــدمـــًا الــشــكــر 
اهتمامها بهذه  للمحافظة على 
وحرصها  المجتمع،  فــي  الــفــئــة 

ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج خــــاص  عــ
بالتوحديين.

ــم خــــــال االجـــتـــمـــاع  ــ كـــمـــا تـ
مناقشة إقامة النسخة السادسة 
االكــبــر، وقد  الــرابــح  برنامج  مــن 
ــافــــظــــة مــن  ــت الــــمــــحــ ــاعــ ــطــ ــتــ اســ
خــــــال الـــمـــســـابـــقـــات الـــســـابـــقـــة 
النجاحات،  مــن  الكثير  تحقيق 

ــد الـــبـــرامـــج  ــأحـ ــم تــســجــيــلــه كـ ــ وتـ
الـــمـــتـــمـــيـــزة مـــــن قــــبــــل مــنــظــمــة 
ــة، وســـيـــتـــم  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ ــة الــ ــحــ الــــصــ
على  النسخة  هــذه  فــي  التركيز 
شــعــار »الــرابــح األكــبــر فــي صيف 
سعي  فــي  يسهم  بما  البحرين«، 
المحافظة العتماد عالي مدينة 

صحية.

أعلنت السيدة بيتسي ماثيوسن نائب 
الملك حمد  مــركــز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
»هــذه  جمعية  رئــيــســة  الــســلــمــي  للتعايش 
هي البحرين« أمس اعتماد مؤتمر »توسعة 
فعالية  والمعتقد«  الــديــن  حــريــة  األفــــق.. 
اإلسهام  بهدف  سنوًيا،  دوري  بشكل  تقام 
ــاون ومــــد جــســور  ــعـ ــتـ فـــي دعــــم عـــاقـــات الـ
واالتــحــاد  البحرين  مملكة  بين  التواصل 
ــي مـــجـــال تـــعـــزيـــز الـــحـــريـــات  األوروبــــــــــي فــ
ــى أن مــوعــد  ــان، الفـــتـــة إلــ ــســ ــوق اإلنــ ــقـ وحـ
انعقاد المؤتمر سيكون في شهر مارس من 

العام القادم 2023م. 
المؤتمر  جاء ذلك في ختام فعاليات 
الذي أقيم برعاية حضرة صاحب الجالة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــدى ثــاثــة أيـــام،  الـــبـــاد الــمــعــظــم، عــلــى مـ
بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن صــانــعــي الــســيــاســات 
واالتحاد  البحرين  مملكة  في  والــقــرارات 
األوروبي وممثلي المجتمع المدني، بهدف 
الفهم  لتعميق  ترسيخ أسس حوار منظم 
الــمــشــتــرك لــحــريــة األديــــان والــمــعــتــقــدات، 
مبادئ  على  اإلنساني  بالتعاون  واالرتــقــاء 
احــتــرام حرية  لتعزيز  والــتــنــوع  الــتــعــدديــة 
األديــــــان والــمــعــتــقــدات عــلــى الــصــعــيــديــن 

اإلقليمي والعالم.
المؤتمر في  فــي  الــمــشــاركــون  ــى  وأوصـ
صندوق  وتمويل  بــإطــاق  فعالياته  خــتــام 
مــشــتــرك لــلــمــشــاريــع الـــتـــي تــعــنــى بــقــطــاع 
الــبــحــريــن واالتــحــاد  بــيــن مملكة  الــشــبــاب 
األوروبي، واستمرار عقد اللقاءات الدورية 
المشتركة على مدار العام لمتابعة تنفيذ 
التوصيات وبحث الموضوعات المستجدة، 
إضـــافـــة إلـــى تــنــظــيــم الـــعـــرض الــمــصــاحــب 
ــلـــمـــؤتـــمـــر فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــبــلــجــيــكــيــة  لـ
بروكسل الستعراض مشاركات المؤسسات 
الحكومية والخاصة، ونقل تجربة مملكة 

الــبــحــريــن الـــرائـــدة فـــي الــتــعــايــش وحــريــة 
األديان إلى العواصم األوروبية.

وتضمنت الجلسة الختامية للمؤتمر 
كــلــمــة إليـــمـــون غــيــمــور الــمــمــثــل الــخــاص 
عبر  األوروبـــي  باالتحاد  اإلنــســان  لحقوق 
الهجوم  أن  فيها  أكـــد  الــمــرئــي،  االتـــصـــال 
هــجــوم على  هــو  أو معتقد  ديـــن  أي  عــلــى 
إلى ضرورة  ودعــا  والشعوب،  األديــان  كافة 
حماية الدين والمعتقد عبر آليات وأدوات 

متفق عليها للنهوض بهذه المسؤولية.
وأشاد غيمور بمستوى التعاون القائم 
األوروبـــي  واالتــحــاد  البحرين  مملكة  بين 
حرية  وتعزيز  بدعم  يتعلق  فيما  وخاصة 
األديان والمعتقدات، مشيرا إلى ما يمثله 
انــعــقــاد هـــذا الــمــؤتــمــر مـــن خــطــوة مهمة 

تدعم هذا االتجاه.

ــاص لــحــقــوق  ــخــ وأعــــــــرب الـــمـــمـــثـــل الــ
اإلنـــســـان بــاالتــحــاد األوروبـــــي عــن تطلعه 
من  مزيدا  المقبلة  الفترة  تشهد  أن  إلــى 
وبناءة  جديدة  مرحلة  وإطــاق  االرتــبــاط 
من التعاون المثمر بين مملكة البحرين 
واالتحاد األوروبي، وقال :نسير وفق خطط 
الحريات  تعزيز  الضوء على  تسلط  عمل 
وضمان حقوق اإلنسان وتضمينها في أية 
والتشريعات  للقوانين  مقترحة  تعديات 
الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق اإلنـــســـان والــمــواثــيــق 

الدولية المعمول بها«.
من جانبه، أشار الشيخ الدكتور خالد 
بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء 
مركز الملك حمد للتعايش السلمي إلى 
البحرين  لمملكة  االستراتيجية  األهمية 
أجل  من  األوروبـــي  لاتحاد  مهمة  كبوابة 

تعزيز التعاون مع المنطقة ككل.
بــوابــة مهمة  تعتبر  »الــبــحــريــن  ــال:  وقـ
لاتحاد األوروبي للوصول إلى المنطقة، 
وحضارية  تاريخية  اعتبارات  لعدة  وذلــك 

وجغرافية«. 
الحضارية  اإلنجازات  إلى  تطرق  كما 
البحرين  مملكة  حققتها  التي  المتعددة 
أن  إلـــى  عــلــى مختلف األصـــعـــدة، مــشــيــرا 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــشــواهــد عــلــى األثــر 
مملكة  حققتها  التي  لــانــجــازات  الكبير 
الــبــحــريــن فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة بشكل 
خـــاص وعــلــى مـــدى الــتــاريــخ بــشــكــل عــام، 
الــذي يصنع حياة  هــو  التاريخ  أن  مــؤكــدا 
تــمــتــعــت به  الــــذي  الــتــمــيــز  الــشــعــوب، وأن 
الــبــحــريــن عــلــى مـــدى تــاريــخــهــا هــو الــذي 

يشكل حاضرنا ومستقبلنا.
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} جانب من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر »توسعة األفق.. حرية الدين والمعتقد«.

فعالي�ة والمعتق�د«  الدي�ن  حري�ة  الأف�ق..  »تو�س�عة  موؤتم�ر  اعتم�اد 
الحريات الأوروبي في تعزيز  البحرين والتحاد  تعاون  �سنوية لدعم 

ال�سيف��ي  الم�ع�سك���ر  انط��اق 
يوني�و  19 ال�س�رطة  لأكاديمي�ة 

تـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــذا 
لـــتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب 
األمير  الملكي  السمو 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء، 
الفريق  من  وبمتابعة 
بن  راشــــد  الــشــيــخ  أول 
خــلــيــفــة  آل  عـــــبـــــداهلل 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــداخــ ــ وزيـــــــــــــر الــ
تــــنــــطــــلــــق فــــعــــالــــيــــات 
الـــمـــعـــســـكـــر الــصــيــفــي 
الملكية  لــأكــاديــمــيــة 

للشرطة الذي يقام بالتعاون مع صندوق العمل »تمكين« بنسخته 
الثالثة عشرة، اعتبارا من 19 يونيو 2022 مدة أسبوعين.

ما  العمرية  الفئة  الــعــام  لــهــذا  الصيفي  المعسكر  وسيشمل 
اعتبارًا من  التسجيل  بدأ  الجنسين، حيث  و17 سنة من   12 بين 
https://www. الــرابــط:  خــال  مــن   2022 يونيو  مــن  األول  أمــس 
االتصال  يرجى  ولاستفسار   ،registration.rapsummercamp.com

على الرقم 39406877.
الملكية  لأكاديمية  الصيفي  المعسكر  أن  بالذكر  والجدير 
اإلسامية  الهوية  وغــرس  المواطنة  تعزيز  إلــى  يهدف  للشرطة 
المواهب  واكتشاف  القدرات  وصقل  الشباب،  لدى  االنتماء  وروح 
ــد آفـــــات الــجــريــمــة  ــنـــشء والـــشـــبـــاب ضـ وتــوجــيــهــهــا، وتــحــصــيــن الـ
تدريبهم في عدة  الشباب من خــال  وتأهيل  وإعــداد  واالنــحــراف، 
باإلضافة  بالتعاون مع عدة معاهد ومؤسسات معتمدة،  مجاالت 
إلى عدد من األهداف المختلفة التي تعمل على تهيئة المشاركين 

لاستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة. 

ال�����س��م��ال��ي��ة ت�����س��ت��ع��د لإق���ام���ة ال��م��ع�����س��ك��ر ال�����س��ب��اب��ي

} محافظ الشمالية.

محميد احملميد

ــرأي  ــ ــا ورد فـــي عـــمـــود )الـ ــى مـ ــارة إلــ ــاإلشــ بــ
الــثــالــث( تحت عــنــوان »مـــاذا يــحــدث فــي وحــدة 
المستشفيات  تــود  ...؟؟«،  بالسلمانية  الكلى 
من  المقال  فــي  ورد  مــا  أن  تؤكد  أن  الحكومية 
المؤيد  خليل  يــوســف  مــركــز  تخص  معلومات 
الطبي  السلمانية  بمجمع  الكلى  وزرع  لعاج 
غــيــر دقــيــق، وأنــهــا حــريــصــة كــل الــحــرص على 
الـــرعـــايـــة الصحية  مــســتــوى  عــلــى  الــمــحــافــظــة 
ــادي الـــمـــركـــز وفــــق الــمــعــايــيــر  ــرتـ ــمـ الــمــقــدمــة لـ

الطبية المعتمدة.
ــأن مــركــز  ــأن بــ ــشـ ــذا الـ ــادة فـــي هــ ــ ــ ــود اإلفـ ــ ونـ
يوسف خليل المؤيد لعاج وزرع الكلى بمجمع 
الصحية  الــخــدمــات  يــقــدم  الــطــبــي  السلمانية 
أيام  وطــوال  الساعة  المرضى على مدار  لكافة 
ــبــــوع، حــيــث تــتــواجــد فـــي الــمــركــز طــواقــم  األســ
نــوبــات  وفـــق  وإداريـــــة،  وفــنــيــة  وتمريضية  طبية 
المرضى،  عمل مدروسة بما يغطي احتياجات 

ويحافظ على مستوى الرعاية المقدمة.
وعليه فإن ما ورد في المقال المذكور من 
المناوبين  لأطباء  المرضى  أمر  »سيترك  أنه 
بــالــقــســم، الـــذيـــن يــقــومــون بــأعــمــال الــخــفــارة، 
واالســـتـــشـــارات، من  الـــطـــوارئ،  ــاالت  حـ وتغطية 
بــالــمــســتــشــفــى!!«  الــمــتــعــددة  األقـــســـام  مختلف 
ــيـــث يـــتـــواجـــد األطـــــبـــــاء فــي  ــيـــح، حـ ــيـــر صـــحـ غـ
لتغطية  مخصصون  وهــم  دائــم،  بشكل  المركز 
فقط،  الــمــركــز  لــمــرضــى  الطبية  االحــتــيــاجــات 
الكلوي،  الغسل  والذين يشملون مرضى وحدة 
الكلى  مرضى  إلى  باإلضافة  الجناح،  ومرضى 
المحولين من دائرة الحوادث والطوارئ، حيث 
ال يتم تكليف هؤالء األطباء بتلبية احتياجات 

أية أقسام أخرى خال نوبات عملهم.
لتنظيم  المركزية  اللجنة  فــإن  ذلــك،  إلــى 
اإلضافي  العمل  وســاعــات  الخفارة  بــدل  صــرف 

الــحــكــومــيــة تعمل  بــالــمــســتــشــفــيــات  لــلــعــامــلــيــن 
على إعــداد جــداول مناوبات األطباء بناء على 
المعنية،  لــأقــســام  اإلكلينيكية  االحــتــيــاجــات 
لضمان عدالة توزيع الطواقم الطبية، وتحقيق 
الموارد  واستغال  األداء،  في  العالية  الكفاءة 
ــة قـــــرارات صــــادرة من  بــالــشــكــل األمـــثـــل، وأن أيـ
يضمن  بما  واٍف  بشكل  مــدروســة  تكون  اللجنة 
ــة لــلــمــرضــى،  ــيـ ــعـــاجـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ ــأثــــر الـ ــدم تــ ــ عــ
واســـتـــدامـــة تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة بـــذات 

الجودة العالية.
وخـــتـــامـــًا، نــــود أن نــؤكــد تــقــديــرنــا لــكــل ما 
بـــارزة لدعم  إســهــامــات  الـــرأي مــن  يقدمه كتاب 
عبر  المختلفة،  الحكومية  المؤسسات  جهود 
تسليط الضوء على مختلف القضايا وتقديم 
ــار والـــحـــلـــول الـــتـــي تــثــري  ــكــ الــمــقــتــرحــات واألفــ
لتحقيق  جــهــوده  مــن  وتــعــزز  الــحــكــومــي  األداء 
الــــرؤى والــتــطــلــعــات، إال أنــنــا نــؤكــد فــي الــوقــت 
مصادرها  من  المعلومات  استقاء  ضــرورة  ذاتــه 
التواصل  قنوات  إن  حيث  الموثوقة،  الرسمية 
مع المستشفيات الحكومية مفتوحة للجميع 
على الدوام، انطاقًا من اإليمان التام بأهمية 
الشراكة المجتمعية ودورها المحوري لارتقاء 
بــالــمــنــظــومــة الــصــحــيــة وتــحــقــيــقــهــا ألهــدافــهــا 

االستراتيجية.
تعقيب:

على  الحكومية  المستشفيات  إدارة  نشكر 
التعقيب الكريم، ونتمنى لو أنها بادرت بقياس 
أثر العمل واألداء في أقسامها، وإجراء استبانة 
ماحظاتهم  ألخــذ  المرضى،  لــرأي  واستطاع 
والــتــحــديــات  مشاكلهم  وتــعــّرف  ومــقــتــرحــاتــهــم، 
التي يواجهونها، ليكون الحكم على األمر بعد 
أجل  مــن  ومباشر،  وعملي  واقــعــي  بشكل  ذلــك، 
تطوير األداء وجودة اإلنجاز، وخدمة المرضى.

malmahmeed7@gmail.com

رد من الم�ست�سفيات
 الحكومية.. ولنا تعقيب

الصحية  الــعــلــوم  كلية  عميدة  أكـــدت 
والرياضية في جامعة البحرين الدكتورة 
لينا محمد خنجي أهمية االستثمار في 
قوى  بناء  أجــل  من  والتعليم،  التمريض 
حقوق  لحماية  مؤهلة  عاملة،  تمريضية 
الـــمـــرضـــى، وتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الــصــحــيــة 

لأفراد والمجتمع.
وقالت د. خنجي -خال كلمة لها في 
االفتراضي  العلمي  »الملتقى  افتتاحها 
إلى  بحاجة  العالم  إن  الــثــالــث«-  الــدولــي 
لتحقيق  وقابلة،  ممرضة  مايين  تسعة 
العالمية  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  ــــداف  أهـ
2030م  عـــام  بــحــلــول  بالصحة  المتعلقة 
مملكة  االعتبار حاجة  بعين  األخــذ  »مــع 

الــبــحــريــن إلـــى ســد الــنــقــص فــي الــكــوادر 
تــخــصــصــات معينة،  الــتــمــريــضــيــة، ضــمــن 
والـــــــدور الــمــهــم الـــــذي تـــقـــوم بـــه جــامــعــة 
البحرين بطرح برامج التمريض، وسعيها 
فــي علوم  الــتــطــور  مــواكــبــة  إلــى  المستمر 

التمريض«.
ــارز  ــبـ الـ ــدور  ــالــ بــ وأشــــــــادت د. خــنــجــي 
لــلــمــمــرضــيــن والـــمـــمـــرضـــات فــــي مــمــلــكــة 
البحرين، وال سيما أثناء جائحة كورونا، 
ومواجهتهم تحديات غير مسبوقة، بهّمة 

عالية، وبنجاح منقطع النظير.
ــة قــســم  ــيـــسـ ــا، لـــفـــتـــت رئـ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الدكتورة  البحرين  في جامعة  التمريض 
ــرورة  ــ ــ ــى ضـ ــ ــ مـــــاجـــــدة مـــحـــمـــد بــــيــــومــــي إلـ

االستثمار في طاب التمريض، بوصفهم 
ــاس لــلــنــهــوض بــمــســتــقــبــل  ــ ــ الـــعـــامـــل األسـ
وأكــدت  البحرين.  مملكة  فــي  التمريض 
تعمل  التي  التدريس،  طــرق  أحــدث  تبني 
عــلــى تــنــمــيــة شــخــصــيــة الـــطـــالـــب، لــيــكــون 
مــبــدعــًا وخـــاقـــًا فـــي جــمــيــع تــخــصــصــات 

التمريض المختلفة. 
واستضاف الملتقى كًا من األستاذة 
فــريــجــيــنــيــا بـــامـــر مـــن جــامــعــة االتـــحـــاد 
فـــي أســتــرالــيــا، الــتــي بــحــثــت أهــمــيــة دور 
ــاء  ــقــ الـــمـــؤســـســـات األكـــاديـــمـــيـــة فــــي االرتــ
البرامج  طرح  عبر  التمريض،  بمستقبل 
الــمــتــخــصــصــة فـــي الــتــمــريــض والــقــبــالــة، 
ــام الــمــمــرضــيــن  ــ الـــتـــي تــتــيــح الــفــرصــة أمـ

المتقدمة  الرعاية  لتقديم  والممرضات 
القائمة على األدلة والبراهين. 

المستشارة  الملتقى  استضاف  كما 
ــبــــالــــة فــي  ــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــتـــمـــريـــض والــــقــ اإلقـ
الــمــكــتــب اإلقـــلـــيـــمـــي لـــشـــرق الــمــتــوســط 
بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة فريبا 
الدرازي، التي سلطت الضوء على الريادة 
إقليم  فــي  الصحي  واألمـــن  التمريضية، 
الشرق األوسط. كما أوضحت د. الدرازي 
رصدت  قد  العالمية  الصحة  منظمة  أن 
تفاقم العجز في قطاع التمريض ليصل 
إلى 1.2 مليون تقريبًا، في منطقة الشرق 

األوسط وخاصة بعد جائحة كورونا.
ــتــــقــــى أيــــضــــًا  ــلــ وتـــــحـــــدثـــــت فــــــي الــــمــ

ــاذ الـــمـــســـاعـــد بــقــســم الــتــمــريــض  ــ ــتـ ــ األسـ
التمريض  كلية  في  والجراحي  الباطني 
بــجــامــعــة الــمــلــك ســعــود بـــن عــبــدالــعــزيــز 
الــدكــتــورة  الــريــاض  فــي  الصحية  للعلوم 
بــثــيــنــة زكـــريـــا مـــرشـــد، عـــارضـــة عـــــددًا من 
جائحة  »إن  وقــالــت:  الحديثة  الــدراســات 
ــد-19( أنــهــكــت  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــا )كـ ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ
ــًا«، مــؤكــدة  ــيـ الـــمـــمـــرضـــات صــحــيــًا ونـــفـــسـ
أهمية وضع خطط وأهداف لهذه القوى 
الــحــمــاس  روح  ــث  بــ وضـــــــــرورة  ــة،  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
لتعزيز  وتــحــفــيــزهــن  الــمــمــرضــات،  لــــدى 
ــراد، ووقــايــتــهــم مــن األمـــراض  ــ صــحــة األفـ
الصحية  الرعاية  وتقديم  ومضاعفاتها، 

الوقائية.

في ملتقى دولي بجامعة البحرين..

كورونا اأنهكت الممر�سين.. والمنطقة تعاني من نق�ص 1.2 مليون مهنة تمري�سية

كتب محمد القصاص:

الدائرة األولــى في مجلس بلدي  تقدم ممثل 
الــشــمــالــيــة د. ســيــد شــبــر الـــوداعـــي بــمــقــتــرح بــنــاء 
معابد  وصـــون  تأهيل  مــشــروع  تنفيذ  فــي  الــشــراكــة 
باربار التاريخية وبناء المرافق الحيوية وتهيئتها 
والتراثية  الثقافية  لتكون مركزًا عالميًا للسياحة 

مع إبراز المكانة الحضارية لمملكة البحرين.
وقال إن معابد باربار التاريخية لم تنل القدر 
إجــراءات  وتبني  والحماية  االهتمام  من  المأمول 
المناخية  الــتــعــريــة  الــوقــايــة مــن مــخــاطــر عــوامــل 
الذي  األمــر  والتلف  التدهور  من  معالمها  وصــون 
تنموي  مشروع  دراســة  بمقترح  التقدم  إلــى  دفعنا 
أبنية  الــخــاص فــي تشييد  الــقــطــاع  بــالــشــراكــة مــع 
خدمية بمواصفات فنية يمكن أن تسهم في حماية 
توافر  مــع  المناخية  التعرية  مــن  الــمــوقــع  معالم 
المتطلبات الخدمية والمرافق الصحية التي توفر 
والوفود  والفنانين  والمثقفين  للمهتمين  فرصة 
السياحية في زيارة الموقع وتأهيله ليكون مفيدا 

للدروس التعليمية المدرسية والجامعية.
التي  والماحظات  بالمخاوف  اقتراحه  وبــرر 
عّبر عنها األهالي المهتمون بالتراث التاريخي في 
نشر مرئياتهم ومطالباتهم باالهتمام بالموقع عبر 
المخاوف  عن  االجتماعي فضا  التواصل  وسائل 

التي أكدها المختصون في شؤون التراث الثقافي 
الــمــنــاخ  الــســلــبــيــة لتغير  بــشــأن اآلثــــار  والــطــبــيــعــي 
وعلى  األصــلــيــة  التاريخية  المعابد  مــامــح  على 
التعرية  عوامل  إلى  إضافة  عالمي  كتراث  قيمتها 
التي تتعرض لها المعالم الرئيسة للموقع بسبب 
األحـــــوال الــجــويــة واألمـــطـــار ومـــا تــتــركــه مـــن آثـــار 

سلبية على الجدران وهياكل الموقع.
واســتــنــد الـــوداعـــي فــي مــقــتــرحــه عــلــى خطاب 
على  العمل  بشأن  والرياضي  الثقافي  باربار  نادي 
لتبني  واآلثار  للثقافة  البحرين  التعاون مع هيئة 
باربار  معابد  في  األثــريــة  المعالم  حماية  مشروع 
الــتــاريــخــيــة بــاإلضــافــة إلـــى خــطــاب جمعية بــاربــار 
عملي  مــخــرج  بحث  بــشــأن  االجتماعية  الخيرية 
فــي معابد  األثــريــة  الــمــعــالــم  كــنــوز  عــلــى  للحفاظ 

باربار.
وأوضح أن الهدف من المقترح هو تأكيد أهمية 
االهتمام بمعالم الموروث الثقافي والحضاري في 
مملكة البحرين والتشديد على االهتمام بالقيمة 
الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة لــمــعــابــد بـــاربـــار لــارتــقــاء 
بمواصفاتها للسياحة الثقافية والتراثية وتحفيز 
لمملكة  والتاريخية  والتراثية  الثقافية  السياحة 
الضوء على أهمية استثمار  البحرين مع تسليط 
الوطني  المشروع  في  والتراثي  الثقافي  الموروث 

للسياحة.

اق����ت����راح ب���ت���اأه���ي���ل و�����س����ون »م��ع��اب��د 
ب����ارب����ار« خ���دم���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة الأث���ري���ة

ــي بـــــــن الـــشـــيـــخ  ــ ــلـ ــ تـــــــــــرأس عـ
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
االجتماع  الشمالية  المحافظة 
للمجلس   2022 لــعــام  الـــســـادس 

التنسيقي بالمحافظة.
وخــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع، أكــــد 
المحافظة  تبني  أن  المحافظ 
لـــبـــرنـــامـــج الــمــعــســكــر الــشــبــابــي 
ــالــــغ االثــــر  ــان لــــه بــ ــ الـــصـــيـــفـــي كــ
ــي تـــرســـيـــخ االنـــتـــمـــاء وتــعــزيــز  فــ
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الــــــمــــــواطــــــنــــــة لـــــــــــدى الـ
والناشئة، مشيرًا إلى أن برنامج 
ــذي  ــ ــذا الــــعــــام والــ ــ الـــمـــعـــســـكـــر هــ

التوالي  على  الثامن  للعام  يقام 
البرامج  مــن  الــعــديــد  سيتضمن 
مكافحة  أبــرزهــا  مــن  المتنوعة، 
التنمر اإللكتروني لدى األطفال 
ــدام األمـــثـــل لــوســائــل  ــتــــخــ واالســ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وأضـــاف 
اســـتـــطـــاعـــت  الــــمــــحــــافــــظــــة  أن 
فـــــي الـــنـــســـخـــتـــيـــن الــســابــقــتــيــن 
تــبــنــي بــرامــج خــاصــة الحــتــضــان 
ــد  ــوحـ ــتـ ــيـــف الـ ــطـ الـــمـــصـــابـــيـــن بـ
بالتعاون مع جمعية التوحديين 
الــبــحــريــنــيــة، والـــتـــي ركــــزت على 
وضع عاجات سلوكية وتوجيهية 

وتنموية تساعدهم على الخروج 
من البيئة المنزلية ودمجهم في 

المجتمع.
ــن جـــانـــبـــه أكــــــد الـــدكـــتـــور  ــ مـ
يوسف محمد مدير إدارة وسائل 
االعــام بـــوزارة االعــام استعداد 
لــتــعــزيــز  بـــرامـــج  لــتــبــنــي  اإلدارة 
ــة الــــوطــــنــــيــــة مـــــن خــــال  ــويــ ــهــ الــ
ــرامـــج الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  بـ
وتــبــنــي مــشــروع قــصــة الــعــلــم ومــا 
يــعــنــيــه مــــن رمــــزيــــة فــــي تــعــزيــز 
برامج  واعتماد  الوطنية،  الهوية 
للمحافظة  الــوطــنــي  االنـــتـــمـــاء 
الــشــمــالــيــة عــلــى مــنــصــة الخطة 

الوطنية.
ــامــــت مــــريــــم حــيــدر  فـــيـــمـــا قــ
ــج اجــتــمــاعــيــة  ــ ــرامـ ــ ــائــــي بـ أخــــصــ
أهداف  أهم  بعرض  بالمحافظة 
للمحافظة  الصيفية  الــبــرامــج 
ــــي نـــســـخـــتـــه الــــثــــامــــنــــة، بــيــنــمــا  فـ
رئيس  هــاشــم  زكــريــا  السيد  قــدم 
البحرينية  الــتــوحــديــن  جمعية 
شرحًا ألهداف البرنامج الخاص 
بــالــتــوحــديــيــن، مـــقـــدمـــًا الــشــكــر 
اهتمامها بهذه  للمحافظة على 
وحرصها  المجتمع،  فــي  الــفــئــة 

ــلــــى تـــنـــفـــيـــذ بــــرنــــامــــج خــــاص  عــ
بالتوحديين.

ــم خــــــال االجـــتـــمـــاع  ــ كـــمـــا تـ
مناقشة إقامة النسخة السادسة 
االكــبــر، وقد  الــرابــح  برنامج  مــن 
ــافــــظــــة مــن  ــت الــــمــــحــ ــاعــ ــطــ ــتــ اســ
خــــــال الـــمـــســـابـــقـــات الـــســـابـــقـــة 
النجاحات،  مــن  الكثير  تحقيق 

ــد الـــبـــرامـــج  ــأحـ ــم تــســجــيــلــه كـ ــ وتـ
الـــمـــتـــمـــيـــزة مـــــن قــــبــــل مــنــظــمــة 
ــة، وســـيـــتـــم  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ ــة الــ ــحــ الــــصــ
على  النسخة  هــذه  فــي  التركيز 
شــعــار »الــرابــح األكــبــر فــي صيف 
سعي  فــي  يسهم  بما  البحرين«، 
المحافظة العتماد عالي مدينة 

صحية.

أعلنت السيدة بيتسي ماثيوسن نائب 
الملك حمد  مــركــز  أمــنــاء  رئــيــس مجلس 
»هــذه  جمعية  رئــيــســة  الــســلــمــي  للتعايش 
هي البحرين« أمس اعتماد مؤتمر »توسعة 
فعالية  والمعتقد«  الــديــن  حــريــة  األفــــق.. 
اإلسهام  بهدف  سنوًيا،  دوري  بشكل  تقام 
ــاون ومــــد جــســور  ــعـ ــتـ فـــي دعــــم عـــاقـــات الـ
واالتــحــاد  البحرين  مملكة  بين  التواصل 
ــي مـــجـــال تـــعـــزيـــز الـــحـــريـــات  األوروبــــــــــي فــ
ــى أن مــوعــد  ــان، الفـــتـــة إلــ ــســ ــوق اإلنــ ــقـ وحـ
انعقاد المؤتمر سيكون في شهر مارس من 

العام القادم 2023م. 
المؤتمر  جاء ذلك في ختام فعاليات 
الذي أقيم برعاية حضرة صاحب الجالة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــدى ثــاثــة أيـــام،  الـــبـــاد الــمــعــظــم، عــلــى مـ
بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن صــانــعــي الــســيــاســات 
واالتحاد  البحرين  مملكة  في  والــقــرارات 
األوروبي وممثلي المجتمع المدني، بهدف 
الفهم  لتعميق  ترسيخ أسس حوار منظم 
الــمــشــتــرك لــحــريــة األديــــان والــمــعــتــقــدات، 
مبادئ  على  اإلنساني  بالتعاون  واالرتــقــاء 
احــتــرام حرية  لتعزيز  والــتــنــوع  الــتــعــدديــة 
األديــــــان والــمــعــتــقــدات عــلــى الــصــعــيــديــن 

اإلقليمي والعالم.
المؤتمر في  فــي  الــمــشــاركــون  ــى  وأوصـ
صندوق  وتمويل  بــإطــاق  فعالياته  خــتــام 
مــشــتــرك لــلــمــشــاريــع الـــتـــي تــعــنــى بــقــطــاع 
الــبــحــريــن واالتــحــاد  بــيــن مملكة  الــشــبــاب 
األوروبي، واستمرار عقد اللقاءات الدورية 
المشتركة على مدار العام لمتابعة تنفيذ 
التوصيات وبحث الموضوعات المستجدة، 
إضـــافـــة إلـــى تــنــظــيــم الـــعـــرض الــمــصــاحــب 
ــلـــمـــؤتـــمـــر فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الــبــلــجــيــكــيــة  لـ
بروكسل الستعراض مشاركات المؤسسات 
الحكومية والخاصة، ونقل تجربة مملكة 

الــبــحــريــن الـــرائـــدة فـــي الــتــعــايــش وحــريــة 
األديان إلى العواصم األوروبية.

وتضمنت الجلسة الختامية للمؤتمر 
كــلــمــة إليـــمـــون غــيــمــور الــمــمــثــل الــخــاص 
عبر  األوروبـــي  باالتحاد  اإلنــســان  لحقوق 
الهجوم  أن  فيها  أكـــد  الــمــرئــي،  االتـــصـــال 
هــجــوم على  هــو  أو معتقد  ديـــن  أي  عــلــى 
إلى ضرورة  ودعــا  والشعوب،  األديــان  كافة 
حماية الدين والمعتقد عبر آليات وأدوات 

متفق عليها للنهوض بهذه المسؤولية.
وأشاد غيمور بمستوى التعاون القائم 
األوروبـــي  واالتــحــاد  البحرين  مملكة  بين 
حرية  وتعزيز  بدعم  يتعلق  فيما  وخاصة 
األديان والمعتقدات، مشيرا إلى ما يمثله 
انــعــقــاد هـــذا الــمــؤتــمــر مـــن خــطــوة مهمة 

تدعم هذا االتجاه.

ــاص لــحــقــوق  ــخــ وأعــــــــرب الـــمـــمـــثـــل الــ
اإلنـــســـان بــاالتــحــاد األوروبـــــي عــن تطلعه 
من  مزيدا  المقبلة  الفترة  تشهد  أن  إلــى 
وبناءة  جديدة  مرحلة  وإطــاق  االرتــبــاط 
من التعاون المثمر بين مملكة البحرين 
واالتحاد األوروبي، وقال :نسير وفق خطط 
الحريات  تعزيز  الضوء على  تسلط  عمل 
وضمان حقوق اإلنسان وتضمينها في أية 
والتشريعات  للقوانين  مقترحة  تعديات 
الــمــتــعــلــقــة بــحــقــوق اإلنـــســـان والــمــواثــيــق 

الدولية المعمول بها«.
من جانبه، أشار الشيخ الدكتور خالد 
بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء 
مركز الملك حمد للتعايش السلمي إلى 
البحرين  لمملكة  االستراتيجية  األهمية 
أجل  من  األوروبـــي  لاتحاد  مهمة  كبوابة 

تعزيز التعاون مع المنطقة ككل.
بــوابــة مهمة  تعتبر  »الــبــحــريــن  ــال:  وقـ
لاتحاد األوروبي للوصول إلى المنطقة، 
وحضارية  تاريخية  اعتبارات  لعدة  وذلــك 

وجغرافية«. 
الحضارية  اإلنجازات  إلى  تطرق  كما 
البحرين  مملكة  حققتها  التي  المتعددة 
أن  إلـــى  عــلــى مختلف األصـــعـــدة، مــشــيــرا 
هــنــاك الــعــديــد مــن الــشــواهــد عــلــى األثــر 
مملكة  حققتها  التي  لــانــجــازات  الكبير 
الــبــحــريــن فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة بشكل 
خـــاص وعــلــى مـــدى الــتــاريــخ بــشــكــل عــام، 
الــذي يصنع حياة  هــو  التاريخ  أن  مــؤكــدا 
تــمــتــعــت به  الــــذي  الــتــمــيــز  الــشــعــوب، وأن 
الــبــحــريــن عــلــى مـــدى تــاريــخــهــا هــو الــذي 

يشكل حاضرنا ومستقبلنا.
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} جانب من فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر »توسعة األفق.. حرية الدين والمعتقد«.

فعالي�ة والمعتق�د«  الدي�ن  حري�ة  الأف�ق..  »تو�س�عة  موؤتم�ر  اعتم�اد 
الحريات الأوروبي في تعزيز  البحرين والتحاد  تعاون  �سنوية لدعم 

ال�سيف��ي  الم�ع�سك���ر  انط��اق 
يوني�و  19 ال�س�رطة  لأكاديمي�ة 

تـــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــذا 
لـــتـــوجـــيـــهـــات صـــاحـــب 
األمير  الملكي  السمو 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء، 
الفريق  من  وبمتابعة 
بن  راشــــد  الــشــيــخ  أول 
خــلــيــفــة  آل  عـــــبـــــداهلل 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــداخــ ــ وزيـــــــــــــر الــ
تــــنــــطــــلــــق فــــعــــالــــيــــات 
الـــمـــعـــســـكـــر الــصــيــفــي 
الملكية  لــأكــاديــمــيــة 

للشرطة الذي يقام بالتعاون مع صندوق العمل »تمكين« بنسخته 
الثالثة عشرة، اعتبارا من 19 يونيو 2022 مدة أسبوعين.

ما  العمرية  الفئة  الــعــام  لــهــذا  الصيفي  المعسكر  وسيشمل 
اعتبارًا من  التسجيل  بدأ  الجنسين، حيث  و17 سنة من   12 بين 
https://www. الــرابــط:  خــال  مــن   2022 يونيو  مــن  األول  أمــس 

االتصال  يرجى  ولاستفسار   ،registration.rapsummercamp.com
على الرقم 39406877.

الملكية  لأكاديمية  الصيفي  المعسكر  أن  بالذكر  والجدير 
اإلسامية  الهوية  وغــرس  المواطنة  تعزيز  إلــى  يهدف  للشرطة 
المواهب  واكتشاف  القدرات  وصقل  الشباب،  لدى  االنتماء  وروح 
ــد آفـــــات الــجــريــمــة  ــنـــشء والـــشـــبـــاب ضـ وتــوجــيــهــهــا، وتــحــصــيــن الـ
تدريبهم في عدة  الشباب من خــال  وتأهيل  وإعــداد  واالنــحــراف، 
باإلضافة  بالتعاون مع عدة معاهد ومؤسسات معتمدة،  مجاالت 
إلى عدد من األهداف المختلفة التي تعمل على تهيئة المشاركين 

لاستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة. 

ال�����س��م��ال��ي��ة ت�����س��ت��ع��د لإق���ام���ة ال��م��ع�����س��ك��ر ال�����س��ب��اب��ي

} محافظ الشمالية.

محميد احملميد

ــرأي  ــ ــا ورد فـــي عـــمـــود )الـ ــى مـ ــارة إلــ ــاإلشــ بــ
الــثــالــث( تحت عــنــوان »مـــاذا يــحــدث فــي وحــدة 
المستشفيات  تــود  ...؟؟«،  بالسلمانية  الكلى 
من  المقال  فــي  ورد  مــا  أن  تؤكد  أن  الحكومية 
المؤيد  خليل  يــوســف  مــركــز  تخص  معلومات 
الطبي  السلمانية  بمجمع  الكلى  وزرع  لعاج 
غــيــر دقــيــق، وأنــهــا حــريــصــة كــل الــحــرص على 
الـــرعـــايـــة الصحية  مــســتــوى  عــلــى  الــمــحــافــظــة 
ــادي الـــمـــركـــز وفــــق الــمــعــايــيــر  ــرتـ ــمـ الــمــقــدمــة لـ

الطبية المعتمدة.
ــأن مــركــز  ــأن بــ ــشـ ــذا الـ ــادة فـــي هــ ــ ــ ــود اإلفـ ــ ونـ
يوسف خليل المؤيد لعاج وزرع الكلى بمجمع 
الصحية  الــخــدمــات  يــقــدم  الــطــبــي  السلمانية 
أيام  وطــوال  الساعة  المرضى على مدار  لكافة 
ــبــــوع، حــيــث تــتــواجــد فـــي الــمــركــز طــواقــم  األســ
نــوبــات  وفـــق  وإداريـــــة،  وفــنــيــة  وتمريضية  طبية 
المرضى،  عمل مدروسة بما يغطي احتياجات 

ويحافظ على مستوى الرعاية المقدمة.
وعليه فإن ما ورد في المقال المذكور من 
المناوبين  لأطباء  المرضى  أمر  »سيترك  أنه 
بــالــقــســم، الـــذيـــن يــقــومــون بــأعــمــال الــخــفــارة، 
واالســـتـــشـــارات، من  الـــطـــوارئ،  ــاالت  حـ وتغطية 
بــالــمــســتــشــفــى!!«  الــمــتــعــددة  األقـــســـام  مختلف 
ــيـــث يـــتـــواجـــد األطـــــبـــــاء فــي  ــيـــح، حـ ــيـــر صـــحـ غـ
لتغطية  مخصصون  وهــم  دائــم،  بشكل  المركز 
فقط،  الــمــركــز  لــمــرضــى  الطبية  االحــتــيــاجــات 
الكلوي،  الغسل  والذين يشملون مرضى وحدة 
الكلى  مرضى  إلى  باإلضافة  الجناح،  ومرضى 
المحولين من دائرة الحوادث والطوارئ، حيث 
ال يتم تكليف هؤالء األطباء بتلبية احتياجات 

أية أقسام أخرى خال نوبات عملهم.
لتنظيم  المركزية  اللجنة  فــإن  ذلــك،  إلــى 
اإلضافي  العمل  وســاعــات  الخفارة  بــدل  صــرف 

الــحــكــومــيــة تعمل  بــالــمــســتــشــفــيــات  لــلــعــامــلــيــن 
على إعــداد جــداول مناوبات األطباء بناء على 
المعنية،  لــأقــســام  اإلكلينيكية  االحــتــيــاجــات 
لضمان عدالة توزيع الطواقم الطبية، وتحقيق 
الموارد  واستغال  األداء،  في  العالية  الكفاءة 
ــة قـــــرارات صــــادرة من  بــالــشــكــل األمـــثـــل، وأن أيـ
يضمن  بما  واٍف  بشكل  مــدروســة  تكون  اللجنة 
ــة لــلــمــرضــى،  ــيـ ــعـــاجـ ــة الـ ــربـ ــتـــجـ ــأثــــر الـ ــدم تــ ــ عــ
واســـتـــدامـــة تــقــديــم الــخــدمــات الــصــحــيــة بـــذات 

الجودة العالية.
وخـــتـــامـــًا، نــــود أن نــؤكــد تــقــديــرنــا لــكــل ما 
بـــارزة لدعم  إســهــامــات  الـــرأي مــن  يقدمه كتاب 
عبر  المختلفة،  الحكومية  المؤسسات  جهود 
تسليط الضوء على مختلف القضايا وتقديم 
ــار والـــحـــلـــول الـــتـــي تــثــري  ــكــ الــمــقــتــرحــات واألفــ
لتحقيق  جــهــوده  مــن  وتــعــزز  الــحــكــومــي  األداء 
الــــرؤى والــتــطــلــعــات، إال أنــنــا نــؤكــد فــي الــوقــت 
مصادرها  من  المعلومات  استقاء  ضــرورة  ذاتــه 
التواصل  قنوات  إن  حيث  الموثوقة،  الرسمية 
مع المستشفيات الحكومية مفتوحة للجميع 
على الدوام، انطاقًا من اإليمان التام بأهمية 
الشراكة المجتمعية ودورها المحوري لارتقاء 
بــالــمــنــظــومــة الــصــحــيــة وتــحــقــيــقــهــا ألهــدافــهــا 

االستراتيجية.
تعقيب:

على  الحكومية  المستشفيات  إدارة  نشكر 
التعقيب الكريم، ونتمنى لو أنها بادرت بقياس 
أثر العمل واألداء في أقسامها، وإجراء استبانة 
ماحظاتهم  ألخــذ  المرضى،  لــرأي  واستطاع 
والــتــحــديــات  مشاكلهم  وتــعــّرف  ومــقــتــرحــاتــهــم، 
التي يواجهونها، ليكون الحكم على األمر بعد 
أجل  مــن  ومباشر،  وعملي  واقــعــي  بشكل  ذلــك، 
تطوير األداء وجودة اإلنجاز، وخدمة المرضى.

malmahmeed7@gmail.com

رد من الم�ست�سفيات
 الحكومية.. ولنا تعقيب

الصحية  الــعــلــوم  كلية  عميدة  أكـــدت 
والرياضية في جامعة البحرين الدكتورة 
لينا محمد خنجي أهمية االستثمار في 
قوى  بناء  أجــل  من  والتعليم،  التمريض 
حقوق  لحماية  مؤهلة  عاملة،  تمريضية 
الـــمـــرضـــى، وتــلــبــيــة الـــحـــاجـــات الــصــحــيــة 

لأفراد والمجتمع.
وقالت د. خنجي -خال كلمة لها في 
االفتراضي  العلمي  »الملتقى  افتتاحها 
إلى  بحاجة  العالم  إن  الــثــالــث«-  الــدولــي 
لتحقيق  وقابلة،  ممرضة  مايين  تسعة 
العالمية  الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  ــــداف  أهـ
2030م  عـــام  بــحــلــول  بالصحة  المتعلقة 
مملكة  االعتبار حاجة  بعين  األخــذ  »مــع 

الــبــحــريــن إلـــى ســد الــنــقــص فــي الــكــوادر 
تــخــصــصــات معينة،  الــتــمــريــضــيــة، ضــمــن 
والـــــــدور الــمــهــم الـــــذي تـــقـــوم بـــه جــامــعــة 
البحرين بطرح برامج التمريض، وسعيها 
فــي علوم  الــتــطــور  مــواكــبــة  إلــى  المستمر 

التمريض«.
ــارز  ــبـ الـ ــدور  ــالــ بــ وأشــــــــادت د. خــنــجــي 
لــلــمــمــرضــيــن والـــمـــمـــرضـــات فــــي مــمــلــكــة 
البحرين، وال سيما أثناء جائحة كورونا، 
ومواجهتهم تحديات غير مسبوقة، بهّمة 

عالية، وبنجاح منقطع النظير.
ــة قــســم  ــيـــسـ ــا، لـــفـــتـــت رئـ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الدكتورة  البحرين  في جامعة  التمريض 
ــرورة  ــ ــ ــى ضـ ــ ــ مـــــاجـــــدة مـــحـــمـــد بــــيــــومــــي إلـ

االستثمار في طاب التمريض، بوصفهم 
ــاس لــلــنــهــوض بــمــســتــقــبــل  ــ ــ الـــعـــامـــل األسـ
وأكــدت  البحرين.  مملكة  فــي  التمريض 
تعمل  التي  التدريس،  طــرق  أحــدث  تبني 
عــلــى تــنــمــيــة شــخــصــيــة الـــطـــالـــب، لــيــكــون 
مــبــدعــًا وخـــاقـــًا فـــي جــمــيــع تــخــصــصــات 

التمريض المختلفة. 
واستضاف الملتقى كًا من األستاذة 
فــريــجــيــنــيــا بـــامـــر مـــن جــامــعــة االتـــحـــاد 
فـــي أســتــرالــيــا، الــتــي بــحــثــت أهــمــيــة دور 
ــاء  ــقــ الـــمـــؤســـســـات األكـــاديـــمـــيـــة فــــي االرتــ
البرامج  طرح  عبر  التمريض،  بمستقبل 
الــمــتــخــصــصــة فـــي الــتــمــريــض والــقــبــالــة، 
ــام الــمــمــرضــيــن  ــ الـــتـــي تــتــيــح الــفــرصــة أمـ

المتقدمة  الرعاية  لتقديم  والممرضات 
القائمة على األدلة والبراهين. 

المستشارة  الملتقى  استضاف  كما 
ــبــــالــــة فــي  ــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــتـــمـــريـــض والــــقــ اإلقـ
الــمــكــتــب اإلقـــلـــيـــمـــي لـــشـــرق الــمــتــوســط 
بمنظمة الصحة العالمية الدكتورة فريبا 
الدرازي، التي سلطت الضوء على الريادة 
إقليم  فــي  الصحي  واألمـــن  التمريضية، 
الشرق األوسط. كما أوضحت د. الدرازي 
رصدت  قد  العالمية  الصحة  منظمة  أن 
تفاقم العجز في قطاع التمريض ليصل 
إلى 1.2 مليون تقريبًا، في منطقة الشرق 

األوسط وخاصة بعد جائحة كورونا.
ــتــــقــــى أيــــضــــًا  ــلــ وتـــــحـــــدثـــــت فــــــي الــــمــ

ــاذ الـــمـــســـاعـــد بــقــســم الــتــمــريــض  ــ ــتـ ــ األسـ
التمريض  كلية  في  والجراحي  الباطني 
بــجــامــعــة الــمــلــك ســعــود بـــن عــبــدالــعــزيــز 
الــدكــتــورة  الــريــاض  فــي  الصحية  للعلوم 
بــثــيــنــة زكـــريـــا مـــرشـــد، عـــارضـــة عـــــددًا من 
جائحة  »إن  وقــالــت:  الحديثة  الــدراســات 
ــد-19( أنــهــكــت  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــا )كـ ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ
ــًا«، مــؤكــدة  ــيـ الـــمـــمـــرضـــات صــحــيــًا ونـــفـــسـ
أهمية وضع خطط وأهداف لهذه القوى 
الــحــمــاس  روح  ــث  بــ وضـــــــــرورة  ــة،  ــلـ ــامـ ــعـ الـ
لتعزيز  وتــحــفــيــزهــن  الــمــمــرضــات،  لــــدى 
ــراد، ووقــايــتــهــم مــن األمـــراض  ــ صــحــة األفـ
الصحية  الرعاية  وتقديم  ومضاعفاتها، 

الوقائية.

في ملتقى دولي بجامعة البحرين..

كورونا اأنهكت الممر�سين.. والمنطقة تعاني من نق�ص 1.2 مليون مهنة تمري�سية

كتب محمد القصاص:

الدائرة األولــى في مجلس بلدي  تقدم ممثل 
الــشــمــالــيــة د. ســيــد شــبــر الـــوداعـــي بــمــقــتــرح بــنــاء 
معابد  وصـــون  تأهيل  مــشــروع  تنفيذ  فــي  الــشــراكــة 
باربار التاريخية وبناء المرافق الحيوية وتهيئتها 
والتراثية  الثقافية  لتكون مركزًا عالميًا للسياحة 

مع إبراز المكانة الحضارية لمملكة البحرين.
وقال إن معابد باربار التاريخية لم تنل القدر 
إجــراءات  وتبني  والحماية  االهتمام  من  المأمول 
المناخية  الــتــعــريــة  الــوقــايــة مــن مــخــاطــر عــوامــل 
الذي  األمــر  والتلف  التدهور  من  معالمها  وصــون 
تنموي  مشروع  دراســة  بمقترح  التقدم  إلــى  دفعنا 
أبنية  الــخــاص فــي تشييد  الــقــطــاع  بــالــشــراكــة مــع 
خدمية بمواصفات فنية يمكن أن تسهم في حماية 
توافر  مــع  المناخية  التعرية  مــن  الــمــوقــع  معالم 
المتطلبات الخدمية والمرافق الصحية التي توفر 
والوفود  والفنانين  والمثقفين  للمهتمين  فرصة 
السياحية في زيارة الموقع وتأهيله ليكون مفيدا 

للدروس التعليمية المدرسية والجامعية.
التي  والماحظات  بالمخاوف  اقتراحه  وبــرر 
عّبر عنها األهالي المهتمون بالتراث التاريخي في 
نشر مرئياتهم ومطالباتهم باالهتمام بالموقع عبر 
المخاوف  عن  االجتماعي فضا  التواصل  وسائل 

التي أكدها المختصون في شؤون التراث الثقافي 
الــمــنــاخ  الــســلــبــيــة لتغير  بــشــأن اآلثــــار  والــطــبــيــعــي 
وعلى  األصــلــيــة  التاريخية  المعابد  مــامــح  على 
التعرية  عوامل  إلى  إضافة  عالمي  كتراث  قيمتها 
التي تتعرض لها المعالم الرئيسة للموقع بسبب 
األحـــــوال الــجــويــة واألمـــطـــار ومـــا تــتــركــه مـــن آثـــار 

سلبية على الجدران وهياكل الموقع.
واســتــنــد الـــوداعـــي فــي مــقــتــرحــه عــلــى خطاب 
على  العمل  بشأن  والرياضي  الثقافي  باربار  نادي 
لتبني  واآلثار  للثقافة  البحرين  التعاون مع هيئة 
باربار  معابد  في  األثــريــة  المعالم  حماية  مشروع 
الــتــاريــخــيــة بــاإلضــافــة إلـــى خــطــاب جمعية بــاربــار 
عملي  مــخــرج  بحث  بــشــأن  االجتماعية  الخيرية 
فــي معابد  األثــريــة  الــمــعــالــم  كــنــوز  عــلــى  للحفاظ 

باربار.
وأوضح أن الهدف من المقترح هو تأكيد أهمية 
االهتمام بمعالم الموروث الثقافي والحضاري في 
مملكة البحرين والتشديد على االهتمام بالقيمة 
الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة لــمــعــابــد بـــاربـــار لــارتــقــاء 
بمواصفاتها للسياحة الثقافية والتراثية وتحفيز 
لمملكة  والتاريخية  والتراثية  الثقافية  السياحة 
الضوء على أهمية استثمار  البحرين مع تسليط 
الوطني  المشروع  في  والتراثي  الثقافي  الموروث 

للسياحة.

اق����ت����راح ب���ت���اأه���ي���ل و�����س����ون »م��ع��اب��د 
ب����ارب����ار« خ���دم���ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة الأث���ري���ة
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297356
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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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وزير املالية ي�ستعر�ض العالقات 

الثنائية مع ال�سفري ال�سيني

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  نوه 

مملكة  تربط  التي  الثنائية  بالعالقات  الوطني  واالقت�ساد 

البحرين وجمهورية ال�سني ال�سعبية ال�سديقة، وما حتظى 

به من اهتمام نحو م�سارات اأرحب من التعاون امل�سرتك.

جمهورية  �سفري  اهلل  حبيب  اأنور  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

ال�سني ال�سعبية لدى مملكة البحرين، حيث رحب بال�سفري، 

مملكة  تربط  التي  الثنائية  العالقات  معه  وا�ستعر�س 

البحرين وجمهورية ال�سني ال�سعبية.

كما جرى خالل اللقاء مناق�سة عدد من املو�سوعات ذات 

االهتمام امل�سرتك.

مبنا�سبة ح�سول مركز خدمات العمالء بال�سيف على الت�سنيف الذهبي.. »متكني«:

توجيهات ويل العهد رئي�ض الوزراء تعزز الإبداع يف تقدمي اخلدمة للمواطن
ثمن ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة 

العمل  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  »متكني« 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري 

اهلل،  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

اجلهات  جميع  تبني  يف  اال�ستمرار  ب�ساأن 

تطوير  ت�سمن  التي  للمبادرات  احلكومية 

اأعلى  وفق  احلكومية  اخلدمة  وحت�سني 

ركب  مع  يتنا�سب  ومبا  اجلودة  معايري 

امل�سرية  اأهداف  ويرفد  والتقدم،  التطوير 

التنموية ال�ساملة.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  تف�سل  اأن  واأكد 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

اهلل، بتكرمي �سندوق العمل »متكني« ممثالً 

ال�سيف،  مبجّمع  العمالء  خدمات  مبركز 

احلا�سلة  احلكومية  اخلدمة  مراكز  �سمن 

على ت�سنيف الفئة الذهبية �سمن برنامج 

تقييم مراكز اخلدمة احلكومية »تقييم 3«، 

يدل على حر�س �سموه على تعزيز اجلهود 

من  احلكومي  العمل  تطوير  موا�سلة  يف 

وتعزيز  اخلدمات  تقدمي  كفاءة  رفع  خالل 

التمّيز  وحب  واالبتكار  االإبداع  روح 

واالإجناز من اأجل تلبية تطلعات املواطنني 

اخلدمات  عن  ر�ساهم  وزيادة  واملقيمني 

املُقّدمة.

حممد  ح�سني  اأ�ساد  جانبه،  ومن 

العمل  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  رجب 

ل�ساحب  امل�ستمّرة  بالتوجيهات  »متكني« 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

ر�سم  موا�سلة  ب�ساأن  اهلل،  حفظه  الوزراء 

ت�سهم  التي  املعايري  وو�سع  ال�سيا�سات 

يف  التناف�سية  البيئة  تعزيز  زيادة  يف 

باأن  مبيًنا  احلكومية،  اخلدمات  تقدمي 

»متكني« ت�سعى دائًما اإىل تطوير خدماتها 

خدماتية  من�سات  توفري  عرب  املقدمة 

متعددة قائمة على اأبرز واأحدث التقنيات 

املعتمدة،  املعايري  الأعلى  ووفًقا  الرقمية 

ال�ساملة  التحول  خطة  مع  متا�سًيا  وذلك 

االأثر  خللق  �سعًيا  موؤخًرا  اأطلقتها  التي 

املوؤ�س�سات  وحتفيز  االأكرب،  االقت�سادي 

اال�ستثمار  على توظيف دعم »متكني« يف 

من  املزيد  لتحقيق  والتدريب  والتوظيف 

النمو والتو�سع.

وتابع رجب باأن ح�سول »متكني« على 

ت�سنيف الفئة الذهبية �سمن برنامج »تقييم 

واإجنازاتها  جلهودها  امتداًدا  ياأتي   »3

املا�سية  عاًما  ع�سر  اخلم�سة  مدى  على 

اأعلى  وتقدمي  الوطني  االقت�ساد  دعم  يف 

واملوؤ�س�سات،  االأفراد  لكل  اخلدمة  معايري 

اال�سرتاتيجية  توجهاتها  مع  يتما�سى  مبا 

تهدف  مبادرات  حزمة  ت�سمني  خالل  من 

خطة  يف  العمالء  ر�سا  م�ستوى  رفع  اإىل 

يف  متكني  ت�سهدها  التي  ال�ساملة  التحول 

حتقيق  يف  ي�ساهم  ومبا  الراهن  الوقت 

خطة  من  كجزء  الوطنية  االأولويات 

التعايف االقت�سادي لتطوير اأداء املوؤ�س�سات 

االأثر  وتعزيز  اإنتاجيتهم  وزيادة  واالأفراد 

االقت�سادي املن�سود.

اعتماد موؤمتر »تو�سعة الأفق.. حرية الدين واملعتقد« كفعالية لتعزيز احلريات

تو�سية ب�ساأن متويل �سندوق مل�ساريع ال�سباب بني البحرين والحتاد الأوروبي

اأكد اأن عالقة البلدين ال�سقيقني متجذرة منذ زمن طويل وتربط الدولتني م�سالح م�سرتكة.. رئي�ض »ال�سورى العماين«:

 البحرين حققت يف ظل امللك املعظم اإجنازات تنموية �ساملة

رئي�س  نائب  ماثيو�سن  بيت�سي  اأعلنت 

للتعاي�س  حمد  امللك  مركز  اأمناء  جمل�س 

هي  »هذه  جمعية  ورئي�سة  ال�سلمي 

البحرين« اأم�س االأربعاء عن اعتماد موؤمتر 

واملعتقد«  الدين  حرية  االأفق..  »تو�سعة 

كفعالية تقام ب�سكل دوري �سنوًيا، بهدف 

ومد  التعاون  عالقات  دعم  يف  االإ�سهام 

البحرين  مملكة  بني  التوا�سل  ج�سور 

تعزيز  جمال  يف  االأوروبي  واالحتاد 

اأن  اإىل  الفتة  االإن�سان،  وحقوق  احلريات 

�سهر  يف  �سيكون  املوؤمتر  انعقاد  موعد 

مار�س من العام القادم 2023م. 

املوؤمتر  فعاليات  ختام  يف  ذلك  جاء 

ح�سرة  من  كرمية  برعاية  اأقيم  الذي 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

مدى  على  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

�سانعي  من  نخبة  مب�ساركة  اأيام،  ثالثة 

البحرين  والقرارات يف مملكة  ال�سيا�سات 

املجتمع  وممثلي  االأوروبي  واالحتاد 

منظم  اأ�س�س حوار  تر�سيخ  املدين، بھدف 

االأديان  حلرية  امل�سرتك  الفھم  لتعميق 

االإن�ساين  بالتعاون  واالرتقاء  واملعتقدات، 

لتعزيز  والتنوع  التعددية  مبادئ  على 

على  واملعتقدات  االأديان  حرية  احرتام 

ال�سعيدين االإقليمي والعامل.

يف  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  واأو�سى 

�سندوق  ومتويل  باإطالق  فعالياته  ختام 

بقطاع  تعنى  التي  للم�ساريع  م�سرتك 

واالحتاد  البحرين  مملكة  بني  ال�سباب 

االوروبي، وا�ستمرار عقد اللقاءات الدورية 

تنفيذ  ملتابعة  العام  مدار  على  امل�سرتكة 

التو�سيات وبحث املو�سوعات امل�ستجدة، 

امل�ساحب  العر�س  تنظيم  اإىل  اإ�سافة 

للمومتر يف العا�سمة البلجيكية بروك�سل 

املوؤ�س�سات  م�ساركات  ال�ستعرا�س 

احلكومية واخلا�سة، ونقل جتربة مملكة 

وحرية  التعاي�س  يف  الرائدة  البحرين 

االأديان اإىل العوا�سم االأوروبية.

وت�سمنت اجلل�سة اخلتامية للموؤمتر، 

كلمة الإميون غيمور املمثل اخلا�س حلقوق 

االت�سال  االوروبي عرب  باالحتاد  االن�سان 

دين  اأي  الهجوم على  اأن  فيها  اأكد  املرئي، 

االأديان  جميع  على  هجوم  هو  معتقد  اأو 

وال�سعوب، ودعا اإىل �سرورة حماية الدين 

عليها  متفق  وادوات  اآليات  عرب  واملعتقد 

للنهو�س بهذه امل�سوؤولية.

واأ�ساد غيمور مب�ستوى التعاون القائم 

االوروبي  واالحتاد  البحرين  مملكة  بني 

حرية  وتعزيز  بدعم  يتعلق  فيما  خا�سة 

ميثله  ما  اإىل  م�سرًيا  واملعتقدات،  االأديان 

املوؤمتر من خطوة مهمة تدعم  انعقاد هذا 

هذا االجتاه.

واأعرب املمثل اخلا�س حلقوق االإن�سان 

باالحتاد االأوروبي عن تطلعه اإىل اأن ت�سهد 

واإطالق  االرتباط  املقبلة مزيًدا من  الفرتة 

بني  املثمر  التعاون  من  جديدة  مرحلة 

مملكة البحرين واالحتاد االأوروبي، وقال: 

»ن�سري وفق خطط عمل ت�سلط ال�سوء على 

االإن�سان  حقوق  و�سمان  احلريات  تعزيز 

مقرتحة  تعديالت  اأية  يف  وت�سمينها 

بحقوق  املتعلقة  والت�سريعات  للقوانني 

االن�سان واملواثيق الدولية املعمول بها«.

الدكتور  ال�سيخ  اأ�سار  جانبه،  ومن 

رئي�س جمل�س  خليفة  اآل  خليفة  بن  خالد 

ال�سلمي  للتعاي�س  حمد  امللك  مركز  اأمناء 

اإىل االأهمية اال�سرتاتيجية ململكة البحرين 

اأجل  من  االأوروبي  لالحتاد  مهمة  كبوابة 

تعزيز التعاون مع املنطقة ككل.

املعويل  هالل  بن  خالد  ال�سيخ  اأكد 

عمان  ب�سلطنة  ال�سورى  جمل�س  رئي�س 

بني  االأخوية  العالقات  اأن  على  ال�سقيقة 

يف  ت�سري  عمان  و�سلطنة  البحرين  مملكة 

مذكرة  توقيع  اأن  اإىل  الفًتا  ومناء،  تقدم 

البحريني  النواب  جمل�س  بني  التعاون 

اإال ثمرة  وجمل�س ال�سورى العماين ما هو 

الوطيدة  واالأخوية  التاريخية  العالقات 

التي جتمع بني البلدين ال�سقيقني ومتمنًيا 

مزيًدا من التقدم واالزدهار لهما. 

واأ�سار اإىل اأن زيارته احلالية للمملكة 

بني  البناء  التعاون  ملبداأ  تر�سيًخا  تاأتي 

جمل�س ال�سورى العماين وجمل�س النواب 

ال�سالح  يحقق  مبا  والتن�سيق  البحرين 

تقوم  الذي  الفاعل  بالدور  منوًها  العام، 

خالل  من  والتعاون  التن�سيق  قنوات  به 

بروؤى  للخروج  واالجتماعات  اللقاءات 

الت�سريعي  العمل  م�سارات  تعزز  م�سرتكة 

الربملانية  الدبلوما�سية  اأهداف  يدعم  ومبا 

على كل االأ�سعدة. 

جاء ذلك خالل لقاء خا�س مع وكالة 

اأنباء البحرين »بنا« حيث اأ�ساد مبا تتمتع 

به مملكة البحرين من تطور كبري على كل 

التميز  جوائز  على  وح�سولها  امل�ستويات 

والدولية  والعربية  االإقليمية  املحافل  يف 

التنمية  تقارير  يف  ت�سدرها  على  عالوة 

الب�سرية الذي ي�سدره برنامج االأمم املتحدة 

االإمنائي، ما يعك�س االزدهار الذي ينعم به 

ح�سرة  قيادة  ظل  يف  البحريني  املجتمع 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه. 

وفيما يلي ن�س اللقاء: 

[ بداية.. ما هي ر�ؤيتكم للعالقات 

اأطر  هي  �ما  العمانية؟  البحرينية 

التعا�ن املرتقبة بني البلدين؟

- العالقات البحرينية العمانية عالقة 

الدولتني  وتربط  زمن طويل  منذ  متجذرة 

م�سالح م�سرتكة، وتتميز العالقات بينهما 

خمتلف  يف  والتباحث  امل�سرتك  بالتعاون 

الق�سايا التي تهم البلدين، وبف�سل من اهلل 

�سبحانه وتعاىل وحتت ظل قيادتي البلدين 

العالقات  فقد عملتا على تر�سيخ وتوطيد 

بني البلدين ال�سقيقني ور�سم �سيا�سة ثابتة 

قائمة على جملة من االأ�س�س واملبادئ التي 

من �ساأنها تعميق العالقات وتعزيز و�سائل 

للحوار  نوافذ  وفتح  التعاون  وطرق 

على  انعك�س  مما  النظر،  وجهات  وتقدير 

هذه الروؤية يف بناء العالقات املتميزة التي 

تعددت �سورها واأ�سكالها ومنت وتطورت 

ممار�ساتها ومل يقت�سر التعاون والتن�سيق 

على موؤ�س�سات اأو قطاعات اأو فئات بعينها، 

اأن  على  يوؤكد  ونلم�سه  نراه  كما  فامل�سهد 

التن�سيق  وم�سارات  التعاون  جماالت 

وامل�ستويات  االأ�سعدة  خمتلف  على  تتم 

م�ستوى  على  العالقات  بالطبع  ومنها 

روؤ�ساء واأع�ساء جمل�سي ال�سورى العماين 

والعمل  البحريني،  النواب  وجمل�س 

امل�سرتك بني اأمانتي املجل�سني.

[ ما اأبرز ما ت�سهده �سلطنة عمان 

يف ظل قيادة �ساحب اجلاللة ال�سلطان 

هيثم بن طارق املعظم؟ 

- �سهدت �سلطنة عمان يف ظل القيادة 

احلكيمة جلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق 

اإجنازات   - ورعاه  اهلل  حفظه   - املعظم 

واجلميع  كافة،  االأ�سعدة  �سملت  تنموية 

املواطن  به  ينعم  الذي  االزدهار  يلم�س 

واملقيم على اأر�سنا الطيبة، وتعترب روؤية 

للروؤى  وا�سًحا  موؤ�سًرا   2040 عمان 

واخلطى الثابتة التي �سعت على دعم النمو 

م�سادر  تنويع  على  وعملت  االقت�سادي 

اال�ستدامة  حتقيق  على  وركزت  الدخل، 

مع  االجتماعية،  احلماية  وبرامج  املالية 

وال�سحي  التعليمي  بالنظام  النهو�س 

ملوا�سلة بناء املجتمع واإر�ساء قواعد متينة 

حلا�سر وم�ستقبل االأجيال القادمة، واأ�سادت 

االقت�سادي  بالنمو  الدولية  التقارير 

ل�سلطنة عمان، وتقدمها يف موؤ�سرات عاملية 

االإيجابي  النمو  اإىل  اأ�سارت  كما  عديدة، 

»توازن«،  بربنامج  املبذولة  وباجلهود 

التقارير يف �سلطنة عمان  راأت هذه  كذلك 

مركًزا ثقافًيا للتعاي�س ال�سلمي والت�سامح 

الديني مما جعل �سلطنة عمان يف م�ساف 

الدول املتقدمة.

[ كيف تقيمون د�ر ع�سو الربملان 

يف تفعيل الدبلوما�سية الربملانية؟ 

الربملانية  الدبلوما�سية  اأ�سحت   -

جمال  يف  عنه  اال�ستغناء  ميكن  ال  ميداًنا 

وتت�سابق  واالإقليمية،  الدولية  العالقات 

لتهيئة  امل�ستويات  كل  على  الربملانات 

�سهدت  ولقد  لتطويرها،  الظروف  جميع 

يف  كبرًيا  ازدهاًرا  الربملانية  الدبلوما�سية 

الزيارات  تبادل  خالل  من  االأخرية  االآونة 

وجمموعات  الربملانية  املجال�س  بني 

االحتادات  واجتماعات  ال�سداقة، 

واالإ�سالمية  والعربية  الدولية  الت�سريعية 

والتي ت�سدرت جداول وبرامج اأعمالها يف 

ال�سيا�سية  االأحداث  بع�س  على  الوقوف 

التنموية،  واملجاالت  املجتمعية  والق�سايا 

الت�سريعية  املجال�س  اأع�ساء  دور  وياأتي 

له  حددتها  �سالحيات  �سمن  اخلليجية 

الدول  عليه  ترتكز  ما  اإطار  القوانني، ويف 

ب�سيا�ستها  وا�سحة  ومبادئ  قواعد  من 

اخلارجية.

ال�سعب  م�ستقبل  تر�ن  كيف   ]

جمل�س  م�سرية  ظل  يف  اخلليجي 

يزال يعترب  الذي ال  التعا�ن اخلليجي 

من اأقدم املنظومات املوحدة للد�ل؟

بهوية  اخلليجية  ال�سعوب  تتمتع   -

م�سرتكة واإرث ح�ساري ون�سيج اجتماعي 

املجامع  هذه  وكل  التاريخ،  عرب  ممتد 

امل�سرتكة اأثرت ب�سكل اإيجابي على الوحدة 

البيت  دميومة  على  و�ساعدت  اخلليجية 

هذه  مييز  ما  اأن  كما  الواحد،  اخلليجي 

وا�ستقرار  بوحدة  التزامها  هي  ال�سعوب 

داللة  وهذا  واأوطانها،  جمتمعاتها  واأمن 

التي  واالجتماعي  ال�سيا�سي  الوعي  على 

الرثوة  بهذه  متفردة  وجعلها  مييزها، 

الب�سرية التي �ساهمت يف بناء اأوطانها يف 

ظل ما تتمتع به من ا�ستقرار واأمن، واأثرى 

والعلمي  الفكري  ومتيزها  عطائها  ذلك 

على  العليا  املراكز  اعتالء  يف  ومناف�ستها 

امل�ستويات العلمية واالقت�سادية والبحثية 

كافة.

البحرين تعزي جمهورية الربازيل 

الحتادية ال�سديقة يف �سحايا الفي�سانات

البحرين  مملكة  تعاطف  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

اإثر  ال�سديقة  الربازيل االحتادية  وت�سامنها مع جمهورية 

الفي�سانات واالنزالقات االأر�سية التي �سربت عدة مناطق 

�سمال �سرق البالد.

واملفقودين  ال�سحايا  ع�سرات  وقوع  عن  واأ�سفرت 

معربة  املئات،  ونزوح  واملباين  املنازل  وتدمري  وامل�سابني 

وال�سعب  للحكومة  وموا�ساتها  تعازيها  �سادق  عن 

ومتنياتها  ال�سحايا،  وذوي  واأهايل  ال�سديق  الربازيلي 

جهود  يف  والتوفيق  امل�سابني،  جلميع  العاجل  بال�سفاء 

البحث اجلارية عن املفقودين جراء هذا امل�ساب االأليم.

رئي�ض ال�سورى العماين

يزور متحف البحرين الوطني

»بعثة احلج الطبية« تناق�ض 

ال�ستعدادات الطبية والإدارية

اآل خليفة مدير عام  ال�سيخة هال بنت حممد  ا�ستقبلت 

اأم�س  واالآثار  للثقافة  البحرين  بهيئة  والفنون  الثقافة 

ال�سيخ خالد بن هالل املعويل  االأربعاء 1 يونيو 2022م 

رئي�س جمل�س ال�سورى ب�سلطنة ُعمان ال�سقيقة، وذلك يف 

متحف البحرين الوطني. 

وتعرف رئي�س جمل�س ال�سورى العماين على تفا�سيل 

ن�ساط املتحف وقاعاته التي ت�سم قطًعا ومكت�سفات اأثرية 

تعك�س التاريخ العريق للمملكة وحتكي حكاية احل�سارات 

التي مرت على اأر�سها منذ ع�سر ح�سارة دملون قبل اأكرث 

االإ�سالمية  والفرتة  بتايلو�س  مروًرا  عام  اآالف  اأربعة  من 

على  له  املرافق  والوفد  وزار  كما  احلديث.  الع�سر  وحتى 

قاعة املدافن، وهي قاعة خم�س�سة ملوقع تالل دملون االأثرية 

امل�سجل على قائمة الرتاث العاملي ملنظمة اليوني�سكو. 

الطبية  احلج  بعثة  الأعمال  التن�سيقية  اللجنة  عقدت 

اجتماعها االأول برئا�سة الدكتور اإبراهيم فاروق عبيد، حيث 

مت التن�سيق لال�ستعدادات الالزمة من كافة اجلوانب الطبية 

ا�ستعداداتها  و�سمن  لعملها  ا�ستمراًرا  وذلك  واالإدارية، 

ملو�سم حج هذا العام 1443هـ/ 2022م.

اللجنة  اأعمال  جميع  مراجعة  مت  االجتماع  وخالل 

املقرتحات  ومناق�سة  املا�سي،  حج  مبو�سم  التن�سيقية 

التن�سيقية  اللجنة  رئي�س  تقرير  يف  الواردة  والتو�سيات 

اللجنة  �ستعمل  حيث  1440هـ/ 2019م،  لعام  والطبية 

التي  والتو�سيات،  املقرتحات  تلك  تنفيذ  على  التن�سيقية 

�ستنعك�س اإيجاًبا على اخلدمات التي ُتقدم اإىل حجاج بيت 

ال�سحية  التوعية  برامج  اإىل  التطرق  مت  كما  احلرام،  اهلل 

ملو�سم هذا العام وما تلزمه من املطبوعات ال�سحية وغريها 

لن�سر التوعية ال�سحية للراغبني يف تاأدية منا�سك احلج.

التطعيمات  مو�سوع  التن�سيقية  اللجنة  ناق�ست  كما 

لقاحات  اأخذ  ا�سرتاط  اإىل  باالإ�سافة  وتوفريها، 

كورونا  لفايرو�س  امل�ساد  التطعيم  من  الثالث  اجلرعات 

بها يف  املعمول  اال�سرتاطات  بح�سب  وذلك  »كوفيد-19«، 

اململكة العربية ال�سعودية، للراغبني يف تاأدية منا�سك احلج 

ال�سحية يف  املراكز  الطبية بجميع  الفحو�سات  واإجراءات 

مملكة البحرين؛ ت�سهيالً للح�سول على اخلدمات ال�سحية 

للحجاج.

ال�سيخ حممد بن عي�سى

 رئي�س ال�سورى العماين يتحدث لـ»بنا«

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12108/pdf/INAF_20220602004258501.pdf
https://www.alayam.com/online/local/963805/News.html
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 القائد العام يستقبل 
سفير إستونيا بمناسبة تعيينه

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليف��ة بن أحمد آل خليفة، أمس، س��فير جمهورية إس��تونيا 
المعتم��د ل��دى المملكة المقي��م في أبوظبي ي��ان راينهولد 
وذلك بمناس��بة تعيينه، بحضور وزير ش��ؤون الدفاع الفريق 

الركن عبداهلل النعيمي.
ورح��ب القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين بس��فير جمهورية 
إس��تونيا المعتمد لدى المملكة المقيم في أبوظبي، متمنيًا 

له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية الجديدة.

وزير المالية يستعرض والسفير 
الصيني العالقات الثنائية

نوه وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة 
آل خليف��ة، بالعالق��ات الثنائية التي ترب��ط مملكة البحرين 
وجمهوري��ة الصين الش��عبية الصديقة، وم��ا تحظى به من 

اهتماٍم نحو مسارات أرحب من التعاون المشترك.
ج��اء ذل��ك، ل��دى لقائه س��فير جمهوري��ة الصين الش��عبية 
ل��دى مملك��ة البحرين أنور حبي��ب اهلل، حيث رحب بالس��فير، 
واس��تعرض مع��ه العالق��ات الثنائي��ة التي ترب��ط مملكة 
البحرين وجمهورية الصين الش��عبية. كم��ا جرى خالل اللقاء 

مناقشة عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئان رئيس إيطاليا بالعيد الوطني

بعث حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد 
المعظم، برقية تهنئة إلى الرئيس اإليطالي س��يرجيو ماتاريال، بمناس��بة 

ذكرى العيد الوطني لبالده.
أع��رب جاللته في البرقية ع��ن أطيب تهانيه وتمنياته ل��ه بموفور الصحة 

والسعادة وللشعب اإليطالي تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل برقية تهنئة إلى رئيس إيطاليا س��يرجيو 
ماتاري��ال، بمناس��بة ذكرى العي��د الوطني لبالده، أعرب س��موه في البرقية 
عن خالص تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والس��عادة ولش��عب 

جمهورية ايطاليا الصديق المزيد من التطور واالزدهار.
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء برقية 

تهنئة مماثلة إلى رئيس وزراء جمهورية إيطاليا ماريو دراغي.

 القائد العام: تعاون أخوي مثمر 
مع ُعمان على كافة المستويات

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دفاع البحرين المش��ير 
الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة أمس رئيس 
مجلس الشورى بسلطنة عمان الشيخ خالد المعولي، 
ورئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زينل، بحض��ور وزير 
شؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل النعيمي، ورئيس 
هيئ��ة األركان الفريق الركن ذي��اب النعيمي. ورحب 
القائد الع��ام لقوة دف��اع البحري��ن برئيس مجلس 
الش��ورى بس��لطنة عمان، مش��يدًا بعم��ق العالقات 
القائمة بين البلدين والش��عبين وبالمستوى الرفيع 
ال��ذي وصل إليه التعاون األخ��وي البحريني العماني 
المثمر عل��ى كافة المس��تويات والذي يش��هد على 

الدوام تطورًا وتقدمًا في مختلف المجاالت.

 القائد العام يبحث مع وزير المالية 
مجاالت التعاون بين الجانبين

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دف��اع البحرين 
 المش��ير الرك��ن الش��يخ خليف��ة ب��ن أحم��د 
آل خليف��ة، وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.
وبع��د أن رح��ب القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
البحرين بوزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني، 
تم بحث ع��دد م��ن الموضوع��ات المتعلقة 
بمج��االت التع��اون والتنس��يق القائ��م بين 
قوة دفاع البحري��ن ووزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.

آمر األكاديمية الملكية للشرطة: تعزيز االنتماء 
الوطني مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني

اس��تقبل آم��ر األكاديمّي��ة الملكّي��ة 
للش��رطة العميد فواز حس��ن الحسن 
للعم��ل  البحري��ن  جمعي��ة  رئي��س 
التطوعي عبدالعزيز راش��د الس��ندي 

والوفد المرافق له.
وثم��ن اآلم��ر دور الجمعية في غرس 
روح المواطنة وحب العمل التطوعي 
بين أبناء المجتمع البحريني، موضحًا 
أن��ه يأتي ف��ي إط��ار مبدأ الش��راكة 
المجتمعّي��ة وتعزيز االنتماء الوطني 
المجتم��ع  مؤسس��ات  مختل��ف  م��ع 
المدن��ي، مش��يرًا إل��ى أهميت��ه في 
التعاون المش��ترك بي��ن األكاديمية 
التطوعّية  والجمعية لدعم األعم��ال 
ف��ي مختل��ف الجوانب، حي��ث تم في 
اللقاء بحث س��بل أوجه التعاون بين 

الطرفين.
الجمعي��ة  بجه��ود  اآلم��ر  وأش��اد 

الملموس��ة في خدم��ة المجتمع من 
خالل األنشطة والفعالّيات التطوعّية 
الت��ي تنظمها في مختل��ف المجاالت 

والمؤسسات المجتمعية.
م��ن جانب��ه أب��دى رئي��س الجمعية 
االس��تعداد للتعاون م��ع األكاديمّية 
الملكّية للش��رطة من خ��الل تقديم 
ورش عملّي��ة تدريبّي��ة، ومحاض��رات 

األنش��طة  م��ن  وغيره��ا  توعوّي��ة، 
المعسكر  في  للمش��اركين  الشبابّية 
الصيف��ي ال��ذي تعق��ده األكاديمّية 

سنوّيًا.
الباحثة  الجمعّي��ة  وتقدم��ت عض��و 
لطيف��ة جاس��م الذوادي بإه��داء آمر 
األكاديمي��ة نس��خة م��ن أطروحتها 
الدكت��وراه  درج��ة  لني��ل  العلمّي��ة 

جامع��ة  م��ن  النف��س  عل��م  ف��ي 
طنط��ا بجمهورّي��ة مص��ر العربي��ة، 
والموسومة ب�»العالقة بين الزوجين 
وأثرها على جودة الحياة الزوجّية في 
ضوء بع��ض المتغيرات الديمغرافّية 
في مملكة البحري��ن«، وكذلك تقّدم 
عضو الجمعّية الباحث محمد حس��ين 
محم��د الرئيس��ي بإه��داء س��عادته 
العلمّي��ة  أطروحت��ه  م��ن  نس��خة 
لني��ل درج��ة الماجس��تير ف��ي إدارة 
الموارد البش��رية من جامعة العلوم 
التطبيقي��ة، والموس��ومة ب�»تأثي��ر 
أداء  عل��ى  اإللكترون��ي  التدري��ب 
العاملي��ن« وقد ش��كر الباحثين على 
جهودهما العلمّية، وأثنى على جهود 
الجمعية في تش��جيع البحث العلمي، 
واخُتِتم اللق��اء بص��ورة تذكارّية مع 

وفد الجمعّية.

 البحرين: نتعاطف 
مع البرازيل جراء الفيضانات

أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها 
مع جمهوري��ة البرازي��ل االتحادية الصديقة إث��ر الفيضانات 
واالنزالق��ات األرضية التي ضربت عدة مناطق ش��مال ش��رق 
البالد، وأس��فرت ع��ن وقوع عش��رات الضحاي��ا والمفقودين 

والمصابين وتدمير المنازل والمباني ونزوح المئات.
وعب��رت عن صادق تعازيها ومواس��اتها للحكومة والش��عب 
البرازيلي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء 
العاجل لجميع المصابين، والتوفيق في جهود البحث الجارية 

عن المفقودين جراء هذا المصاب األليم.

اشتراط أخذ جرعات »كورونا« 

»تنسيقية بعثة الحج الطبية« 
تبحث االستعدادات الطبية واإلدارية

عقدت اللجنة التنسيقية ألعمال بعثة الحج 
الطبي��ة اجتماعه��ا األول برئاس��ة الدكتور 
إبراهي��م ف��اروق عبي��د، حيث تم التنس��يق 
لالس��تعدادات الالزم��ة من كاف��ة الجوانب 
الطبي��ة واإلدارية، وذلك اس��تمرارًا لعملها 
ضمن اس��تعداداتها لموسم حج هذا العام 

1443ه�/2022.
واس��تهل رئيس اللجنة التنسيقية االجتماع 
بتقدي��م خالص الش��كر والتقدير باس��مه 
وباس��م جمي��ع أعض��اء اللجن��ة إل��ى وزيرة 
الصح��ة فائقة بنت س��عيد الصال��ح، وإلى 
وكي��ل وزارة الصح��ة الدكتور ولي��د المانع، 
على دعمهم��ا ومس��اندتهما جميع أعمال 
وأنش��طة اللجن��ة التنس��يقية ألعمال بعثة 
الح��ج الطبي��ة للمملك��ة، واللجن��ة الطبية 
ببعثة مملكة البحري��ن للحج، ومتابعتهما 
المباشرة للخدمات الصحية والعالجية التي 
ُتقدم لحجاج البحرين، س��واًء ف��ي المملكة 
قبل سفرهم إلى الديار المقدسة لحصولهم 
على الرعاية الصحي��ة الالزمة والتطعيمات 
المطلوب��ة لموس��م الح��ج، وكذل��ك برامج 
التوعي��ة الصحي��ة، أو ف��ي أثن��اء تواجدهم 
بالديار المقدس��ة وتلقيهم خدمات عالجية 
ذات جودة عالية، م��ا كان له كبير األثر في 

نجاح مهمة اللجنة على أكمل وجه.

كم��ا أش��اد الدكت��ور عبي��د ب��دور جمي��ع 
المس��ؤولين بوزارة الصحة والمستشفيات 
الحكومي��ة ومراكز الرعاي��ة الصحية األولية 
ومختلف الجهات على م��ا أبدوه من تعاون 
م��ن أجل خدم��ة حج��اج البحري��ن، وكذلك 
أعضاء اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين 
للحج على الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل 
تقديم أفضل الخدم��ات الصحية والعالجية 
لحج��اج البحري��ن، وم��ن أج��ل رفع س��معة 
المملك��ة ف��ي الدي��ار المقدس��ة، وتعّه��د 
بأن تس��تمر اللجنتان التنس��يقية والطبية 
ف��ي تقديم خدم��ات صحي��ة وعالجية ذات 
ج��ودة عالي��ة لحجاج بي��ت اهلل الح��رام من 
بحرينيي��ن ومقيمين بالمملكة قبل الس��فر 
إلى األراضي المقدس��ة وفي أثناء تواجدهم 
بالديار المقدس��ة في موسم حج هذا العام 
1443ه���/2022 بحس��ب توجيه��ات وزيرة 
الصحة، والمتابعة الحثيثة من ِقبل سعادة 

وكيل الوزارة الدكتور وليد المانع.
وخالل االجتم��اع تم مراجع��ة جميع أعمال 
اللجنة التنس��يقية بموس��م ح��ج الماضي، 
ومناقش��ة المقترحات والتوصي��ات الواردة 
في تقرير رئيس اللجنة التنسيقية والطبية 
لعام 1440ه�/2019، حيث ستعمل اللجنة 
التنس��يقية عل��ى تنفي��ذ تل��ك المقترحات 

والتوصي��ات، الت��ي س��تنعكس إيجابًا على 
الخدم��ات التي ُتق��دم إلى حج��اج بيت اهلل 
الحرام، كما ت��م التطرق إلى برامج التوعية 
الصحية لموس��م هذا الع��ام وما يلزمه من 
المطبوعات الصحية وغيرها لنش��ر التوعية 

الصحية للراغبين في تأدية مناسك الحج.
كم��ا ناقش��ت اللجن��ة التنس��يقية موضوع 
إل��ى  باإلضاف��ة  وتوفيره��ا،  التطعيم��ات 
اش��تراط أخذ لقاحات الجرع��ات الثالث من 
التطعي��م المضاد لفي��روس كورونا، وذلك 
بحس��ب االش��تراطات المعم��ول به��ا في 
المملكة العربية الس��عودية، للراغبين في 
تأدية مناس��ك الحج وإج��راءات الفحوصات 
الطبية بجميع المراكز الصحية في البحرين، 
وذل��ك تس��هياًل للحص��ول عل��ى الخدم��ات 
الصحي��ة للحج��اج، باإلضاف��ة إل��ى فح��ص 
وصيان��ة األجه��زة الطبية وتوفي��ر األدوية 
والمس��تلزمات الطبية لّلجنة الطبية ببعثة 
المملك��ة للحج وإجراءات ش��حنها إلى الديار 
المقدس��ة بالتنس��يق مع الجهات المعنية 

بالمملكة العربية السعودية.
وم��ن أجل س��رعة إنج��از المه��ام المنوطة 
باللجنة التنس��يقية للعام الجاري، تم خالل 
االجتماع تش��كيل لجان داخلية منبثقة عن 

اللجنة التنسيقية وتحديد مهام كل لجنة.
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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
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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://alwatannews.net/article/1008804
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/02/watan-20220602.pdf?1654149213
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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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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المنامة - وزارة الصحة

أكدت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في بيان أمس متابعتها لما تناقلته مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي تحـــت عنـــوان “أهالي مجمـــع 356 بقرية الصالحيـــة يطالبون 
الصحة العامة برش مبيد حشـــري للحد من انتشـــار البعوض والحشـــرات”، وأفادت 
بأنها تابعت الشـــكوى المنشـــورة بخصوص انتشـــار الحشـــرات والبعوض في منطقة 

الصالحية، وقد اتخذت اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة. 
وفي هذا الصدد، أرســـلت مجموعة مكافحة الحشـــرات بقســـم صحـــة البيئة بوزارة 
الصحة فرقة لمكافحة الحشـــرات الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي والكشـــف 
عن بؤر توالد يرقات البعوض وتمت معالجة هذه البؤر باستخدام المبيدات الخاصة 
لمكافحـــة يرقـــات البعوض. كمـــا تم مكافحة البعـــوض البالغ باســـتخدام آالت الرش 

.)ULV( بالمبيد المتناهي في الصغر

حملة لمكافحة البعوض في الصالحية

قــال الوكيــل المســاعد للطــرق بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني كاظم عبداللطيف، إنه تم االنتهاء من تصاميم مشروع تطوير تقاطع 
ســلماباد، كمــا تــم مخاطبة صنــدوق أبوظبي للحصول علــى موافقة تمويل هذا 

المشروع، والشروع في طرح مناقصة تنفيذه.

وأشـــار فـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البالد” 
والمعـــروف  ســـلماباد  تقاطـــع  أن  إلـــى 
باســـم تقاطع )غـــاز البحريـــن( يعد أحد 
التقاطعات المفصلية التي تشهد حركة 
مروريـــة كثيفـــة، وهـــو ما يؤكـــد أهمية 
تنفيـــذ هـــذا المشـــروع الذي سيســـاهم 
المروريـــة علـــى  الحركـــة  فـــي تحريـــر 
الشـــارع للمتجهين من الشمال للجنوب 

والعكس.
وذكـــر أنـــه مـــن المؤمـــل أن يتـــم البدء 

الجـــاري  العـــام  خـــالل  المشـــروع  فـــي 
حال الحصـــول على موافقات التمويل 
الالزمة وإرساء المناقصة على الشركة 

المؤهلة لتنفيذ المشروع.
وبين عدم وجود أي توجه لدى الوزارة 
علـــى  تحســـينية  مشـــاريع  أي  لتنفيـــذ 
الشـــارع إلـــى حيـــن تنفيـــذ المشـــروع، 
مشـــيرًا إلى أن المشـــاريع التـــي نفذتها 
الـــوزارة على الشـــوارع المجـــاورة إلى 
جانب الحلول التحسينية على التقاطع 

ســـاهمت في تخفيف الحركة المرورية 
وتوزيعها بشكل أكثر انسيابية.

يشار أن مشروع تطوير تقاطع سلماباد 
يشـــتمل على إنشـــاء جســـر علوي على 

التقاطـــع للحركة المرورية من الشـــمال 
للجنـــوب والعكس، إلـــى جانب تركيب 

إشارة ضوئية أسفل الجسر.
ويعـــد مشـــروع تطوير تقاطع ســـلماباد 

ضمن قائمـــة أولويات مشـــاريع تطوير 
شـــبكة الطـــرق الرئيســـة، حيـــث يهدف 
المشـــروع لتوفيـــر حركـــة مرورية حرة 
ودون توقف؛ لضمان انسيابية الحركة 

المرورية.
ونفـــذت الـــوزارة أعمـــاالً تطويرية على 
المشـــاريع  برنامـــج  ضمـــن  التقاطـــع 
لتخفيـــف  العاجلـــة  التحســـينية 
االزدحامـــات المروريـــة عنـــد المناطـــق 
تطويـــر  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الحيويـــة، 
وغلـــق  الضوئيـــة  اإلشـــارات  عمـــل 
بعـــض المســـارات، حيث تصـــل الطاقة 
االســـتيعابية للشـــارع إلى نحو 13 ألف 

مركبة في الساعة.
فـــي وقـــت ســـابق  الـــوزارة  وطرحـــت 
الهندســـية  لالستشـــارات  مناقصـــة 
علـــى  تنافســـت  حيـــث  للمشـــروع، 
المشروع  5  شركات عالمية متخصصة 
إلعداد الدراسات المرورية والتصاميم 

التفصيلية.

مخاطبة صندوق أبوظبي لتمويل تطوير “تقاطع سلماباد”
االنتهاء من تصاميم المشروع ... الوكيل المساعد للطرق لـ “^”:

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــذًا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وبمتابعـــة مـــن وزيـــر 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
تنطلق فعاليات المعسكر الصيفي 

لألكاديمية الملكية للشـــرطة الذي 
يقـــام بالتعـــاون مع صنـــدوق العمل 

“تمكين” بنسخته الثالثة عشرة، اعتبارا 
من 19 يونيو 2022 ولمدة أسبوعين.

وسيشمل المعسكر الصيفي لهذا العام الفئة العمرية 
ما بين 12 حتى 17 سنة من الجنسين، حيث سيبدأ التسجيل 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم األول من يونيـــو 2022 من خـــالل الرابط 
 ،https://www.registration.rapsummercamp.com

ولالستفســـار يرجـــى االتصال علـــى الرقم 
.39406877

الصيفـــي  المعســـكر  بـــأن  يذكـــر 
للشـــرطة  الملكيـــة  لألكاديميـــة 
المواطنـــة  تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف 
اإلســـالمية  الهويـــة  وغـــرس 
الشـــباب،  لـــدى  االنتمـــاء  وروح 
واكتشـــاف  القـــدرات  وصقـــل 
وتحصيـــن  وتوجيههـــا،  المواهـــب 
النشء والشـــباب ضد آفـــات الجريمة 
الشـــباب  وتأهيـــل  وإعـــداد  واالنحـــراف، 
مـــن خـــالل تدريبهم في عدة مجـــاالت بالتعاون 
مـــع عدة معاهد ومؤسســـات معتمـــدة، باإلضافة لعدد من 
األهـــداف المختلفـــة التـــي تعمـــل علـــى تهيئة المشـــاركين 

لالستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة.

ينطلق 19 يونيو ويستمر لمدة أسبوعين

بدء التسجيل في المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية للشرطة
المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك مديـــر عـــام اإلدارة العامة ألمن 
المنافـــذ اللواء ماهـــر أحمد بوعلي في 
حفل تدشـــين شـــركة طيـــران الخليج 
ألربـــع وجهـــات مباشـــرة جديـــدة إلـــى 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  مانشســـتر 
ونيـــس فـــي فرنســـا، ورومـــا وميـــالن 
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  إيطاليـــا،  فـــي 
الخارجية للشـــئون السياســـية الشيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة، والقائم 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 

طيران الخليج.
وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة ألمن 
المنافذ أن تســـيير رحـــالت جوية إلى 
المزيـــد مـــن العواصـــم ومـــدن العالـــم 
سيســـاهم فـــي نجـــاح خطـــة التعافي 

االقتصـــادي التـــي أعلـــن عنهـــا الفريق 
الحكومي فـــي أواخر أكتوبر من العام 
2021، وسيســـهم فـــي تعزيـــز القطـــاع 
الســـياحي وتنميـــة التبـــادل التجـــاري 
واألنشطة االقتصادية األخرى، مشيرًا 
إلى أن هناك تنسيقًا واستعدادًا مسبقًا 
على الصعيد التشغيلي والتنظيمي مع 
الجهات العاملة بالمطار، بهدف ضمان 
وسالســـة  العامـــة  والســـالمة  األمـــن 

الحركـــة بالمنفـــذ الجـــوي، وذلـــك بعـــد 
إعـــالن العديـــد مـــن شـــركات الطيران 
الســـتئناف وزيـــادة رحالتهـــا من وإلى 

مملكة البحرين خالل إجازة الصيف.
حضر الحفل ســـفراء الدول الصديقة، 
وكبار المســـئولين في شؤون الطيران 
للســـياحة  البحريـــن  وهيئـــة  المدنـــي، 
والمعـــارض، وشـــركة مطـــار البحرين، 
وشركة خدمات مطار البحرين )باس(.

تنسيق لضمان األمن والسالمة

“أمن المنافذ”: زيادة الرحالت الجوية ينعش االقتصاد

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة العقيد 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفـــة، رئيســـة مجلـــس إدارة اتحاد 
مالك رفاع فيوز ريم أكبري ومدير شـــركة رفاع فيوز ياســـر الراعي 
وعضـــو مجلـــس اإلدارة أكـــرم الحاج.ونـــوه مديـــر عام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة إلى أهمية مثـــل هذه الزيارات والتـــي تأتي في إطار 
تطبيق الشـــراكة المجتمعية واالنتماء الوطني؛ لتعزيز التواصل مع األهالي 
وبحـــث احتياجاتهم والعمل على وضع الحلول لها، مشـــيرًا إلى أن شـــرطة 
الجنوبية تسعى دائمًا إلى فتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات لتلمس 

احتياجات األهالي؛ بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأشـــاد الوفـــد الزائـــر بالجهـــود المبذولـــة مـــن مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 

الجنوبية في تعزيز األمن واألمان في المنطقة وكافة مناطق المحافظة.
وتم بحث احتياجات ومتطلبات أهالي الرفاع فيوز وبحث الحلول الالزمة 

لحلها.

مدير شرطة الجنوبية يبحث احتياجات أهالي الرفاع فيوز

“تنسيقية أعمال بعثة الحج الطبية” تناقش االستعدادات الصحية واإلدارية
اشتراط أخذ الجرعات الثالث من التطعيم المضاد لكورونا

عقدت اللجنة التنســيقية ألعمال بعثة الحج الطبية اجتماعها األول برئاســة إبراهيم  عبيد، حيث تم التنســيق لالســتعدادات الالزمة من كافة 
الجوانب الطبية واإلدارية، وذلك استمرارًا لعملها وضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1443هـ/ 2022م.

تـــم مراجعـــة  وخـــالل االجتمـــاع 
جميـــع أعمـــال اللجنة التنســـيقية 
بموســـم حج الماضي، ومناقشـــة 
والتوصيـــات  المقترحـــات 
الـــواردة في تقريـــر رئيس اللجنة 
التنســـيقية والطبية لعام 1440هـ 
/ 2019م، حيـــث ســـتعمل اللجنة 
تلـــك  تنفيـــذ  علـــى  التنســـيقية 
التـــي  والتوصيـــات،  المقترحـــات 
ســـتنعكس ايجابًا على الخدمات 
التـــي ُتقدم إلى حجـــاج بيت هللا 
الحرام، كما تم التطرق إلى برامج 
التوعيـــة الصحيـــة لموســـم هـــذا 
العـــام وما تلزمه مـــن المطبوعات 

الصحيـــة وغيرهـــا لنشـــر التوعية 
تأديـــة  فـــي  للراغبيـــن  الصحيـــة 

مناسك الحج.
كمـــا ناقشـــت اللجنـــة التنســـيقية 
وتوفيرها  التطعيمـــات  موضـــوع 
أخـــذ  اشـــتراط  الـــى  باإلضافـــة 
الثـــالث مـــن  لقاحـــات الجرعـــات 
لفايـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
وذلـــك   ،)19( كوفيـــد  كورونـــا 
بحسب االشتراطات المعمول بها 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مناســـك  تأديـــة  فـــي  للراغبيـــن   ،
الفحوصـــات  وإجـــراءات  الحـــج 
الطبيـــة بجميـــع المراكـــز الصحية 

وذلـــك   ، البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
تســـهيالً للحصول على الخدمات 
الصحيـــة للحجـــاج، باإلضافة الى 
فحـــص وصيانة األجهـــزة الطبية 
و توفيـــر األدويـــة والمســـتلزمات 
الطبية لّلجنة الطبية ببعثة مملكة 
البحرين للحج وإجراءات شحنها 
مـــع  بالتنســـيق  المقدســـة  للديـــار 
الجهـــات المعنية بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقية.
ومـــن أجـــل ســـرعة إنجـــاز المهام 
التنســـيقية  باللجنـــة  المنوطـــة 
للعام الجاري، تم خالل االجتماع 
تشـــكيل لجان داخلية منبثقة من 

اللجنة التنســـيقية وتحديد مهام 
كل لجنة.

وأكد  عبيد أن اللجنة التنســـيقية 
ألعمال بعثة الحج الطبية بوزارة 
الصحـــة علـــى تواصـــل دائـــم مـــع 
المســـئولين ببعثة مملكة البحرين 
للحج، حيث بدأ التنسيق لموسم 
المعنييـــن  مـــع  العـــام  هـــذا  حـــج 
بالبعثة في وقت ســـابق لدراســـة 
االحتياجـــات اللوجســـتية لجميع 
علـــى  لتكـــون  بالبعثـــة  اللجـــان 
أفضـــل  لتقديـــم  تـــام  اســـتعداد 
الخدمات لحجاج مملكة البحرين 
أثناء تواجدهم بالديار المقدسة.

المنامة - وزارة الصحة

سيدعلي المحافظة

شارع تقاطع سلماباد حالياكاظم عبداللطيف

دورة تدريبية للمرشدين وأصحاب الحمالت
تسلط الضوء على الوعظ وعملية اإلرشاد الديني

ســـعيًا لتطويـــر أداء حمـــالت الحـــج فـــي 
عمليـــة الوعـــظ واإلرشـــاد الدينـــي ورفـــع 
علـــى  فريضتهـــم  ألداء  الحجـــاج  وعـــي 
الوجـــه األكمـــل والصحيـــح، نظـــم قســـم 
إلدارة  التابـــع  والعمـــرة  الحـــج  شـــؤون 
الشـــؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون 
تدريبيـــة  دورة  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
للوعـــظ  األساســـية  المهـــارات  بعنـــوان 
واإلرشاد الديني المؤثر من تقديم الشيخ 
زياد الســـعدون، وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي. 
وكشـــف الســـعدون خالل الدورة أن تميز 
أداء حمـــالت الحـــج والعمـــرة يجـــب أن 
يشـــمل كافة الجوانب بما في ذلك عملية 
الوعـــظ واإلرشـــاد الديني فـــي الحمالت، 
الفتـــًا إلى ضـــرورة عقد لقـــاءات توعوية 
للحجـــاج قبل موســـم الحـــج وتكون تلك 

العمليـــة  بالتطبيقـــات  اللقـــاءات مدعمـــة 
والوســـائل التعليميـــة الهادفة إلـــى تعليم 
وســـائل  واســـتغالل  الشـــرعية  األحـــكام 
التواصل االجتماعي؛ لنشر مقاطع هادفة 

قصيرة ومصورة.
كمـــا تطـــرق الســـعدون إلـــى بيان ســـمات 

الواعـــظ، حيـــث أكـــد ضـــرورة أن يكـــون 
الواعـــظ قريبـــًا مـــن الحجـــاج أثنـــاء أداء 
المناســـك ليكـــون لهـــم التأثيـــر األكبر في 
أداء الـــدور المنـــاط بهم وعـــدم االقتصار 

على الوعظ واإلرشاد التقليدي.
من جانبه، أكد رئيس قســـم شؤون الحج 

والعمـــرة بالوزارة خالد المالـــود أن عملية 
اإلرشـــاد الدينـــي هي عمليـــة تكاملية بين 
مختلـــف الجهـــات ذات العالقـــة بمملكـــة 
البحرين، مشيرًا إلى أن اإلرشاد الديني في 
الحمـــالت ُيعد أحد المبـــادرات التطويرية 
التـــي تســـهم فـــي االرتقاء بمســـتوى أداء 
الحمالت فـــي تقديم الخدمـــات، موضحًا 
بـــأن العديد من الجهات تســـاهم بالتعاون 
فـــي عمليـــة التوعيـــة وتوجيـــه الحجـــاج 
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  كإدارتـــي 
ودروس  خطـــب  تخصيـــص  خـــالل  مـــن 
وعظيـــه خاصـــة بفريضة الحـــج، وجهود 
المؤسســـات التعليمية والمعاهد الدعوية 
تعنـــى  دورات  تنظيـــم  فـــي  المتعاونـــة 
بـــأداء مناســـك الحج واالرتقاء بمســـتوى 
الخدمـــات المقدمة، شـــاكرًا ومقـــدرًا كافة 
الجهـــود المبذولـــة في تعزيز حســـن أداء 

حجاج المملكة فريضتهم.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

local@albiladpress.com

الخميس 2 يونيو 2022 - 2 ذو القعدة 1443 - العدد 4979
09

المنامة - وزارة الصحة

أكدت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في بيان أمس متابعتها لما تناقلته مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي تحـــت عنـــوان “أهالي مجمـــع 356 بقرية الصالحيـــة يطالبون 
الصحة العامة برش مبيد حشـــري للحد من انتشـــار البعوض والحشـــرات”، وأفادت 
بأنها تابعت الشـــكوى المنشـــورة بخصوص انتشـــار الحشـــرات والبعوض في منطقة 

الصالحية، وقد اتخذت اإلجراءات الالزمة على وجه السرعة. 
وفي هذا الصدد، أرســـلت مجموعة مكافحة الحشـــرات بقســـم صحـــة البيئة بوزارة 
الصحة فرقة لمكافحة الحشـــرات الطائرة في المنطقة، حيث تم التقصي والكشـــف 
عن بؤر توالد يرقات البعوض وتمت معالجة هذه البؤر باستخدام المبيدات الخاصة 
لمكافحـــة يرقـــات البعوض. كمـــا تم مكافحة البعـــوض البالغ باســـتخدام آالت الرش 

.)ULV( بالمبيد المتناهي في الصغر

حملة لمكافحة البعوض في الصالحية

قــال الوكيــل المســاعد للطــرق بوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني كاظم عبداللطيف، إنه تم االنتهاء من تصاميم مشروع تطوير تقاطع 
ســلماباد، كمــا تــم مخاطبة صنــدوق أبوظبي للحصول علــى موافقة تمويل هذا 

المشروع، والشروع في طرح مناقصة تنفيذه.

وأشـــار فـــي تصريـــح خـــاص لــــ “البالد” 
والمعـــروف  ســـلماباد  تقاطـــع  أن  إلـــى 
باســـم تقاطع )غـــاز البحريـــن( يعد أحد 
التقاطعات المفصلية التي تشهد حركة 
مروريـــة كثيفـــة، وهـــو ما يؤكـــد أهمية 
تنفيـــذ هـــذا المشـــروع الذي سيســـاهم 
المروريـــة علـــى  الحركـــة  فـــي تحريـــر 
الشـــارع للمتجهين من الشمال للجنوب 

والعكس.
وذكـــر أنـــه مـــن المؤمـــل أن يتـــم البدء 

الجـــاري  العـــام  خـــالل  المشـــروع  فـــي 
حال الحصـــول على موافقات التمويل 
الالزمة وإرساء المناقصة على الشركة 

المؤهلة لتنفيذ المشروع.
وبين عدم وجود أي توجه لدى الوزارة 
علـــى  تحســـينية  مشـــاريع  أي  لتنفيـــذ 
الشـــارع إلـــى حيـــن تنفيـــذ المشـــروع، 
مشـــيرًا إلى أن المشـــاريع التـــي نفذتها 
الـــوزارة على الشـــوارع المجـــاورة إلى 
جانب الحلول التحسينية على التقاطع 

ســـاهمت في تخفيف الحركة المرورية 
وتوزيعها بشكل أكثر انسيابية.

يشار أن مشروع تطوير تقاطع سلماباد 
يشـــتمل على إنشـــاء جســـر علوي على 

التقاطـــع للحركة المرورية من الشـــمال 
للجنـــوب والعكس، إلـــى جانب تركيب 

إشارة ضوئية أسفل الجسر.
ويعـــد مشـــروع تطوير تقاطع ســـلماباد 

ضمن قائمـــة أولويات مشـــاريع تطوير 
شـــبكة الطـــرق الرئيســـة، حيـــث يهدف 
المشـــروع لتوفيـــر حركـــة مرورية حرة 
ودون توقف؛ لضمان انسيابية الحركة 

المرورية.
ونفـــذت الـــوزارة أعمـــاالً تطويرية على 
المشـــاريع  برنامـــج  ضمـــن  التقاطـــع 
لتخفيـــف  العاجلـــة  التحســـينية 
االزدحامـــات المروريـــة عنـــد المناطـــق 
تطويـــر  خـــالل  مـــن  وذلـــك  الحيويـــة، 
وغلـــق  الضوئيـــة  اإلشـــارات  عمـــل 
بعـــض المســـارات، حيث تصـــل الطاقة 
االســـتيعابية للشـــارع إلى نحو 13 ألف 

مركبة في الساعة.
فـــي وقـــت ســـابق  الـــوزارة  وطرحـــت 
الهندســـية  لالستشـــارات  مناقصـــة 
علـــى  تنافســـت  حيـــث  للمشـــروع، 
المشروع  5  شركات عالمية متخصصة 
إلعداد الدراسات المرورية والتصاميم 

التفصيلية.

مخاطبة صندوق أبوظبي لتمويل تطوير “تقاطع سلماباد”
االنتهاء من تصاميم المشروع ... الوكيل المساعد للطرق لـ “^”:

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيـــذًا لتوجيهـــات ولـــي العهـــد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، وبمتابعـــة مـــن وزيـــر 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
تنطلق فعاليات المعسكر الصيفي 

لألكاديمية الملكية للشـــرطة الذي 
يقـــام بالتعـــاون مع صنـــدوق العمل 

“تمكين” بنسخته الثالثة عشرة، اعتبارا 
من 19 يونيو 2022 ولمدة أسبوعين.

وسيشمل المعسكر الصيفي لهذا العام الفئة العمرية 
ما بين 12 حتى 17 سنة من الجنسين، حيث سيبدأ التسجيل 
اعتبـــارًا مـــن اليـــوم األول من يونيـــو 2022 من خـــالل الرابط 
 ،https://www.registration.rapsummercamp.com

ولالستفســـار يرجـــى االتصال علـــى الرقم 
.39406877

الصيفـــي  المعســـكر  بـــأن  يذكـــر 
للشـــرطة  الملكيـــة  لألكاديميـــة 
المواطنـــة  تعزيـــز  إلـــى  يهـــدف 
اإلســـالمية  الهويـــة  وغـــرس 
الشـــباب،  لـــدى  االنتمـــاء  وروح 
واكتشـــاف  القـــدرات  وصقـــل 
وتحصيـــن  وتوجيههـــا،  المواهـــب 
النشء والشـــباب ضد آفـــات الجريمة 
الشـــباب  وتأهيـــل  وإعـــداد  واالنحـــراف، 
مـــن خـــالل تدريبهم في عدة مجـــاالت بالتعاون 
مـــع عدة معاهد ومؤسســـات معتمـــدة، باإلضافة لعدد من 
األهـــداف المختلفـــة التـــي تعمـــل علـــى تهيئة المشـــاركين 

لالستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة.

ينطلق 19 يونيو ويستمر لمدة أسبوعين

بدء التسجيل في المعسكر الصيفي لألكاديمية الملكية للشرطة
المنامة - وزارة الداخلية

شـــارك مديـــر عـــام اإلدارة العامة ألمن 
المنافـــذ اللواء ماهـــر أحمد بوعلي في 
حفل تدشـــين شـــركة طيـــران الخليج 
ألربـــع وجهـــات مباشـــرة جديـــدة إلـــى 
المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي  مانشســـتر 
ونيـــس فـــي فرنســـا، ورومـــا وميـــالن 
وزارة  وكيـــل  بحضـــور  إيطاليـــا،  فـــي 
الخارجية للشـــئون السياســـية الشيخ 
عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة، والقائم 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  بأعمـــال 

طيران الخليج.
وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة ألمن 
المنافذ أن تســـيير رحـــالت جوية إلى 
المزيـــد مـــن العواصـــم ومـــدن العالـــم 
سيســـاهم فـــي نجـــاح خطـــة التعافي 

االقتصـــادي التـــي أعلـــن عنهـــا الفريق 
الحكومي فـــي أواخر أكتوبر من العام 
2021، وسيســـهم فـــي تعزيـــز القطـــاع 
الســـياحي وتنميـــة التبـــادل التجـــاري 
واألنشطة االقتصادية األخرى، مشيرًا 
إلى أن هناك تنسيقًا واستعدادًا مسبقًا 
على الصعيد التشغيلي والتنظيمي مع 
الجهات العاملة بالمطار، بهدف ضمان 
وسالســـة  العامـــة  والســـالمة  األمـــن 

الحركـــة بالمنفـــذ الجـــوي، وذلـــك بعـــد 
إعـــالن العديـــد مـــن شـــركات الطيران 
الســـتئناف وزيـــادة رحالتهـــا من وإلى 

مملكة البحرين خالل إجازة الصيف.
حضر الحفل ســـفراء الدول الصديقة، 
وكبار المســـئولين في شؤون الطيران 
للســـياحة  البحريـــن  وهيئـــة  المدنـــي، 
والمعـــارض، وشـــركة مطـــار البحرين، 
وشركة خدمات مطار البحرين )باس(.

تنسيق لضمان األمن والسالمة

“أمن المنافذ”: زيادة الرحالت الجوية ينعش االقتصاد

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مديـــر عـــام مديريـــة شـــرطة المحافظـــة الجنوبيـــة العقيد 
الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفـــة، رئيســـة مجلـــس إدارة اتحاد 
مالك رفاع فيوز ريم أكبري ومدير شـــركة رفاع فيوز ياســـر الراعي 
وعضـــو مجلـــس اإلدارة أكـــرم الحاج.ونـــوه مديـــر عام مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة إلى أهمية مثـــل هذه الزيارات والتـــي تأتي في إطار 
تطبيق الشـــراكة المجتمعية واالنتماء الوطني؛ لتعزيز التواصل مع األهالي 
وبحـــث احتياجاتهم والعمل على وضع الحلول لها، مشـــيرًا إلى أن شـــرطة 
الجنوبية تسعى دائمًا إلى فتح قنوات التواصل مع مختلف الجهات لتلمس 

احتياجات األهالي؛ بغية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأشـــاد الوفـــد الزائـــر بالجهـــود المبذولـــة مـــن مديريـــة شـــرطة المحافظـــة 

الجنوبية في تعزيز األمن واألمان في المنطقة وكافة مناطق المحافظة.
وتم بحث احتياجات ومتطلبات أهالي الرفاع فيوز وبحث الحلول الالزمة 

لحلها.

مدير شرطة الجنوبية يبحث احتياجات أهالي الرفاع فيوز

“تنسيقية أعمال بعثة الحج الطبية” تناقش االستعدادات الصحية واإلدارية
اشتراط أخذ الجرعات الثالث من التطعيم المضاد لكورونا

عقدت اللجنة التنســيقية ألعمال بعثة الحج الطبية اجتماعها األول برئاســة إبراهيم  عبيد، حيث تم التنســيق لالســتعدادات الالزمة من كافة 
الجوانب الطبية واإلدارية، وذلك استمرارًا لعملها وضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1443هـ/ 2022م.

تـــم مراجعـــة  وخـــالل االجتمـــاع 
جميـــع أعمـــال اللجنة التنســـيقية 
بموســـم حج الماضي، ومناقشـــة 
والتوصيـــات  المقترحـــات 
الـــواردة في تقريـــر رئيس اللجنة 
التنســـيقية والطبية لعام 1440هـ 
/ 2019م، حيـــث ســـتعمل اللجنة 
تلـــك  تنفيـــذ  علـــى  التنســـيقية 
التـــي  والتوصيـــات،  المقترحـــات 
ســـتنعكس ايجابًا على الخدمات 
التـــي ُتقدم إلى حجـــاج بيت هللا 
الحرام، كما تم التطرق إلى برامج 
التوعيـــة الصحيـــة لموســـم هـــذا 
العـــام وما تلزمه مـــن المطبوعات 

الصحيـــة وغيرهـــا لنشـــر التوعية 
تأديـــة  فـــي  للراغبيـــن  الصحيـــة 

مناسك الحج.
كمـــا ناقشـــت اللجنـــة التنســـيقية 
وتوفيرها  التطعيمـــات  موضـــوع 
أخـــذ  اشـــتراط  الـــى  باإلضافـــة 
الثـــالث مـــن  لقاحـــات الجرعـــات 
لفايـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
وذلـــك   ،)19( كوفيـــد  كورونـــا 
بحسب االشتراطات المعمول بها 
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
مناســـك  تأديـــة  فـــي  للراغبيـــن   ،
الفحوصـــات  وإجـــراءات  الحـــج 
الطبيـــة بجميـــع المراكـــز الصحية 

وذلـــك   ، البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
تســـهيالً للحصول على الخدمات 
الصحيـــة للحجـــاج، باإلضافة الى 
فحـــص وصيانة األجهـــزة الطبية 
و توفيـــر األدويـــة والمســـتلزمات 
الطبية لّلجنة الطبية ببعثة مملكة 
البحرين للحج وإجراءات شحنها 
مـــع  بالتنســـيق  المقدســـة  للديـــار 
الجهـــات المعنية بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقية.
ومـــن أجـــل ســـرعة إنجـــاز المهام 
التنســـيقية  باللجنـــة  المنوطـــة 
للعام الجاري، تم خالل االجتماع 
تشـــكيل لجان داخلية منبثقة من 

اللجنة التنســـيقية وتحديد مهام 
كل لجنة.

وأكد  عبيد أن اللجنة التنســـيقية 
ألعمال بعثة الحج الطبية بوزارة 
الصحـــة علـــى تواصـــل دائـــم مـــع 
المســـئولين ببعثة مملكة البحرين 
للحج، حيث بدأ التنسيق لموسم 
المعنييـــن  مـــع  العـــام  هـــذا  حـــج 
بالبعثة في وقت ســـابق لدراســـة 
االحتياجـــات اللوجســـتية لجميع 
علـــى  لتكـــون  بالبعثـــة  اللجـــان 
أفضـــل  لتقديـــم  تـــام  اســـتعداد 
الخدمات لحجاج مملكة البحرين 
أثناء تواجدهم بالديار المقدسة.

المنامة - وزارة الصحة

سيدعلي المحافظة

شارع تقاطع سلماباد حالياكاظم عبداللطيف

دورة تدريبية للمرشدين وأصحاب الحمالت
تسلط الضوء على الوعظ وعملية اإلرشاد الديني

ســـعيًا لتطويـــر أداء حمـــالت الحـــج فـــي 
عمليـــة الوعـــظ واإلرشـــاد الدينـــي ورفـــع 
علـــى  فريضتهـــم  ألداء  الحجـــاج  وعـــي 
الوجـــه األكمـــل والصحيـــح، نظـــم قســـم 
إلدارة  التابـــع  والعمـــرة  الحـــج  شـــؤون 
الشـــؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون 
تدريبيـــة  دورة  واألوقـــاف،  اإلســـالمية 
للوعـــظ  األساســـية  المهـــارات  بعنـــوان 
واإلرشاد الديني المؤثر من تقديم الشيخ 
زياد الســـعدون، وذلك عبر تقنية االتصال 

المرئي. 
وكشـــف الســـعدون خالل الدورة أن تميز 
أداء حمـــالت الحـــج والعمـــرة يجـــب أن 
يشـــمل كافة الجوانب بما في ذلك عملية 
الوعـــظ واإلرشـــاد الديني فـــي الحمالت، 
الفتـــًا إلى ضـــرورة عقد لقـــاءات توعوية 
للحجـــاج قبل موســـم الحـــج وتكون تلك 

العمليـــة  بالتطبيقـــات  اللقـــاءات مدعمـــة 
والوســـائل التعليميـــة الهادفة إلـــى تعليم 
وســـائل  واســـتغالل  الشـــرعية  األحـــكام 
التواصل االجتماعي؛ لنشر مقاطع هادفة 

قصيرة ومصورة.
كمـــا تطـــرق الســـعدون إلـــى بيان ســـمات 

الواعـــظ، حيـــث أكـــد ضـــرورة أن يكـــون 
الواعـــظ قريبـــًا مـــن الحجـــاج أثنـــاء أداء 
المناســـك ليكـــون لهـــم التأثيـــر األكبر في 
أداء الـــدور المنـــاط بهم وعـــدم االقتصار 

على الوعظ واإلرشاد التقليدي.
من جانبه، أكد رئيس قســـم شؤون الحج 

والعمـــرة بالوزارة خالد المالـــود أن عملية 
اإلرشـــاد الدينـــي هي عمليـــة تكاملية بين 
مختلـــف الجهـــات ذات العالقـــة بمملكـــة 
البحرين، مشيرًا إلى أن اإلرشاد الديني في 
الحمـــالت ُيعد أحد المبـــادرات التطويرية 
التـــي تســـهم فـــي االرتقاء بمســـتوى أداء 
الحمالت فـــي تقديم الخدمـــات، موضحًا 
بـــأن العديد من الجهات تســـاهم بالتعاون 
فـــي عمليـــة التوعيـــة وتوجيـــه الحجـــاج 
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  كإدارتـــي 
ودروس  خطـــب  تخصيـــص  خـــالل  مـــن 
وعظيـــه خاصـــة بفريضة الحـــج، وجهود 
المؤسســـات التعليمية والمعاهد الدعوية 
تعنـــى  دورات  تنظيـــم  فـــي  المتعاونـــة 
بـــأداء مناســـك الحج واالرتقاء بمســـتوى 
الخدمـــات المقدمة، شـــاكرًا ومقـــدرًا كافة 
الجهـــود المبذولـــة في تعزيز حســـن أداء 

حجاج المملكة فريضتهم.
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