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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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ــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ وأكـ
القضايا  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
الــبــيــئــيــة تــحــظــى بــاهــتــمــام ودعــم 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــد حــ ــ ــ ــوالـ ــ ــ الـ
خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــعــظــم 
الثاقبة  الرؤى  وذلك من منطلق 

واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــســتــقــبــلــيــة 
ــتـــه، ويـــتـــجـــســـد ذلـــــك فــي  لـــجـــالـ
إصــــــــــــــدار تـــــوجـــــيـــــهـــــات جـــالـــتـــه 
مصادقة  آخــرهــا  والــتــي  السامية 
جـــالـــتـــه عـــلـــى قــــانــــون رقـــــم )7( 
إيــذانــا  يــعــد  ــــذي  والـ لــســنــة 2022 
بــبــدء مــرحــلــة عــمــل جـــديـــدة في 

مملكة  في  البيئة  حماية  مجال 
المستجدات  ويــواكــب  البحرين، 
البيئية  القضايا  في  والتطورات 
محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويتماشى 
مع االتفاقيات التي وقعت عليها 
ذات  كافة  المجاالت  المملكة في 
والتنوع  والمناخ  بالبيئة  العاقة 
القانون  هــذا  ليكون  البيولوجي، 
المملكة نحو  نبراسا تسير عليه 

المزيد من التقدم والنجاح. 
ونوه سمو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة بجهود الحكومة 
السمو  صاحب  برئاسة  الــمــوقــرة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
من  الحثيثة  وبمتابعته  ــوزراء  الــ
المباشر من سموه  الدعم  خال 
على  للحفاظ  الــجــهــود  لتوحيد 
أهــداف  وتحقيق  والمناخ  البيئة 
ــتـــي  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، والـ
في  أســاســيــًا  ركــنــًا  بــاتــت  بفضلها 
ــع والــــبــــرامــــج  ــاريــ ــشــ ــمــ ــع الــ ــيـ ــمـ جـ
عمل  بــرنــامــج  فـــي  الــعــاقــة  ذات 
الحكومة، وتحديد مجموعة من 
األهداف التي التزمت بها مملكة 
االتفاقيات  خــال  مــن  البحرين 
وقعتها  التي  والبيئية  المناخية 
مـــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات 
المتخصصة  الدولية  واألطـــراف 
في مجال المحافظة على البيئة 
والـــمـــنـــاخ، وكـــرســـت جــهــودهــا من 
وبـــهـــذا حظيت  تــحــقــيــقــهــا،  أجــــل 
وحضور  طيبة  بسمعة  المملكة 
ــــن خــــــال مــشــاركــتــهــا  مـــتـــمـــيـــز مـ
المناصب  مــن  للعديد  وتــرؤســهــا 
الدولية في المؤتمرات والمحافل 

الدولية في هذا الشأن. 

ــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ وأكـ
الجهود  أن  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
الـــتـــي تــبــذلــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
متمثلة بالمجلس األعلى للبيئة 
وبـــمـــســـاهـــمـــة وتــــعــــاون الـــشـــركـــات 
المحلية  والمصانع  والمؤسسات 
إلــى تحقيق األهــداف من  تسعى 
الطموحة  الخطط  وضــع  خــال 
ــول إلــــــــى الــــخــــفــــض فــي  ــ ــوصـ ــ ــلـ ــ لـ
بحلول   %30 بنسبة  االنــبــعــاثــات 
مـــســـاحـــة  وزيـــــــــــــادة   ،2035 عــــــــام 
مقارنة  مــرات  أربــع  القرم  أشجار 
ومضاعفة  الــحــالــيــة،  بالمساحة 
أعـــــداد الــتــشــجــيــر والــمــســطــحــات 
الـــخـــضـــراء، ومــضــاعــفــة أهــــداف 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة واســتــهــداف 
 ،2060 عــام  فــي  الصفري  الحياد 
غاز  انبعاثات  خفض  جانب  إلــى 
هذه  أن  سموه  موضحًا  الميثان، 
األهــــــــداف ســتــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
على  للحفاظ  الــهــادفــة  الــجــهــود 
الــتــربــة الــتــي يــــدور حــولــهــا شعار 
البيئة  أن  ســيــمــا  ال  ــام،  ــعـ الـ هــــذا 
ــويــــة  الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة والــــجــ
تـــجـــمـــعـــهـــا روابـــــــــــط فـــيـــزيـــائـــيـــة، 
يــؤثــر بعضها  وعـــاقـــات طـــرديـــة، 
فـــي بـــعـــض، فــكــلــمــا تــحــســن جــزء 
باقي  فــي  إيــجــابــا  أثــر  بيئتنا  مــن 

مكونات البيئة عمومًا. 
الشيخ عبداهلل  وأوضــح سمو 
المملكة  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــراءات  ــ اتــخــذت الــعــديــد مــن اإلجـ
حماية  تضمن  الــتــي  التشريعية 
حـــضـــرة  صــــــــادق  حـــيـــث  األرض، 
صاحب الجالة الملك المعظم 
 2021 لسنة   )5( رقــم  قانون  على 
الــتــجــارة  ومــراقــبــة  تنظيم  بــشــأن 

الـــدولـــيـــة فــــي األنــــــــواع الـــمـــهـــددة 
ــن مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــراض مــ ــ ــقــ ــ ــاالنــ ــ بــ
ــبــــاتــــات، وعــلــى  ــنــ الـــحـــيـــوانـــات والــ
 2021 لــســنــة   )30( رقـــــم  ــون  ــانــ قــ
بالموافقة على انضمام البحرين 
إلــــى مـــعـــاهـــدة الــمــحــافــظــة على 
الحيوانات  المهاجرة من  األنــواع 
ــون  ــانـ ــيـــث شــــــدد قـ الــــفــــطــــريــــة، حـ
ــد الــــــــذي صـــدر  ــديــ ــجــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
مـــؤخـــرًا عــلــى حــظــر الــقــيــام بكل 
ــرار بمكونات  ــ مــا مــن شــأنــه اإلضـ
والمناطق  الطبيعية  المحميات 
الــبــيــئــيــة، وعــدم  الــحــســاســيــة  ذات 
أو  الجمالية  بقيمتها  الــمــســاس 
بين  الطبيعي  بالتوازن  اإلخــال 

عناصر التنوع الحيوي. 
ــة أشــــــاد  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
ــبـــداهلل بـــن حمد  ســمــو الــشــيــخ عـ

بـــه  ــتــــع  ــمــ ــتــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ بـ ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل 
الــــمــــواطــــنــــون والـــمـــقـــيـــمـــون فــي 
الــمــمــلــكــة مــــن ســــمــــات حــضــريــة 
والوعي  الثقافة  مستوى  تعكس 
البيئية،  بــالــتــحــديــات  الــكــبــيــريــن 
وأهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون بــيــن مــكــونــات 
الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة لــضــمــان 
األمن البيئي والمناخي لألجيال 
القطاعات  سموه  داعيًا  القادمة، 
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
واألهــلــي والــمــواطــنــيــن كــافــة إلــى 
تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون 
وتــقــاســم الـــشـــراكـــة والــمــســؤولــيــة 
المجتمعية وذلك من خال دعم 
الــمــبــادرات والــبــرامــج واألنــشــطــة 
ينفذها  التي  والمناخية  البيئية 
المجلس األعلى للبيئة من أجل 

مستقبل أفضل. 

في اليوم العالمي للبيئة.. عبداهلل بن حمد:

البحرين م�شتمرة في تبني المبادرات والم�شاريع للحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية
أكد سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
مملكة  أن  للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس  المعظم  الملك  لجالة 
البحرين مستمرة في تبني المبادرات والمشاريع واالتفاقيات التي 
تحافظ على البيئة والحياة الطبيعية والفطرية التي تحمي حياة 
الجهود  كــل  وتــعــزز  الــمــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف  وتــحــقــق  اإلنــســان 

الوطنية وتساند الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن. 
5 من  الذي يصادف  للبيئة  العالمي  اليوم  بمناسبة  ذلك  جاء 
يونيو من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار »ال نملك سوى أرض 

واحدة«. 

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الجالـة  صاحبـة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
الملكـة مارجريـت الثانيـة ملكـة مملكـة الدنمـارك، وذلك بمناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبادها، أعرب جالته في البرقية عن أطيب 
تهانيه وتمنياته لجالتها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 
من  المزيد  تحقيق  الصديق  الدنمارك  مملكة  ولشعب  الوطنية 

التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحبة الجالة 
بمناسبة  وذلك  الدنمارك،  مملكة  ملكة  الثانية  مارجريت  الملكة 
ذكــــرى الــعــيــد الــوطــنــي لـــبـــادهـــا، أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عـــن خــالــص 
تهانيه وتمنياته لجالتها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 
من  المزيد  تحقيق  الصديق  الدنمارك  مملكة  ولشعب  الوطنية، 

التطور والنماء.
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
وزراء  رئيسة  فريدريكسن  ميته  إلــى  مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء  الـ

مملكة الدنمارك.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 
يهنئان الدنمارك بعيدها الوطني

»ال���ب���ح���ري���ن ل������������أورام« ي���ط���ل���ق خ����دم����ة ال���رع���اي���ة 
ال���م���ن���زل���ي���ة ل���ل���م���ر����ش���ى ال���م�������ش���اب���ي���ن ب����������الأورام

كتبت فاطمة علي:
أطـــلـــق مـــركـــز الــبــحــريــن لــــــألورام خــدمــة 
المركز  لمرضى  المنزلية  الصحية  الرعاية 
ضــمــن ســيــاســة تــوســيــع خـــدمـــاتـــه الــصــحــيــة 
متابعة  تــتــم  إذ  االورام،  لــمــرضــى  الــمــقــدمــة 
حالة المريض في منزله من قبل ممرضين 
طبيبه  إشــراف  وتحت  مؤهلين  وأخصائيين 
هذه  تأتي  فيما  الــحــاجــة،  وبحسب  المعالج 
الــخــدمــة بــهــدف تــحــســيــن تــجــربــة الــمــرضــى 

ورضاهم.
ــفــــى الـــــمـــــلـــــك حـــمـــد  ــشــ ــتــ ــســ وأعــــــــلــــــــن مــ
في  الرسمي  حسابه  عبر  الخدمة  الجامعي 
الــجــديــدة  الــخــدمــة  أن  مبينا  »االنــســتــغــرام«، 
تتيح لمرضى االورام تلقي الرعاية الصحية 
داخل منازلهم من دون الحاجة إلى زيارتهم 
إعــداد الخطة العاجية  أن يتم  للمركز بعد 
مع  ومناقشتها  الــمــعــالــج  الطبيب  قــبــل  مــن 

فريق الرعاية الصحية المنزلية الذي يقوم 
استراتيجية  ضمن  المرضى  قائمة  بــإعــداد 
وبـــشـــكـــل دوري  الــمــســبــق  ــيـــد  ــواعـ ــمـ الـ حـــجـــز 
رؤيــتــه  تحقيق  للفريق  يتسنى  كــي  ومــنــظــم 

المبتكرة للصحة اإللكترونية.
ــوم الــفــريــق خــــال زيـــارتـــه بــتــقــديــم  ــقـ ويـ
منها سحب  الطبية  الــخــدمــات  مــن  الــعــديــد 
العينات المخبرية وإعطاء الحقن العاجية 
ــايـــة بــالــقــســطــرة  ــنـ ــعـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كــــذلــــك الـ
الوريدية وغيرها من الخدمات الطبية التي 
يتيسر  كــمــا  األورام،  مــرضــى  إلــيــهــا  يــحــتــاج 
الخدمة  هـــذه  خـــال  مــن  الــمــعــالــج  للطبيب 
متابعة المريض من خال تقنيات االتصال 
المرئي عند الحاجة وتقديم النصح واإلرشاد 

له او من يقوم برعايته في المنزل.
ويتكون فريق الرعاية الصحية المنزلية 
مــن مــمــرضــيــن ومــســاعــدي تــمــريــض وســائــق 
عالية  ومؤهات  يمتلكون خبرة  خاص ممن 

لــتــقــديــم الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــازمـــة لمرضى 
دوريـــــة  زيــــــــارات  تــنــظــيــم  خـــــال  مــــن  االروام 
بالمعدات  مستعينين بسيارة خاصة مجهزة 
وتقديم  بالمريض  للعناية  الــازمــة  الطبية 

الخدمات الطبية الازمة له.
الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  ــات  يـــذكـــر ان خــــدمــ
الــمــنــزلــيــة تــتــمــيــز بــمــنــح الـــمـــريـــض فــرصــة 
التعافي في المنزل ضمن أجــواء األســرة ما 
النفسية  والراحة  الدعم  المزيد من  يمنحه 
والخروج وممارسة  التحرك  القدرة على  مع 
واألهــم  والــهــوايــات،  اليومية  األنشطة  بعض 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــمـــريـــض الـــنـــوم فـــي غــرفــتــه 
تمنح  المميزات  هــذه  كــل  الــخــاص؛  وســريــره 
بوقت  بالشفاء  للتماثل  الفرصة  المريض 
أسرع. إن تقديم الخدمة الصحية للمريض 
في المنزل يعزز شعوره بالراحة واألمان كونه 
موجودا بين أفراد أسرته وضمن نظام حياته 

اليومي ما يمنحه شعورًا بالطمأنينة. 

قــــامــــت الـــــدكـــــتـــــورة جــلــيــلــة 
التنفيذي  الرئيس  جــواد  السيد 
لمراكز الرعاية الصحية األولية 
عبداللطيف  عاصم  والمهندس 
ــر عـــــــــام بـــلـــديـــة  ــ ــديــ ــ عـــــــبـــــــداهلل مــ
إلى  بزيارة  الجنوبية،  المنطقة 
بــن خالد  عــبــداهلل  الشيخ  مــركــز 
الحنينية،  منطقة  فــي  الصحي 
حــيــث تـــم خــــال الــــزيــــارة بحث 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك لــتــكــثــيــف  ــعــ ــتــ الــ
ــيـــر والــــــزراعــــــة  ــتـــشـــجـ أعـــــمـــــال الـ
للمركز  الخارجية  بالمساحات 
تنفيذ  إطــار  وذلــك في  الصحي، 
خـــطـــة الـــتـــشـــجـــيـــر فـــــي مــمــلــكــة 
البحرين والتي تهدف إلى زيادة 
األشجار في المشاريع الحكومية 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
الحكومية  الــجــهــات  جميع  بين 
وتوفير  الخضراء  الرقعة  لزيادة 
للتشجير  الــداعــمــة  الــســيــاســات 

في مختلف مناطق ومحافظات 
مملكة البحرين.  

ــورة جــلــيــلــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــبـ ــ رّحـ
التنفيذي  الرئيس  جــواد  السيد 
لمراكز الصحة األولية بالتعاون 
ــع بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  الــمــثــمــر مــ
ــذا  ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة مـــــــن خـــــــــال هـ
المشروع، الفتًة إلى أن مثل هذا 
الجانبين  بــيــن  الــبــّنــاء  الــتــعــاون 
إيــجــابــي على  مـــردود  لــه  سيكون 
مساهمته  خــال  مــن  المجتمع 

في الحفاظ على البيئة.  
عــن  الــــســــيــــد  د.  وأعـــــــربـــــــت 
مراكز  جميع  تكون  ألن  تطلعها 
ــيــــة األولـــــيـــــة  الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
والمسطحات  بالتشجير  زاخــرة 
أثر  مــن  للزراعة  لما  الــخــضــراء، 
والمظهر  النفسية  الصحة  على 
الــعــام، فــضــًا عــن أثــرهــا البيئي 
الــمــرجــو والــلــمــســات الــجــمــالــيــة 

الـــتـــي تــضــفــيــهــا عـــلـــى واجـــهـــات 
العمرانية،  والــمــنــاطــق  المباني 
مراكز  واستعداد  ترحيب  مؤّكدة 
لدعم  األولية  الصحية  الرعاية 
جهود بلدية المنطقة الجنوبية 
وجــمــيــع الـــبـــلـــديـــات ومــســاعــيــهــا 
التشجير  أعمال  نطاق  لتوسيع 
تنفيذها  إطــار  في  المملكة،  في 
ــي مــمــلــكــة  لــخــطــة الــتــشــجــيــر فــ

البحرين.  
ومن جانبه، أشار المهندس 
عـــاصـــم عــبــدالــلــطــيــف عـــبـــداهلل 
مــــديــــر عــــــام بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة 
بدأت  البلدية  أن  إلــى  الجنوبية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــراكـــز الــرعــايــة 
ــي زراعــــــة  ــ الـــصـــحـــيـــة األولـــــيـــــة فـ
الــمــســاحــات الــخــارجــيــة بــمــركــز 
ــبــــداهلل بــــن بــــن خــالــد  الـــشـــيـــخ عــ
ــمــــد كـــانـــو  الــــصــــحــــي ومـــــركـــــز حــ
وتعتزم  أولـــى،  كمرحلة  الصحي 

ــات  ــاحـ ــسـ ــمـ ــر الـ ــيـ ــجـ ــشـ زراعـــــــــة وتـ
الصحية  الرعاية  مراكز  بجميع 
األولية في المحافظة الجنوبية.  

ــّوه الــمــديــر الــعــام إلـــى أن  ونــ
بلدية المنطقة الجنوبية تعمل 
متسارعة  وبخطى  بشكل حثيث 
ضمن خطة التشجير في مملكة 
الــبــحــريــن، عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
الــتــشــجــيــر فـــي الـــشـــوارع الــعــامــة 
والتعاون  والمماشي  والــحــدائــق 
الحكومية  الجهات  مختلف  مع 
الهدف،  هذا  لتحقيق  والخاصة 
مــتــوجــهــًا بــخــالــص الــشــكــر إلــى 
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
عــلــى تــعــاونــهــا ودعــمــهــا لــجــهــود 
الــــبــــلــــديــــة فـــــي تــــوســــيــــع وزيــــــــادة 
من  بالمملكة  الخضراء  الرقعة 
الستغال  الفرصة  إتاحة  خال 
للمراكز  الــخــارجــيــة  الــمــســاحــات 

الصحية بالتشجير.  

م���راك���ز ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة الأول���ي���ة وب��ل��دي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ال�شحية  ب��ال��م��راك��ز  ال��خ�����ش��راء  ال��رق��ع��ة  زي�����ادة  ت��ب��ح��ث��ان 

التقى وزير العمل والتنمية 
ــة، رئـــيـــس مــجــلــس  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
الــســيــد جــمــيــل بــن مــحــمــد علي 
مشاركته  هامش  على  حميدان، 
في أعمال الدورة )110( لمؤتمر 
المدير  الدولية،  العمل  منظمة 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الـــســـيـــد غـــاي 
األمـــم  مــقــر  فـــي  بمكتبه  رايـــــدر، 
الــمــتــحــدة فــي جــنــيــف، حــيــث تم 
المشترك  التعاون  تعزيز  بحث 
ومنظمة  البحرين  مملكة  بين 
ــة، خـــاصـــة وأن  ــيــ ــدولــ الــ الـــعـــمـــل 
من  رائــــدًا  دورًا  لعبت  الــبــحــريــن 
خـــــال عــضــويــتــهــا فــــي مــجــلــس 
الــدولــيــة  الــعــمــل  مــنــظــمــة  إدارة 
2014 وحتى  مــن  الــفــتــرة  خـــال 
2021، وغير ذلك من اإلسهامات 
في  فــاعــل  كعضو  قدمتها  الــتــي 
المنظمة. ذلك، إلى جانب تأكيد 
ودورها  للمنظمة  البحرين  دعم 
ــد فــــي إطــــــار الــمــنــظــمــات  ــ ــرائـ ــ الـ

التابعة لألمم المتحدة. 
ــعـــرض حـــمـــيـــدان آخــر  ــتـ واسـ
الــــمــــنــــجــــزات الـــعـــمـــالـــيـــة الـــتـــي 
حــقــقــتــهــا الـــبـــحـــريـــن فــــي إطــــار 
المواءمة  تحقيق  على  حرصها 
ــم والــــتــــشــــريــــعــــات  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ بـ
الــوطــنــيــة وضـــمـــان تــوافــقــهــا مع 
مــؤكــدًا  الــدولــيــة،  العمل  معايير 

اســتــمــرار جــهــود الــمــمــلــكــة نحو 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــبـــادرات  خـــلـــق الـ
بمعايير  الــتــزامــهــا  تعكس  الــتــي 
ــديــــث  ــحــ الــــعــــمــــل الــــــدولــــــيــــــة وتــ
ــًا  ــتـ تـــشـــريـــعـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة، الفـ
إلـــــى ســـعـــي حـــكـــومـــة الــبــحــريــن 
الــمــســتــمــر إلــــى تــعــزيــز الـــحـــوار 
اإلنتاج  أطراف  بين  االجتماعي 
الــثــاثــة )الــحــكــومــات وأصــحــاب 
الركيزة  العمل وعمال( باعتباره 
بين  العاقة  لتطوير  األساسية 
العاقة  ذات  األطـــراف  مختلف 
العمل،  اســتــقــرار ســـوق  وضــمــان 
بالدعم  ذاتــه  الــوقــت  فــي  مشيدًا 
الفني والتقني الذي تحظى بها 
المملكة من قبل منظمة العمل 
من  المزيد  إلــى  داعــيــًا  الدولية، 
التعاون بما يخدم برامج تطوير 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة وتــعــزيــز قيم 
العمل الائق في مختلف مواقع 

اإلنتاج.
مــن جــانــب آخـــر، أشـــار وزيــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
التي  والمشاريع  المبادرات  إلــى 
نــفــذتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
إطار تنظيم عاقات العمل بين 
وتنمية  الثاثة،  اإلنتاج  أطــراف 
ــة  ــايـ ــة ورعـ ــيـ ــاجـ ــتـ األعــــمــــال واإلنـ
وضمان  العاملة  الــقــوى  حــقــوق 
الـــمـــســـاواة بــيــن مــخــتــلــف فــئــات 

العمال، وعلى األخص الخطوات 
التي قامت بها مملكة البحرين 
العمل  عاقات  استقرار  لضمان 
ولتجاوز  الجائحة،  فترة  خــال 
آثــــار الــجــائــحــة عــلــى االقــتــصــاد 
الــوطــنــي وســــوق الــعــمــل وخــطــة 
تناول  كما  االقتصادي.  التعافي 
المدير  اللقاء استعراض تقرير 
ــام الـــمـــعـــروض عــلــى أعــمــال  ــعـ الـ
مــؤتــمــر الــعــمــل الـــدولـــي والــــذي 
ــن األزمـــــات  يـــتـــنـــاول الــتــعــافــي مـ
الـــدول  دعـــم  فــي  المنظمة  ودور 

األعضاء.
وبمناسبة انتهاء فترة واليته 
كمدير عام للمنظمة، توجه وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــاء لــلــســيــد غــاي  ــنـ ــثـ بــالــشــكــر والـ
رايــــدر عــلــى كــل جــهــوده وتــعــاونــه 
مع مملكة البحرين خال فترة 
توليه لهذا المنصب، معربًا عن 
تــقــديــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لكل 
أشــكــال الــدعــم والــمــســانــدة التي 
لقيتها من المنظمة خال فترة 

قيادته لها.

حميدان يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية وي�شيد بالتعاون الثنائي

العلوم  كلية  عميدة  أعلنت 
في جامعة  والرياضية  الصحية 
محمد  لينا  الــدكــتــورة  البحرين 
خنجى أن الكلية بدأت في العمل 
على تصوير عشر تجارب عملية 
الدقيقة  األحياء  لمقرر  مرئية، 
فــــي قـــســـم الـــعـــلـــوم الــمــتــكــامــلــة، 
وذلك بالتعاون مع مركز التعلم 
وذلك  الجامعة.  في  اإللكتروني 
التعلم عــن بعد،  إطـــار دعــم  فــي 
وتهيئة الطلبة للقيام بالتجارب 
لبيئة  بيئة مشابهة  العملية في 

المختبرات الفعلية.
أن  خـــنـــجـــي  د.  ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
الخطوة تسهم في تحقيق  هذه 
لجامعة  االستراتيجية  الخطة 
والتعلم،  التعليم  فــي  البحرين 
عبر االعتماد على استراتيجيات 
بــالــدور  مشيدة  مــتــطــورة،  تعليم 
ال الذي يؤديه قسم العلوم  الفعَّ
المتكاملة في مواكبة التطورات 
رقمنة  خــال  مــن  التكنولوجية 
ــة بـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــررات الـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــرونـــي 
إلــى  لــلــمــقــررات، وفـــق مــا تسعى 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــعــ ــامــ تـــحـــقـــيـــقـــه جــ
مـــن تــوجــهــات لــتــوظــيــف وســائــل 
الــتــعــلــيــم االلـــكـــتـــرونـــي، وتــوفــيــر 
مـــنـــظـــومـــة تــعــلــيــمــيــة مــتــكــامــلــة 
تـــشـــمـــل الـــــــــــدروس، واألنـــشـــطـــة، 
ووسائل  والتقويم،  والتدريبات، 
ــتـــدريـــس،  الــــعــــرض، وطــــرائــــق الـ
وعــمــلــيــات الــتــقــيــيــم والــتــواصــل 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن أعـ

وتقديمها  والــطــلــبــة،  الــتــدريــس 
عبر وسائط تكنولوجية متعددة.
قسم  رئيسة  قــالــت  بــدورهــا، 
الكلية  فـــي  الــمــتــكــامــلــة  الــعــلــوم 
ــبـــدالـــوهـــاب:  ــورة ربــــــاب عـ ــتــ ــدكــ الــ
تبني  عــلــى  الــقــســم حــريــص  »إن 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الــــعــــديــــد مـــــن اسـ
الـــتـــعـــلـــم الـــمـــتـــطـــورة، ومـــواكـــبـــة 
التعلم  مجال  فــي  المستجدات 
القسم  »أن  موضحة  بــعــد«،  عــن 
التعليم  اســتــخــدام  إلـــى  يــســعــى 
ــــدى صيغ  الــمــدمــج بــوصــفــه إحـ
يندمج  الــتــي  والــّتــعــّلــم  الّتعليم 
فيها الّتعّلم عن بعد مع الّتعّلم 

الصفي التقليدي«.
إلى  عبدالوهاب  د.  وأشـــارت 
أن قسم العلوم المتكاملة اتخذ 
العملية  التجارب  قراًرا بتصوير 
ــداد الطلبة  نــظــًرا إلــى تــزايــد أعـ
الكلية،  بــرامــج  فــي  المسجلين 
ورغبة الكلية في إعطاء الطلبة 
فـــرصـــا تــعــلــيــمــيــة مــتــســاويــة في 
الـــتـــجـــارب الــعــمــلــيــة، مـــؤكـــدة أن 
تــصــويــر الــتــجــارب الــعــمــلــيــة من 
ــه تــهــيــئــة الـــطـــالـــب لــلــقــيــام  ــأنـ شـ
بـــالـــتـــجـــارب الــعــمــلــيــة فــــي بــيــئــة 
مـــشـــابـــهـــة لـــبـــيـــئـــة الـــمـــخـــتـــبـــرات 
ــة، وتـــــــفـــــــادي خــــطــــورة  ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ الــ
نتيجة  العملية  التجارب  بعض 
دقيقة  كائنات حية  التعامل مع 

جًدا. 
يذكر أن مقرر التشريح بقسم 
المتكاملة يقدم الجانب  العلوم 
ــا بــاســتــخــدام  الــعــمــلــي افــتــراضــًي

مــنــصــة بـــيـــرســـون مـــنـــذ الــفــصــل 
األكاديمي  للعام  األول  الدراسي 
إلـــى  ــافــــة  بــــاإلضــ  .2022-2021
الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 

فــي تــدريــس عـــدد مــن مــقــرراتــه، 
الحيوية  الكيمياء  مــقــرر  مــثــل: 
والـــكـــيـــمـــيـــاء الـــعـــامـــة مـــنـــذ عـــام 

.2011

في اإطار توظيف التعليم الرقمي المتطور.. 
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ــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ وأكـ
القضايا  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
الــبــيــئــيــة تــحــظــى بــاهــتــمــام ودعــم 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــد حــ ــ ــ ــوالـ ــ ــ الـ
خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــعــظــم 
الثاقبة  الرؤى  وذلك من منطلق 

واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــســتــقــبــلــيــة 
ــتـــه، ويـــتـــجـــســـد ذلـــــك فــي  لـــجـــالـ
إصــــــــــــــدار تـــــوجـــــيـــــهـــــات جـــالـــتـــه 
مصادقة  آخــرهــا  والــتــي  السامية 
جـــالـــتـــه عـــلـــى قــــانــــون رقـــــم )7( 
إيــذانــا  يــعــد  ــــذي  والـ لــســنــة 2022 
بــبــدء مــرحــلــة عــمــل جـــديـــدة في 

مملكة  في  البيئة  حماية  مجال 
المستجدات  ويــواكــب  البحرين، 
البيئية  القضايا  في  والتطورات 
محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويتماشى 
مع االتفاقيات التي وقعت عليها 
ذات  كافة  المجاالت  المملكة في 
والتنوع  والمناخ  بالبيئة  العاقة 
القانون  هــذا  ليكون  البيولوجي، 
المملكة نحو  نبراسا تسير عليه 

المزيد من التقدم والنجاح. 
ونوه سمو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة بجهود الحكومة 
السمو  صاحب  برئاسة  الــمــوقــرة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
من  الحثيثة  وبمتابعته  ــوزراء  الــ
المباشر من سموه  الدعم  خال 
على  للحفاظ  الــجــهــود  لتوحيد 
أهــداف  وتحقيق  والمناخ  البيئة 
ــتـــي  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، والـ
في  أســاســيــًا  ركــنــًا  بــاتــت  بفضلها 
ــع والــــبــــرامــــج  ــاريــ ــشــ ــمــ ــع الــ ــيـ ــمـ جـ
عمل  بــرنــامــج  فـــي  الــعــاقــة  ذات 
الحكومة، وتحديد مجموعة من 
األهداف التي التزمت بها مملكة 
االتفاقيات  خــال  مــن  البحرين 
وقعتها  التي  والبيئية  المناخية 
مـــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات 
المتخصصة  الدولية  واألطـــراف 
في مجال المحافظة على البيئة 
والـــمـــنـــاخ، وكـــرســـت جــهــودهــا من 
وبـــهـــذا حظيت  تــحــقــيــقــهــا،  أجــــل 
وحضور  طيبة  بسمعة  المملكة 
ــــن خــــــال مــشــاركــتــهــا  مـــتـــمـــيـــز مـ
المناصب  مــن  للعديد  وتــرؤســهــا 
الدولية في المؤتمرات والمحافل 

الدولية في هذا الشأن. 

ــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ وأكـ
الجهود  أن  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
الـــتـــي تــبــذلــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
متمثلة بالمجلس األعلى للبيئة 
وبـــمـــســـاهـــمـــة وتــــعــــاون الـــشـــركـــات 
المحلية  والمصانع  والمؤسسات 
إلــى تحقيق األهــداف من  تسعى 
الطموحة  الخطط  وضــع  خــال 
ــول إلــــــــى الــــخــــفــــض فــي  ــ ــوصـ ــ ــلـ ــ لـ
بحلول   %30 بنسبة  االنــبــعــاثــات 
مـــســـاحـــة  وزيـــــــــــــادة   ،2035 عــــــــام 
مقارنة  مــرات  أربــع  القرم  أشجار 
ومضاعفة  الــحــالــيــة،  بالمساحة 
أعـــــداد الــتــشــجــيــر والــمــســطــحــات 
الـــخـــضـــراء، ومــضــاعــفــة أهــــداف 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة واســتــهــداف 
 ،2060 عــام  فــي  الصفري  الحياد 
غاز  انبعاثات  خفض  جانب  إلــى 
هذه  أن  سموه  موضحًا  الميثان، 
األهــــــــداف ســتــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
على  للحفاظ  الــهــادفــة  الــجــهــود 
الــتــربــة الــتــي يــــدور حــولــهــا شعار 
البيئة  أن  ســيــمــا  ال  ــام،  ــعـ الـ هــــذا 
ــويــــة  الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة والــــجــ
تـــجـــمـــعـــهـــا روابـــــــــــط فـــيـــزيـــائـــيـــة، 
يــؤثــر بعضها  وعـــاقـــات طـــرديـــة، 
فـــي بـــعـــض، فــكــلــمــا تــحــســن جــزء 
باقي  فــي  إيــجــابــا  أثــر  بيئتنا  مــن 

مكونات البيئة عمومًا. 
الشيخ عبداهلل  وأوضــح سمو 
المملكة  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــراءات  ــ اتــخــذت الــعــديــد مــن اإلجـ
حماية  تضمن  الــتــي  التشريعية 
حـــضـــرة  صــــــــادق  حـــيـــث  األرض، 
صاحب الجالة الملك المعظم 
 2021 لسنة   )5( رقــم  قانون  على 
الــتــجــارة  ومــراقــبــة  تنظيم  بــشــأن 

الـــدولـــيـــة فــــي األنــــــــواع الـــمـــهـــددة 
ــن مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــراض مــ ــ ــقــ ــ ــاالنــ ــ بــ
ــبــــاتــــات، وعــلــى  ــنــ الـــحـــيـــوانـــات والــ
 2021 لــســنــة   )30( رقـــــم  ــون  ــانــ قــ
بالموافقة على انضمام البحرين 
إلــــى مـــعـــاهـــدة الــمــحــافــظــة على 
الحيوانات  المهاجرة من  األنــواع 
ــون  ــانـ ــيـــث شــــــدد قـ الــــفــــطــــريــــة، حـ
ــد الــــــــذي صـــدر  ــديــ ــجــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
مـــؤخـــرًا عــلــى حــظــر الــقــيــام بكل 
ــرار بمكونات  ــ مــا مــن شــأنــه اإلضـ
والمناطق  الطبيعية  المحميات 
الــبــيــئــيــة، وعــدم  الــحــســاســيــة  ذات 
أو  الجمالية  بقيمتها  الــمــســاس 
بين  الطبيعي  بالتوازن  اإلخــال 

عناصر التنوع الحيوي. 
ــة أشــــــاد  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
ــبـــداهلل بـــن حمد  ســمــو الــشــيــخ عـ

بـــه  ــتــــع  ــمــ ــتــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ بـ ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل 
الــــمــــواطــــنــــون والـــمـــقـــيـــمـــون فــي 
الــمــمــلــكــة مــــن ســــمــــات حــضــريــة 
والوعي  الثقافة  مستوى  تعكس 
البيئية،  بــالــتــحــديــات  الــكــبــيــريــن 
وأهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون بــيــن مــكــونــات 
الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة لــضــمــان 
األمن البيئي والمناخي لألجيال 
القطاعات  سموه  داعيًا  القادمة، 
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
واألهــلــي والــمــواطــنــيــن كــافــة إلــى 
تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون 
وتــقــاســم الـــشـــراكـــة والــمــســؤولــيــة 
المجتمعية وذلك من خال دعم 
الــمــبــادرات والــبــرامــج واألنــشــطــة 
ينفذها  التي  والمناخية  البيئية 
المجلس األعلى للبيئة من أجل 

مستقبل أفضل. 

في اليوم العالمي للبيئة.. عبداهلل بن حمد:

البحرين م�شتمرة في تبني المبادرات والم�شاريع للحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية
أكد سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
مملكة  أن  للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس  المعظم  الملك  لجالة 
البحرين مستمرة في تبني المبادرات والمشاريع واالتفاقيات التي 
تحافظ على البيئة والحياة الطبيعية والفطرية التي تحمي حياة 
الجهود  كــل  وتــعــزز  الــمــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف  وتــحــقــق  اإلنــســان 

الوطنية وتساند الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن. 
5 من  الذي يصادف  للبيئة  العالمي  اليوم  بمناسبة  ذلك  جاء 
يونيو من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار »ال نملك سوى أرض 

واحدة«. 

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الجالـة  صاحبـة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
الملكـة مارجريـت الثانيـة ملكـة مملكـة الدنمـارك، وذلك بمناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبادها، أعرب جالته في البرقية عن أطيب 
تهانيه وتمنياته لجالتها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 
من  المزيد  تحقيق  الصديق  الدنمارك  مملكة  ولشعب  الوطنية 

التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحبة الجالة 
بمناسبة  وذلك  الدنمارك،  مملكة  ملكة  الثانية  مارجريت  الملكة 
ذكــــرى الــعــيــد الــوطــنــي لـــبـــادهـــا، أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عـــن خــالــص 
تهانيه وتمنياته لجالتها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 
من  المزيد  تحقيق  الصديق  الدنمارك  مملكة  ولشعب  الوطنية، 

التطور والنماء.
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
وزراء  رئيسة  فريدريكسن  ميته  إلــى  مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء  الـ

مملكة الدنمارك.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 
يهنئان الدنمارك بعيدها الوطني

»ال���ب���ح���ري���ن ل������������أورام« ي���ط���ل���ق خ����دم����ة ال���رع���اي���ة 
ال���م���ن���زل���ي���ة ل���ل���م���ر����ش���ى ال���م�������ش���اب���ي���ن ب����������الأورام

كتبت فاطمة علي:
أطـــلـــق مـــركـــز الــبــحــريــن لــــــألورام خــدمــة 
المركز  لمرضى  المنزلية  الصحية  الرعاية 
ضــمــن ســيــاســة تــوســيــع خـــدمـــاتـــه الــصــحــيــة 
متابعة  تــتــم  إذ  االورام،  لــمــرضــى  الــمــقــدمــة 
حالة المريض في منزله من قبل ممرضين 
طبيبه  إشــراف  وتحت  مؤهلين  وأخصائيين 
هذه  تأتي  فيما  الــحــاجــة،  وبحسب  المعالج 
الــخــدمــة بــهــدف تــحــســيــن تــجــربــة الــمــرضــى 

ورضاهم.
ــفــــى الـــــمـــــلـــــك حـــمـــد  ــشــ ــتــ ــســ وأعــــــــلــــــــن مــ
في  الرسمي  حسابه  عبر  الخدمة  الجامعي 
الــجــديــدة  الــخــدمــة  أن  مبينا  »االنــســتــغــرام«، 
تتيح لمرضى االورام تلقي الرعاية الصحية 
داخل منازلهم من دون الحاجة إلى زيارتهم 
إعــداد الخطة العاجية  أن يتم  للمركز بعد 
مع  ومناقشتها  الــمــعــالــج  الطبيب  قــبــل  مــن 

فريق الرعاية الصحية المنزلية الذي يقوم 
استراتيجية  ضمن  المرضى  قائمة  بــإعــداد 
وبـــشـــكـــل دوري  الــمــســبــق  ــيـــد  ــواعـ ــمـ الـ حـــجـــز 
رؤيــتــه  تحقيق  للفريق  يتسنى  كــي  ومــنــظــم 

المبتكرة للصحة اإللكترونية.
ــوم الــفــريــق خــــال زيـــارتـــه بــتــقــديــم  ــقـ ويـ
منها سحب  الطبية  الــخــدمــات  مــن  الــعــديــد 
العينات المخبرية وإعطاء الحقن العاجية 
ــايـــة بــالــقــســطــرة  ــنـ ــعـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كــــذلــــك الـ
الوريدية وغيرها من الخدمات الطبية التي 
يتيسر  كــمــا  األورام،  مــرضــى  إلــيــهــا  يــحــتــاج 
الخدمة  هـــذه  خـــال  مــن  الــمــعــالــج  للطبيب 
متابعة المريض من خال تقنيات االتصال 
المرئي عند الحاجة وتقديم النصح واإلرشاد 

له او من يقوم برعايته في المنزل.
ويتكون فريق الرعاية الصحية المنزلية 
مــن مــمــرضــيــن ومــســاعــدي تــمــريــض وســائــق 
عالية  ومؤهات  يمتلكون خبرة  خاص ممن 

لــتــقــديــم الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــازمـــة لمرضى 
دوريـــــة  زيــــــــارات  تــنــظــيــم  خـــــال  مــــن  االروام 
بالمعدات  مستعينين بسيارة خاصة مجهزة 
وتقديم  بالمريض  للعناية  الــازمــة  الطبية 

الخدمات الطبية الازمة له.
الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  ــات  يـــذكـــر ان خــــدمــ
الــمــنــزلــيــة تــتــمــيــز بــمــنــح الـــمـــريـــض فــرصــة 
التعافي في المنزل ضمن أجــواء األســرة ما 
النفسية  والراحة  الدعم  المزيد من  يمنحه 
والخروج وممارسة  التحرك  القدرة على  مع 
واألهــم  والــهــوايــات،  اليومية  األنشطة  بعض 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــمـــريـــض الـــنـــوم فـــي غــرفــتــه 
تمنح  المميزات  هــذه  كــل  الــخــاص؛  وســريــره 
بوقت  بالشفاء  للتماثل  الفرصة  المريض 
أسرع. إن تقديم الخدمة الصحية للمريض 
في المنزل يعزز شعوره بالراحة واألمان كونه 
موجودا بين أفراد أسرته وضمن نظام حياته 

اليومي ما يمنحه شعورًا بالطمأنينة. 

قــــامــــت الـــــدكـــــتـــــورة جــلــيــلــة 
التنفيذي  الرئيس  جــواد  السيد 
لمراكز الرعاية الصحية األولية 
عبداللطيف  عاصم  والمهندس 
ــر عـــــــــام بـــلـــديـــة  ــ ــديــ ــ عـــــــبـــــــداهلل مــ
إلى  بزيارة  الجنوبية،  المنطقة 
بــن خالد  عــبــداهلل  الشيخ  مــركــز 
الحنينية،  منطقة  فــي  الصحي 
حــيــث تـــم خــــال الــــزيــــارة بحث 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك لــتــكــثــيــف  ــعــ ــتــ الــ
ــيـــر والــــــزراعــــــة  ــتـــشـــجـ أعـــــمـــــال الـ
للمركز  الخارجية  بالمساحات 
تنفيذ  إطــار  وذلــك في  الصحي، 
خـــطـــة الـــتـــشـــجـــيـــر فـــــي مــمــلــكــة 
البحرين والتي تهدف إلى زيادة 
األشجار في المشاريع الحكومية 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
الحكومية  الــجــهــات  جميع  بين 
وتوفير  الخضراء  الرقعة  لزيادة 
للتشجير  الــداعــمــة  الــســيــاســات 

في مختلف مناطق ومحافظات 
مملكة البحرين.  

ــورة جــلــيــلــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــبـ ــ رّحـ
التنفيذي  الرئيس  جــواد  السيد 
لمراكز الصحة األولية بالتعاون 
ــع بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  الــمــثــمــر مــ
ــذا  ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة مـــــــن خـــــــــال هـ
المشروع، الفتًة إلى أن مثل هذا 
الجانبين  بــيــن  الــبــّنــاء  الــتــعــاون 
إيــجــابــي على  مـــردود  لــه  سيكون 
مساهمته  خــال  مــن  المجتمع 

في الحفاظ على البيئة.  
عــن  الــــســــيــــد  د.  وأعـــــــربـــــــت 
مراكز  جميع  تكون  ألن  تطلعها 
ــيــــة األولـــــيـــــة  الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
والمسطحات  بالتشجير  زاخــرة 
أثر  مــن  للزراعة  لما  الــخــضــراء، 
والمظهر  النفسية  الصحة  على 
الــعــام، فــضــًا عــن أثــرهــا البيئي 
الــمــرجــو والــلــمــســات الــجــمــالــيــة 

الـــتـــي تــضــفــيــهــا عـــلـــى واجـــهـــات 
العمرانية،  والــمــنــاطــق  المباني 
مراكز  واستعداد  ترحيب  مؤّكدة 
لدعم  األولية  الصحية  الرعاية 
جهود بلدية المنطقة الجنوبية 
وجــمــيــع الـــبـــلـــديـــات ومــســاعــيــهــا 
التشجير  أعمال  نطاق  لتوسيع 
تنفيذها  إطــار  في  المملكة،  في 
ــي مــمــلــكــة  لــخــطــة الــتــشــجــيــر فــ

البحرين.  
ومن جانبه، أشار المهندس 
عـــاصـــم عــبــدالــلــطــيــف عـــبـــداهلل 
مــــديــــر عــــــام بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة 
بدأت  البلدية  أن  إلــى  الجنوبية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــراكـــز الــرعــايــة 
ــي زراعــــــة  ــ الـــصـــحـــيـــة األولـــــيـــــة فـ
الــمــســاحــات الــخــارجــيــة بــمــركــز 
ــبــــداهلل بــــن بــــن خــالــد  الـــشـــيـــخ عــ
ــمــــد كـــانـــو  الــــصــــحــــي ومـــــركـــــز حــ
وتعتزم  أولـــى،  كمرحلة  الصحي 

ــات  ــاحـ ــسـ ــمـ ــر الـ ــيـ ــجـ ــشـ زراعـــــــــة وتـ
الصحية  الرعاية  مراكز  بجميع 
األولية في المحافظة الجنوبية.  

ــّوه الــمــديــر الــعــام إلـــى أن  ونــ
بلدية المنطقة الجنوبية تعمل 
متسارعة  وبخطى  بشكل حثيث 
ضمن خطة التشجير في مملكة 
الــبــحــريــن، عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
الــتــشــجــيــر فـــي الـــشـــوارع الــعــامــة 
والتعاون  والمماشي  والــحــدائــق 
الحكومية  الجهات  مختلف  مع 
الهدف،  هذا  لتحقيق  والخاصة 
مــتــوجــهــًا بــخــالــص الــشــكــر إلــى 
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
عــلــى تــعــاونــهــا ودعــمــهــا لــجــهــود 
الــــبــــلــــديــــة فـــــي تــــوســــيــــع وزيــــــــادة 
من  بالمملكة  الخضراء  الرقعة 
الستغال  الفرصة  إتاحة  خال 
للمراكز  الــخــارجــيــة  الــمــســاحــات 

الصحية بالتشجير.  

م���راك���ز ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة الأول���ي���ة وب��ل��دي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ال�شحية  ب��ال��م��راك��ز  ال��خ�����ش��راء  ال��رق��ع��ة  زي�����ادة  ت��ب��ح��ث��ان 

التقى وزير العمل والتنمية 
ــة، رئـــيـــس مــجــلــس  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
الــســيــد جــمــيــل بــن مــحــمــد علي 
مشاركته  هامش  على  حميدان، 
في أعمال الدورة )110( لمؤتمر 
المدير  الدولية،  العمل  منظمة 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الـــســـيـــد غـــاي 
األمـــم  مــقــر  فـــي  بمكتبه  رايـــــدر، 
الــمــتــحــدة فــي جــنــيــف، حــيــث تم 
المشترك  التعاون  تعزيز  بحث 
ومنظمة  البحرين  مملكة  بين 
ــة، خـــاصـــة وأن  ــيــ ــدولــ الــ الـــعـــمـــل 
من  رائــــدًا  دورًا  لعبت  الــبــحــريــن 
خـــــال عــضــويــتــهــا فــــي مــجــلــس 
الــدولــيــة  الــعــمــل  مــنــظــمــة  إدارة 
2014 وحتى  مــن  الــفــتــرة  خـــال 
2021، وغير ذلك من اإلسهامات 
في  فــاعــل  كعضو  قدمتها  الــتــي 
المنظمة. ذلك، إلى جانب تأكيد 
ودورها  للمنظمة  البحرين  دعم 
ــد فــــي إطــــــار الــمــنــظــمــات  ــ ــرائـ ــ الـ

التابعة لألمم المتحدة. 
ــعـــرض حـــمـــيـــدان آخــر  ــتـ واسـ
الــــمــــنــــجــــزات الـــعـــمـــالـــيـــة الـــتـــي 
حــقــقــتــهــا الـــبـــحـــريـــن فــــي إطــــار 
المواءمة  تحقيق  على  حرصها 
ــم والــــتــــشــــريــــعــــات  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ بـ
الــوطــنــيــة وضـــمـــان تــوافــقــهــا مع 
مــؤكــدًا  الــدولــيــة،  العمل  معايير 

اســتــمــرار جــهــود الــمــمــلــكــة نحو 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــبـــادرات  خـــلـــق الـ
بمعايير  الــتــزامــهــا  تعكس  الــتــي 
ــديــــث  ــحــ الــــعــــمــــل الــــــدولــــــيــــــة وتــ
ــًا  ــتـ تـــشـــريـــعـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة، الفـ
إلـــــى ســـعـــي حـــكـــومـــة الــبــحــريــن 
الــمــســتــمــر إلــــى تــعــزيــز الـــحـــوار 
اإلنتاج  أطراف  بين  االجتماعي 
الــثــاثــة )الــحــكــومــات وأصــحــاب 
الركيزة  العمل وعمال( باعتباره 
بين  العاقة  لتطوير  األساسية 
العاقة  ذات  األطـــراف  مختلف 
العمل،  اســتــقــرار ســـوق  وضــمــان 
بالدعم  ذاتــه  الــوقــت  فــي  مشيدًا 
الفني والتقني الذي تحظى بها 
المملكة من قبل منظمة العمل 
من  المزيد  إلــى  داعــيــًا  الدولية، 
التعاون بما يخدم برامج تطوير 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة وتــعــزيــز قيم 
العمل الائق في مختلف مواقع 

اإلنتاج.
مــن جــانــب آخـــر، أشـــار وزيــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
التي  والمشاريع  المبادرات  إلــى 
نــفــذتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
إطار تنظيم عاقات العمل بين 
وتنمية  الثاثة،  اإلنتاج  أطــراف 
ــة  ــايـ ــة ورعـ ــيـ ــاجـ ــتـ األعــــمــــال واإلنـ
وضمان  العاملة  الــقــوى  حــقــوق 
الـــمـــســـاواة بــيــن مــخــتــلــف فــئــات 

العمال، وعلى األخص الخطوات 
التي قامت بها مملكة البحرين 
العمل  عاقات  استقرار  لضمان 
ولتجاوز  الجائحة،  فترة  خــال 
آثــــار الــجــائــحــة عــلــى االقــتــصــاد 
الــوطــنــي وســــوق الــعــمــل وخــطــة 
تناول  كما  االقتصادي.  التعافي 
المدير  اللقاء استعراض تقرير 
ــام الـــمـــعـــروض عــلــى أعــمــال  ــعـ الـ
مــؤتــمــر الــعــمــل الـــدولـــي والــــذي 
ــن األزمـــــات  يـــتـــنـــاول الــتــعــافــي مـ
الـــدول  دعـــم  فــي  المنظمة  ودور 

األعضاء.
وبمناسبة انتهاء فترة واليته 
كمدير عام للمنظمة، توجه وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــاء لــلــســيــد غــاي  ــنـ ــثـ بــالــشــكــر والـ
رايــــدر عــلــى كــل جــهــوده وتــعــاونــه 
مع مملكة البحرين خال فترة 
توليه لهذا المنصب، معربًا عن 
تــقــديــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لكل 
أشــكــال الــدعــم والــمــســانــدة التي 
لقيتها من المنظمة خال فترة 

قيادته لها.

حميدان يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية وي�شيد بالتعاون الثنائي

العلوم  كلية  عميدة  أعلنت 
في جامعة  والرياضية  الصحية 
محمد  لينا  الــدكــتــورة  البحرين 
خنجى أن الكلية بدأت في العمل 
على تصوير عشر تجارب عملية 
الدقيقة  األحياء  لمقرر  مرئية، 
فــــي قـــســـم الـــعـــلـــوم الــمــتــكــامــلــة، 
وذلك بالتعاون مع مركز التعلم 
وذلك  الجامعة.  في  اإللكتروني 
التعلم عــن بعد،  إطـــار دعــم  فــي 
وتهيئة الطلبة للقيام بالتجارب 
لبيئة  بيئة مشابهة  العملية في 

المختبرات الفعلية.
أن  خـــنـــجـــي  د.  ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
الخطوة تسهم في تحقيق  هذه 
لجامعة  االستراتيجية  الخطة 
والتعلم،  التعليم  فــي  البحرين 
عبر االعتماد على استراتيجيات 
بــالــدور  مشيدة  مــتــطــورة،  تعليم 
ال الذي يؤديه قسم العلوم  الفعَّ
المتكاملة في مواكبة التطورات 
رقمنة  خــال  مــن  التكنولوجية 
ــة بـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــررات الـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــرونـــي 
إلــى  لــلــمــقــررات، وفـــق مــا تسعى 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــعــ ــامــ تـــحـــقـــيـــقـــه جــ
مـــن تــوجــهــات لــتــوظــيــف وســائــل 
الــتــعــلــيــم االلـــكـــتـــرونـــي، وتــوفــيــر 
مـــنـــظـــومـــة تــعــلــيــمــيــة مــتــكــامــلــة 
تـــشـــمـــل الـــــــــــدروس، واألنـــشـــطـــة، 
ووسائل  والتقويم،  والتدريبات، 
ــتـــدريـــس،  الــــعــــرض، وطــــرائــــق الـ
وعــمــلــيــات الــتــقــيــيــم والــتــواصــل 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن أعـ

وتقديمها  والــطــلــبــة،  الــتــدريــس 
عبر وسائط تكنولوجية متعددة.

قسم  رئيسة  قــالــت  بــدورهــا، 
الكلية  فـــي  الــمــتــكــامــلــة  الــعــلــوم 
ــبـــدالـــوهـــاب:  ــورة ربــــــاب عـ ــتــ ــدكــ الــ
تبني  عــلــى  الــقــســم حــريــص  »إن 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الــــعــــديــــد مـــــن اسـ
الـــتـــعـــلـــم الـــمـــتـــطـــورة، ومـــواكـــبـــة 
التعلم  مجال  فــي  المستجدات 
القسم  »أن  موضحة  بــعــد«،  عــن 
التعليم  اســتــخــدام  إلـــى  يــســعــى 
ــــدى صيغ  الــمــدمــج بــوصــفــه إحـ
يندمج  الــتــي  والــّتــعــّلــم  الّتعليم 
فيها الّتعّلم عن بعد مع الّتعّلم 

الصفي التقليدي«.
إلى  عبدالوهاب  د.  وأشـــارت 
أن قسم العلوم المتكاملة اتخذ 
العملية  التجارب  قراًرا بتصوير 
ــداد الطلبة  نــظــًرا إلــى تــزايــد أعـ
الكلية،  بــرامــج  فــي  المسجلين 
ورغبة الكلية في إعطاء الطلبة 
فـــرصـــا تــعــلــيــمــيــة مــتــســاويــة في 
الـــتـــجـــارب الــعــمــلــيــة، مـــؤكـــدة أن 
تــصــويــر الــتــجــارب الــعــمــلــيــة من 
ــه تــهــيــئــة الـــطـــالـــب لــلــقــيــام  ــأنـ شـ
بـــالـــتـــجـــارب الــعــمــلــيــة فــــي بــيــئــة 
مـــشـــابـــهـــة لـــبـــيـــئـــة الـــمـــخـــتـــبـــرات 
ــة، وتـــــــفـــــــادي خــــطــــورة  ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ الــ
نتيجة  العملية  التجارب  بعض 
دقيقة  كائنات حية  التعامل مع 

جًدا. 
يذكر أن مقرر التشريح بقسم 
المتكاملة يقدم الجانب  العلوم 
ــا بــاســتــخــدام  الــعــمــلــي افــتــراضــًي

مــنــصــة بـــيـــرســـون مـــنـــذ الــفــصــل 
األكاديمي  للعام  األول  الدراسي 
إلـــى  ــافــــة  بــــاإلضــ  .2022-2021
الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 

فــي تــدريــس عـــدد مــن مــقــرراتــه، 
الحيوية  الكيمياء  مــقــرر  مــثــل: 
والـــكـــيـــمـــيـــاء الـــعـــامـــة مـــنـــذ عـــام 

.2011

في اإطار توظيف التعليم الرقمي المتطور.. 

»العلوم ال�شحية« بجامعة البحرين تقدم تجارب عملية للطلبة عن ُبعد

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16144/pdf/1-Supplime/16144.pdf?fixed7498
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/1297682
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297683
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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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ــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ وأكـ
القضايا  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
الــبــيــئــيــة تــحــظــى بــاهــتــمــام ودعــم 
حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــد حــ ــ ــ ــوالـ ــ ــ الـ
خــلــيــفــة عـــاهـــل الـــبـــاد الــمــعــظــم 
الثاقبة  الرؤى  وذلك من منطلق 

واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــســتــقــبــلــيــة 
ــتـــه، ويـــتـــجـــســـد ذلـــــك فــي  لـــجـــالـ
إصــــــــــــــدار تـــــوجـــــيـــــهـــــات جـــالـــتـــه 
مصادقة  آخــرهــا  والــتــي  السامية 
جـــالـــتـــه عـــلـــى قــــانــــون رقـــــم )7( 
إيــذانــا  يــعــد  ــــذي  والـ لــســنــة 2022 
بــبــدء مــرحــلــة عــمــل جـــديـــدة في 

مملكة  في  البيئة  حماية  مجال 
المستجدات  ويــواكــب  البحرين، 
البيئية  القضايا  في  والتطورات 
محليًا وإقليميًا ودوليًا، ويتماشى 
مع االتفاقيات التي وقعت عليها 
ذات  كافة  المجاالت  المملكة في 
والتنوع  والمناخ  بالبيئة  العاقة 
القانون  هــذا  ليكون  البيولوجي، 
المملكة نحو  نبراسا تسير عليه 

المزيد من التقدم والنجاح. 
ونوه سمو الشيخ عبداهلل بن 
حمد آل خليفة بجهود الحكومة 
السمو  صاحب  برئاسة  الــمــوقــرة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
من  الحثيثة  وبمتابعته  ــوزراء  الــ
المباشر من سموه  الدعم  خال 
على  للحفاظ  الــجــهــود  لتوحيد 
أهــداف  وتحقيق  والمناخ  البيئة 
ــتـــي  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة، والـ
في  أســاســيــًا  ركــنــًا  بــاتــت  بفضلها 
ــع والــــبــــرامــــج  ــاريــ ــشــ ــمــ ــع الــ ــيـ ــمـ جـ
عمل  بــرنــامــج  فـــي  الــعــاقــة  ذات 
الحكومة، وتحديد مجموعة من 
األهداف التي التزمت بها مملكة 
االتفاقيات  خــال  مــن  البحرين 
وقعتها  التي  والبيئية  المناخية 
مـــــع الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات 
المتخصصة  الدولية  واألطـــراف 
في مجال المحافظة على البيئة 
والـــمـــنـــاخ، وكـــرســـت جــهــودهــا من 
وبـــهـــذا حظيت  تــحــقــيــقــهــا،  أجــــل 
وحضور  طيبة  بسمعة  المملكة 
ــــن خــــــال مــشــاركــتــهــا  مـــتـــمـــيـــز مـ
المناصب  مــن  للعديد  وتــرؤســهــا 
الدولية في المؤتمرات والمحافل 

الدولية في هذا الشأن. 

ــد ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ وأكـ
الجهود  أن  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
الـــتـــي تــبــذلــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
متمثلة بالمجلس األعلى للبيئة 
وبـــمـــســـاهـــمـــة وتــــعــــاون الـــشـــركـــات 
المحلية  والمصانع  والمؤسسات 
إلــى تحقيق األهــداف من  تسعى 
الطموحة  الخطط  وضــع  خــال 
ــول إلــــــــى الــــخــــفــــض فــي  ــ ــوصـ ــ ــلـ ــ لـ
بحلول   %30 بنسبة  االنــبــعــاثــات 
مـــســـاحـــة  وزيـــــــــــــادة   ،2035 عــــــــام 
مقارنة  مــرات  أربــع  القرم  أشجار 
ومضاعفة  الــحــالــيــة،  بالمساحة 
أعـــــداد الــتــشــجــيــر والــمــســطــحــات 
الـــخـــضـــراء، ومــضــاعــفــة أهــــداف 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة واســتــهــداف 
 ،2060 عــام  فــي  الصفري  الحياد 
غاز  انبعاثات  خفض  جانب  إلــى 
هذه  أن  سموه  موضحًا  الميثان، 
األهــــــــداف ســتــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
على  للحفاظ  الــهــادفــة  الــجــهــود 
الــتــربــة الــتــي يــــدور حــولــهــا شعار 
البيئة  أن  ســيــمــا  ال  ــام،  ــعـ الـ هــــذا 
ــويــــة  الــــبــــريــــة والــــبــــحــــريــــة والــــجــ
تـــجـــمـــعـــهـــا روابـــــــــــط فـــيـــزيـــائـــيـــة، 
يــؤثــر بعضها  وعـــاقـــات طـــرديـــة، 
فـــي بـــعـــض، فــكــلــمــا تــحــســن جــزء 
باقي  فــي  إيــجــابــا  أثــر  بيئتنا  مــن 

مكونات البيئة عمومًا. 
الشيخ عبداهلل  وأوضــح سمو 
المملكة  أن  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــراءات  ــ اتــخــذت الــعــديــد مــن اإلجـ
حماية  تضمن  الــتــي  التشريعية 
حـــضـــرة  صــــــــادق  حـــيـــث  األرض، 
صاحب الجالة الملك المعظم 
 2021 لسنة   )5( رقــم  قانون  على 
الــتــجــارة  ومــراقــبــة  تنظيم  بــشــأن 

الـــدولـــيـــة فــــي األنــــــــواع الـــمـــهـــددة 
ــن مـــجـــمـــوعـــات  ــ ــراض مــ ــ ــقــ ــ ــاالنــ ــ بــ
ــبــــاتــــات، وعــلــى  ــنــ الـــحـــيـــوانـــات والــ
 2021 لــســنــة   )30( رقـــــم  ــون  ــانــ قــ
بالموافقة على انضمام البحرين 
إلــــى مـــعـــاهـــدة الــمــحــافــظــة على 
الحيوانات  المهاجرة من  األنــواع 
ــون  ــانـ ــيـــث شــــــدد قـ الــــفــــطــــريــــة، حـ
ــد الــــــــذي صـــدر  ــديــ ــجــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
مـــؤخـــرًا عــلــى حــظــر الــقــيــام بكل 
ــرار بمكونات  ــ مــا مــن شــأنــه اإلضـ
والمناطق  الطبيعية  المحميات 
الــبــيــئــيــة، وعــدم  الــحــســاســيــة  ذات 
أو  الجمالية  بقيمتها  الــمــســاس 
بين  الطبيعي  بالتوازن  اإلخــال 

عناصر التنوع الحيوي. 
ــة أشــــــاد  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
ــبـــداهلل بـــن حمد  ســمــو الــشــيــخ عـ

بـــه  ــتــــع  ــمــ ــتــ يــ ــا  ــ ــمـ ــ بـ ــة  ــفــ ــيــ ــلــ خــ آل 
الــــمــــواطــــنــــون والـــمـــقـــيـــمـــون فــي 
الــمــمــلــكــة مــــن ســــمــــات حــضــريــة 
والوعي  الثقافة  مستوى  تعكس 
البيئية،  بــالــتــحــديــات  الــكــبــيــريــن 
وأهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون بــيــن مــكــونــات 
الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة لــضــمــان 
األمن البيئي والمناخي لألجيال 
القطاعات  سموه  داعيًا  القادمة، 
ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
واألهــلــي والــمــواطــنــيــن كــافــة إلــى 
تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــعـــاون 
وتــقــاســم الـــشـــراكـــة والــمــســؤولــيــة 
المجتمعية وذلك من خال دعم 
الــمــبــادرات والــبــرامــج واألنــشــطــة 
ينفذها  التي  والمناخية  البيئية 
المجلس األعلى للبيئة من أجل 

مستقبل أفضل. 

في اليوم العالمي للبيئة.. عبداهلل بن حمد:

البحرين م�شتمرة في تبني المبادرات والم�شاريع للحفاظ على البيئة والحياة الطبيعية
أكد سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
مملكة  أن  للبيئة  األعلى  المجلس  رئيس  المعظم  الملك  لجالة 
البحرين مستمرة في تبني المبادرات والمشاريع واالتفاقيات التي 
تحافظ على البيئة والحياة الطبيعية والفطرية التي تحمي حياة 
الجهود  كــل  وتــعــزز  الــمــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف  وتــحــقــق  اإلنــســان 

الوطنية وتساند الجهود العالمية المبذولة في هذا الشأن. 
5 من  الذي يصادف  للبيئة  العالمي  اليوم  بمناسبة  ذلك  جاء 
يونيو من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار »ال نملك سوى أرض 

واحدة«. 

} سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة.

بــعــث حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الجالـة  صاحبـة  إلــى  تهنئة  برقية  المعظم  الــبــاد  ملك  خليفة 
الملكـة مارجريـت الثانيـة ملكـة مملكـة الدنمـارك، وذلك بمناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبادها، أعرب جالته في البرقية عن أطيب 
تهانيه وتمنياته لجالتها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 
من  المزيد  تحقيق  الصديق  الدنمارك  مملكة  ولشعب  الوطنية 

التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحبة الجالة 
بمناسبة  وذلك  الدنمارك،  مملكة  ملكة  الثانية  مارجريت  الملكة 
ذكــــرى الــعــيــد الــوطــنــي لـــبـــادهـــا، أعــــرب ســمــوه فــيــهــا عـــن خــالــص 
تهانيه وتمنياته لجالتها موفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة 
من  المزيد  تحقيق  الصديق  الدنمارك  مملكة  ولشعب  الوطنية، 

التطور والنماء.
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
وزراء  رئيسة  فريدريكسن  ميته  إلــى  مماثلة  تهنئة  برقية  ــوزراء  الـ

مملكة الدنمارك.

الملك وولي العهد رئي�س الوزراء 
يهنئان الدنمارك بعيدها الوطني

»ال���ب���ح���ري���ن ل������������أورام« ي���ط���ل���ق خ����دم����ة ال���رع���اي���ة 
ال���م���ن���زل���ي���ة ل���ل���م���ر����ش���ى ال���م�������ش���اب���ي���ن ب����������الأورام

كتبت فاطمة علي:
أطـــلـــق مـــركـــز الــبــحــريــن لــــــألورام خــدمــة 
المركز  لمرضى  المنزلية  الصحية  الرعاية 
ضــمــن ســيــاســة تــوســيــع خـــدمـــاتـــه الــصــحــيــة 
متابعة  تــتــم  إذ  االورام،  لــمــرضــى  الــمــقــدمــة 
حالة المريض في منزله من قبل ممرضين 
طبيبه  إشــراف  وتحت  مؤهلين  وأخصائيين 
هذه  تأتي  فيما  الــحــاجــة،  وبحسب  المعالج 
الــخــدمــة بــهــدف تــحــســيــن تــجــربــة الــمــرضــى 

ورضاهم.
ــفــــى الـــــمـــــلـــــك حـــمـــد  ــشــ ــتــ ــســ وأعــــــــلــــــــن مــ
في  الرسمي  حسابه  عبر  الخدمة  الجامعي 
الــجــديــدة  الــخــدمــة  أن  مبينا  »االنــســتــغــرام«، 
تتيح لمرضى االورام تلقي الرعاية الصحية 
داخل منازلهم من دون الحاجة إلى زيارتهم 
إعــداد الخطة العاجية  أن يتم  للمركز بعد 
مع  ومناقشتها  الــمــعــالــج  الطبيب  قــبــل  مــن 

فريق الرعاية الصحية المنزلية الذي يقوم 
استراتيجية  ضمن  المرضى  قائمة  بــإعــداد 
وبـــشـــكـــل دوري  الــمــســبــق  ــيـــد  ــواعـ ــمـ الـ حـــجـــز 
رؤيــتــه  تحقيق  للفريق  يتسنى  كــي  ومــنــظــم 

المبتكرة للصحة اإللكترونية.
ــقـــوم الــفــريــق خــــال زيـــارتـــه بــتــقــديــم  ويـ
منها سحب  الطبية  الــخــدمــات  مــن  الــعــديــد 
العينات المخبرية وإعطاء الحقن العاجية 
ــايـــة بــالــقــســطــرة  ــنـ ــعـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، كــــذلــــك الـ
الوريدية وغيرها من الخدمات الطبية التي 
يتيسر  كــمــا  األورام،  مــرضــى  إلــيــهــا  يــحــتــاج 
الخدمة  هـــذه  خـــال  مــن  الــمــعــالــج  للطبيب 
متابعة المريض من خال تقنيات االتصال 
المرئي عند الحاجة وتقديم النصح واإلرشاد 

له او من يقوم برعايته في المنزل.
ويتكون فريق الرعاية الصحية المنزلية 
مــن مــمــرضــيــن ومــســاعــدي تــمــريــض وســائــق 
عالية  ومؤهات  يمتلكون خبرة  خاص ممن 

لــتــقــديــم الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــازمـــة لمرضى 
دوريـــــة  زيــــــــارات  تــنــظــيــم  خـــــال  مــــن  االروام 
بالمعدات  مستعينين بسيارة خاصة مجهزة 
وتقديم  بالمريض  للعناية  الــازمــة  الطبية 

الخدمات الطبية الازمة له.
الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  ــات  يـــذكـــر ان خــــدمــ
الــمــنــزلــيــة تــتــمــيــز بــمــنــح الـــمـــريـــض فــرصــة 
التعافي في المنزل ضمن أجــواء األســرة ما 
النفسية  والراحة  الدعم  المزيد من  يمنحه 
والخروج وممارسة  التحرك  القدرة على  مع 
واألهــم  والــهــوايــات،  اليومية  األنشطة  بعض 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــمـــريـــض الـــنـــوم فـــي غــرفــتــه 
تمنح  المميزات  هــذه  كــل  الــخــاص؛  وســريــره 
بوقت  بالشفاء  للتماثل  الفرصة  المريض 
أسرع. إن تقديم الخدمة الصحية للمريض 
في المنزل يعزز شعوره بالراحة واألمان كونه 
موجودا بين أفراد أسرته وضمن نظام حياته 

اليومي ما يمنحه شعورًا بالطمأنينة. 

قــــامــــت الـــــدكـــــتـــــورة جــلــيــلــة 
التنفيذي  الرئيس  جــواد  السيد 
لمراكز الرعاية الصحية األولية 
عبداللطيف  عاصم  والمهندس 
ــر عـــــــــام بـــلـــديـــة  ــ ــديــ ــ عـــــــبـــــــداهلل مــ
إلى  بزيارة  الجنوبية،  المنطقة 
بــن خالد  عــبــداهلل  الشيخ  مــركــز 
الحنينية،  منطقة  فــي  الصحي 
حــيــث تـــم خــــال الــــزيــــارة بحث 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك لــتــكــثــيــف  ــعــ ــتــ الــ
ــيـــر والــــــزراعــــــة  ــتـــشـــجـ أعـــــمـــــال الـ
للمركز  الخارجية  بالمساحات 
تنفيذ  إطــار  وذلــك في  الصحي، 
خـــطـــة الـــتـــشـــجـــيـــر فـــــي مــمــلــكــة 
البحرين والتي تهدف إلى زيادة 
األشجار في المشاريع الحكومية 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
الحكومية  الــجــهــات  جميع  بين 
وتوفير  الخضراء  الرقعة  لزيادة 
للتشجير  الــداعــمــة  الــســيــاســات 

في مختلف مناطق ومحافظات 
مملكة البحرين.  

ــورة جــلــيــلــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــت الـ ــ ــبـ ــ رّحـ
التنفيذي  الرئيس  جــواد  السيد 
لمراكز الصحة األولية بالتعاون 
ــع بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  الــمــثــمــر مــ
ــذا  ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة مـــــــن خـــــــــال هـ
المشروع، الفتًة إلى أن مثل هذا 
الجانبين  بــيــن  الــبــّنــاء  الــتــعــاون 
إيــجــابــي على  مـــردود  لــه  سيكون 
مساهمته  خــال  مــن  المجتمع 

في الحفاظ على البيئة.  
عــن  الــــســــيــــد  د.  وأعـــــــربـــــــت 
مراكز  جميع  تكون  ألن  تطلعها 
ــيــــة األولـــــيـــــة  الـــــرعـــــايـــــة الــــصــــحــ
والمسطحات  بالتشجير  زاخــرة 
أثر  مــن  للزراعة  لما  الــخــضــراء، 
والمظهر  النفسية  الصحة  على 
الــعــام، فــضــًا عــن أثــرهــا البيئي 
الــمــرجــو والــلــمــســات الــجــمــالــيــة 

الـــتـــي تــضــفــيــهــا عـــلـــى واجـــهـــات 
العمرانية،  والــمــنــاطــق  المباني 
مراكز  واستعداد  ترحيب  مؤّكدة 
لدعم  األولية  الصحية  الرعاية 
جهود بلدية المنطقة الجنوبية 
وجــمــيــع الـــبـــلـــديـــات ومــســاعــيــهــا 
التشجير  أعمال  نطاق  لتوسيع 
تنفيذها  إطــار  في  المملكة،  في 
ــي مــمــلــكــة  لــخــطــة الــتــشــجــيــر فــ

البحرين.  
ومن جانبه، أشار المهندس 
عـــاصـــم عــبــدالــلــطــيــف عـــبـــداهلل 
مــــديــــر عــــــام بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة 
بدأت  البلدية  أن  إلــى  الجنوبية 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مـــراكـــز الــرعــايــة 
ــي زراعــــــة  ــ الـــصـــحـــيـــة األولـــــيـــــة فـ
الــمــســاحــات الــخــارجــيــة بــمــركــز 
ــبــــداهلل بــــن بــــن خــالــد  الـــشـــيـــخ عــ
ــمــــد كـــانـــو  الــــصــــحــــي ومـــــركـــــز حــ
وتعتزم  أولـــى،  كمرحلة  الصحي 

ــات  ــاحـ ــسـ ــمـ ــر الـ ــيـ ــجـ ــشـ زراعـــــــــة وتـ
الصحية  الرعاية  مراكز  بجميع 
األولية في المحافظة الجنوبية.  

ــّوه الــمــديــر الــعــام إلـــى أن  ونــ
بلدية المنطقة الجنوبية تعمل 
متسارعة  وبخطى  بشكل حثيث 
ضمن خطة التشجير في مملكة 
الــبــحــريــن، عــلــى تــوســيــع نــطــاق 
الــتــشــجــيــر فـــي الـــشـــوارع الــعــامــة 
والتعاون  والمماشي  والــحــدائــق 
الحكومية  الجهات  مختلف  مع 
الهدف،  هذا  لتحقيق  والخاصة 
مــتــوجــهــًا بــخــالــص الــشــكــر إلــى 
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز 
عــلــى تــعــاونــهــا ودعــمــهــا لــجــهــود 
الــــبــــلــــديــــة فـــــي تــــوســــيــــع وزيــــــــادة 
من  بالمملكة  الخضراء  الرقعة 
الستغال  الفرصة  إتاحة  خال 
للمراكز  الــخــارجــيــة  الــمــســاحــات 

الصحية بالتشجير.  

م���راك���ز ال��رع��اي��ة ال�����ش��ح��ي��ة الأول���ي���ة وب��ل��دي��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 
ال�شحية  ب��ال��م��راك��ز  ال��خ�����ش��راء  ال��رق��ع��ة  زي�����ادة  ت��ب��ح��ث��ان 

التقى وزير العمل والتنمية 
ــة، رئـــيـــس مــجــلــس  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
العمل،  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
الــســيــد جــمــيــل بــن مــحــمــد علي 
مشاركته  هامش  على  حميدان، 
في أعمال الدورة )110( لمؤتمر 
المدير  الدولية،  العمل  منظمة 
الــــعــــام لــلــمــنــظــمــة الـــســـيـــد غـــاي 
األمـــم  مــقــر  فـــي  بمكتبه  رايـــــدر، 
الــمــتــحــدة فــي جــنــيــف، حــيــث تم 
المشترك  التعاون  تعزيز  بحث 
ومنظمة  البحرين  مملكة  بين 
ــة، خـــاصـــة وأن  ــيــ ــدولــ الــ الـــعـــمـــل 
من  رائــــدًا  دورًا  لعبت  الــبــحــريــن 
خـــــال عــضــويــتــهــا فــــي مــجــلــس 
الــدولــيــة  الــعــمــل  مــنــظــمــة  إدارة 
2014 وحتى  مــن  الــفــتــرة  خـــال 
2021، وغير ذلك من اإلسهامات 
في  فــاعــل  كعضو  قدمتها  الــتــي 
المنظمة. ذلك، إلى جانب تأكيد 
ودورها  للمنظمة  البحرين  دعم 
ــد فــــي إطــــــار الــمــنــظــمــات  ــ ــرائـ ــ الـ

التابعة لألمم المتحدة. 
ــعـــرض حـــمـــيـــدان آخــر  ــتـ واسـ
الــــمــــنــــجــــزات الـــعـــمـــالـــيـــة الـــتـــي 
حــقــقــتــهــا الـــبـــحـــريـــن فــــي إطــــار 
المواءمة  تحقيق  على  حرصها 
ــم والــــتــــشــــريــــعــــات  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ بـ
الــوطــنــيــة وضـــمـــان تــوافــقــهــا مع 
مــؤكــدًا  الــدولــيــة،  العمل  معايير 

اســتــمــرار جــهــود الــمــمــلــكــة نحو 
ــعـــديـــد مــــن الـــمـــبـــادرات  خـــلـــق الـ
بمعايير  الــتــزامــهــا  تعكس  الــتــي 
ــديــــث  ــحــ الــــعــــمــــل الــــــدولــــــيــــــة وتــ
ــًا  ــتـ تـــشـــريـــعـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة، الفـ
إلـــــى ســـعـــي حـــكـــومـــة الــبــحــريــن 
الــمــســتــمــر إلــــى تــعــزيــز الـــحـــوار 
اإلنتاج  أطراف  بين  االجتماعي 
الــثــاثــة )الــحــكــومــات وأصــحــاب 
الركيزة  العمل وعمال( باعتباره 
بين  العاقة  لتطوير  األساسية 
العاقة  ذات  األطـــراف  مختلف 
العمل،  اســتــقــرار ســـوق  وضــمــان 
بالدعم  ذاتــه  الــوقــت  فــي  مشيدًا 
الفني والتقني الذي تحظى بها 
المملكة من قبل منظمة العمل 
من  المزيد  إلــى  داعــيــًا  الدولية، 
التعاون بما يخدم برامج تطوير 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة وتــعــزيــز قيم 
العمل الائق في مختلف مواقع 

اإلنتاج.
مــن جــانــب آخـــر، أشـــار وزيــر 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
التي  والمشاريع  المبادرات  إلــى 
نــفــذتــهــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
إطار تنظيم عاقات العمل بين 
وتنمية  الثاثة،  اإلنتاج  أطــراف 
ــة  ــايـ ــة ورعـ ــيـ ــاجـ ــتـ األعــــمــــال واإلنـ
وضمان  العاملة  الــقــوى  حــقــوق 
الـــمـــســـاواة بــيــن مــخــتــلــف فــئــات 

العمال، وعلى األخص الخطوات 
التي قامت بها مملكة البحرين 
العمل  عاقات  استقرار  لضمان 
ولتجاوز  الجائحة،  فترة  خــال 
آثــــار الــجــائــحــة عــلــى االقــتــصــاد 
الــوطــنــي وســــوق الــعــمــل وخــطــة 
تناول  كما  االقتصادي.  التعافي 
المدير  اللقاء استعراض تقرير 
ــام الـــمـــعـــروض عــلــى أعــمــال  ــعـ الـ
مــؤتــمــر الــعــمــل الـــدولـــي والــــذي 
ــن األزمـــــات  يـــتـــنـــاول الــتــعــافــي مـ
الـــدول  دعـــم  فــي  المنظمة  ودور 

األعضاء.
وبمناسبة انتهاء فترة واليته 
كمدير عام للمنظمة، توجه وزير 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــاء لــلــســيــد غــاي  ــنـ ــثـ بــالــشــكــر والـ
رايــــدر عــلــى كــل جــهــوده وتــعــاونــه 
مع مملكة البحرين خال فترة 
توليه لهذا المنصب، معربًا عن 
تــقــديــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لكل 
أشــكــال الــدعــم والــمــســانــدة التي 
لقيتها من المنظمة خال فترة 

قيادته لها.

حميدان يلتقي المدير العام لمنظمة العمل الدولية وي�شيد بالتعاون الثنائي

العلوم  كلية  عميدة  أعلنت 
في جامعة  والرياضية  الصحية 
محمد  لينا  الــدكــتــورة  البحرين 
خنجى أن الكلية بدأت في العمل 
على تصوير عشر تجارب عملية 
الدقيقة  األحياء  لمقرر  مرئية، 
فــــي قـــســـم الـــعـــلـــوم الــمــتــكــامــلــة، 
وذلك بالتعاون مع مركز التعلم 
وذلك  الجامعة.  في  اإللكتروني 
التعلم عــن بعد،  إطـــار دعــم  فــي 
وتهيئة الطلبة للقيام بالتجارب 
لبيئة  بيئة مشابهة  العملية في 

المختبرات الفعلية.
أن  خـــنـــجـــي  د.  ــت  ــ ــحــ ــ وأوضــ
الخطوة تسهم في تحقيق  هذه 
لجامعة  االستراتيجية  الخطة 
والتعلم،  التعليم  فــي  البحرين 
عبر االعتماد على استراتيجيات 
بــالــدور  مشيدة  مــتــطــورة،  تعليم 
ال الذي يؤديه قسم العلوم  الفعَّ
المتكاملة في مواكبة التطورات 
رقمنة  خــال  مــن  التكنولوجية 
ــة بـــهـــدف  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ ــررات الـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
تـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم اإللـــكـــتـــرونـــي 
إلــى  لــلــمــقــررات، وفـــق مــا تسعى 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــعــ ــامــ تـــحـــقـــيـــقـــه جــ
مـــن تــوجــهــات لــتــوظــيــف وســائــل 
الــتــعــلــيــم االلـــكـــتـــرونـــي، وتــوفــيــر 
مـــنـــظـــومـــة تــعــلــيــمــيــة مــتــكــامــلــة 
تـــشـــمـــل الـــــــــــدروس، واألنـــشـــطـــة، 
ووسائل  والتقويم،  والتدريبات، 
ــتـــدريـــس،  الــــعــــرض، وطــــرائــــق الـ
وعــمــلــيــات الــتــقــيــيــم والــتــواصــل 
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ الـــمـــبـــاشـــر بـــيـــن أعـ

وتقديمها  والــطــلــبــة،  الــتــدريــس 
عبر وسائط تكنولوجية متعددة.

قسم  رئيسة  قــالــت  بــدورهــا، 
الكلية  فـــي  الــمــتــكــامــلــة  الــعــلــوم 
ــبـــدالـــوهـــاب:  ــورة ربــــــاب عـ ــتــ ــدكــ الــ
تبني  عــلــى  الــقــســم حــريــص  »إن 
ــات  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ الــــعــــديــــد مـــــن اسـ
الـــتـــعـــلـــم الـــمـــتـــطـــورة، ومـــواكـــبـــة 
التعلم  مجال  فــي  المستجدات 
القسم  »أن  موضحة  بــعــد«،  عــن 
التعليم  اســتــخــدام  إلـــى  يــســعــى 
ــــدى صيغ  الــمــدمــج بــوصــفــه إحـ
يندمج  الــتــي  والــّتــعــّلــم  الّتعليم 
فيها الّتعّلم عن بعد مع الّتعّلم 

الصفي التقليدي«.
إلى  عبدالوهاب  د.  وأشـــارت 
أن قسم العلوم المتكاملة اتخذ 
العملية  التجارب  قراًرا بتصوير 
ــداد الطلبة  نــظــًرا إلــى تــزايــد أعـ
الكلية،  بــرامــج  فــي  المسجلين 
ورغبة الكلية في إعطاء الطلبة 
فـــرصـــا تــعــلــيــمــيــة مــتــســاويــة في 
الـــتـــجـــارب الــعــمــلــيــة، مـــؤكـــدة أن 
تــصــويــر الــتــجــارب الــعــمــلــيــة من 
ــه تــهــيــئــة الـــطـــالـــب لــلــقــيــام  ــأنـ شـ
بـــالـــتـــجـــارب الــعــمــلــيــة فــــي بــيــئــة 
مـــشـــابـــهـــة لـــبـــيـــئـــة الـــمـــخـــتـــبـــرات 
ــة، وتـــــــفـــــــادي خــــطــــورة  ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ الــ
نتيجة  العملية  التجارب  بعض 
دقيقة  كائنات حية  التعامل مع 

جًدا. 
يذكر أن مقرر التشريح بقسم 
المتكاملة يقدم الجانب  العلوم 
ــا بــاســتــخــدام  الــعــمــلــي افــتــراضــًي

مــنــصــة بـــيـــرســـون مـــنـــذ الــفــصــل 
األكاديمي  للعام  األول  الدراسي 
إلـــى  ــافــــة  بــــاإلضــ  .2022-2021
الرقمية  التكنولوجيا  استخدام 

فــي تــدريــس عـــدد مــن مــقــرراتــه، 
الحيوية  الكيمياء  مــقــرر  مــثــل: 
والـــكـــيـــمـــيـــاء الـــعـــامـــة مـــنـــذ عـــام 

.2011

في اإطار توظيف التعليم الرقمي المتطور.. 

»العلوم ال�شحية« بجامعة البحرين تقدم تجارب عملية للطلبة عن ُبعد

بيانا  الــصــحــة  وزارة  أصــــدرت 
بمناسبة االحتفاء باليوم العالمي 
للبيئة والذي يصادف 5 يونيو من 
تحتفل  نــصــه:  يلي  فيما  عــام  كــل 
المناسبة  بهذه  البحرين  مملكة 
أرض  نملك ســوى  »ال  تحت شعار 
واحـــــدة« حــيــث يــركــز هـــذا الــشــعــار 
وبما  مستدام  بشكل  العيش  على 
إلى  الحاجة  على  الــضــوء  يسلط 
إحــــــداث تــغــيــيــرات تــحــويــلــيــة من 
لبناء  وخياراتنا  سياساتنا  خــال 
توجهات نحو أنماط حياة صحية 

أكثر مراعاة للبيئة.
وتــــشــــارك مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ضمن  المناسبة  هــذه  العالم  دول 
الجهود والمساعي التي تركز على 
أهمية إقامة مجتمعات مستدامة 
تنعم بالصحة والرفاه وبما يحقق 
ــات الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ األهــــــــــداف والـ

والبيئية المشتركة على حٍدّ سواء 
والتي تأتي في إطار تعزيز جوانب 
االهتمام العالمي والدولي بالبيئة 
في  ودوره  الــبــيــئــي  وبـــاالســـتـــقـــرار 
البيئي  النظام  استعادة  مــجــاالت 
وحــمــايــتــه والــحــفــاظ عــلــى صحة 
البيئة بشكل عام واآلثار المترتبة 
ومجتمعاتنا  كوكبنا  صحة  تجاه 
وهو  الــقــادمــة،  أجيالنا  ومستقبل 
مـــا ركـــز عــلــيــه شــعــار يـــوم الصحة 
عنوان  تحت  العام  لهذا  العالمي 
من  تم  والــذي  صحتنا«  »كوكبنا.. 
والمجتمعات  األفــراد  حث  خاله 
المنظمات  وكــذلــك  والــحــكــومــات 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم عــلــى 
ــى الـــجـــهـــود  ــ ــــصـ ضــــــــــرورة بـــــــذل أقـ
ــات الــمــتــاحــة لــتــجــاوز  ــيـ ــانـ ــكـ واإلمـ
الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة ولــحــمــايــة 

كوكبنا وصحتنا.
ــاء بــــاأليــــام  ــفــ ــتــ ويـــشـــكـــل االحــ
والعالمية  الــدولــيــة  والــمــنــاســبــات 
خــــــطــــــوة تــــــهــــــدف إلــــــــــى تـــثـــقـــيـــف 
ــمـــوضـــوعـــات  ــأن الـ ــور بــــشــ ــهـ ــمـ الـــجـ
إذكــــاء  وراء  ســعــيــًا  األهـــمـــيـــة  ذات 
الــوعــي الــدولــي الــــازم حـــول أبــرز 
إحراز  وعلى  الصلة  ذات  القضايا 
تقدم فيما يتصل بها من أهداف، 
الوعي  نشر  لجهود  تعزيزًا  وذلــك 

المجتمعي.
وفــي هــذا اإلطـــار تــؤكــد وزارة 
ــواصــــل  ــتــ ــمــ الــــصــــحــــة دعــــمــــهــــا الــ
لـــكـــافـــة الـــمـــســـاعـــي الـــرامـــيـــة إلـــى 
ــداف الــبــيــئــيــة عبر  ــ ــ تــحــقــيــق األهـ
تــنــفــيــذ بـــرامـــج الــمــحــافــظــة على 
صــحــة الــبــيــئــة ومــتــابــعــة أهــــداف 
ــات الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة،  ــايــ وغــ
ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ إلــــــى جــــانــــب الـــعـــمـــل بـ
الفاعلة  المجتمعية  والــشــراكــة 
الحكومية  الجهات  مختلف  مــع 
سبيل  في  العاقة  ذات  والخاصة 

السياسات  مجمل  تنفيذ  متابعة 
ــطـــط  ــخـ واإلســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والـ
الــمــتــعــلــقــة بـــإنـــتـــاج واســـتـــخـــدام 
ــيـــفـــة ومـــكـــافـــحـــة  ــنـــظـ الــــطــــاقــــة الـ
وخلق  بــأنــواعــه  والتبغ  التدخين 
ــــرص أمــــــــام تـــوفـــيـــر الـــطـــاقـــة  ــفـ ــ الـ
والــتــشــجــيــع عــلــى إعــــادة الــتــدويــر 
الكفيلة  ــراءات  ــ اإلجـ مــن  وغــيــرهــا 

بحماية األنظمة البيئية. 
كــــمــــا يــــتــــولــــى قــــســــم صــحــة 
الــبــيــئــة بــــــــإدارة الـــصـــحـــة الــعــامــة 
تتماشى  وقــائــيــة  خــدمــات  تقديم 
وتــتــســق مـــع تــوفــيــر بــيــئــة صحية 
مــعــوقــات مرضية  أي  مــن  خــالــيــة 
مــن  ــئـــة  ــيـ ــبـ الـ عـــلـــى  مـــــؤشـــــرات  أو 
بــرامــج عمل  وتبني  اتــخــاذ  خــال 
بالحد  تتعلق  وشــامــلــة  متكاملة 
والبيئية  الــصــحــيــة  ــرار  ــ األضـ مــن 
وتــجــنــب حــدوثــهــا، مــع الــحــد من 
تــواجــد نــواقــل األمـــراض ومراقبة 
صــحــة الــمــيــاه وتــعــزيــز اإلصــحــاح 
القوانين  البيئي، وضمان تطبيق 
واالشــــتــــراطــــات الــصــحــيــة ونــشــر 
الوعي للجمهور بسبل االستخدام 
ودعم  االستهاكية  للمواد  اآلمــن 
للبيئة،  مــنــتــجــات صــديــقــة  شـــراء 
وذلك من أجل تسهيل مهام إعادة 
حفاظًا  استخدامها  أو  تــدويــرهــا 

على البيئة وسامتها.
ويجسد اليوم العالمي للبيئة 
الحفاظ  أهمية  إبراز  أمام  فرصة 
ــتــــرويــــج لــلــمــدن  عـــلـــى الــبــيــئــة والــ
ومعاييرها  بمقوماتها  الصحية 
وتــأثــيــرات  وانــعــكــاســات  المعتمدة 
ذلـــك بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى جــودة 
الــحــيــاة والــصــحــة الــعــامــة، وذلــك 
االستثمار  أن  عــلــى  تــأكــيــدًا  يــأتــي 
األمثل في حماية النظم البيئية 
استثمارا  يشكل  عليها  والحفاظ 

للمستقبل وللصحة للجميع. 
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ــيـــة، هــي  ــنـ ــاح أي حــمــلــة وطـ ــجـ واحـــــــدة مــــن أبــــــرز مـــرتـــكـــزات نـ
أو حماية  مــا،  ظاهرة  مكافحة  أجــل  من  والــمــداومــة،  االستمرارية 
المجتمع من مشكلة معينة، أو تعزيز الوعي في مسألة محددة.. 
ال أن يتم تدشين حملة وطنية، وتنشط في بداياتها، وتحشد من 
والرسومات،  اإلحصائيات  وعــرض  والتصريحات،  البيانات  أجلها 
والدفع باللقاءات والحوارات، ثم تغيب وتختفي وتتاشى، لدرجة 
عودة المشكلة األصلية واألساسية، بمضارها وسلبياتها من جديد، 

وبشكل مضاعف.
لدينا تجربة ناجحة في مكافحة جائحة كورونا.. ونتابع نشاطا 
دوريا بارزا في الحمات الرقابية على المؤسسات والمحات بشأن 
القيمة المضافة واألسعار.. كما نشهد حمات مرورية متواصلة.. 
»االســتــمــراريــة  الــوطــنــيــة..  الــحــمــات  فــي تلك  والعنصر األســاســي 
التستر  لمكافحة  الوطنية  الحملة  هــي  أيــن  ولكن  والــمــداومــة«.. 
التجاري، التي نشطت منذ عامين، ثم اختفت وتاشت؟ وال ندري 
وحلها  معالجتها  تــم  أم  عنها؟  الــتــراجــع  تــم  أم  نسيانها؟  تــم  هــل 
داعي  وال  التجاري  التستر  جريمة  على  القضاء  تم  أم  بالكامل؟ 

لذكرها..؟؟
الجهات  أن  مفاده  خليجية  صحيفة  في  خبرا  قــرأت  باألمس 
وذلك  خليجية،  دولــة  في  ومقيم  مواطن  بمعاقبة  قامت  المعنية 
ر التجاري،  بعد صدور حكم قضائي ُيدينهما بارتكاب جريمة التستُّ
وصلت  وقــد  والــمــكــســرات،  الحلويات  تــجــارة  فــي  تختص  بمؤسسة 
لحماية  هــنــاك،  لــلــقــانــون  وفــقــا  بهما  التشهير  حــد  إلـــى  الــعــقــوبــة 

االقتصاد والمجتمع.
ر  تستُّ حالة  وجــود  فــي  االشتباه  إلــى  القضية  تفاصيُل  وتــعــوُد 
للمنشأة التجارية، حيث تبيُن تمكين المواطن للمقيم من مزاولة 
النشاط التجاري لحسابه الخاص، كما اتضح زيادة حجم تعاماته 
المالية، بما ال يتناسب مع مهنته )عامل( بمرتب خمسة آالف ريال 
إلى  المشروع  غير  نشاطه  عن  الناتجة  األمـــوال  وتحويل  شهريًا، 

خارج الباد.
فرض  والمتضمن  المحكمة،  من  الصادَر  الحكَم  نشر  تم  كما 
والتشهير  ريــال،  ألــف  مائة  قدرها  المخالفين  على  مالية  غرامة 
المقررة  التبعية  الــعــقــوبــات  إلــى  بــاإلضــافــة  نفقتهما،  على  بهما 
السجل  وشطب  النشاط،  وتصفية  المنشأة،  إغــاق  وهــي  نظاًما، 
واستيفاء  التجاري،  النشاط  المتستر من مزاولة  التجاري، ومنع 
ِر عليه عن الباد، وعدم  الرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم الُمَتستَّ

السماح له بالعودة إليها للعمل.
ر  وجاء في الخبر كذلك، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستُّ
ر  التستُّ مــنــابــع  عــلــى  التضييق  فــي  ُتــســهــم  آلــيــات حــديــثــة  اعــتــمــد 
على  حكومية  جهًة   20 تعمل  حيث  ل،  الظِّ اقتصاد  على  والقضاء 
البيانات  وتحليل  االصطناعي  الذكاء  بتقنيات  ِرين  الُمَتستِّ ضبط 
السجن  إلــى  تصل  التي  النظامية  العقوبات  وإيقاع  والمعلومات، 
ريــال، وحجز  قدرها خمسة مايين  مالية  وغرامة  خمس سنوات، 
ومصادرة األموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية 

ضد المتورطين.
التجاري  التستر  مسألة  في  البحريني  القانون  أن  بالتأكيد 
لم يتطرق لعقوبة التشهير، ولكنه أشار إلى عقوبات أخرى، كغلق 
ا إلى حين تصحيح الوضع القانوني للسّجل  المحل التجاري إدارّيً
التجاري، وفي حالة العودة ُيعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة 
وبغرامة ال تتجاوز 1000 دينار بحريني أو إحداهما، باإلضافة إلى 
الحكم بمحو القيد في السجل التجاري »الشطب«، وإغاق المحل 

التجاري الذي وقعت فيه المخالفة.
لذلك كله، ولكثير غيره.. أتصور أننا بحاجة إلى إعادة التذكير 
والتنشيط والتفعيل للحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري، 
وقــبــلــهــم حماية  والـــســـوق،  والمستهلك  الــتــاجــر  حــمــايــة  أجـــل  مــن 

االقتصاد الوطني والمجتمع.

القراء األعزاء 
مــــن إضــــــــاءات األســـبـــوع 
ــة قـــيـــام  ــمــ ــهــ ــمــ الـــــمـــــاضـــــي الــ
للمجلس  الـــعـــامـــة  ــة  ــانــ األمــ
ــإطــــاق  ــى لــــلــــمــــرأة بــ ــ ــلــ ــ األعــ
لعام 2022  السابعة  النسخة 
السمو  مـــن جـــائـــزة صــاحــبــة 
بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
لتقدم  خــلــيــفــة  آل  إبــراهــيــم 
الــــمــــرأة الــبــحــريــنــيــة، حــيــث 
بين  تــاٍق  عن  الجائزة  ُتعبّر 
مملكة  فــي  قياديين  فكرين 
اإلرادة  فــي  تمثا  الــبــحــريــن 
لصاحب  الــســامــيــة  الملكية 
الـــجـــالـــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى 

صاحبة  وتــطــلــعــات  الــمــعــظــم،  الــبــحــريــن  مملكة 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي  السمو 
األعلى  المجلس  رئيسة  جالته  قرينة  خليفة 
الملكي  األمــر  بناء على  إقرارها  تم  وقد  للمرأة، 
بــهــدف تشجيع  وتــعــديــاتــه  لــعــام 2004   )5( رقــم 
بناء  فــي  لــاســهــام  المختلفة  الــقــطــاعــات  ودعـــم 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة واإلفــــــادة  ــمــ ــرات الــ ــبــ قــــــدرات وخــ
للمناصب  وتقّلدها  تواجدها  نسبة  وزيادة  منها، 
الــقــيــاديــة ومــواقــع اتــخــاذ الــقــرار على أســس من 
الكفاءة والجدارة ورصد الجهود التي ُبذلت نحو 
الوسائل  بمختلف  البحرينية  المرأة  تقدم  دعم 
الهدف  تحقيق  إلــى  وصـــواًل  والعلمية  العملية 
األسمى وهو إدماج احتياجات المرأة في التنمية 
االقتصادية والمجتمعية المستدامة، حيث ُتعّد 
الوطنية  الجهود  لتتّبع  عملية  وسيلة  الجائزة 
نحو تقدم المرأة وإدماج احتياجاتها في التنمية 

وقياس األثر.
وحــرص شخصي  باهتمام  الجائزة  وتحظى 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  لدن صاحبة  من 
إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى  بنت 
للمرأة -حفظها اهلل- من منطلق حرص سموها 
على إبراز المكانة التي حققتها المرأة البحرينية 
من  وتشجيع  بدعم  حظيت  كما  ودولــيــًا،  وطنيًا 
لــــدن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان 
العهد  ولـــي  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  آل خليفة  بــن حــمــد 
لتحقيق  ملكيًا  تتويجًا  الجائزة  لتكون  األمين، 
األهداف، ينقل للعالم صورة واضحة للمرأة وهي 
دورهـــا األســري  بــاتــزان حاملة  أمــام وطنها  تقف 
ــا كفرد  ــر تحمل دورهــ ــّف، وفـــي الــكــّف اآلخـ فــي كـ
بناء مجتمعه ودفع عجلة  بالمشاركة في  ُيسهم 
تنميته، وال سيما أن تلك الصورة ال تعكس نساًء 
ُيبرز  اعتياديات وال دروًا اعتياديًا، بل دورا رياديا 
المؤثرة  االستثنائية  البحرينية  الــمــرأة  مكانة 
التي  المرأة  وثبات،  بقوة  المنافسة  على  القادرة 
بيئة  تــطــويــر  فــي  وإصـــرارهـــا  بطموحها  أســهــمــت 
خّاق  فكٍر  من  تمتلكه  بما  لها  وأضــافــت  عملها 
وعــقــلــيــة مــتــمــيــزة أوصــلــتــهــا عــن اســتــحــقــاق إلــى 
كــفــاءة حقيقية  باعتبارها  الــقــرار  اتــخــاذ  مــواقــع 
الفرص،  تكافؤ  من  أســس  على  فيها،  تفريط  ال 

بين  الــتــوازن  لتحقيق  سعيًا 
الــجــنــســيــن بــاعــتــبــاره ثــقــافــة 
مــؤســســيــة عــن قــنــاعــة بحيث 
ُتــســهــم فـــي انـــعـــكـــاس الــعــمــل 
عـــلـــى تـــطـــويـــر حــــيــــاة أفــــــراد 

المجتمع الواحد.
وال شك أن دور المجلس 
األعــلــى لــلــمــرأة )بــيــت الــمــرأة 
الــبــحــريــنــيــة( الــــذي بـــدأ قبل 
عبر  أسهم  قــد  عاما  عشرين 
ــل تـــطـــويـــر وتــحــســيــن  ــ ــراحـ ــ مـ
تحقيق  فــي  الوطنية  خطته 
أن  بعد  لــلــمــرأة  المكانة  هــذه 
بـــــدأ بـــفـــكـــرة تــمــكــيــن الـــمـــرأة 
تحقيق  إلــــى  لــيــصــل  وتـــــــدّرج 
بلوغًا  الجنسين  بين  التوازن 
والــمــرأة  الــرجــل  بين  المتزنة  الــشــراكــة  لمرحلة 
ــي مـــنـــجـــزات وطــنــيــة ثمينة  الــمــجــتــمــع، وهــ ــي  فـ
على  للمرأة  وملهمة  البحرينية  الــمــرأة  تقّدرها 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
إمياءة

الوقت  في  أنه  الغريبة  المفارقات  من  ولعل 
الذي أعلنت فيه األمانة العامة للمجلس األعلى 
لــلــمــرأة إطــــاق جــائــزة صــاحــبــة الــســمــو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة -حفظها 
يــصــلــنــي عــبــر  ــرأة،  ــ ــمـ ــ الـ لـــتـــقـــدم  الـــوطـــنـــيـــة  اهلل- 
االجــتــمــاعــي تصريح لشخص  الــتــواصــل  وســائــل 
أدلــى بفتوى هذا صريح  أراه للمرة األولــى، وقد 
طاعة  ووظيفتها  للرجل  خادمة  »الــمــرأة  نصها: 
كبيرا من  إن جـــزءا  زوجــهــا«، حيث  ربــهــا وطــاعــة 
التصريح يندرج ضمن الخطابات التي تنزع عن 
المرأة إنسانيتها وكيانها واستقاليتها وُتجّردها 

منها.
والسؤال ألمثاله:

ــام ديــنــنــا  ــكــ ألـــســـنـــا كــمــســلــمــيــن نــســتــقــي أحــ
اإلســامــي مــن الــقــرآن الــكــريــم والــســنــة النبوية 
الصاة  عليه  الرسول  في  لنا  أليس  الشريفة؟!! 
الرسول  ُيتناقل عن  ألم  والسام أسوة حسنة؟!! 
نعله؟!!  ويخصف  ثيابه  يخيط  كــان  أنــه  الكريم 
ويخدم  ويحلب شاته  ثوبه،  يفلي  بشرا  يكن  ألم 
https://www.islamweb.net/ar/( نـــفـــســـه 

fatwa/173801 (؟؟!
ــدًا عــلــى أن الـــرجـــال قـــّوامـــون  ــ ال نــخــتــلــف أبـ
أيــضــًا على  الــنــســاء، ولــكــن يــجــب أن نتفق  عــلــى 
على  بعضهم  اهلل  فّضل  بما  تتحقق  القوامة  أن 
من   )34 )اآليـــة  أموالهم  مــن  أنفقوا  وبما  بعض 

سورة النساء. 
بأحد  ذّكــرنــي  قــد  أن حديثه  الــطــريــف  ومــن 
أمدا  زوجته  الذي مارس االستعباد على  األزواج 
ــان يعدها  غــيــر قــصــيــر بــحــجــة طــاعــة الـــــزوج، وكــ
وأطاعته طاعة  كــزوج  له  ما خضعت  إذا  بالجنة 
عـــمـــيـــاء، فــيــمــا هـــو يــعــاقــر الــحــشــيــش ويـــمـــارس 

الموبقات خارج بيت الزوجية!! 
Hanadi_aljowder@hotmail.com

ثقافة التوازن بين الجن�ضين باعتبارها بعدا اإن�ضانيا 
وطني�ا ف�ي جائ�زة الأمي�رة �ض�بيكة بن�ت اإبراهيم

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

لــمــوافــقــة مجلس  تــنــفــيــذًا 
الــــــــوزراء عــلــى مـــذكـــرة الــلــجــنــة 
ــة بــــــشــــــأن خـــطـــة  ــيــ ــقــ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ الــ
البحرين،  مملكة  في  التشجير 
والتي تهدف إلى مضاعفة عدد 
 ،2035 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول  األشــــجــــار 
ــؤون  ــ ــر األشــــغــــال وشـ ــ كـــشـــف وزيــ
البلديات والتخطيط العمراني 
الــمــهــنــدس عــصــام بـــن عــبــداهلل 
خلف عن أن الــوزارة شرعت في 
االستراتيجية  خطتها  تنفيذ 
المياه  شبكات  توسعة  لمشروع 
الــمــعــالــجــة، وذلــــك لــاســتــفــادة 
من المياه المعالجة في أعمال 

الري لمشاريع التشجير. 
ــف:  ــلــ وتــــــــابــــــــع الـــــــــوزيـــــــــر خــ
ولتحقيق التوسع في االستفادة 
من مياه المعالجة، فقد انتهت 
الـــــــــوزارة مــــن تـــوصـــيـــل مــنــطــقــة 
مــديــنــة شـــرق الــحــد اإلســكــانــيــة 
بــخــط مـــيـــاه الـــصـــرف الــصــحــي 
الــمــعــالــجــة، وذلــــك لــاســتــفــادة 
من المياه المعالجة في أعمال 
الري لمشاريع التشجير، حيث 
تم من خال المشروع االنتهاء 
ــــط والـــــــذي  ــخـ ــ ــيـــل الـ ــغـ مـــــن تـــشـ
الـــمـــنـــطـــقـــة  ري  ــي  ــ فــ ــهـــم  ــيـــسـ سـ

بالمياه المعالجة.
الـــمـــشـــروع  أن  إلـــــى  وأشــــــــار 
مجلس  لموافقة  تنفيذًا  يــأتــي 
الوزراء على خطة التشجير في 
مملكة البحرين والتي تتضمن 
عـــــــددا مــــن الـــــمـــــبـــــادرات، مــنــهــا 
ــار فـــي الــمــشــاريــع  ــادة األشـــجـ ــ زيـ
الــحــكــومــيــة وتــشــجــيــع الــشــراكــة 
ــادة الــرقــعــة  ــ ــزيـ ــ الــمــجــتــمــعــيــة لـ
الـــخـــضـــراء وتــوفــيــر الــســيــاســات 
وتشجيع  لــلــتــشــجــيــر  الـــداعـــمـــة 
ــى الـــمـــشـــاركـــة فــي  ــلـ األفــــــــــراد عـ
التشجير وإطاق خطة لتهيئة 

البنية التحتية للري. 
يــأتــي  الـــمـــشـــروع  إن  وقــــــال 
ضــمــن إطــــار خــطــة الــــــوزارة في 
الــتــوســع فـــي اســتــخــدام الــمــيــاه 
في  الــتــوســع  بــغــرض  المعالجة 
تسهم  والتي  الخضراء  الرقعة 
في تحسين الظروف المناخية، 

وكذلك االستخدام الصناعي.
وأوضـــــــح الــــوزيــــر خـــلـــف أن 
أعمال إنشاء مشروع خط مياه 
الـــصـــرف الــصــحــي الــمــعــالــجــة، 
ــاءت بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع  ــ جـ

الــوزارة  فيما ستتسلم  الخاص، 
الــمــشــروع بــعــد اعــتــمــاده وذلـــك 
بــعــد انــتــهــاء الــفــتــرة الــمــحــددة 
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عــن  لـــلـــتـــأكـــد مــ
العيوب، مشيرًة إلى أنه سيكون 
كخطوة  الـــوزارة  مسؤوليات  من 
ــي مـــنـــاطـــق  ــ ــاقـ ــ ــة ربـــــــط بـ ــ ــقـ ــ الحـ
ــخـــط الـــرئـــيـــســـي  الــــمــــحــــرق بـــالـ

للمياه المعالجة. 
وذكــــــــــر الـــــــوزيـــــــر خــــلــــف أن 
حاليًا  المطلوبة  المياه  حجم 
يصل  الــحــد  ــرق  شـ منطقة  فــي 
اليوم  في  مكعبا  مترا   650 إلــى 
وستزداد كمية المياه المطلوبة 
اليوم  إلى 2300 متر مكعب في 
بعد اكتمال مدينة شرق الحد.

يــهــدف  الـــمـــشـــروع  أن  ــد  ــ وأكـ
ــيــــاه  ــن مــ ــ ــ ــادة مـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إلـــــــــى االسـ
الصرف الصحي المعالجة من 
محطة المحرق لمعالجة مياه 
الــصــرف الــصــحــي لــلــري وذلــك 
ــري الــمــســطــحــات الـــخـــضـــراء  ــ بـ
والـــــــشـــــــوارع فـــــي مـــديـــنـــة شـــرق 
مناطق  وباقي  اإلسكانية  الحد 

المحرق.
المشروع جاء  أن  إلى  يشار 
القطاع  مع  والشراكة  بالتعاون 
ــة الـــمـــطـــورة  ــركــ ــشــ الــــخــــاص والــ
لــــــديــــــار الـــــمـــــحـــــرق، حــــيــــث تــم 
مايين   4.5 حـــوالـــي  اســتــثــمــار 
ــربــــط مـــيـــاه  ــار بـــحـــريـــنـــي لــ ــ ــنـ ــ ديـ
الصرف الصحي المعالجة من 
محطة المحرق إلى خزان ديار 
كيلومترا،   14 بــطــول  الــمــحــرق 
الحد  شرق  مدينة  توصيل  وتم 
ــزء مـــــن هــــذا  ــ ــــجـ اإلســــكــــانــــيــــة كـ

المشروع.
وأشار وزير األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني 
المشروع سيساهم  هــذا  أن  إلــى 
المرجوة  األهـــداف  تحقيق  فــي 
لــضــمــان اســتــدامــة الــمــيــاه وهــي 
إحـــــــدى مــــصــــادر الـــمـــيـــاه الــتــي 
البحرين  مملكة  منها  تستفيد 
والمسطحات  الـــمـــزارع  ري  فــي 
الخضراء بما يكفل المحافظة 
المياه  واســتــغــال  ترشيد  على 
الجوفية وحمايتها من النضوب 

والتلوث.
الـــــــوزارة قــامــت  وأضـــــاف أن 
باتخاذ خطوات مهمة في مجال 
المياه  معالجة  مــن  االســتــفــادة 
الـــعـــادمـــة تــنــفــيــذا لــلــســيــاســات 
إلــى خلق  تــهــدف  الــتــي  المائية 
الـــتـــوازن بــيــن الــمــيــاه الــمــتــاحــة 
ـــب عـــلـــيـــهـــا مــســتــقــبــا  ـــلــ ــطــ ــ والـ
تحقيقًا ألهداف رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
األشـــغـــال  وزارة  ــحــــرص  وتــ
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون 
معالجة  ضمان  على  العمراني 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي وإعــــادة 
استخدامها بما يائم المعايير 
تقوم  حــيــث  الــعــالــمــيــة،  البيئية 
الصرف  مياه  باستقبال  الــوزارة 
ــي ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا فـــي  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ الـ
باستخدام  المعالجة  محطات 
مــخــتــلــف تـــقـــنـــيـــات الــمــعــالــجــة 
ــة  ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ ــة والـ ــيــ ــائــ ــزيــ ــيــ ــفــ الــ
نقلها  ثـــم  ومــــن  والــبــيــولــوجــيــة 
لتجميل  اســتــخــدامــهــا  وإعــــــادة 

الشوارع وري المزروعات. 

المعالج��ة للمي��اه  المح��رق  محط��ة  رب��ط 
الت�ض�جير لخط�ة  دعم�ًا  الح�د  �ض�رق  بمدين�ة 

قــــــــدم مــــحــــافــــظ مـــحـــافـــظـــة 
ــان بــن  ــمــ ــلــ ــيــــد ســ ــســ الــــمــــحــــرق الــ
المناعي رئيس  عيسى بن هندي 
ــلـــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي بــاســمــه  الـــمـــجـ
وبـــاســـم كـــافـــة أعـــضـــاء الــمــجــلــس 
االمتنان  وعظيم  الشكر  خالص 
الــــــى جــــالــــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم 
ــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي  وصــ
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
بإنشاء  الكريمة  التوجيهات  على 
والحضرية  التنموية  الــمــشــاريــع 
بـــالـــمـــحـــافـــظـــة، مــنــهــا الـــســـواحـــل 
ــيــــة  ــانــ ــكــ ــة والـــــــمـــــــدن اإلســ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

والمرافق الخدمية.
كما أعرب المجلس عن شكره 
بن  خالد  الشيخ  لسمو  وامتنانه 
األول  الــنــائــب  خــلــيــفــة  آل  حــمــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب 
العامة  الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة 
للرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
الــبــحــريــنــيــة عــلــى اهــتــمــام ســمــوه 
ــفـــي والـــتـــأريـــخ  ــيـ بــالــجــانــب األرشـ
الــريــاضــي وتــفــضــل ســمــوه بــزيــارة 
مجلس الحكم الدولي المتقاعد 
ــاع على  ــ إبــراهــيــم الـــــدوي واالطــ
الــمــتــحــف الــريــاضــي الــــذي يــؤرخ 
على  المملكة  وإنجازات  عطاءات 

المستوى التحكيمي.
جــــاء ذلــــك خــــال الــمــجــلــس 
ــه  ــدتــ ــقــ الــــتــــنــــســــيــــقــــي الـــــــــــــذي عــ
ــــرق بـــحـــضـــور  ــــحـ ــمـ ــ مــــحــــافــــظــــة الـ
أعضاء المجلس ممثلي الوزارات 
ــالــــي،  والـــهـــيـــئـــات الــرســمــيــة واألهــ
حيث قدمت الدكتورة لولوة راشد 
الطبية  الخدمات  رئيس  شويطر 
بالمراكز الصحية عضو المجلس 
التسيير  لبرنامج  مفصا  شرحا 
والــذي  الصحية  للمراكز  الــذاتــي 
العائلة،  طبيب  اخــتــيــار  يتضمن 
ويعتبر بمثابة النقلة النوعية في 
الخدمات الصحية، كما أوضحت 
وتوزيع  نقل  الخطة تستهدف  أن 
عــــدد مـــن الــمــجــمــعــات الــســكــنــيــة 
الـــــى الــــمــــراكــــز الــصــحــيــة عــطــفــا 
لتحقيق  السكانية  الكثافة  على 
وقت  وتقليص  الــخــدمــات  أفــضــل 

االنتظار.
ــا أشــــــــــارت الـــــــى حـــمـــات  ــمــ كــ
ــهــــدف  ــتــ ــســ الــــــتــــــوعــــــيــــــة الـــــــتـــــــي تــ
ــنــــى بــكــيــفــيــة  ــعــ ــيــــن وتــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
الطبية  المخلفات  من  التخلص 
المنزلية، كإبر اإلنسولين وغيرها 
الشخصية  الطبية  المعدات  من 

بطريقة صحيحة وآمنة.
وفــــــــــــي الـــــــجـــــــانـــــــب األمــــــنــــــي 
ــالــــح بــن  اســـتـــعـــرض الـــعـــمـــيـــد صــ
راشــــــــــد الــــــــدوســــــــري مـــــديـــــر عــــام 
مديرية شرطة محافظة المحرق 
مع  التعاون  في  المديرية  جهود 
العديد  فــي  والمقيمين  األهــالــي 
ــب، بــــاإلضــــافــــة الـــى  ــوانــ ــجــ ــن الــ مــ
ــة الـــمـــجـــتـــمـــع فــي  تــــواجــــد شــــرطــ
الترفيهية  والمنتزهات  الحدائق 
والمماشي الرياضية، مشيرا إلى 
الــمــديــريــة رصــــدت عــــددا من  أن 
حــــاالت الــتــســول مـــن قــبــل بعض 
الـــمـــقـــيـــمـــيـــن األجــــــانــــــب، مـــؤكـــدا 
أنـــهـــا حـــــاالت فـــرديـــة وتــــم اتــخــاذ 
والرسمية  القانونية  االجــــراءات 

حيالها.
وحول مشاريع وزارة األشغال 
وشــــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط 
العمراني استعرض المهندس بدر 
المشاريع  إدارة  سيد علوي مدير 
المجلس  عضو  الــطــرق  وصــيــانــة 
عددا من المشاريع القائمة بعدد 
مـــن مــــدن الــمــحــافــظــة، مــوضــحــا 
الممتد من  رّيــه  شــارع  تطوير  أن 

الدير وسماهيج شهد  الى  قالي 
إضــافــات تــطــويــريــة عــلــى الخطة 
الـــمـــوضـــوعـــة بــحــســب اقـــتـــراحـــات 

المجلس البلدي والمواطنين.
ــول ســـاحـــل قـــالـــي الــعــام  ــ وحـ
قال مدير إدارة التنمية الصناعية 
السيد  والتجارة  الصناعة  بــوزارة 
اإلنجاز  إن نسبة  القاسمي  خالد 
الــدفــان بلغت تسعين  أعــمــال  فــي 
بالمائة، وأن المشروع من المزمع 
افــتــتــاحــه الــرســمــي خـــال الــربــع 

األول من العام القادم.
الــدكــتــور  أشـــاد  جانبهما  مــن 
حــســن كــمــال والـــدكـــتـــور إبــراهــيــم 
بالمجلس  األهــالــي  ممثا  مطر 
للصحة  األعــلــى  المجلس  بـــدور 
أفضل  تقديم  في  الصحة  ووزارة 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة لـــأهـــالـــي، 
مــشــدديــن عــلــى اهــمــيــة الــجــانــب 
الــتــثــقــيــفــي والـــتـــوعـــوي وخــاصــة 
لفئة الشباب ضد العادات الضارة 

كالتدخين والمخدرات وغيرها.
وحـــول عــربــات الــطــعــام التي 
بدأت تتزايد أعدادها في العديد 
أشار  المحافظة،  وقــرى  من مدن 
ــام عـــبـــدالـــقـــادر  ــشــ الـــمـــهـــنـــدس هــ
الــعــبــاســي رئـــيـــس قــســم الــرقــابــة 
إلى  المحرق  ببلدية  والتفتيش 
بلغ  الحالي  اإلجمالي  العدد  أن 
العدد من  99 عربة، وأن ربع هذا 
ومصنف  مستخدم  غير  العربات 

كمرافق مهجورة.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق شــــدد 
ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ ــافــــظ رئـ ــحــ ــمــ الــ
الـــتـــنـــســـيـــقـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة عـــدم 
ــرة  ــاهــ ــظــ ــلــــك الــ ــع تــ ــ الـــــتـــــهـــــاون مــ
ــات الــــطــــعــــام  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــاتـــت تشكل  بـ والـــتـــي  الــمــتــنــقــلــة، 
العام  والمظهر  للمنظر  تشويها 
لـــســـواحـــل مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق، 
باإلضافة الى مخالفة عدد منها 
لقوانين النظافة والصحة العامة 
لــاشــتــراطــات،  استيفائها  وعـــدم 
استثمار  البدء في  مؤكدا ضرورة 
الـــــســـــواحـــــل وتـــهـــيـــئـــتـــهـــا بــشــكــل 

حضاري. 

ت��ن�����ض��ي��ق��ي ال��م��ح��رق ي�����ض��ي��د ب��م�����ض��روع 
ال�ضحية ل��ل��م��راك��ز  ال���ذات���ي  ال��ت�����ض��ي��ي��ر 

} محافظ المحرق.

�ض�رطة مط�ار البحري�ن تنظ�م دورة
تدريبية حول اأ�ضا�ضيات اأمن الطيران

العامة ألمن  بــاإلدارة  الدولي  البحرين  نظمت مديرية شرطة مطار 
المنافذ دورة تدريبية حول أساسيات أمن الطيران بالتعاون والتنسيق مع 

أكاديمية الخليج للطيران، حيث شارك فيها 11 من منتسبي المديرية.
ــواري مــديــر مــديــريــة شــرطــة مطار  ــكـ وأكــــد الــعــقــيــد دعــيــج عــيــســى الـ
بشكل  العمل  مهارات  تطوير  في  تسهم  الــدورة  هذه  أن  الدولي  البحرين 
عام وفهم كيفية آلية العمل األمني بشكل خاص في المطار، مشيرًا إلى 
أن تنظيم مثل هذه الدورات يأتي ضمن استراتيجية التطوير والتحديث 
األمن  رئيس  من  مستمرة  متابعة  وتلقى  الداخلية،  وزيــر  يتبناها  التي 
مثل  تنظيم  أهمية  مؤكدا  ــوزارة،  الـ منتسبي  بــأداء  االرتــقــاء  بهدف  العام 
أداء المهام  الــدورات لما لها من أهــداف وغايات إيجابية تسهم في  هذه 

والواجبات بكفاءة.
كما أشاد بالتعاون القائم مع أكاديمية الخليج للطيران األمر الذي 
يهيئ الظروف لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال أمن الطيران والوعي 

بالمخاطر والتهديدات التي تواجهها المطارات. 

عـــقـــد الـــمـــهـــنـــدس بــــاســــم بــن 
يـــعـــقـــوب الـــحـــمـــر وزيــــــر اإلســـكـــان 
اجـــتـــمـــاع عـــمـــل مـــوســـعـــا بــحــضــور 
الـــوكـــيـــل الـــمـــســـاعـــد لــلــســيــاســات 
خالد  د.  اإلســكــانــيــة  والــخــدمــات 
من  وعدد  الحيدان،  عبدالرحمن 
الــمــديــريــن ورؤســــاء األقـــســـام، مع 
اإلسكان،  وزارة  مسؤولي  من  عدد 
ــتـــجـــدات  ــة مـــسـ ــشـ ــاقـ ــنـ ــمـ وذلـــــــــك لـ
برنامج تطوير المنظومة اإلدارية 

والخدمية بالوزارة.
ــد  ــ وخـــــــــــــال االجـــــــتـــــــمـــــــاع أكــ
الــمــهــنــدس بــاســم الــحــمــر ضـــرورة 
مواصلة العمل على تنفيذ محاور 
برنامج التطوير الخدمي واإلداري 
بالوزارة، والذي يهدف إلى تسهيل 
للمواطنين،  المقدمة  اإلجــراءات 
لجميع  اإلنتاجية  الكفاءة  ورفــع 
إلــى  مــوجــهــًا  واألقـــســـام،  اإلدارات 
ضرورة تنفيذ المعايير الحكومية 
الخاصة بتقييم المراكز الخدمية 
كمنهجية  واعتمادها  الحكومية، 
ــداف بــرنــامــج  ــ عــمــل لــتــحــقــيــق أهــ

التطوير اإلداري والخدمي.
وأشـــــــــــــــــاد وزيــــــــــــــر اإلســـــــكـــــــان 
المراكز  تقييم  جائزة  بمضامين 
ــي  ــتـ ــة، والـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــة الـ ــيـ ــدمـ ــخـ الـ
الحكومة  مبادرات  إطــار  في  تأتي 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
وال  الـــحـــكـــومـــي،  األداء  لــتــطــويــر 
ســيــمــا لــــدى الــجــهــات الــخــدمــيــة، 
منوهًا إلى أن مثل تلك المبادرات 
الــطــمــوحــة تــســهــم فـــي الــتــحــفــيــز 
على بذل الجهد والعطاء، وإيجاد 
ــي مــخــتــلــف  فـــــرص الــتــحــســيــن فــ
المواطنين،  مــع  الــتــواصــل  ــان  أركـ
مــهــنــئــًا جــمــيــع الــجــهــات الــفــائــزة 
لتلك  والفضية  الذهبية  بالدروع 

المبادرة الرائدة.
ــرى اســتــعــرض  ــ مــــن جـــهـــة أخــ
تطوير  مستجدات  اإلسكان  وزيــر 
لجميع  االلــكــتــرونــيــة  المنظومة 
الــخــدمــات اإلســكــانــيــة الــمــقــدمــة 
اإلداريــة  والخدمات  للمواطنين، 

الــداخــلــيــة بــــالــــوزارة، حــيــث أثــنــى 
الوزير على جهود أعضاء الفريق 
التحول  خــطــة  بتنفيذ  الــمــكــلــف 
نسب  اكتملت  والتي  االلكتروني، 
اإلنــــجــــاز فــــي غــالــبــيــة مـــحـــاورهـــا 
ضــرورة  إلــى  منوهًا   ،%100 بنسبة 
ــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــرار فــ ــمــ ــتــ االســ
الـــتـــحـــتـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة بــــــالــــــوزارة، 
وحـــث عــلــى الــمــزيــد مــن مــبــادرات 
الــتــحــســيــن والـــتـــطـــويـــر، لــمــواكــبــة 
ــا يــتــعــلــق  ــيـــمـ رؤيــــــــة الـــحـــكـــومـــة فـ
بخطة التحول الرقمي للخدمات 

الحكومية.
ــرى خــــال االجــتــمــاع  كــمــا جــ
الــتــواصــل  تــطــويــر  خــطــة  مناقشة 
مع المواطنين، حيث أفاد الفريق 
الفني بأن الوزارة ستقوم بإطاق 
االتصاالت  لبدالة  مطورة  نسخة 
بالوزارة بعد االنتهاء من المرحلة 
التجريبية، ما يساعد على توفير 
ــد مــــن االتــــصــــال الــتــفــاعــلــي  ــزيـ مـ
مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، وذلــــــك كــجــزء 
الخدمي  التطوير  منظومة  مــن 

واإلداري بالوزارة.
وثمن الوزير حرص منتسبي 
وزارة اإلسكان على تقديم األفكار 
الــمــبــتــكــرة، والـــتـــي تــمــثــل ثــقــافــة 
جديدة تسهم با شك في تطوير 
الــمــبــادرات  وإنــجــاح  الــعــمــل،  بيئة 

التطويرية بمنظومة الوزارة.

م�ض�تجدات تطوي�ر يناق��ش  الإ�ض�كان  وزي�ر 
بال�وزارة والخ�دم��ية  الإداري�ة  المنظوم�ة 

} وزير اإلسكان.

وزارة ال�صحة في اليوم العالمي للبيئة:

ت��ن��ف��ي��ذ ب����رام����ج ال��ب��ي��ئ��ة وم��ت��اب��ع��ة 
اأه���������داف ال���ت���ن���م���ي���ة ال��م�����ض��ت��دام��ة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16144/pdf/1-Supplime/16144.pdf?fixed7498
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/1297677
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297611
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297617
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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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زلزال قوي يثري

 ذعًرا يف الكويت

الكويت - وكالت:

�ساعة  يف  قوي  زلزال  �سرب 

مبكرة من فجر اأم�س ال�سبت، الكويت 

و�سعر به ال�سكان يف اأنحاء البالد.

الوطنية  ال�سبكة  واأفادت 

الكويتية لر�سد الزلزل باأنها �سجلت 

زلزال بقوة 5 مبقيا�س ريخرت جنوب 

ال�ساعة  متام  عند  الأحمدي،  غربي 

الكويت،  بتوقيت  �سباحا   04:28

بباطن  كيلومرتات   5 عمق  وعلى 

من  العديد  به  �سعر  كما  الأر�س، 

البالد.  اأنحاء  املواطنني واملقيمني يف 

ت�سبب  الزلزال  اإن  تقارير  وقالت 

املواطنني  بني  والذعر  اخلوف  يف 

اىل  منهم  العديد  و�سارع  واملقيمني 

التي  العمارات  اأو  منازلهم  مغادرة 

يقيمون فيها.

ال يجب ا�صتغالل حرية الراأي ذريعة للتعّدي على ثقافة وخ�صو�صية املجتمعات

الربملان العربي يطالب اأمريكا باحرتام املجتمعات العربية
اإىل  العربية  الدول  يف  الأمريكية  ال�سفارات  العربي  الربملان  دعا 

بقيمها  امل�سا�س  العربية، وعدم  املجتمعات  احرتام خ�سو�سية وثقافة 

الدينية وثوابتها املجتمعية والثقافية.

واأكد الربملان العربي اأن الدول العربية حترتم خ�سو�سية وثقافة 

املجتمعات الأخرى ول تتدخل فيها.

يف  الأمريكية  ال�سفارات  بع�س  قيام  خلفية  على  البيان  ذلك  جاء 

ون�سر  »املثليني«  بفئة  ي�سمى  ما  اأعالم  برفع  العربية  الدول  بع�س 

مع  يتناق�س  املرفو�س  ال�سلوك  هذا  اأن  معترًبا  تدعمها،  من�سورات 

الدول،  بني  الدبلوما�سية  العالقات  يف  بها  املعمول  والأعراف  القواعد 

الإ�ساءة  للدول وعدم  واملجتمعية  الدينية  القيم  احرتام  والقائمة على 

اإليها اأو التعدي عليها. واأكد الربملان العربي يف بيانه اأن احرتام ثقافة 

العربية ل يتعار�س مع مبداأ  الدول  القيم املجتمعية يف  وخ�سو�سية 

ثقافة  على  للتعدي  كذريعة  ا�ستغالله  يجب  ل  الذي  الراأي،  حرية 

وخ�سو�سية املجتمعات.

21 % من البحرينيني تزيد اأجورهم على 1000 دينار.. حميدان:

ارتفاع العمالة الوطنية بالقطاعني العام واخلا�ص
اإدارة هيئة  اأكد وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان، رئي�س جمل�س 

الوزراء،  جمل�س  اأطلقها  التي  القت�سادي  التعايف  خطة  اأن  العمل،  �سوق  تنظيم 

بتوجيهات من ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، اأ�سهمت يف تعزيز احلركة القت�سادية 

والتجارية ومنو القطاعات احليوية يف البحرين، ما اأدى اىل ارتفاع حجم العمالة يف 

�سوق العمل اإىل 707597 موظًفا يف القطاعني العام واخلا�س يف الربع الأول من 

العام 2022، وذلك بن�سبة ارتفاع بلغت 2.1% مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�سي 

.2021

واأو�سح حميدان، يف ت�سريح له مبنا�سبة ا�ستعرا�س جمل�س الوزراء موؤ�سرات 

�سوق العمل الرئي�سية يف الربع الأول من العام 2022، اأن عدد العمالة الوطنية يف 

القطاع العام بلغ 49093 موظًفا بنمو ن�سبته 2.3%، بينما بلغ عددهم يف القطاع 

العام  من  الأول  الربع  يف   %4.6 بلغت  مئوية  بزيادة  وذلك   ،110607 اخلا�س 

اجلاري.

ويف موؤ�سر اإىل التح�سن املتوا�سل يف م�ستويات الأجور يف القطاع اخلا�س، اأكد 

على  ال�سهرية  اأجورها  تزيد  العاملني يف وظائف  البحرينيني  ن�سبة  ارتفاع  حميدان 

1000 دينار خالل الربع الأول من العام 2022، بن�سبة بلغت 1.7%، وهم ي�سكلون 

21% من اإجمايل العمالة الوطنية.

ا�ستمرار االنتعا�ش العقاري

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

انتقدوا ترحيب قطر باملثليني يف كاأ�ص العامل.. رجال دين:

جميع الديانات ترف�ص املثلية وتعاقب عليها
متام اأبو�سايف: 

اأجمع رجال دين من خمتلف الديانات وحقوقيون على اأن الأديان والفطرة الإن�سانية تقف موقف الراف�س 

لـ»املثلية اجلن�سية« والرتويج لها والحتفاء بها، م�سددين على اأن الديانات الإبراهيمية ن�ست ب�سكل وا�سح 

على حترمي ما يعرف باملثلية اجلن�سية وفق ن�سو�س دينية �سريحة يف الكتب املقد�سة. 

الأديان  تعاليم  ح�ساب  على  اجلن�سية  املثلية  لقبول  الر�سوخ  من  لـ»الأيام«  ت�سريحات  يف  وحذروا 

ال�سماوية، م�سددين على احرتام موقف املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية الذي اأدان ب�سكل �سريح الرتويج 

للمثلية اجلن�سية. 

وانتقد املتحدثون ا�ستغالل الفعاليات الريا�سية ومنها مونديال 2022 الذي �سيقام يف قطر للرتويج 

ا ما بني جمتمع عربي م�سلم وقيادة تتخذ مواقف  للمثلية اجلن�سية، معتربين اأن ما قبلت به قطر ي�سكل تناق�سً

داعمة لتيارات اإ�سالمية، وما بني الرتحيب باملثليني.

اأطباء يتحدثون لـ»االأيام« عن »طوارئ ال�صلمانية«:

تكد�ص املر�صى.. و�صاعات عمل منهكة وال عالوات
خديجة العرادي:

قالت م�سادر من داخل ق�سم الطوارئ مبجّمع ال�سلمانية الطّبي اإن 

الق�سم يعي�س اأو�ساًعا �سعبة جًدا ب�سبب تراجع كبري يف عدد الكوادر 

الطبية العاملة بالق�سم، وفقدان البيئة اجلاذبة للعمل فيه، واإلغاء الكثري 

من المتيازات واحلوافر املالية والتي ت�سببت يف خروج عدد كبري من 

الكفاءات.

وك�سفت امل�سادر يف حتقيق اأجرته »الأيام« عن ا�ستقالة 10 اأطباء 

خالل الأ�سهر الأربعة املا�سية، وذلك ب�سبب امل�سّقة ال�سديدة وال�سغوطات 

الكبرية يف بيئة العمل، مقابل انخفا�س كبري يف احلوافز واملزايا.

واأفادت امل�سادر باأن ق�سم »طوارئ ال�سلمانية« ي�ستقبل يومًيا ما بني 

800 اإىل 1200 زائر، مقابل 42 طبًيا فقط موزعني على جميع النوبات 

الثالث عدا من هم يف الإجازة الأ�سبوعية.

تكد�ش 

للمر�سى 

يف ق�سم 

الطوارئ 

بال�سلمانية

توقعات بارتفاع الن�صاط مب�صاعدة ارتفاع اأ�صعار النفط 

 474 مليون دينار التداول العقاري يف 5 اأ�صهر

كاظم عبداهلل:

يف  العقاري  التداول  موؤ�سر  �سارف 

ن�سف  حاجز  فوق  القفز  على  البحرين 

الأول  الن�سف  نهاية  مع  دينار  املليار 

بلغ  حيث  التوايل،  على  الثاين  للعام 

 474.163 العقاري  التداول  حجم 

نهاية  من  واحد  �سهر  قبل  دينار  مليون 

الن�سف الأول من العام.

العقارية  اأوال  �سركة  رئي�س  وعلّق 

البحرين  جلمعية  ال�سابق  الرئي�س 

العقارية �سعد ال�سهلي على اأداء القطاع 

املالذ  ُيعد  القطاع  باأن  قائالً  العقاري 

مع  للم�ستثمرين  واملف�سل  اأماًنا  الأكرث 

واأ�سار  القت�سادي.  ال�ستقرار  عودة 

لالرتفاع  النفط  اأ�سعار  عودة  اأن  اإىل 

�سي�ساهم ب�سكل كبري يف منو القطاعات 

القت�سادية املختلفة ومن �سمنها القطاع 

العقاري.

يف اليوم العاملي للبيئة.. عبداهلل بن حمد:

ا�صتمرار املبادرات البيئية وحماية االأر�ص

اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

خليفة املمثل ال�سخ�سي جلاللة امللك املعظم 

البحرين  اأن  للبيئة  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

وامل�ساريع  املبادرات  تبني  يف  م�ستمرة 

البيئة  على  حتافظ  التي  والتفاقيات 

حتمي  التي  والفطرية  الطبيعية  واحلياة 

التنمية  اأهداف  وحتقق  الإن�سان  حياة 

امل�ستدامة. جاء ذلك مبنا�سبة اليوم العاملي 

»ل  �سعار  حتت  العام  هذا  وياأتي  للبيئة 

منلك �سوى اأر�س واحدة«. واأكد �سموه اأن 

اجلهود التي تبذلها البحرين ت�سعى لتحقيق 

الأهداف من خالل و�سع اخلطط الطموحة 

للو�سول اإىل اخلف�س يف النبعاثات بن�سبة 

30% بحلول عام 2035. �سمو ال�سيخ عبداهلل بن حمد 
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اأطباء يتحدثون لـ«االيام« عن »طوارئ ال�سلمانية«:

اأعداد كبرية للمر�سى و�ساعات عمل منهكة لالأطباء وايقاف عالواتهم

املهرة  الأطباء  فقدان  يف  ا�ستمّر  الق�سم  باأن  وقالت 

خالل ال�سنوات املا�سية،  ب�سبب عدد من الإجراءات التي 

اأم�سى  حتى  تقريًبا،  الن�سف  اإىل  الأطباء  رواتب  قلّ�ست 

»طبيب الطوارئ« الأقل من بينه اأقرانه الأطباء يف جممع 

الطّبي. ال�سلمانية 

ال�سلمانية«  »طوارئ  ق�سم  باأن  امل�سادر  واأفادت 

مقابل 42  زائر،  اإىل 1200  ما بني 800  يومًيا  ي�ستقبل 

طبًيا فقط موزعني على جميع النوبات الثالث عدا من هم 

يف الإجازة الأ�سبوعية.

غرفة  يف  الواحد  الطبيب  باأن  امل�سادر  وذكرت 

اإىل 65   40 بني  ما  الواحدة  النوبة  يعاين يف  الت�سنيف 

ا، وهو معّدل كبري جًدا واأعلى من املعدلت العاملية،  مري�سً

النوبة  املر�سى يعاين يف  الطبيب يف غرف معاجلة  واأّن 

الأطفال  ا، ويف غرف  مري�سً  35 اإىل   30 بني  ما  الواحدة 

يعاين الطبيب من 40 اإىل 45 مري�ض، وكل تلك الأرقام 

ويف  الطبيب  على  كبري  �سغط  يف  وتت�سبب  جًدا  عالية 

املر�سى  عن  الك�سف  تاأّخر  ويف  الطبية  اخلدمات  تراجع 

وتقدمي اخلدمات العالجية لهم.

الإنعا�ض يوجد فيه 8  اأن ق�سم  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 

اأ�سرة فقط يعاينها طبيب واحد، وغرفة الإنعا�ض العاجلة 

واحد  طبيب  يعاينهم  �سريًرا   14 فيها   »step« down
فقط.

وتقدمي  مر�سية  حالة  لأي  املعاينة  اأن  اإىل  لفتة 

الب�سيطة  احلالة  معاينة  واأن  وقًتا،  يتطلب  ال�ست�سارة 

�ساعة،  ربع  اإىل  دقائق   8 بني  يرتاوح  وقًتا  يتطلب  فقط 

الكبري بكفاءة  العدد  الطبيب معاينة ذلك  فكيف ي�ستطيع 

ال�ست�سارة  مدة  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت  عالية؟!،  ودّقة 

والتي ترتاوح ح�سب درجة احلالة احلرجة التي حتتاج 

اإىل معاينة ومتابعة وعالج م�ستمر اإىل احلالت الب�سيطة 

والتي حتتاج ما بني 8 دقائق اإىل ربع �ساعة.

ق�سم  تو�سعة  نحو  التوّجه  باأن  امل�سادر  وذكرت 

اهتمام  يقابله  اأن  يجب  ال�سلمانية  مب�ست�سفى  الطوارئ 

لكونهم  الأطباء  راأ�سهم  وعلى  العامل  الب�سري  بالكادر 

تطوير  عملية  لأي  واملرتكز  الرئي�سي  واملحّرك  الدينامو 

�سرورة  على  م�سّددًة  للمر�سى،  العالجية  اخلدمات  يف 

الكفاءات  و�سيما  الب�سري  بالعن�سر  الهتمام  م�ساعفة 

البحرينية.

الأق�سام  من  الطوارئ  ق�سم  اإن  امل�سادر  وقالت 

احليوية التي حتتاج لدقة �سديدة يف العمل، واإن اأي خطاأ 

الطبيب  حتميل  ويتم  عقباه،  يحمد  ل  الق�سم  يف  يح�سل 

جميع  توفري  من  لبّد  وبالتايل  الكاملة،  امل�سوؤولية  فيه 

مقدمة  الطبيب ويف  عمل  تنجح  التي  والعوامل  املحفزات 

ذلك زيادة عدد الأطباء ب�سكل عاجل، ول يكون ذلك اإّل من 

خالل حوافز قادرة على ا�ستقطاب الكفاءات.

واحــــــــدة ـــــة  ـــــوب ن يف  املـــــعـــــاجلـــــة  ــــغــــرفــــة  ب ــــا  ــــ�ــــسً مــــري  35 ــــن  ــــعــــاي ي الـــــــواحـــــــد  الــــطــــبــــيــــب 

خديجة العرادي:

قالت م�سادر من داخل ق�سم الطوارئ 

يعي�ش  الق�سم  اأن  الطبّي  ال�سلمانية  مبجّمع 

اأو�ساًعا �سعبة جًدا ب�سبب تراجع كبري يف 

عدد الكوادر الطبية العاملة بالق�سم، وفقدان 

البيئة اجلاذبة للعمل فيه، واإلغاء الكثري من 

ت�سببت  والتي  املالية  واحلوافر  االمتيازات 

يف خروج عدد كبري من الكفاءات، وك�سفت 

عن  »االأيام«  اأجرته  حتقيق  يف  امل�سادر 

االأربعة  االأ�سهر  خالل  اأطباء   10 ا�ستقالة 

ال�سديدة  امل�سّقة  ب�سبب  وذلك  املا�سية، 

وال�سغوطات الكبرية يف بيئة العمل، مقابل 

انخفا�ش كبري يف احلوافز واملزايا.

ال اأحد ي�سمع �سوتنا.. اأطباء »الطوارئ« يتحدثون لـ»االيام«:

نــعـمـل بــــال عـــالوة خـطـــر.. ورواتـبــا االأقـــــل

امل�سوؤولني  مع  توا�سلهم  وحول 

لإي�سال معاناتهم، قال طبيب اآخر »اجلميع 

يعرف معاناتنا وم�ساكلنا، ولكن ل يوجد 

اأنه منذ عامني  من ي�سمع �سوتنا، ويكفي 

مل يح�سل اأي اجتماع بني اأطباء الق�سم مع 

اأي م�سوؤول يف جممع ال�سلمانية الطبي«.

وفيما يتعلق باملخ�س�سات املالية لهم، 

قال اأحد الأطباء اإن املمر�ض ي�ستلم عالوة 

ل  العالوة  هذه  واإن  دينار،   100 خطر 

الطوارئ  اأن طبيب  ُت�سرف لهم، مو�سًحا 

للب�ض،  دينارين  تبلغ  عالوة  فقط  ي�ستلم 

و50 ديناًرا عالوة اجتماعية.

التي  ال�ستقالت  اإن  الأطباء  وقال 

ب�سبب  جاءت  الآن،  حتى  الق�سم  �سهدها 

ال�سغط الكبري من الناحية العالجية، اإىل 

جانب الكم الكبري من عدد املر�سى، والذي 

من  والتقدير  الدعم  وجود  عدم  يقابله 

جانب الإدارة مادًيا ومعنوًيا.

م�ّض  الرواتب  تقلي�ض  اأن  واأو�سحوا 

الأطباء  واأن  الق�سم،  يف  الأطباء  جميع 

قاموا مبخاطبة امل�سوؤولني يف امل�ست�سفيات 

رًدا  امل�سوؤولني  رد  كان  حيث  احلكومية، 

اإن�سائًيا يجحف حقوقهم بدون اأن يتطرق 

اأطباء  مل�سكلة  جذرية  حلول  اإيجاد  اإىل 

هذا  عن  والعدول  النق�ض  و�سد  الق�سم 

القرار.

اأحد  وقالوا باأن ق�سم الطوارئ يعترب 

حا�سًرا  وكان  احليوية،  الطبية  الأق�سام 

املهمة  والفعاليات  املنا�سبات  جميع  يف 

الالزمة،  ال�ستعدادات  توفري  خالل  من 

اأي مكافاأة منذ  الأطباء مل يت�سلّموا  اأن  اإّل 

املنا�سبات  يف  العمل  عن   2019 العام 

والفعاليات املهمة.

عن  �سديًدا  عزوًفا  هناك  اإن  وقالوا 

الأطباء  قبل  من  الطوارئ  ق�سم  العمل يف 

العربي،  البورد  على  واحلا�سلني  اجلدد 

نق�ض  من  يعاين  الق�سم  اأن  اإىل  لفتني 

 25 اإىل  يحتاج  الق�سم  اأن  موؤكدين  كبري، 

يف  الواحدة،  النوبة  يف  الأقل  على  طبيًبا 

حني اأن جمموع اأطباء الق�سم حالًيا حوايل 

الثالث  النوبات  على  موزعني  طبيًبا   40

الواحدة  النوبة  تقت�سر  والإجازات، حيث 

على 10 اأطباء فقط.

ق�سم  اإن  لالأيام  الأطباء  اأحد  وقال 

الواحدة  النوبة  يف  فيه  يعمل  الإنعا�ض 

طبيب واحد فقط، يف حني اأن املطلوب 3 

اأطباء على اأقل تقدير.

ال�سغط  ب�سبب  اأنه  اآخر  طبيب  وذكر 

الهائل، فاإن الكثري من الإجازات الأ�سبوعية 

الطبيب  واأن  العمل،  يف  الأطباء  يق�سيها 

يح�سل على اإجازة اأ�سبوعية مبعدل 3 اإىل 

4 اأيام فقط يف ال�سهر الواحد، وهو الأمر 

الذي يوؤثر �سلًبا على نف�سيات الأطباء.

مر�سى ل»االأيام« يروون ق�س�سهم:

�ساعات انتظار طويلة يف ممّرات الطوارئ

التقت »الأيام« عدًدا من املر�سى الذين 

ترّددوا موؤخًرا على ق�سم طوارئ ال�سلمانية 

النتظار  يف  معاناتهم  من  جزًءا  و�سردوا 

للح�سول على اخلدمات العالجية، كما كان 

التقت  حيث  الق�سم  خلارج  زيارة  لالأيام 

بع�ض املر�سى واأهاليهم.

ويف اأثناء الزيارة، قال ابن اأحد املر�سى 

الطبيب  على  الدخول  ينتظر  اإنه  لالأيام 

اأكرث من 3 �ساعات، بعد  مبعية والده منذ 

اأن مّت ت�سخي�سه يف اإحدى الغرف من قبل 

اإحدى املمر�سات والتي طلبت منه النتظار 

حلني مناداة ا�سمه.

�سديدة  اآلٍم  من  يعاين  باأنه  واأ�ساف 

»دودة  تكون  اأن  من  وخائف  البطن  اأ�سفل 

زائدة« وطلب من رجل الأمن اأكرث من مّرة 

�سرورة اأن يراجع الغرفة املعنية لت�سريع 

دون  �سحته  على  خوًفا  والده  اإدخال 

جدوى.

اإىل  ا�سطّر  اإّنه  الأ�سخا�ض  اأحد  وقال 

مغادرة الق�سم رغم اأّن ابنه يعاين من ك�سٍر 

البن  له، حيث كان  ب�سبب حادٍث تعّر�ض 

تاأّخرت  فيما  جًدا،  �سديدة  اآلم  من  يعاين 

ليقّرر  والت�سخي�ض،  الأ�سعة  اإجراءات 

�سريًعا اإخراج ابنه اإىل م�ست�سفى خا�ض.

لـالأيام  )هـ.م(  ال�سيدة  قالت  بدورها، 

ون�سف  �ساعتني  من  اأكرث  ق�ست  اإنها 

احلوادث  ق�سم  ال�سلمانية  م�ست�سفى  يف 

العالج، م�سرية  تتلقى  اأن  والطوارئ دون 

اإىل اأنها دخلت م�ساء الإثنني واأم�ست قرابة 

ثم  فقط  الت�سنيف  انتظار  يف  دقيقة   75

نحو 20 دقيقة للدخول على الطبيب.

لغرفة  حتويلي  »بعد  واأ�سافت: 

امل�ست�سفى  ممرات  يف  بقيت   A املعاجلة 

دون  �سريًرا  اأنتظر  اإ�سافية  �ساعة  ملدة 

الطبي حيث  الطاقم  من  اأي  بي  اأن يكرتث 

لت�سمم  البطن نتيجة  باأمل مربح يف  اأ�سعر 

تعر�ست له يف اأثناء تناويل وجبة من اأحد 

املطاعم اخلارجية«.

تقدمي  الأطباء رف�سوا  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الربوتوكول  اأن  مو�سحني  لها،  العالج 

الطبي ي�ستوجب احل�سول على �سرير اأولً 

العالج، حيث ل ميكن  اإعطاء  البدء يف  ثم 

اإعطاء العالج وقوًفا اأو على الكر�سي.

ا�سطررت  الأمل  �سدة  »ب�سبب  وقالت: 

لأحد  والذهاب  الطوارئ  من  اخلروج  اإىل 

جممع  من  القريبة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

ت�سجيلي  مت  حيث  الطبي،  ال�سلمانية 

للدخول ومعاجلتي يف اأقل من ربع �ساعة، 

اإ�سافية  ربع  اإل  �ساعة  للبقاء  وا�سطررت 

حلني انتهاء ال�سيالن املعالج يف يدي«.

تعاين  كانت  قلب  مري�سة  ذوو  و�سكا 

م�سحوبة  قلبها  دقات  يف  ا�سطرابات  من 

ح�سولها  تاأخر  من  تنف�ض  و�سيق  بتعرق 

على الرعاية ال�سحية، موؤكدين اأنها دخلت 

اإل  ظهًرا،  الواحدة  ال�ساعة  متام  الطوارئ 

طبية  معاينة  اأو  عالج  دون  غادرت  اأنها 

تقدموا  اأنهم  مو�سحني  الـ3:30،  ال�ساعة 

لهم  اأكد  الذي  النوبة  رئي�ض  اإىل  ب�سكوى 

املناوبني،  الأطباء  عدد  يف  نق�ض  وجود 

بتغطية  مكلف  فقط  واحًدا  طبيًبا  واأن 

عليهم  واأن   »A« والعالج  املتابعة  غرفة 

النتظار.

الطبيب في »طوارئ السلمانية«

مريض يوميا يعاينهم 
في نوبة واحدة

60-40

تراجع في 
االمتيازات المالية

األقل راتباً  بين %50
أقرانه في 

»السلمانية«

ساعة عمل أحيانًا 
في يوم واحد

16
ساعة عمل في 
اليوم الواحد

 12

ال.. عالوة خطر أو 
عالوة كوارث

4 –3
أيـــام

مجموع االجازات 
االسبوعية في الشهر

�سورة مت التقاطها حديثا الإحدى غرف ق�سم الطوارئ وتظهر تكد�ش املر�سى يف ممر الغرفة

أزمة قسم »طوارئ السلمانية«

ضغط يومي هائل 
وكادر طبي قليل

طبيب واحد لـ8 أسرة 
في غرفة االنعاش

طبيب.. في طريقهم 
لالستقالة

طبيب واحد لغرفة 
الحاالت الحرجة

أطباء استقالوا 
خالل 4 أشهر

طبيبان فـي قـسـم 
طــوارئ االطـفــال

10

12

زائر يوميا.. مقابل 42 طبيب فقط800 إلى 1200

يف جل�سٍة مع عدد من اأطبّاء ق�سم 

الطبّي،  ال�سلمانية  مبجّمع  الطوارئ 

مزيٌج من م�ساعر االأمل واالإحباط التي 

�سّجلها االأطبّاء، واخلوف على �سالمة 

الذي  الهائل  ال�سغط  ظّل  املر�سى يف 

يتعّر�سون له واال�سطرار للعمل يوميًا 

ملّدة 12 �ساعة، واأحياًنا ت�سل اإىل 16 

�ساعة.

عّب االأطباء لدى زيارتهم لـ»االأيام« 

اأ�سمائهم-  ذكر  جميًعا  -رف�سوا 

�سهر  يف  �سدر  لقرار  ا�ستيائهم  عن 

نوفمب املا�سي حول طريقة احت�ساب 

فقدانهم  يف  ت�سبّب  اإذ  »االأوفرتامي« 

حلوايل %50 من مرتباتهم ال�سهرية. 

الذي  اليومي  االإنهاك  جزاء  هذا  »هل 

الذي ال  ال�سديد  له وال�سغط  نتعّر�ش 

ن�ستطيع اأن ن�سفه«، هذا مال قاله اأحد 

واأ�ساف  االأمل،  ملوؤها  بزفرٍة  االأطباء 

الطوارئ،  ق�سم  يف  تعمل  اأّنك  »يكفي 

العالوات  من  عالوة  اأي  ت�ستلم  وال 

يف  الطوارئ  اأطباء  يت�سلّمها  التي 

خطر،  عالوة  كالتايل:  وهي  العامل، 

الكوارث  عالوة  عمل،  م�سّقة  عالوة 

فهذه  الندرة،  وعالوة  والطوارئ، 

العالوات االأربع حمرومون منها.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12111/pdf/INAF_20220605012117637.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/964321/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/964321/News.html


العدد:  12111

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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اأطباء يتحدثون لـ«االيام« عن »طوارئ ال�سلمانية«:

اأعداد كبرية للمر�سى و�ساعات عمل منهكة لالأطباء وايقاف عالواتهم

املهرة  الأطباء  فقدان  يف  ا�ستمّر  الق�سم  باأن  وقالت 

خالل ال�سنوات املا�سية،  ب�سبب عدد من الإجراءات التي 

اأم�سى  حتى  تقريًبا،  الن�سف  اإىل  الأطباء  رواتب  قلّ�ست 

»طبيب الطوارئ« الأقل من بينه اأقرانه الأطباء يف جممع 

الطّبي. ال�سلمانية 

ال�سلمانية«  »طوارئ  ق�سم  باأن  امل�سادر  واأفادت 

مقابل 42  زائر،  اإىل 1200  ما بني 800  يومًيا  ي�ستقبل 

طبًيا فقط موزعني على جميع النوبات الثالث عدا من هم 

يف الإجازة الأ�سبوعية.

غرفة  يف  الواحد  الطبيب  باأن  امل�سادر  وذكرت 

اإىل 65   40 بني  ما  الواحدة  النوبة  يعاين يف  الت�سنيف 

ا، وهو معّدل كبري جًدا واأعلى من املعدلت العاملية،  مري�سً

النوبة  املر�سى يعاين يف  الطبيب يف غرف معاجلة  واأّن 

الأطفال  ا، ويف غرف  مري�سً  35 اإىل   30 بني  ما  الواحدة 

يعاين الطبيب من 40 اإىل 45 مري�ض، وكل تلك الأرقام 

ويف  الطبيب  على  كبري  �سغط  يف  وتت�سبب  جًدا  عالية 

املر�سى  عن  الك�سف  تاأّخر  ويف  الطبية  اخلدمات  تراجع 

وتقدمي اخلدمات العالجية لهم.

الإنعا�ض يوجد فيه 8  اأن ق�سم  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 

اأ�سرة فقط يعاينها طبيب واحد، وغرفة الإنعا�ض العاجلة 

واحد  طبيب  يعاينهم  �سريًرا   14 فيها   »step« down
فقط.

وتقدمي  مر�سية  حالة  لأي  املعاينة  اأن  اإىل  لفتة 

الب�سيطة  احلالة  معاينة  واأن  وقًتا،  يتطلب  ال�ست�سارة 

�ساعة،  ربع  اإىل  دقائق   8 بني  يرتاوح  وقًتا  يتطلب  فقط 

الكبري بكفاءة  العدد  الطبيب معاينة ذلك  فكيف ي�ستطيع 

ال�ست�سارة  مدة  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت  عالية؟!،  ودّقة 

والتي ترتاوح ح�سب درجة احلالة احلرجة التي حتتاج 

اإىل معاينة ومتابعة وعالج م�ستمر اإىل احلالت الب�سيطة 

والتي حتتاج ما بني 8 دقائق اإىل ربع �ساعة.

ق�سم  تو�سعة  نحو  التوّجه  باأن  امل�سادر  وذكرت 

اهتمام  يقابله  اأن  يجب  ال�سلمانية  مب�ست�سفى  الطوارئ 

لكونهم  الأطباء  راأ�سهم  وعلى  العامل  الب�سري  بالكادر 

تطوير  عملية  لأي  واملرتكز  الرئي�سي  واملحّرك  الدينامو 

�سرورة  على  م�سّددًة  للمر�سى،  العالجية  اخلدمات  يف 

الكفاءات  و�سيما  الب�سري  بالعن�سر  الهتمام  م�ساعفة 

البحرينية.

الأق�سام  من  الطوارئ  ق�سم  اإن  امل�سادر  وقالت 

احليوية التي حتتاج لدقة �سديدة يف العمل، واإن اأي خطاأ 

الطبيب  حتميل  ويتم  عقباه،  يحمد  ل  الق�سم  يف  يح�سل 

جميع  توفري  من  لبّد  وبالتايل  الكاملة،  امل�سوؤولية  فيه 

مقدمة  الطبيب ويف  عمل  تنجح  التي  والعوامل  املحفزات 

ذلك زيادة عدد الأطباء ب�سكل عاجل، ول يكون ذلك اإّل من 

خالل حوافز قادرة على ا�ستقطاب الكفاءات.

واحــــــــدة ـــــة  ـــــوب ن يف  املـــــعـــــاجلـــــة  ــــغــــرفــــة  ب ــــا  ــــ�ــــسً مــــري  35 ــــن  ــــعــــاي ي الـــــــواحـــــــد  الــــطــــبــــيــــب 

خديجة العرادي:

قالت م�سادر من داخل ق�سم الطوارئ 

يعي�ش  الق�سم  اأن  الطبّي  ال�سلمانية  مبجّمع 

اأو�ساًعا �سعبة جًدا ب�سبب تراجع كبري يف 

عدد الكوادر الطبية العاملة بالق�سم، وفقدان 

البيئة اجلاذبة للعمل فيه، واإلغاء الكثري من 

ت�سببت  والتي  املالية  واحلوافر  االمتيازات 

يف خروج عدد كبري من الكفاءات، وك�سفت 

عن  »االأيام«  اأجرته  حتقيق  يف  امل�سادر 

االأربعة  االأ�سهر  خالل  اأطباء   10 ا�ستقالة 

ال�سديدة  امل�سّقة  ب�سبب  وذلك  املا�سية، 

وال�سغوطات الكبرية يف بيئة العمل، مقابل 

انخفا�ش كبري يف احلوافز واملزايا.

ال اأحد ي�سمع �سوتنا.. اأطباء »الطوارئ« يتحدثون لـ»االيام«:

نــعـمـل بــــال عـــالوة خـطـــر.. ورواتـبــا االأقـــــل

امل�سوؤولني  مع  توا�سلهم  وحول 

لإي�سال معاناتهم، قال طبيب اآخر »اجلميع 

يعرف معاناتنا وم�ساكلنا، ولكن ل يوجد 

اأنه منذ عامني  من ي�سمع �سوتنا، ويكفي 

مل يح�سل اأي اجتماع بني اأطباء الق�سم مع 

اأي م�سوؤول يف جممع ال�سلمانية الطبي«.

وفيما يتعلق باملخ�س�سات املالية لهم، 

قال اأحد الأطباء اإن املمر�ض ي�ستلم عالوة 

ل  العالوة  هذه  واإن  دينار،   100 خطر 

الطوارئ  اأن طبيب  ُت�سرف لهم، مو�سًحا 

للب�ض،  دينارين  تبلغ  عالوة  فقط  ي�ستلم 

و50 ديناًرا عالوة اجتماعية.

التي  ال�ستقالت  اإن  الأطباء  وقال 

ب�سبب  جاءت  الآن،  حتى  الق�سم  �سهدها 

ال�سغط الكبري من الناحية العالجية، اإىل 

جانب الكم الكبري من عدد املر�سى، والذي 

من  والتقدير  الدعم  وجود  عدم  يقابله 

جانب الإدارة مادًيا ومعنوًيا.

م�ّض  الرواتب  تقلي�ض  اأن  واأو�سحوا 

الأطباء  واأن  الق�سم،  يف  الأطباء  جميع 

قاموا مبخاطبة امل�سوؤولني يف امل�ست�سفيات 

رًدا  امل�سوؤولني  رد  كان  حيث  احلكومية، 

اإن�سائًيا يجحف حقوقهم بدون اأن يتطرق 

اأطباء  مل�سكلة  جذرية  حلول  اإيجاد  اإىل 

هذا  عن  والعدول  النق�ض  و�سد  الق�سم 

القرار.

اأحد  وقالوا باأن ق�سم الطوارئ يعترب 

حا�سًرا  وكان  احليوية،  الطبية  الأق�سام 

املهمة  والفعاليات  املنا�سبات  جميع  يف 

الالزمة،  ال�ستعدادات  توفري  خالل  من 

اأي مكافاأة منذ  الأطباء مل يت�سلّموا  اأن  اإّل 

املنا�سبات  يف  العمل  عن   2019 العام 

والفعاليات املهمة.

عن  �سديًدا  عزوًفا  هناك  اإن  وقالوا 

الأطباء  قبل  من  الطوارئ  ق�سم  العمل يف 

العربي،  البورد  على  واحلا�سلني  اجلدد 

نق�ض  من  يعاين  الق�سم  اأن  اإىل  لفتني 

 25 اإىل  يحتاج  الق�سم  اأن  موؤكدين  كبري، 

يف  الواحدة،  النوبة  يف  الأقل  على  طبيًبا 

حني اأن جمموع اأطباء الق�سم حالًيا حوايل 

الثالث  النوبات  على  موزعني  طبيًبا   40

الواحدة  النوبة  تقت�سر  والإجازات، حيث 

على 10 اأطباء فقط.

ق�سم  اإن  لالأيام  الأطباء  اأحد  وقال 

الواحدة  النوبة  يف  فيه  يعمل  الإنعا�ض 

طبيب واحد فقط، يف حني اأن املطلوب 3 

اأطباء على اأقل تقدير.

ال�سغط  ب�سبب  اأنه  اآخر  طبيب  وذكر 

الهائل، فاإن الكثري من الإجازات الأ�سبوعية 

الطبيب  واأن  العمل،  يف  الأطباء  يق�سيها 

يح�سل على اإجازة اأ�سبوعية مبعدل 3 اإىل 

4 اأيام فقط يف ال�سهر الواحد، وهو الأمر 

الذي يوؤثر �سلًبا على نف�سيات الأطباء.

مر�سى ل»االأيام« يروون ق�س�سهم:

�ساعات انتظار طويلة يف ممّرات الطوارئ

التقت »الأيام« عدًدا من املر�سى الذين 

ترّددوا موؤخًرا على ق�سم طوارئ ال�سلمانية 

النتظار  يف  معاناتهم  من  جزًءا  و�سردوا 

للح�سول على اخلدمات العالجية، كما كان 

التقت  حيث  الق�سم  خلارج  زيارة  لالأيام 

بع�ض املر�سى واأهاليهم.

ويف اأثناء الزيارة، قال ابن اأحد املر�سى 

الطبيب  على  الدخول  ينتظر  اإنه  لالأيام 

اأكرث من 3 �ساعات، بعد  مبعية والده منذ 

اأن مّت ت�سخي�سه يف اإحدى الغرف من قبل 

اإحدى املمر�سات والتي طلبت منه النتظار 

حلني مناداة ا�سمه.

�سديدة  اآلٍم  من  يعاين  باأنه  واأ�ساف 

»دودة  تكون  اأن  من  وخائف  البطن  اأ�سفل 

زائدة« وطلب من رجل الأمن اأكرث من مّرة 

�سرورة اأن يراجع الغرفة املعنية لت�سريع 

دون  �سحته  على  خوًفا  والده  اإدخال 

جدوى.

اإىل  ا�سطّر  اإّنه  الأ�سخا�ض  اأحد  وقال 

مغادرة الق�سم رغم اأّن ابنه يعاين من ك�سٍر 

البن  له، حيث كان  ب�سبب حادٍث تعّر�ض 

تاأّخرت  فيما  جًدا،  �سديدة  اآلم  من  يعاين 

ليقّرر  والت�سخي�ض،  الأ�سعة  اإجراءات 

�سريًعا اإخراج ابنه اإىل م�ست�سفى خا�ض.

لـالأيام  )هـ.م(  ال�سيدة  قالت  بدورها، 

ون�سف  �ساعتني  من  اأكرث  ق�ست  اإنها 

احلوادث  ق�سم  ال�سلمانية  م�ست�سفى  يف 

العالج، م�سرية  تتلقى  اأن  والطوارئ دون 

اإىل اأنها دخلت م�ساء الإثنني واأم�ست قرابة 

ثم  فقط  الت�سنيف  انتظار  يف  دقيقة   75

نحو 20 دقيقة للدخول على الطبيب.

لغرفة  حتويلي  »بعد  واأ�سافت: 

امل�ست�سفى  ممرات  يف  بقيت   A املعاجلة 

دون  �سريًرا  اأنتظر  اإ�سافية  �ساعة  ملدة 

الطبي حيث  الطاقم  من  اأي  بي  اأن يكرتث 

لت�سمم  البطن نتيجة  باأمل مربح يف  اأ�سعر 

تعر�ست له يف اأثناء تناويل وجبة من اأحد 

املطاعم اخلارجية«.

تقدمي  الأطباء رف�سوا  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الربوتوكول  اأن  مو�سحني  لها،  العالج 

الطبي ي�ستوجب احل�سول على �سرير اأولً 

العالج، حيث ل ميكن  اإعطاء  البدء يف  ثم 

اإعطاء العالج وقوًفا اأو على الكر�سي.

ا�سطررت  الأمل  �سدة  »ب�سبب  وقالت: 

لأحد  والذهاب  الطوارئ  من  اخلروج  اإىل 

جممع  من  القريبة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

ت�سجيلي  مت  حيث  الطبي،  ال�سلمانية 

للدخول ومعاجلتي يف اأقل من ربع �ساعة، 

اإ�سافية  ربع  اإل  �ساعة  للبقاء  وا�سطررت 

حلني انتهاء ال�سيالن املعالج يف يدي«.

تعاين  كانت  قلب  مري�سة  ذوو  و�سكا 

م�سحوبة  قلبها  دقات  يف  ا�سطرابات  من 

ح�سولها  تاأخر  من  تنف�ض  و�سيق  بتعرق 

على الرعاية ال�سحية، موؤكدين اأنها دخلت 

اإل  ظهًرا،  الواحدة  ال�ساعة  متام  الطوارئ 

طبية  معاينة  اأو  عالج  دون  غادرت  اأنها 

تقدموا  اأنهم  مو�سحني  الـ3:30،  ال�ساعة 

لهم  اأكد  الذي  النوبة  رئي�ض  اإىل  ب�سكوى 

املناوبني،  الأطباء  عدد  يف  نق�ض  وجود 

بتغطية  مكلف  فقط  واحًدا  طبيًبا  واأن 

عليهم  واأن   »A« والعالج  املتابعة  غرفة 

النتظار.

الطبيب في »طوارئ السلمانية«

مريض يوميا يعاينهم 
في نوبة واحدة

60-40

تراجع في 
االمتيازات المالية

األقل راتباً  بين %50
أقرانه في 

»السلمانية«

ساعة عمل أحيانًا 
في يوم واحد

16
ساعة عمل في 
اليوم الواحد

 12

ال.. عالوة خطر أو 
عالوة كوارث

4 –3
أيـــام

مجموع االجازات 
االسبوعية في الشهر

�سورة مت التقاطها حديثا الإحدى غرف ق�سم الطوارئ وتظهر تكد�ش املر�سى يف ممر الغرفة

أزمة قسم »طوارئ السلمانية«

ضغط يومي هائل 
وكادر طبي قليل

طبيب واحد لـ8 أسرة 
في غرفة االنعاش

طبيب.. في طريقهم 
لالستقالة

طبيب واحد لغرفة 
الحاالت الحرجة

أطباء استقالوا 
خالل 4 أشهر

طبيبان فـي قـسـم 
طــوارئ االطـفــال

10

12

زائر يوميا.. مقابل 42 طبيب فقط800 إلى 1200

يف جل�سٍة مع عدد من اأطبّاء ق�سم 

الطبّي،  ال�سلمانية  مبجّمع  الطوارئ 

مزيٌج من م�ساعر االأمل واالإحباط التي 

�سّجلها االأطبّاء، واخلوف على �سالمة 

الذي  الهائل  ال�سغط  ظّل  املر�سى يف 

يتعّر�سون له واال�سطرار للعمل يوميًا 

ملّدة 12 �ساعة، واأحياًنا ت�سل اإىل 16 

�ساعة.

عّب االأطباء لدى زيارتهم لـ»االأيام« 

اأ�سمائهم-  ذكر  جميًعا  -رف�سوا 

�سهر  يف  �سدر  لقرار  ا�ستيائهم  عن 

نوفمب املا�سي حول طريقة احت�ساب 

فقدانهم  يف  ت�سبّب  اإذ  »االأوفرتامي« 

حلوايل %50 من مرتباتهم ال�سهرية. 

الذي  اليومي  االإنهاك  جزاء  هذا  »هل 

الذي ال  ال�سديد  له وال�سغط  نتعّر�ش 

ن�ستطيع اأن ن�سفه«، هذا مال قاله اأحد 

واأ�ساف  االأمل،  ملوؤها  بزفرٍة  االأطباء 

الطوارئ،  ق�سم  يف  تعمل  اأّنك  »يكفي 

العالوات  من  عالوة  اأي  ت�ستلم  وال 

يف  الطوارئ  اأطباء  يت�سلّمها  التي 

خطر،  عالوة  كالتايل:  وهي  العامل، 

الكوارث  عالوة  عمل،  م�سّقة  عالوة 

فهذه  الندرة،  وعالوة  والطوارئ، 

العالوات االأربع حمرومون منها.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12111/pdf/INAF_20220605012117637.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/964320/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اأطباء يتحدثون لـ«االيام« عن »طوارئ ال�سلمانية«:

اأعداد كبرية للمر�سى و�ساعات عمل منهكة لالأطباء وايقاف عالواتهم

املهرة  الأطباء  فقدان  يف  ا�ستمّر  الق�سم  باأن  وقالت 

خالل ال�سنوات املا�سية،  ب�سبب عدد من الإجراءات التي 

اأم�سى  حتى  تقريًبا،  الن�سف  اإىل  الأطباء  رواتب  قلّ�ست 

»طبيب الطوارئ« الأقل من بينه اأقرانه الأطباء يف جممع 

الطّبي. ال�سلمانية 

ال�سلمانية«  »طوارئ  ق�سم  باأن  امل�سادر  واأفادت 

مقابل 42  زائر،  اإىل 1200  ما بني 800  يومًيا  ي�ستقبل 

طبًيا فقط موزعني على جميع النوبات الثالث عدا من هم 

يف الإجازة الأ�سبوعية.

غرفة  يف  الواحد  الطبيب  باأن  امل�سادر  وذكرت 

اإىل 65   40 بني  ما  الواحدة  النوبة  يعاين يف  الت�سنيف 

ا، وهو معّدل كبري جًدا واأعلى من املعدلت العاملية،  مري�سً

النوبة  املر�سى يعاين يف  الطبيب يف غرف معاجلة  واأّن 

الأطفال  ا، ويف غرف  مري�سً  35 اإىل   30 بني  ما  الواحدة 

يعاين الطبيب من 40 اإىل 45 مري�ض، وكل تلك الأرقام 

ويف  الطبيب  على  كبري  �سغط  يف  وتت�سبب  جًدا  عالية 

املر�سى  عن  الك�سف  تاأّخر  ويف  الطبية  اخلدمات  تراجع 

وتقدمي اخلدمات العالجية لهم.

الإنعا�ض يوجد فيه 8  اأن ق�سم  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت 

اأ�سرة فقط يعاينها طبيب واحد، وغرفة الإنعا�ض العاجلة 

واحد  طبيب  يعاينهم  �سريًرا   14 فيها   »step« down
فقط.

وتقدمي  مر�سية  حالة  لأي  املعاينة  اأن  اإىل  لفتة 

الب�سيطة  احلالة  معاينة  واأن  وقًتا،  يتطلب  ال�ست�سارة 

�ساعة،  ربع  اإىل  دقائق   8 بني  يرتاوح  وقًتا  يتطلب  فقط 

الكبري بكفاءة  العدد  الطبيب معاينة ذلك  فكيف ي�ستطيع 

ال�ست�سارة  مدة  اأن  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت  عالية؟!،  ودّقة 

والتي ترتاوح ح�سب درجة احلالة احلرجة التي حتتاج 

اإىل معاينة ومتابعة وعالج م�ستمر اإىل احلالت الب�سيطة 

والتي حتتاج ما بني 8 دقائق اإىل ربع �ساعة.

ق�سم  تو�سعة  نحو  التوّجه  باأن  امل�سادر  وذكرت 

اهتمام  يقابله  اأن  يجب  ال�سلمانية  مب�ست�سفى  الطوارئ 

لكونهم  الأطباء  راأ�سهم  وعلى  العامل  الب�سري  بالكادر 

تطوير  عملية  لأي  واملرتكز  الرئي�سي  واملحّرك  الدينامو 

�سرورة  على  م�سّددًة  للمر�سى،  العالجية  اخلدمات  يف 

الكفاءات  و�سيما  الب�سري  بالعن�سر  الهتمام  م�ساعفة 

البحرينية.

الأق�سام  من  الطوارئ  ق�سم  اإن  امل�سادر  وقالت 

احليوية التي حتتاج لدقة �سديدة يف العمل، واإن اأي خطاأ 

الطبيب  حتميل  ويتم  عقباه،  يحمد  ل  الق�سم  يف  يح�سل 

جميع  توفري  من  لبّد  وبالتايل  الكاملة،  امل�سوؤولية  فيه 

مقدمة  الطبيب ويف  عمل  تنجح  التي  والعوامل  املحفزات 

ذلك زيادة عدد الأطباء ب�سكل عاجل، ول يكون ذلك اإّل من 

خالل حوافز قادرة على ا�ستقطاب الكفاءات.

واحــــــــدة ـــــة  ـــــوب ن يف  املـــــعـــــاجلـــــة  ــــغــــرفــــة  ب ــــا  ــــ�ــــسً مــــري  35 ــــن  ــــعــــاي ي الـــــــواحـــــــد  الــــطــــبــــيــــب 

خديجة العرادي:

قالت م�سادر من داخل ق�سم الطوارئ 

يعي�ش  الق�سم  اأن  الطبّي  ال�سلمانية  مبجّمع 

اأو�ساًعا �سعبة جًدا ب�سبب تراجع كبري يف 

عدد الكوادر الطبية العاملة بالق�سم، وفقدان 

البيئة اجلاذبة للعمل فيه، واإلغاء الكثري من 

ت�سببت  والتي  املالية  واحلوافر  االمتيازات 

يف خروج عدد كبري من الكفاءات، وك�سفت 

عن  »االأيام«  اأجرته  حتقيق  يف  امل�سادر 

االأربعة  االأ�سهر  خالل  اأطباء   10 ا�ستقالة 

ال�سديدة  امل�سّقة  ب�سبب  وذلك  املا�سية، 

وال�سغوطات الكبرية يف بيئة العمل، مقابل 

انخفا�ش كبري يف احلوافز واملزايا.

ال اأحد ي�سمع �سوتنا.. اأطباء »الطوارئ« يتحدثون لـ»االيام«:

نــعـمـل بــــال عـــالوة خـطـــر.. ورواتـبــا االأقـــــل

امل�سوؤولني  مع  توا�سلهم  وحول 

لإي�سال معاناتهم، قال طبيب اآخر »اجلميع 

يعرف معاناتنا وم�ساكلنا، ولكن ل يوجد 

اأنه منذ عامني  من ي�سمع �سوتنا، ويكفي 

مل يح�سل اأي اجتماع بني اأطباء الق�سم مع 

اأي م�سوؤول يف جممع ال�سلمانية الطبي«.

وفيما يتعلق باملخ�س�سات املالية لهم، 

قال اأحد الأطباء اإن املمر�ض ي�ستلم عالوة 

ل  العالوة  هذه  واإن  دينار،   100 خطر 

الطوارئ  اأن طبيب  ُت�سرف لهم، مو�سًحا 

للب�ض،  دينارين  تبلغ  عالوة  فقط  ي�ستلم 

و50 ديناًرا عالوة اجتماعية.

التي  ال�ستقالت  اإن  الأطباء  وقال 

ب�سبب  جاءت  الآن،  حتى  الق�سم  �سهدها 

ال�سغط الكبري من الناحية العالجية، اإىل 

جانب الكم الكبري من عدد املر�سى، والذي 

من  والتقدير  الدعم  وجود  عدم  يقابله 

جانب الإدارة مادًيا ومعنوًيا.

م�ّض  الرواتب  تقلي�ض  اأن  واأو�سحوا 

الأطباء  واأن  الق�سم،  يف  الأطباء  جميع 

قاموا مبخاطبة امل�سوؤولني يف امل�ست�سفيات 

رًدا  امل�سوؤولني  رد  كان  حيث  احلكومية، 

اإن�سائًيا يجحف حقوقهم بدون اأن يتطرق 

اأطباء  مل�سكلة  جذرية  حلول  اإيجاد  اإىل 

هذا  عن  والعدول  النق�ض  و�سد  الق�سم 

القرار.

اأحد  وقالوا باأن ق�سم الطوارئ يعترب 

حا�سًرا  وكان  احليوية،  الطبية  الأق�سام 

املهمة  والفعاليات  املنا�سبات  جميع  يف 

الالزمة،  ال�ستعدادات  توفري  خالل  من 

اأي مكافاأة منذ  الأطباء مل يت�سلّموا  اأن  اإّل 

املنا�سبات  يف  العمل  عن   2019 العام 

والفعاليات املهمة.

عن  �سديًدا  عزوًفا  هناك  اإن  وقالوا 

الأطباء  قبل  من  الطوارئ  ق�سم  العمل يف 

العربي،  البورد  على  واحلا�سلني  اجلدد 

نق�ض  من  يعاين  الق�سم  اأن  اإىل  لفتني 

 25 اإىل  يحتاج  الق�سم  اأن  موؤكدين  كبري، 

يف  الواحدة،  النوبة  يف  الأقل  على  طبيًبا 

حني اأن جمموع اأطباء الق�سم حالًيا حوايل 

الثالث  النوبات  على  موزعني  طبيًبا   40

الواحدة  النوبة  تقت�سر  والإجازات، حيث 

على 10 اأطباء فقط.

ق�سم  اإن  لالأيام  الأطباء  اأحد  وقال 

الواحدة  النوبة  يف  فيه  يعمل  الإنعا�ض 

طبيب واحد فقط، يف حني اأن املطلوب 3 

اأطباء على اأقل تقدير.

ال�سغط  ب�سبب  اأنه  اآخر  طبيب  وذكر 

الهائل، فاإن الكثري من الإجازات الأ�سبوعية 

الطبيب  واأن  العمل،  يف  الأطباء  يق�سيها 

يح�سل على اإجازة اأ�سبوعية مبعدل 3 اإىل 

4 اأيام فقط يف ال�سهر الواحد، وهو الأمر 

الذي يوؤثر �سلًبا على نف�سيات الأطباء.

مر�سى ل»االأيام« يروون ق�س�سهم:

�ساعات انتظار طويلة يف ممّرات الطوارئ

التقت »الأيام« عدًدا من املر�سى الذين 

ترّددوا موؤخًرا على ق�سم طوارئ ال�سلمانية 

النتظار  يف  معاناتهم  من  جزًءا  و�سردوا 

للح�سول على اخلدمات العالجية، كما كان 

التقت  حيث  الق�سم  خلارج  زيارة  لالأيام 

بع�ض املر�سى واأهاليهم.

ويف اأثناء الزيارة، قال ابن اأحد املر�سى 

الطبيب  على  الدخول  ينتظر  اإنه  لالأيام 

اأكرث من 3 �ساعات، بعد  مبعية والده منذ 

اأن مّت ت�سخي�سه يف اإحدى الغرف من قبل 

اإحدى املمر�سات والتي طلبت منه النتظار 

حلني مناداة ا�سمه.

�سديدة  اآلٍم  من  يعاين  باأنه  واأ�ساف 

»دودة  تكون  اأن  من  وخائف  البطن  اأ�سفل 

زائدة« وطلب من رجل الأمن اأكرث من مّرة 

�سرورة اأن يراجع الغرفة املعنية لت�سريع 

دون  �سحته  على  خوًفا  والده  اإدخال 

جدوى.

اإىل  ا�سطّر  اإّنه  الأ�سخا�ض  اأحد  وقال 

مغادرة الق�سم رغم اأّن ابنه يعاين من ك�سٍر 

البن  له، حيث كان  ب�سبب حادٍث تعّر�ض 

تاأّخرت  فيما  جًدا،  �سديدة  اآلم  من  يعاين 

ليقّرر  والت�سخي�ض،  الأ�سعة  اإجراءات 

�سريًعا اإخراج ابنه اإىل م�ست�سفى خا�ض.

لـالأيام  )هـ.م(  ال�سيدة  قالت  بدورها، 

ون�سف  �ساعتني  من  اأكرث  ق�ست  اإنها 

احلوادث  ق�سم  ال�سلمانية  م�ست�سفى  يف 

العالج، م�سرية  تتلقى  اأن  والطوارئ دون 

اإىل اأنها دخلت م�ساء الإثنني واأم�ست قرابة 

ثم  فقط  الت�سنيف  انتظار  يف  دقيقة   75

نحو 20 دقيقة للدخول على الطبيب.

لغرفة  حتويلي  »بعد  واأ�سافت: 

امل�ست�سفى  ممرات  يف  بقيت   A املعاجلة 

دون  �سريًرا  اأنتظر  اإ�سافية  �ساعة  ملدة 

الطبي حيث  الطاقم  من  اأي  بي  اأن يكرتث 

لت�سمم  البطن نتيجة  باأمل مربح يف  اأ�سعر 

تعر�ست له يف اأثناء تناويل وجبة من اأحد 

املطاعم اخلارجية«.

تقدمي  الأطباء رف�سوا  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الربوتوكول  اأن  مو�سحني  لها،  العالج 

الطبي ي�ستوجب احل�سول على �سرير اأولً 

العالج، حيث ل ميكن  اإعطاء  البدء يف  ثم 

اإعطاء العالج وقوًفا اأو على الكر�سي.

ا�سطررت  الأمل  �سدة  »ب�سبب  وقالت: 

لأحد  والذهاب  الطوارئ  من  اخلروج  اإىل 

جممع  من  القريبة  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

ت�سجيلي  مت  حيث  الطبي،  ال�سلمانية 

للدخول ومعاجلتي يف اأقل من ربع �ساعة، 

اإ�سافية  ربع  اإل  �ساعة  للبقاء  وا�سطررت 

حلني انتهاء ال�سيالن املعالج يف يدي«.

تعاين  كانت  قلب  مري�سة  ذوو  و�سكا 

م�سحوبة  قلبها  دقات  يف  ا�سطرابات  من 

ح�سولها  تاأخر  من  تنف�ض  و�سيق  بتعرق 

على الرعاية ال�سحية، موؤكدين اأنها دخلت 

اإل  ظهًرا،  الواحدة  ال�ساعة  متام  الطوارئ 

طبية  معاينة  اأو  عالج  دون  غادرت  اأنها 

تقدموا  اأنهم  مو�سحني  الـ3:30،  ال�ساعة 

لهم  اأكد  الذي  النوبة  رئي�ض  اإىل  ب�سكوى 

املناوبني،  الأطباء  عدد  يف  نق�ض  وجود 

بتغطية  مكلف  فقط  واحًدا  طبيًبا  واأن 

عليهم  واأن   »A« والعالج  املتابعة  غرفة 

النتظار.

الطبيب في »طوارئ السلمانية«

مريض يوميا يعاينهم 
في نوبة واحدة

60-40

تراجع في 
االمتيازات المالية

األقل راتباً  بين %50
أقرانه في 

»السلمانية«

ساعة عمل أحيانًا 
في يوم واحد

16
ساعة عمل في 
اليوم الواحد

 12

ال.. عالوة خطر أو 
عالوة كوارث

4 –3
أيـــام

مجموع االجازات 
االسبوعية في الشهر

�سورة مت التقاطها حديثا الإحدى غرف ق�سم الطوارئ وتظهر تكد�ش املر�سى يف ممر الغرفة

أزمة قسم »طوارئ السلمانية«

ضغط يومي هائل 
وكادر طبي قليل

طبيب واحد لـ8 أسرة 
في غرفة االنعاش

طبيب.. في طريقهم 
لالستقالة

طبيب واحد لغرفة 
الحاالت الحرجة

أطباء استقالوا 
خالل 4 أشهر

طبيبان فـي قـسـم 
طــوارئ االطـفــال

10

12

زائر يوميا.. مقابل 42 طبيب فقط800 إلى 1200

يف جل�سٍة مع عدد من اأطبّاء ق�سم 

الطبّي،  ال�سلمانية  مبجّمع  الطوارئ 

مزيٌج من م�ساعر االأمل واالإحباط التي 

�سّجلها االأطبّاء، واخلوف على �سالمة 

الذي  الهائل  ال�سغط  ظّل  املر�سى يف 

يتعّر�سون له واال�سطرار للعمل يوميًا 

ملّدة 12 �ساعة، واأحياًنا ت�سل اإىل 16 

�ساعة.

عّب االأطباء لدى زيارتهم لـ»االأيام« 

اأ�سمائهم-  ذكر  جميًعا  -رف�سوا 

�سهر  يف  �سدر  لقرار  ا�ستيائهم  عن 

نوفمب املا�سي حول طريقة احت�ساب 

فقدانهم  يف  ت�سبّب  اإذ  »االأوفرتامي« 

حلوايل %50 من مرتباتهم ال�سهرية. 

الذي  اليومي  االإنهاك  جزاء  هذا  »هل 

الذي ال  ال�سديد  له وال�سغط  نتعّر�ش 

ن�ستطيع اأن ن�سفه«، هذا مال قاله اأحد 

واأ�ساف  االأمل،  ملوؤها  بزفرٍة  االأطباء 

الطوارئ،  ق�سم  يف  تعمل  اأّنك  »يكفي 

العالوات  من  عالوة  اأي  ت�ستلم  وال 

يف  الطوارئ  اأطباء  يت�سلّمها  التي 

خطر،  عالوة  كالتايل:  وهي  العامل، 

الكوارث  عالوة  عمل،  م�سّقة  عالوة 

فهذه  الندرة،  وعالوة  والطوارئ، 

العالوات االأربع حمرومون منها.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12111/pdf/INAF_20220605012117637.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/964319/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  5

Link

Link

P  4

Link

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 17  |   العــدد 6021   |  األحــد 06 ذو القعــدة 1443هـــ  |  Sun 05 Jun 2022أخبار الوطن

بمشاركة 250 فنانًا و600 عمل إبداعي

محافظ العاصمة يفتتح معرض »إشراقة المستقبل«

 افتتح محافظ العاصمة الش��يخ راش��د بن عبدالرحمن 
آل خليفة، المعرض التشكيلي السنوي ال�11 للمحافظة 
تحت عنوان »إش��راقة المس��تقبل« في مجمع الس��يف 
بالمنامة، والذي سيس��تمر لمدة أسبوع بمشاركة 250 
فنانًا من 17 جنس��ية مختلفة باإلضاف��ة إلى البحرين، 
حي��ث ت��م عرض أكث��ر م��ن 600 عمل فن��ي وإبداعي، 

بحضور مجموعة من الفنانين والمهتمين.
وقال: »يس��عدنا رعاية المعرض، والذي أضحى موعدًا 
رئيس��ًا وهامًا في رزنامة الفنانين ل��دوره في جمعهم 
ضم��ن ملتق��ى يعرض أجم��ل األعم��ال الفني��ة التي 
يقدمه��ا نخب��ة من الفناني��ن والموهوبي��ن من داخل 
وخارج مملكة البحرين للجمهور المتذوق للفن الرفيع«.

وأض��اف، أن مواصل��ة محافظة العاصم��ة دعم ورعاية 
المع��ارض الفني��ة والفناني��ن البحرينيي��ن، يأتي من 

منطل��ق حرصها على دعم الح��راك الفني في المملكة، 
ولتحفي��ز الموهوبي��ن والفناني��ن وتش��جيعهم عل��ى 
االس��تثمار ف��ي طاقاتهم ف��ي المجال الفن��ي، إضافة 
إلتاح��ة الفرصة أمام الفنانين لتقدي��م أعمالهم التي 
تبرز المعالم التراثية والحضارية والثقافية في البحرين 
عبر لوحات وأعمال فنية مميزة تبين مدى التطور الذي 

وصلت إليه الفنون التشكيلية في المملكة.
وأع��رب الش��يخ راش��د ب��ن عبدالرحم��ن ع��ن اعتزازه 
بمس��اهمة الفناني��ن ف��ي إب��راز اإلب��داع والف��ن عبر 
أعماله��م الفنية واللوح��ات التش��كيلية التي تعكس 
إنتاجهم الفني الراقي خالل المعرض، موجهًا بالش��كر 
إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المعرض الفني، وإلى 
كافة الجهات الداعمة والراعية وجميع المساهمين في 

نجاح هذا الحدث.

مباحثات لزيادة الرقعة الخضراء بالمراكز الصحية
قامت الرئي��س التنفيذي لمراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة الدكتورة جليلة الس��يد، 
ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبداللطيف، بزيارة إلى مركز الشيخ عبداهلل 
بن خالد الصحي في الحنينية، حيث تم بحث 
التعاون لتكثيف أعمال التش��جير والزراعة 

بالمساحات الخارجية للمركز الصحي.
ويأت��ي التع��اون، ف��ي إط��ار تنفي��ذ خطة 
التش��جير بمملك��ة البحري��ن والتي تهدف 
إلى زيادة األش��جار في المشاريع الحكومية 
وتعزي��ز الش��راكة المجتمعي��ة بين جميع 
الجهات الحكومي��ة لزيادة الرقعة الخضراء 
وتوفير السياس��ات الداعمة للتش��جير في 

مختلف مناطق ومحافظات البحرين.
ورّحبت الس��يد بالتع��اون المثمر مع بلدية 
المنطقة الجنوبية من خالل هذا المشروع، 
الفتًة إلى أن مثل ه��ذا التعاون البّناء بين 
الجانبي��ن س��يكون له م��ردود إيجابي على 
المجتمع من خالل مس��اهمته في الحفاظ 

على البيئة.
وأعربت عن تطلعها ألن تكون جميع مراكز 
الرعاية الصحي��ة األولية زاخرة بالتش��جير 
والمس��طحات الخض��راء، لم��ا للزراعة من 

أثر على الصحة النفس��ية والمظهر العام، 
فضاًل عن أثرها البيئي المرجو واللمس��ات 
الجمالي��ة الت��ي تضفيه��ا عل��ى واجه��ات 

المباني والمناطق العمرانية.
وأكدت ترحيب واس��تعداد مراك��ز الرعاية 
الصحية األولية لدعم جهود بلدية المنطقة 

ومس��اعيها  البلدي��ات  وجمي��ع  الجنوبي��ة 
لتوسيع نطاق أعمال التشجير في المملكة، 
في إطار تنفيذها لخطة التشجير في مملكة 

البحرين.
بينما أشار عبداللطيف، إلى أن البلدية بدأت 
بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية األولية 

في زراعة المساحات الخارجية بمركز الشيخ 
عبداهلل ب��ن بن خالد الصح��ي ومركز حمد 
كانو الصح��ي كمرحلة أولى، وتعتزم زراعة 
وتش��جير المس��احات بجميع مراكز الرعاية 

الصحية األولية في المحافظة الجنوبية.
ون��ّوه إل��ى أن بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية، 

تعم��ل بش��كل حثي��ث وبخطى متس��ارعة 
ضم��ن خطة التش��جير في البحري��ن، على 
توس��يع نطاق التشجير في الشوارع العامة 
والحدائق والمماش��ي والتعاون مع مختلف 
الجه��ات الحكومية والخاص��ة لتحقيق هذا 

الهدف.

 »البلديات«: بدء المرحلة األولى 
لتطبيق نظام الجودة في »الثروة السمكية«

قدمت إدارة التخطيط وش��ؤون المجالس البلدية ورشة 
تعريفية للمختصين بإدارة الثروة الس��مكية في وكالة 
الزراع��ة والثروة الس��مكية عن نظ��ام إدارة الجودة آيزو 
2015 9001: ومتطلباته��ا وآلي��ة تطبيقها في الوزارة، 
كاش��فة عن بدء المرحلة األولى لتطبي��ق نظام الجودة 

في إدارة الثروة السمكية.
وأوضح مدير إدارة التخطيط وش��ؤون المجالس البلدية 
محمود الش��يباني، أن الورش��ة تأتي ضم��ن خطة وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتعزيز 

المهنية وجودة األداء والتحسين المستمر لخدماتها.
وأش��ار إلى توجيه��ات وزير األش��غال عص��ام خلف، إلى 
ضرورة تكثيف البرامج التدريبية التي من شأنها االرتقاء 
بالموظ��ف البلدي، باعتباره العنص��ر األهم في العملية 

اإلنتاجية وتطوير منظومة العمل البلدي »
وق��ال الش��يباني: »إن تطبي��ق ه��ذه المواصف��ة تأتي 
ضمن سلس��لة برامج تس��ير وفق تحقيق رؤية الحكومة 
بتقدي��م أفض��ل الخدمات الحكومية بأعل��ى درجات من 
الكف��اءة والفاعلي��ة ورف��ع أداء ال��وزارة إلى مس��تويات 

تنافس��ية لتحقيق رؤية البحرين 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة وكسب رضا المتعاملين«.

وتابع: »كما تسعى الوزارة من خالل تنفيذ هذه الدورات 
ف��ي االس��تثمار في مواردها البش��رية لتحقي��ق وأحكام 
الرقابة الذاتية الداخلية والحفاظ على مستوى الخدمات 

وتحسينها«.

وأوضح أن البرنامج التدريبي يهدف إلى فهم واستيعاب 
وتخطي��ط   ISO9001:2015 المواصف��ة  متطلب��ات 
وتنفي��ذ ومتابع��ة أنش��طة التدقي��ق، والتط��رق إل��ى 
المفاهيم الجديدة مثل سياق المنظمة والتفكير المبني 

على المخاطر والقيادة وإدارة العمليات.
فيما أكدت رئيس قس��م التخطيط اإلس��تراتيجي وإدارة 

المش��اريع أمل الكوهجي أن الورش��ة اس��تعرضت نظام 
آي��زو 9001:2015 ومتطلباته��ا وآلي��ة  الج��ودة  إدارة 
تطبيقها في الوزارة، حيث تأتي الورش��ة ضمن سلسلة 
من الورش المقرر عقدها ف��ي هذا الجانب في قطاعات 

الوزارة كافة.
وأوضح��ت أن الهدف من تطبيق نظ��ام إدارة الجودة هو 
زيادة قدرة المنظمة على االستمرار بالكفاءة والفاعلية 
المطلوبة ف��ي مختلف الظروف، والتحس��ين المس��تمر 
للخدمات التي تقدمها المؤسسة، وبالتالي رضا العميل 
الذي يتماش��ى مع التوجهات الحكومية المتعلقة برفع 
كف��اءة وفاعلي��ة القط��اع الحكوم��ي وتعزي��ز الرقاب��ة 

والمساءلة والشفافية.
وأردفت »ركز اإلصدار الجديد من المواصفة على التفكير 
المبن��ي عل��ى إدارة المخاطر وال��ذي يلع��ب دورًا مهمًا 
ف��ي تقليل عدد الح��وادث وآثارها، وتقوي��ة العالقة مع 
األطراف ذات العالقة، والمس��اهمة في تحقيق األهداف، 
وتشجيع اإلدارة االس��تباقية قبل وقوع الخطر، وتحسين 

المرونة في العمل واالستفادة من الدروس السابقة«.

أكد القائم بأعمال رئيس ش��عبة الش��ؤون 
القانوني��ة ب��اإلدارة العامة للم��رور الرائد 
خال��د بوقيس خالل اس��تضافته في برنامج 
»األم��ن« اإلذاع��ي ال��ذي تع��ده وتقدم��ه 
اإلدارة العام��ة لإلع��الم والثقاف��ة األمني��ة 
بالتعاون م��ع إذاعة مملك��ة البحرين، بأن 
الفح��ص الفن��ي للمركب��ات يعد أم��رًا في 
غاي��ة األهمية للس��المة المرورية بحيث إن 
المركب��ة بحالتها الس��ليمة تش��كل إحدى 
أركان الس��المة المرورية باإلضافة للسائق 
والطريق، ولذلك فإن الفحص الفني يضمن 
ب��أن تكون المركب��ة في الح��دود المقبولة 

للس��المة المرورية وعدم تع��رض صاحبها 
ومس��تخدمي الطريق ألية مشاكل، كما أنه 
يعلم صاحب المركب��ة باألعطال التي قد ال 

يعلم بها في المركبة.
وأوضح ب��أن القطاع الخاص، أصبح ش��ريكًا 
أساسيًا وفاعاًل في تقديم الخدمات المرورية 
وه��ذه إحدى مبادرات رؤي��ة البحرين 2030 
لم��ا يتمي��ز ب��ه القط��اع الخاص م��ن ثقة 
وموثوقية وتنافسية، حيث تم إسناد بعض 

خدم��ات اإلدارة العامة للم��رور إلى القطاع 
الخاص تنفي��ذًا لتوجيهات وزي��ر الداخلية، 
والت��ي من ضمنه��ا خدمة الفح��ص الفني 
للمركب��ات والت��ي تعد من أنج��ح الخدمات 
التي أس��ندت للقطاع الخ��اص، من خالل 8 
مراك��ز موزعة عل��ى محافظ��ات المملكة 6 
مراك��ز منها تقدم خدمة فح��ص المركبات 
الخفيفة ومركز واحد يقدم فحص المركبات 
الثقيل��ة ومركز واح��د يق��دم خدمة فحص 

الدراجات اآللية، وهو يعتبر مركزًا نوعيًا في 
المنطقة يقدم هذه الخدمة للدراجات .

وأش��ار إل��ى أن اإلقب��ال على مراك��ز فحص 
المركب��ات ف��ي تزايد مس��تمر، حيث أعلنت 
اإلدارة العام��ة للم��رور في تاري��خ 17 مايو 
2022 بأن نس��بة اإلقبال على مراكز فحص 
المركبات بالقطاع الخاص قد زادت بنس��بة 
226% خ��الل الرب��ع األول من الع��ام 2022 
بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 
مؤكدًا ب��أن المعايير العام��ة التي تتبعها 
مراك��ز الفح��ص هي ذاته��ا الت��ي تتبعها 
اإلدارة العام��ة للم��رور م��ن حي��ث فح��ص 

الفرامل والبدن وفحص الس��المة المرورية 
للمركبة. 

ون��وه بأن اإلدارة العام��ة للمرور وبمتابعة 
من مدير عام اإلدارة العامة للمرور تس��عى 
للتحول إلى اإلدارة الذكية بحيث تكون %80 
من خدم��ات المرور تق��دم إلكترونيًا لكافة 
المواطني��ن والمقيمي��ن، وذلك وف��ق إطار 
استراتيجية رؤية البحرين 2030 وتطلعات 
ورؤى الحكوم��ة الموق��رة وبتوجيه��ات من 
معال��ي وزي��ر الداخلية في أن تك��ون كافة 
الخدم��ات الحكومي��ة والمرورية ذات مرونة 

ومبتكرة وبجودة عالية.

أكد مدي��ر إدارة التنمية الصناعية 
ب��وزارة الصناع��ة والتج��ارة خال��د 
القاس��مي أن نس��بة اإلنج��از ف��ي 
أعم��ال دفان س��احل قالل��ي العام 
بلغ��ت 90%، ومن المزم��ع افتتاح 
المشروع رس��ميًا خالل الربع األول 

من 2023.
جاء ذلك خالل المجلس التنس��يقي 
ال��ذي عقدت��ه محافظ��ة المح��رق 
بحض��ور أعض��اء المجل��س ممثلي 
الرس��مية  والهيئ��ات  ال��وزارات 
محاف��ظ  ق��دم  حي��ث  واألهال��ي، 
المحرق س��لمان ب��ن هندي رئيس 
التنسيقي باسمه وباسم  المجلس 
كاف��ة أعضاء المجلس الش��كر إلى 
المل��ك  الجالل��ة  حض��رة صاح��ب 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليف��ة ملك 
الس��مو  المعظم، وصاحب  الب��الد 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
رئي��س  العه��د  ول��ي  آل خليف��ة، 
مجل��س ال��وزراء، عل��ى التوجيهات 
الكريمة بإنشاء المشاريع التنموية 
ومنه��ا  بالمحافظ��ة،  والحضري��ة 
السواحل العامة والمدن اإلسكانية 

والمرافق الخدمية.
كما أعرب المجلس عن شكره لسمو 
الش��يخ خال��د ب��ن حم��د آل خليفة 
المجل��س  لرئي��س  األول  النائ��ب 
األعل��ى للش��باب والرياضة رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للرياض��ة رئيس 
اللجن��ة األولمبي��ة البحرينية، على 
اهتمام س��موه بالجانب األرشيفي 
والتأريخ الرياضي وتفضل س��موه 
الدول��ي  الحك��م  مجل��س  بزي��ارة 
المتقاع��د إبراهيم الدوي واالطالع 
على المتحف الرياض��ي الذي يؤرخ 
عط��اءات وإنج��ازات المملكة على 

المستوى التحكيمي.
وقدمت رئي��س الخدم��ات الطبية 
بالمراك��ز الصحية عض��و المجلس 
الدكت��ورة لول��وة ش��ويطر ش��رحًا 
مفص��اًل للتس��يير الذات��ي للمراكز 

اختيار  وال��ذي يتضم��ن  الصحي��ة 
طبي��ب العائل��ة ويعتب��ر بمثاب��ة 
الخدم��ات  ف��ي  النوعي��ة  النقل��ة 

الصحية.
تس��تهدف  الخط��ة  أن  وأوضح��ت 
نق��ل وتوزيع عدد م��ن المجمعات 
السكنية إلى المراكز الصحية عطفًا 
الكثاف��ة الس��كانية؛ لتحقيق  على 
أفض��ل الخدم��ات وتقلي��ص وقت 

االنتظار.
وأش��ارت إلى حمالت التوعية التي 
وتعن��ى  المواطني��ن  تس��تهدف 
بكيفي��ة التخل��ص م��ن المخلفات 
الطبية المنزلية، كإبر اإلنس��ولين 

الطبي��ة  المع��دات  م��ن  وغيره��ا 
الشخصية بطريقة صحيحة وآمنة.

وف��ي الجان��ب األمني، اس��تعرض 
مدير عام مديرية ش��رطة محافظة 
المح��رق العمي��د صالح بن راش��د 
الدوس��ري جه��ود المديري��ة ف��ي 
التعاون مع األهالي والمقيمين في 
العديد من الجوانب، باإلضافة إلى 
تواجد شرطة المجتمع في الحدائق 
والمماشي  الترفيهية  والمتنزهات 

الرياضية.
وأشار إلى أن المديرية رصدت عددًا 
من حاالت التس��ول من قبل بعض 
أنها  األجانب، مؤك��دًا  المقيمي��ن 

حاالت فردي��ة وتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية والرسمية حيالها.

األش��غال  وزارة  مش��اريع  وح��ول 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمران��ي، اس��تعرض مدير إدارة 
المش��اريع وصيان��ة الط��رق عضو 
المجلس بدر س��يد علوي عددًا من 
المش��اريع القائم��ة في ع��دد من 
مدن المحافظة، موضحًا أن تطوير 
ش��ارع رّيه الممتد م��ن قاللي إلى 
الدي��ر وس��ماهيج ش��هد إضاف��ات 
تطويرية على الخط��ة الموضوعه 
بحس��ب اقتراحات المجلس البلدي 

والمواطنين.
بينما أش��اد الدكتور حس��ن كمال 
والدكت��ور إبراهي��م مط��ر وممثلو 
األهال��ي بالمجلس ب��دور المجلس 
األعل��ى للصح��ة ووزارة الصحة في 
الصحية  الخدم��ات  أفض��ل  تقديم 
لألهال��ي، مش��ددين عل��ى أهمية 
الجانب التثقيفي والتوعوي وخاصة 
لفئة الش��باب ضد العادات الضارة 

كالتدخين والمخدرات وغيرها.
وح��ول عربات الطع��ام التي بدأت 
تتزاي��د أعداده��ا ف��ي العديد من 
مدن وقرى المحافظة، أشار رئيس 
قس��م الرقابة والتفتي��ش ببلدية 
المح��رق هش��ام العباس��ي إلى أن 
الع��دد اإلجمال��ي الحال��ي بلغ 99 
عرب��ة، 25% منه��ا غير مس��تخدم 

ومصنف كمرافق مهجورة.
وش��دد المحافظ رئي��س المجلس 
التنسيقي على أهمية عدم التهاون 
مع تلك الظاهرة المتعلقة بعربات 
الطع��ام المتنقل��ة، والت��ي باتت 
تشكل تش��ويهًا للمنظر والمظهر 
العام لس��واحل محافظ��ة المحرق، 
باإلضاف��ة إلى مخالف��ة عدد منها 
قواني��ن النظافة والصح��ة العامة 
اس��تيفائها االش��تراطات،  وع��دم 
مؤك��دًا ضرورة البدء في اس��تثمار 
السواحل وتهيئتها بشكل حضاري.
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25٪ من عربات الطعام في المحرق مهجورة
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 »األشغال«: ربط محطة المحرق
للمياه المعالجة بـ»شرق الحد«

األش��غال وش��ؤون  وزير  كش��ف 
العمراني  والتخطي��ط  البلديات 
عصام خل��ف، أن الوزارة ش��رعت 
في تنفيذ خطتها االس��تراتيجية 
لمشروع توس��عة شبكات المياه 
م��ن  لالس��تفادة  المعالج��ة، 
المي��اه المعالجة في أعمال الري 
لمش��اريع التش��جير، حيث سيتم 
رب��ط محط��ة المح��رق للمي��اه 
الحد،  المعاجل��ة بمدينة ش��رق 
تنفي��ذًا لموافقة مجل��س الوزراء 
على مذك��رة اللجنة التنس��يقية 
بشأن خطة التشجير في مملكة 
البحرين، والتي تهدف لمضاعفة 
عدد األشجار بحلول العام 2035.

وأضاف، أنه لتحقيق التوس��ع في 
االس��تفادة من مي��اه المعالجة، 
انته��ت ال��وزارة توصيل منطقة 
مدينة شرق الحد اإلسكانية بخط 
مياه الص��رف الصحي المعالجة، 
لالس��تفادة من المياه المعالجة 
لمش��اريع  ال��ري  أعم��ال  ف��ي 
التش��جير، حي��ث ت��م م��ن خالل 
المش��روع االنتهاء من تش��غيل 
الخط وال��ذي سيس��اهم في ري 

المنطقة بالمياه المعالجة.
وأش��ار إل��ى أن المش��روع يأتي 
مجل��س  لموافق��ة  تنفي��ذًا 

ال��وزراء على خطة التش��جير في 
البحري��ن والتي تتضم��ن عددًا 
زي��ادة  منه��ا  المب��ادرات،  م��ن 
األش��جار في المشاريع الحكومية 
المجتمعية  الش��راكة  وتش��جيع 
لزيادة الرقع��ة الخضراء وتوفير 
السياس��ات الداعم��ة للتش��جير 
وتش��جيع األفراد على المشاركة 
خط��ة  وإط��الق  التش��جير  ف��ي 

لتهيئة لبنية التحتية للري.
يأت��ي  المش��روع  »إن  وق��ال: 
ضم��ن إط��ار خط��ة ال��وزارة في 
التوس��ع ف��ي اس��تخدام المي��اه 
في  التوس��ع  بغرض  المعالج��ة 

الرقع��ة الخضراء والتي تس��هم 
في تحس��ين الظ��روف المناخية، 

وكذلك االستخدام الصناعي«.
وأوضح أن أعمال إنش��اء مشروع 
الصح��ي  الص��رف  مي��اه  خ��ط 
المعالج��ة، جاءت بالش��راكة مع 
القطاع الخاص، فيما ستس��تلم 
الوزارة المش��روع بع��د اعتماده 
وانتهاء الفت��رة المحددة للتأكد 

من المسؤولية عن العيوب.
المي��اه  حج��م  أن  خل��ف  وذك��ر 
المطلوبة حاليًا في منطقة شرق 
الحد يص��ل إلى 650 مترًا مكعبًا 
في اليوم وس��تزداد كمية المياه 
المطلوبة إلى 2300 متر مكعب 
ف��ي اليوم بع��د اكتم��ال مدينة 

شرق الحد.
وأك��د أن المش��روع يه��دف إلى 

االس��تفادة م��ن مي��اه الص��رف 
الصح��ي المعالج��ة م��ن محطة 
المح��رق لمعالجة مي��اه الصرف 
الصح��ي للري، بري المس��طحات 
الخض��راء والش��وارع ف��ي مدينة 
ش��رق الح��د اإلس��كانية وباق��ي 
مناط��ق المح��رق. يش��ار إلى إن 
المشروع جاء بالتعاون والشراكة 
م��ع القط��اع الخاص والش��ركة 

المط��ورة لدي��ار المح��رق، حيث 
تم اس��تثمار حوال��ي 4.5 مليون 
دينار لربط مياه الصرف الصحي 
المحرق  المعالج��ة من محط��ة 
إلى خزان ديار المحرق بطول 14 
كيلومت��رًا، وتم توصي��ل مدينة 
ش��رق الحد اإلس��كانية كجزء من 

هذا المشروع.
وأش��ار خلف، إل��ى أن المش��روع 
سيس��اهم في تحقي��ق األهداف 
المرجوة لضمان استدامة المياه 
وه��ي إحدى مص��ادر المياه التي 
تس��تفيد منها مملك��ة البحرين 
والمس��طحات  الم��زارع  ف��ي ري 
الخض��راء بما يكف��ل المحافظة 
عل��ى ترش��يد واس��تغالل المياه 
الجوفي��ة وحمايتها من النضوب 

والتلوث.
قام��ت  ال��وزارة  أن  وأض��اف، 
باتخ��اذ خطوات مهمة في مجال 
االس��تفادة من معالج��ة المياه 
للسياس��ات  تنفي��ذًا  العادم��ة 
لخل��ق  ته��دف  الت��ي  المائي��ة 
الت��وازن بي��ن المي��اه المتاح��ة 
مس��تقباًل  عليه��ا  والطل��ب 
تحقيق��ًا ألهداف رؤي��ة البحرين 

االقتصادية 2030.

وزير األشغال

 »الصناعة«: إنجاز ٪90 
من دفان ساحل قاللي وافتتاحه 2023

زيادة اإلقبال على فحص المركبات بـ»الخاص« 266٪ بالربع األول 

 بوقيس: تحول »المرور« لإلدارة الذكية
بتقديم 80٪ من الخدمات إلكترونيًا

العلوي: دعم الكفاءات 
 البحرينية المتميزة
في كافة المجاالت

استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس 
اللجنة الوطني��ة لمكافحة االتجار باألش��خاص جمال العلوي، 
الموظفة في إدارة التفتيش الوقائي بقطاع الضبط القانوني 
بهيئ��ة تنظيم س��وق العمل هدى كاظم، بمناس��بة حصولها 
على شهادة الماجس��تير في القانون من الجامعة التطبيقية 
في البحري��ن، حيث قدمت له نس��خة م��ن األطروحة بعنوان 
»القواع��د اإلجرائي��ة للتحقيق اإلداري في مملك��ة البحرين – 

دراسة مقارنة«.
وأع��رب العل��وي عن فخ��ره واعت��زازه بالمس��تويات العلمية 
والخب��رات العملي��ة التي يتمتع بها منتس��بو هيئ��ة تنظيم 
س��وق العمل ف��ي مختلف مواقعه��م الوظيفية، مش��يدًا بما 
بذلته الباحثة من جه��د في إعداد هذه األطروحة متمنًيا لها 
دوام التوفي��ق. وتناولت األطروحة البحث في أحد أبرز األدوات 
القانوني��ة المهمة والمتمثلة في »التحقي��ق اإلداري« والتي 
يمكن من خاللها الوصول إلى حقيقة الوقائع المنسوبة ألحد 
منتسبيها، متناولة حزمة من التش��ريعات المنظمة لمراحل 
التحقي��ق اإلداري وقواع��ده اإلجرائي��ة والبحث في الس��لطات 
المختص��ة به. وعمدت الباحثة إل��ى التعرف على مدى توافق 
القواع��د اإلجرائي��ة للتحقي��ق اإلداري ف��ي مملك��ة البحرين 
ومعرفة إذا ما كانت تس��هم في تحقيق التوازن بين مصلحة 
جهة اإلدارة وحسن سير المرفق العام، إلى جانب الحفاظ على 
مصال��ح موظفي اإلدارة من خالل تواف��ر الضمانات التأديبية 

وعدم تعسف الجهة اإلدارية عند مسائلتهم.
م��ن جانبه��ا، أعرب��ت الموظف��ة ه��دى كاظ��م عن ش��كرها 
وتقديرها للرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم س��وق العمل على 

دعمه المستمر ورعايته الدائمة للموظفين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/05/watan-20220605.pdf?1654406578
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/05/watan-20220605.pdf?1654406578
https://alwatannews.net/article/1009165
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »حقوق جامعة البحرين« تستعد لطرح 
برامج دراسية جديدة تلبي احتياجات السوق

هنأت رئيس��ة جامعة البحري��ن الدكتورة جواهر 
المضحكي كلية الحقوق وجميع منتس��بيها لنيل 
برامج الكلية الخمس��ة ثق��ة هيئة جودة التعليم 

والتدريب مؤخرًا.
فيم��ا أعل��ن عمي��د كلية الحق��وق ف��ي الجامعة 
الدكتور صالح أحمد أن الكلية تعكف على تطوير 
برامجه��ا وخططها الدراس��ية في ض��وء تقارير 
المراجعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، مشيرًا 
إلى العمل على طرح برامج دراس��ية جديدة على 
مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، على نحو 
يلبي احتياجات س��وق العمل، ويواكب المجاالت 
القانونية المس��تحدثة، ويضمن في الوقت ذاته 

المحافظة على جودة مخرجاتها التعليمية.
وذكرت رئيس��ة الجامعة أن كلية الحقوق واحدة 
من الكليات التي نالت ثقة عالية من قبل س��وق 
العمل، وصار لكثير من خريجيها النابهين مكانة 
عالية مرموق��ة في جميع المجاالت والتخصصات 

الخاصة بالعمل القانوني والحقوقي. 
ودع��ا العمي��د الهيئ��ة األكاديمي��ة إل��ى رص��د 
التحوالت االقتصادية، واالجتماعية، والقانونية، 
لفهمها، والبحث عن الحلول المناس��بة لها، من 
خ��الل األبح��اث والدراس��ات العلمية، والنش��اط 
والمراف��ق  الدراس��ية  الفص��ول  ف��ي  العلم��ي 

التدريبية.
مدي��رة مكتب ضم��ان الجودة ف��ي كلية الحقوق 
الدكت��ورة وف��اء الوافي، أش��ارت إل��ى أن الكلية 
اس��تحقت الحصول على تقدي��ر »جدير بالثقة«، 

حي��ث اس��توفت جمي��ع المعايي��ر المطلوبة في 
المراجعة الخارجية لبرامجها من قبل هيئة جودة 
التعليم والتدريب. وأش��ادت بالتكاتف والتعاون 
الكبيرين من جانب المنتسبين إلى الكلية، حيث 
الرغبة الدائمة في تطوير مخرجات كلية الحقوق، 

والنهوض بالمستوى العلمي فيها.
ولفت��ت إل��ى حرص الكلي��ة على تحقي��ق أهداف 
المراجع��ة الخارجي��ة ألداء مؤسس��ات التعلي��م 
العالي، حيث تعاون أعضاء الهيئتين األكاديمية 
واإلداري��ة معًا في إعداد تقاري��ر التقييم الذاتي، 
وأدلتها للبرامج األكاديمية التي تطرحها الكلية.

وأش��ارت إل��ى أن العم��ل اس��تمر من��ذ أكتوب��ر 
2020 حتى انتهاء الزي��ارة في 10 يونيو 2021، 

وم��ن ثم جرت عملي��ة التدقيق، ونش��رت نتائج 
المراجعة رس��ميًا حديثًا. وحصلت برامج الكلية، 
وهي: البكالوريوس في الحقوق، والماجستير في 
القانون الخاص، والماجستير في القانون العام، 
ودكتوراه الفلسفة في القانون الخاص، ودكتوراه 
الفلس��فة في القانون الع��ام، على تقدير »جدير 

بالثقة« في محاور المراجعة األربعة كافة.
وخ��الل االحتفالية، ت��م تكريم المش��اركين في 
إع��داد وكتاب��ة تقاري��ر التقييم الذات��ي للبرامج 
الدراس��ية م��ن أعض��اء هيئ��ة التدري��س وم��ن 
اإلداريين، وكذلك المشاركون في حضور جلسات 
المراجع��ة، ورؤس��اء األقس��ام، ومدي��رة مكتب 

ضمان الجودة في كلية الحقوق.

 الجشي يدعو لوثيقة
 عربية لتطوير التدريب

تنطلق من البحرين
دع��ا رئي��س جمعي��ة البحري��ن 
لمعاهد التدريب، نواف الجشي، 
لتطوي��ر  مب��ادرة  إط��الق  إل��ى 
المس��تويين  عل��ى  التدري��ب 
اإلقليم��ي والعرب��ي انطالقا من 
البحري��ن، وذلك على غرار وثيقة 
العال��م  ف��ي  التعلي��م  تطوي��ر 
الت��ي أطلق��ت خ��الل  العرب��ي، 
مؤتم��ر البحرين بواب��ة تطوير 
التعلي��م ف��ي العال��م العرب��ي 
األس��بوع الماض��ي بتنظيم من 
البرلم��ان العرب��ي بالتعاون مع 

وزارة التربية والتعليم، وبرعاية من سمو الشيخ محمد بن مبارك 
آل خليف��ة نائ��ب رئيس مجلس ال��وزراء رئي��س المجلس األعلى 

لتطوير التعليم والتدريب.
وأكد اس��تعداد الجمعي��ة للتعاون مع مختلف الش��ركاء من أجل 
إط��الق هذه المبادرة وتنفيذها، الفتًا إلى جاهزية قطاع التدريب 
ف��ي البحرين الحتضانه��ا وإطالقها، اعتمادًا عل��ى الخبرات التي 
راكمها على مدى أكثر من خمس��ين عامًا من إنشائه، وما قدمه 
لألجي��ال المتعاقب��ة من البحرينيي��ن من تدري��ب وتأهيل وبناء 
قدرات، وصواًل إلى الصيغة التنظيمية المتقدمة التي يحظى بها 

بالشراكة بين الحكومة ومعاهد التدريب.
وأش��ار إلى أن احتض��ان البحرين مب��ادرة تطوي��ر التدريب على 
المستويين اإلقليمي والعربي من شأنه أيضًا أن يعود بالفائدة 
الكبيرة على قطاع التدريب؛ ألن هذه المبادرة س��توفر للكيانات 
العاملة في القطاع من معاهد ووزارات وهيئات حكومية وخاصة 
فرصة مواتية لتطوير آلي��ات ونماذج عملها وتجويد مخرجاتها، 

وهو ما سينعكس على التنمية الوطنية ككل في البحرين.
وبين الجش��ي أن قط��اع التدريب في البحرين أثب��ت قدرته على 
التأقل��م وتلبي��ة االحتياج��ات المتغي��رة للنمو االقتص��ادي في 
البحرين وتلبية المتطلبات المستقبلية، بما يتوافق مع مخرجات 
التعليم ووفق معايير جودة عالية، على مس��توى عالمي وعربي، 
من خالل طرح برامج تدريب وطنية معتمدة ضمن اإلطار الوطني 

للمؤهالت وبرامج دولية رائدة.
واعتب��ر رئيس الجمعية أنه ال يمكن فصل التعليم عن التدريب، 
وخاص��ة في ظ��ل الثورة الصناعي��ة الرابعة والتس��ارع في تطور 
العل��وم والمعلوم��ات النظري��ة واألكاديمي��ة وتكريس مفهوم 
»التعليم المس��تمر أو التعليم طيلة الحياة«، مضيفًا أن التعليم 
والتدري��ب يمثالن القدمي��ن اللتين تنقالن اإلنس��ان إلى األمام 

باتزان في مسيرته المهنية.

نواف الجشي

 »العلوم الصحية« بجامعة البحرين
تقدم تجارب عملية للطلبة عن ُبعد

أعلنت عميدة كلية العلوم الصحية 
البحرين  جامع��ة  ف��ي  والرياضي��ة 
الدكت��ورة لين��ا خنج��ى أن الكلي��ة 
ب��دأت ف��ي العم��ل عل��ى تصوي��ر 
10 تج��ارب عملي��ة مرئي��ة، لمقرر 
األحي��اء الدقيق��ة في قس��م العلوم 
المتكامل��ة، بالتع��اون م��ع مرك��ز 
الجامعة،  ف��ي  اإللكتروني  التعل��م 
وذلك في إطار دعم التعلم عن بعد، 
بالتجارب  للقي��ام  الطلبة  وتهيئ��ة 
العملية ف��ي بيئة مش��ابهة لبيئة 

المختبرات الفعلية.
وأوضح��ت أن هذه الخطوة تس��هم 
ف��ي تحقي��ق الخطة اإلس��تراتيجية 
للجامعة ف��ي التعليم والتعلم، عبر 
االعتماد على إس��تراتيجيات تعليم 

متطورة.
ال��ذي  ��ال  الفعَّ بال��دور  وأش��ادت 
يؤديه قس��م العلوم المتكاملة في 
التكنولوجية من  مواكبة التطورات 
خ��الل رقمن��ة المقررات الدراس��ية 
بهدف تطوير التعلي��م اإللكتروني 
تس��عى  م��ا  وف��ق  للمق��ررات، 
م��ن  البحري��ن  جامع��ة  لتحقيق��ه 
توجهات لتوظيف وس��ائل التعليم 
منظوم��ة  وتوفي��ر  اإللكترون��ي، 
الدروس،  تعليمية متكاملة تشمل 

واألنش��طة، والتدريبات، والتقويم، 
وطرائ��ق  الع��رض،  ووس��ائل 

التقيي��م  وعملي��ات  التدري��س، 
والتواص��ل المباش��ر بي��ن أعض��اء 

هيئة التدريس والطلبة، وتقديمها 
عبر وسائط تكنولوجية متعددة.

فيم��ا قالت رئيس��ة قس��م العلوم 
الدكتورة  الكلي��ة  المتكامل��ة ف��ي 
القس��م  »إن  عبدالوه��اب:  رب��اب 
حري��ص عل��ى تبن��ي العدي��د من 
المتطورة،  التعل��م  إس��تراتيجيات 
ومواكب��ة المس��تجدات ف��ي مجال 
التعلم عن بعد، موضحة أن القسم 
يسعى الس��تخدام التعليم المدمج 
بوصفه أحد صي��غ الّتعليم والّتعّلم 
الت��ي يندمج فيه��ا الّتعّلم عن بعد 

مع الّتعّلم الصفي التقليدي«.
العل��وم  قس��م  أن  إل��ى  وأش��ارت 
المتكامل��ة اتخ��ذ ق��رارًا بتصوي��ر 
التج��ارب العملية نظ��رًا إلى تزايد 
أعداد الطلبة المس��جلين في برامج 
الكلي��ة، ورغب��ة الكلية ف��ي إعطاء 
الطلبة فرص��ًا تعليمية متس��اوية 

في التجارب العملية.
وأكدت أن تصوير التجارب العملية 
م��ن ش��أنه تهيئة الطال��ب للقيام 
بيئ��ة  ف��ي  العملي��ة  بالتج��ارب 
مشابهة لبيئة المختبرات الفعلية، 
وتف��ادي خط��ورة بع��ض التجارب 
العملية نتيجة التعامل مع كائنات 

حية دقيقة جدًا.

 الذوادي: مادة بالدستور
تجبر التجار بهامش ربح 

للسيطرة على الغالء
والمستش��ار  المحام��ي  أك��د 
القانوني محمد جاس��م الذوادي 
أن��ه يوج��د م��ادة ف��ي دس��تور 
مملك��ة البحري��ن يمك��ن م��ن 
خاللها إلزام التجار بهامش ربح 

للسيطرة على الغالء.
وأوضح أن المادة 4 من دس��تور 
على:  البحري��ن نص��ت  مملك��ة 
»العدل أساس الحكم، والتعاون 
بي��ن  وثق��ى  صل��ة  والتراح��م 
المواطنين، والحرية والمس��اواة 
والعل��م  والطمأنين��ة  واألم��ن 

والتضامن االجتماعي وتكافؤ الف��رص بين المواطنين دعامات 
للمجتم��ع تكفلها الدول��ة«، كما نصت الفقرة أ م��ن المادة 10 
عل��ى: »االقتصاد الوطني أساس��ه العدال��ة االجتماعية، وقوامه 
التع��اون العادل بين النش��اط العام والنش��اط الخاص، وهدفه 
التنمي��ة االقتصادي��ة وفق���ًا لخطة مرس��ومة، وتحقي��ق الرخاء 

للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون«.
وبين الذوادي أنه بنص هذه الفقرة يوجب الدستور على المشرع 
أن يتدخل في مثل هذه األحوال إلحداث نوع من التوازن المطلوب، 
بدءًا من توفير الدعم الالزم عند حدوث الطوارئ والنوازل، انتهاًء 
بتنظي��م هامش الربح لدى التجار، فال بد من س��ن قوانين تنظم 
س��لوك العم��ل، وتحدث التع��اون العادل بين النش��اطين العام 
والخ��اص في س��بيل تحقي��ق رخ��اء المواطنين، امتث��ااًل ألحكام 
الدس��تور. وأكد أنه يجب أال ننس��ى أن التاجر أواًل وأخيرًا جزء من 
المجتم��ع، ولوال المجتمع لما قام التاجر، فبالتالي يجب أن ينظم 
عمل التاجر بموجب نصوص قانونية يلتزم بها الجميع وتس��عى 

لتحقيق مبدأ المنافسة المشروعة دون ضرر بالمواطن.
وقال الذوادي :«ش��هدت مملكة البحرين في مطلع العام الحالي 
ارتفاعًا في نس��بة ضريبة القيمة المضافة بنس��بة 100%، بعد 
إقرار القانون رقم 33 لس��نة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون 
ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 
2018، فبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أس��عار الس��لع 
والخدمات بنس��بة 10% ب��داًل عن 5%ابتداًء م��ن يناير من العام 
الحال��ي«. وأض��اف أنه على الرغ��م من الضغوط الت��ي يتحملها 
المواطن��ون جاءت ه��ذه النازلة بالتزامن مع أزمة غالء األس��عار، 
فش��هدت األس��عار في اآلونة األخيرة ازديادًا ملحوظًا للعديد من 
األسباب والعوامل، فبعضها يرجع إلى الظروف المحيطة والبعض 
اآلخ��ر منه��ا يرجع إلى األح��داث العالمية، وف��ي ذات الوقت يرى 

بعض التجار زيادة األرباح لتغطية النفقات وتعويض الخسائر.
وتابع الذوادي :«لألسف الشديد كل ذلك يصب على رأس المواطن، 
ما يتطلب تدخاًل س��ريعًا وحاسمًا لهذه األزمات المتتالية، وعلى 
الرغم من فرض الرقابة على أس��عار بعض السلع األساسية فإن 
ذل��ك بحد ذاته ال يعد كافيًا، هناك س��لع ف��ي مفهومها العام ال 
تعتبر أساس��ية، ولكن في عرف المواطن أصبحت أساسية كونها 
جزءًا من يومه وحياته، فال بد من أن نفرق بين السلع والخدمات 
التي يحتاجها الموطن بش��كل اعتيادي كونها من األساس��يات، 
وبين الس��لع والخدمات التي يلجأ إليها المواطن من باب الترفيه 

كونها من الكماليات«.
وبّي��ن أن النوع األول من هذه الس��لع والخدم��ات يتطلب حماية 
قانونية في س��بيل تحقيق العدالة االجتماعية والتعاون العادل 

دون المساس برخاء المواطنين، امتثااًل ألحكام الدستور.

محمد الذوادي

 »الجامعة األمريكية« تطلق 
»MBA« برنامج الماجستير في إدارة األعمال

أعلنت الجامعة األمريكية بالبحرين )AUBH( عن تدشين برنامجها األول 
.)MBA( في الدراسات العليا، وهو ماجستير في إدارة األعمال

ويمتد برنامج الماجستير على مدار عامين، وتم إنشاؤه خصيصًا مع وضع 
الموظفين العاملين في عين االعتبار.

وقد تم تصميم برنامج الماجستير ألولئك الذين يرغبون في التقدم في 
حياتهم المهنية، أو للخريجين الجدد لصقل مهاراتهم التجارية واإلدارية
ويمك��ن لماجس��تير إدارة األعمال الذي توفره الجامعة تس��ريع المس��ار 
الوظيفي للش��ركات أو وضع األس��اس لبدء مش��اريع تكنولوجية جديدة، 
فه��ذا البرنامج قابل للتطبيق على نطاق واس��ع في مختل��ف الصناعات؛ 
واستكش��اف أحدث اتجاه��ات األعمال العالمية، وأح��دث أدوات وتقنيات 

اإلدارة
ويمتد برنامج ماجس��تير إدارة األعمال على مدار أربعة فصول دراس��ية، 

مدعوًما بمقررات دراسية صيفية إضافية
وسيتم طرح برنامج ماجستير إدارة األعمال بالجامعة األمريكية بالبحرين 
خارج ساعات العمل االعتيادية الستيعاب جداول المهنيين الذين يرغبون 

بتحقيق هدفهم األكاديمي بالتوازي مع حياتهم المهنية.
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 »مرافق الشورى«: البحرين قادرة على مواكبة 
التوجهات البيئية العالمية بقوانين متطورة

أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، 
برئاس��ة الدكت��ور محمد عل��ي، أن مملك��ة البحرين 
ق��ادرة على مواكبة التوجه��ات البيئية العالمية عبر 

قوانين متطورة وشاملة.
وأش��ادت، باهتمام البحري��ن بالمحافظة على البيئة 
واستدامة مواردها، تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد 
المعظ��م، مثمنًة ح��رص الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، عل��ى تضمين كافة 
االس��تراتيجيات وبرامج العم��ل الحكومية مرتكزات 
وثواب��ت بيئي��ة تعك��س االلت��زام الوطن��ي تج��اه 

المحافظة على البيئة.

كم��ا ثمن��ت، الت��زام الحكوم��ة بالقضاي��ا البيئي��ة 
العالمية، وتبنيها لحزمة م��ن المبادرات واإلجراءات 
التي تواك��ب التوجهات العالمية نح��و االقتصادات 
الخض��راء، م��ن خ��الل تحفي��ز منظوم��ة الخدم��ات 
اإللكتروني��ة واس��تخدامات ال��ذكاء االصطناعي في 
تقديم الخدم��ات العامة للمواطني��ن، وتوفير األطر 
والقواع��د المناس��بة لتلبي��ة متطلب��ات االقتص��اد 
األخض��ر بهدف الحّد م��ن المخاطر البيئي��ة وتفادي 

التدهور البيئي.
وبمناس��بة الي��وم العالمي للبيئة وال��ذي يصادف 5 
م��ن يونيو م��ن كل عام وتحتفي ب��ه األمم المتحدة 
ودول العالم، هذا العام تحت ش��عار »ال نملك سوى 
أرض واحدة«، أش��ارت اللجنة إلى أن هذا اليوم يعتبر 

المناس��بة األكب��ر عل��ى مس��توى العال��م لالهتمام 
بالبيئ��ة واالمتثال لمتطلب��ات حمايتها، مؤكدة أنه 
رغ��م الجه��ود العالمي��ة الكثيفة المبذول��ة وكذلك 
الجهود المحلية على مس��توى ال��دول، والتي تظهر 
من خالل المؤتمرات واالتفاقيات والقوانين، وتهدف 
ه��ذه الجهود إل��ى حماي��ة األرض ونظمه��ا البيئية 
والعي��ش بتناغم م��ع الطبيعة، إال أن ال��دول مازالت 
تعاني من اإلجهاد والتدهور نتيجة اإلهمال أو زيادة 
الطلب على الموارد الطبيعية، وكذلك االستخدام غير 

الرشيد لتلك الموارد.
ونَوه��ت باهتم��ام المملك��ة بتطبيق التش��ريعات 
والقواني��ن الناف��ذة التي تتضم��ن مفاهيم ومبادئ 
قانونية متطورة وشاملة تغطي كل النواحي واألوجه 

البيئي��ة البرية والبحري��ة والجوية، مؤك��دًة اهتمام 
الس��لطة التش��ريعية وحرصها على بحث ومناقش��ة 
االتفاقي��ات ذات العالق��ة بالش��أن البيئ��ي، وس��ن 

التشريعات والقوانين المساندة للمساعي الدولية.
وأثن��ت اللجن��ة على الدور ال��ذي يقوم ب��ه المجلس 
األعلى للبيئة برئاس��ة سمو الش��يخ عبداهلل بن حمد 
آل خليفة الممثل الش��خصي لجاللة الملك المعظم، 
لتحقيق االستدامة للموارد الطبيعية، وحماية وإدارة 
البيئ��ة والحفاظ عليه��ا، والعمل على نش��ر الثقافة 
البيئية وزيادة مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، 
مشيدًة بما يبديه المجلس األعلى للبيئة من تعاون 
وعمل مش��ترك مع الس��لطة التش��ريعية في دراسة 

التشريعات وتوحيد الجهود.

 في اليوم العالمي للبيئة: البحرين تتبنى 
استراتيجيات وطنية للوصول للحياد الصفري

تحت ش��عار » ال نملك سوى أرض واحدة 
»، تش��ارك مملكة البحري��ن دول العالم 
االحتف��ال باليوبيل الذهبي إلعالن األمم 
المتحدة يوم الخامس من يونيو من كل 

عام يومًا عالميًا للبيئة.
وينظر العالم لش��عار ه��ذا العام 2022 
عل��ى أنه دعوة للتصالح مع الطبيعة عبر 
تسليط الضوء على الحاجة القصوى إلى 
العيش في وئام واس��تدامة مع الطبيعة 
ع��ن طري��ق إح��داث تغيي��رات تحويلية 
جذري��ة نح��و تبن��ي أنم��اط حي��اة أكثر 

استدامة ومراعاًة للبيئة.
ومن حي��ث انطالقته األول��ى قبل نصف 
قرن عام 1972 في العاصمة الس��ويدية 
العالم��ي  الي��وم  يع��ود  س��توكهولم، 
للبيئ��ة إلى المدينة نفس��ها حاماًل معه 
خصوصي��ة ش��ديدة مبعثه��ا التحديات 
واألزم��ات البيئي��ة والتغي��رات المناخية 
الح��ادة التي يمر بها كوكب األرض حيث 
تس��توجب ه��ذه التحدي��ات والمخاط��ر 
التعامل معها بش��كل ج��دّي وعاجل من 
قبل الحكوم��ات تفاديًا لتأثيرات مناخية 
كارثي��ة كنتيج��ة لالرتف��اع المتصاع��د 

لمؤشرات االنبعاثات الكربونية.
وتح��رص مملك��ة البحرين ومن��ذ إعالن 
األمم المتح��دة عن األه��داف اإلنمائية 
لأللفي��ة، على تبن��ي ال��رؤى الدولية في 
ه��ذا المج��ال بم��ا يتوافق م��ع خططها 
وسياس��اتها التنموية الوطنية، إذ سعت 
جاهدة لتحقيق هذه األهداف إيمانًا منها 
بأهمي��ة العم��ل التنم��وي الدولي الذي 
تتطاب��ق أهدافه مع رؤية واس��تراتيجية 
مملك��ة البحري��ن 2030 وم��ن خالل ما 
تقدمه من دع��م ورعاية لتعزيز وحماية 
الحق في بيئة س��ليمة وصحية خصوصًا 
م��ع تحدي��ات التغي��ر المناخ��ي وظهور 

مشكالت بيئية مستجدة.
وف��ي ه��ذا الخصوص، أطلق��ت المملكة 
حزم��ة مب��ادراٍت وطنية واس��تراتيجيات 
تنموي��ة تحقق االس��تدامة تض��اف إلى 
ما اتخذته س��ابقًا من إج��راءات وتدابير 
تش��ريعية وتنظيمية للحد م��ن التلوث 
البيئ��ي، فض��اًل ع��ن مصادقته��ا عل��ى 
العدي��د م��ن االتفاقي��ات والمعاهدات 
البيئة  المعني��ة بحماية  والبروتوكوالت 

وتحقيق التنمية المستدامة.
البحري��ن  مملك��ة  الت��زام  إط��ار  وف��ي 
بالعمل إلى جانب ش��ركائها اإلقليميين 
والدوليي��ن للحد من التل��وث البيئي في 
العالم، فقد أعلن صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء في أكتوبر 
2020 ع��ن اس��تهداف البحرين الوصول 
إلى »الحي��اد الصفري« م��ن االنبعاثات 
الكربوني��ة بحل��ول الع��ام 2060 وذلك 
خالل مش��اركة س��موه في قم��ة مبادرة 

الش��رق األوس��ط األخضر التي افتتحها 
صاحب الس��مو الملكي األمير محمد بن 
س��لمان ب��ن عبدالعزيز آل س��عود ولي 
العهد نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 

الدفاع بالمملكة العربية السعودية. 
وأعلن��ت الس��عودية ف��ي الفت��رة ذاتها 
س��عيها للوص��ول إل��ى الحي��اد الصفري 
بحلول عام 2060 وأيض��ًا دولة اإلمارات 
التي ح��ددت مطل��ع 2050 للوصول إلى 

مستوى انبعاثات كربونية صفرية.
هذه التعه��دات الخليجي��ة للوصول إلى 
الحي��اد الصف��ري في المس��تقبل قوبلت 
بترحي��ب ودعم دولي كبي��ر خاصة خالل 
أعم��ال مؤتم��ر األمم المتح��دة رقم 26 
للمن��اخ ال��ذي عقد ف��ي نوفمب��ر 2021 
الماضي بمدينة غالس��كو في اسكتلندا، 
حيث وصفه��ا المراقبون والمتخصصون 
وكب��ار خب��راء الصناعة بأنه��ا تعهدات 
لبقي��ة  وملهم��ة«  وش��جاعة  »جريئ��ة 
الدول الصناعية الكبرى األخرى، الس��يما 
وأن دول الخليج العربي��ة تمثل المصدر 
األساس��ي للطاقة في العال��م كما وأنها 
تب��ذل جه��ودًا حثيث��ة لتنوي��ع وتطوير 
مصادر الطاق��ة داخ��ل اقتصاداتها عبر 

التح��ول ف��ي مج��ال إنت��اج الطاق��ة إلى 
اعتماد تكنولوجي��ا »إنتاج الهيدروجين« 
باعتب��اره إط��ارًا فاع��اًل وآمن��ًا لتخفيض 
مستوى االنبعاثات والملوثات الكربونية 
مع إمكاني��ة إعادة تدويره واس��تخدامه 

ومن ثم التخلص منه بأمان و سهولة. 
كما عمل��ت البحرين على تبن��ي وتنفيذ 
مبادرات الم��دن الخضراء دعم��ًا لجهود 
والنم��و  المس��تدامة  التنمي��ة  تحقي��ق 
أرض  عل��ى  تحق��ق  وه��و  االقتص��ادي 
الواقع م��ن خالل تبن��ي المجلس األعلى 
للبيئ��ة البحريني تنفيذ مش��اريع مبادرة 
»تقنية المعلومات واالتصاالت الخضراء 
بالش��راكة والتعاون مع كل من منظمة 
األمم المتحدة للبيئة)UNEP( ، ومنظمة 
الصناعي��ة  للتنمي��ة  المتح��دة  األم��م 
)UNIDO(، ومنظم��ة االقتص��اد األخضر 
العالمي��ة لالس��تعانة بآخر م��ا توصلت 
إلي��ه التكنولوجي��ا الحديث��ة ف��ي مجال 
تقنية المعلوم��ات واالتصاالت الخضراء 
باس��تخدام أفض��ل الممارس��ات بغرض 
ترش��يد اس��تهالك الطاق��ة الكهربائية 
وتقلي��ل البصم��ة الكربونية ف��ي بيئات 
العم��ل وتنوي��ع مص��ادر الطاقة س��عيًا 

والتوعي��ة  البيئ��ة  عل��ى  للمحافظ��ة 
باالقتص��اد والتقنيات الخض��راء ودورها 

في تحقيق التنمية المستدامة. 
وميث��اق  البحري��ن  إن دس��تور مملك��ة 
العم��ل الوطني قد كفل ف��ي بنوده حق 
حماي��ة البيئ��ة وتحقي��ق الت��وازن بين 
متطلبات التنمي��ة والنواحي االجتماعية 
القوانين  واالقتصادي��ة، وُس��نَّت تباع��ًا 
وتش��كلت  العالق��ة  ذات  والتش��ريعات 
األجهزة الحكومي��ة واللجان لوضع برامج 
االس��تدامة  واس��تراتيجيات  وسياس��ات 
واالقتصادية  االجتماعي��ة  المجاالت  في 
والبيئية، فيما تمت هيكلة المؤسس��ات 
الحكومية لتنفيذ سياسات واستراتيجيات 
االس��تدامة، إضافة إلى إص��دار المملكة 
المعني��ة بمتابعة  الوطني��ة  تقاريره��ا 
مس��ار تحقيق أهداف اإلنمائي��ة األلفية 
بش��كل منتظم وكان آخرها الصادر خالل 

العام 2015. 
وفي ه��ذا اإلطار، تبن��ى المجلس األعلى 
للبيئ��ة مهمة صياغ��ة الفصول المعنية 
باأله��داف الس��بعة البيئية م��ن ضمن 
التنمي��ة  أله��داف  الدولي��ة  القائم��ة 
»التقري��ر  ف��ي  وإدراجه��ا  المس��تدامة 

الطوع��ي الوطني األول أله��داف التنمية 
المس��تدامة في البحرين« بالتعاون مع 
هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية 
وتحت إشراف اللجنة الوطنية للمعلومات.
و ق��دم التقرير حصرًا متكام��اًل للبيانات 
والمؤشرات الوطنية ذات الصلة وجهود 
وإنج��ازات المملكة في تحقيقها للتنمية 
المس��تدامة بمفهومه��ا الش��امل. وقد 
حظي التقرير خالل تدش��ينه في اجتماع 
الرفي��ع للمجل��س  السياس��ي  المنت��دى 
االقتص��ادي واالجتماعي لألمم المتحدة 
في نيويورك عام 2018، بإشادات دولية 
واس��عة حيث نج��ح في تقدي��م البحرين 
كنموذج عالمي يخ��دم المجتمع الدولي 
ف��ي تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
بما تمتلك��ه من قصص نج��اح ملهمة 
وخبرات وطنية وكفاءات واعدة وإنجازات 
ملموسة في هذا المجال الحيوي والهام. 
وف��ي ظل عال��م متس��ارع النم��و ودائم 
ر يتوج��ب عل��ى جمي��ع ش��عوب  التط��وُّ
وحكومات العالم العمل س��ويًا في سبيل 
الحفاظ على مصادر وموارد هذا الكوكب 
فنحن حق��ًا »ال نملك س��وى أرض واحدة  

لنحيا عليها بصحة وسالم واستدامة«.

البحرين تشارك العالم االحتفال بيوم البيئة
بمناس��بة االحتفاء باليوم العالمي للبيئة والذي 
يص��ادف 5 يوني��و من كل عام، تحتف��ل البحرين 
بهذه المناس��بة تحت شعار »ال نملك سوى أرض 
واح��دة«، حي��ث يركز هذا الش��عار عل��ى العيش 
بشكل مستدام وبما يس��لط الضوء على الحاجة 
إلى إحداث تغييرات تحويلية من خالل سياس��اتنا 
وخياراتنا لبناء توجه��ات نحو أنماط حياة صحية 

أكثر مراعاة للبيئة.
وتش��ارك البحري��ن دول العال��م هذه المناس��بة 
ضمن الجهود والمس��اعي التي تركز على أهمية 
إقامة مجتمعات مستدامة تنعم بالصحة والرفاه 
وبم��ا يحقق األهداف والغاي��ات الصحية والبيئية 
المش��تركة على حٍد س��واء والتي تأت��ي في إطار 
تعزيز جوانب االهتمام العالمي والدولي بالبيئة 

وباالس��تقرار البيئي ودوره في مجاالت اس��تعادة 
النظ��ام البيئ��ي وحمايت��ه والحف��اظ على صحة 
البيئة بش��كل ع��ام واآلثار المترتب��ة تجاه صحة 
كوكبن��ا ومجتمعاتنا ومس��تقبل أجيالنا القادمة 
وهو ما ركز عليه شعار يوم الصحة العالمي لهذا 
الع��ام تحت عنوان »كوكبن��ا.. صحتنا« والذي تم 
من خالله حث األف��راد والمجتمعات والحكومات 
وكذلك المنظم��ات في جميع أنح��اء العالم على 
ضرورة بذل أقص��ى الجهود واإلمكانيات المتاحة 
كوكبن��ا  ولحماي��ة  البيئي��ة  التحدي��ات  لتج��اوز 

وصحتنا.
ويش��كل االحتفاء باألي��ام والمناس��بات الدولية 
والعالمي��ة خطوة ته��دف إلى تثقي��ف الجمهور 
بشأن الموضوعات ذات األهمية سعيًا وراء إذكاء 

الوعي الدولي الالزم حول أبرز القضايا ذات الصلة 
وعلى إح��راز تقدم فيم��ا يتصل بها م��ن أهداف 

وذلك تعزيزًا لجهود نشر الوعي المجتمعي.
وأك��دت وزارة الصحة، دعمه��ا المتواصل لكافة 
المس��اعي الرامية إل��ى تحقيق األه��داف البيئية 
عب��ر تنفيذ برام��ج المحافظة على صح��ة البيئة 
ومتابع��ة أهداف وغاي��ات التنمية المس��تدامة، 
إلى جانب العمل بالتعاون والشراكة المجتمعية 
الفاعل��ة مع مختلف الجه��ات الحكومية والخاصة 
ذات العالق��ة ف��ي س��بيل متابعة تنفي��ذ مجمل 
السياس��ات واإلس��تراتيجيات والخطط المتعلقة 
بإنت��اج واس��تخدام الطاق��ة النظيف��ة ومكافحة 
التدخين والتبغ بأنواعه وخلق الفرص أمام توفير 
الطاقة والتشجيع على إعادة التدوير وغيرها من 

اإلجراءات الكفيلة بحماية األنظمة البيئية.
كم��ا يتولى قس��م صح��ة البيئة ب��إدارة الصحة 
العامة، تقديم خدمات وقائية تتماش��ى وتتسق 
م��ع توفي��ر بيئة صحي��ة خالية م��ن أي معوقات 
مرضية أو مؤش��رات على البيئ��ة من خالل اتخاذ 
وتبني برامج عمل متكاملة وشاملة تتعلق بالحد 
من األض��رار الصحية والبيئية وتجن��ب حدوثها، 
م��ع الحد م��ن تواجد نواق��ل األم��راض ومراقبة 
صح��ة المياه وتعزي��ز اإلصحاح البيئ��ي، وضمان 
تطبي��ق القوانين واالش��تراطات الصحية ونش��ر 
الوعي للجمهور بس��بل االس��تخدام اآلمن للمواد 
االس��تهالكية ودعم شراء منتجات صديقة للبيئة 
وذلك من أجل تس��هيل مهام إع��ادة تدويرها أو 

استخدامها حفاظًا على البيئة وسالمتها.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/05/watan-20220605.pdf?1654406578
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1009172
https://alwatannews.net/article/1009239
https://alwatannews.net/article/1009175
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المشاركون بندوة “البالد”

^أكد الوكيل المساعد في وزارة اإلسكان رضا األدرج أن وزارة اإلسكان تعمل دائما من خالل برامجها وخططها 
علــى إنشــاء مــدن إســكانية متكاملــة الخدمــات، وتتميز بجودة الحيــاة، ولكن يجــب التفريق هنا بيــن تصاميم المدن 
اإلسكانية التي تطرحها اإلسكان والخدمات الموجودة فيها كالطرق والكهرباء والصرف الصحي والمجاري وغيرها، 
وبيــن الخدمــات كالمراكــز الصحيــة والمحالت التجارية ودور العبادة، والبد مــن التمييز بين تلك النقاط، ونحن نؤكد 
أن جميع المدن اإلســكانية صممت على أســاس التكامل، إذ تتوافر فيها جميع المتطلبات والخدمات وجودة الحياة، 

التي هي هدف أساس تسعى إليه الوزارة.

للطريقـــة  المســـاعد  الوكيـــل  وقـــال 
المعتمـــدة لتصميم المدن في الوزارة: 
أثناء تصميم المدن نسعى إلى تحقيق 
جميع مبادئ التصميم الحضري، وفي 
هذا الجانب نقـــوم بااللتقاء مع جميع 
ويكـــون  االختصـــاص،  ذات  الجهـــات 
هـــذا االجتماع موســـعا فـــي بداية أي 
للوقـــوف علـــى احتياجـــات  مشـــروع 
تلـــك الجهـــات مـــن المشـــروع، ويتـــم 
خـــال االجتمـــاع تحديـــد الموقع أوال 
ثـــم إيضـــاح رؤيـــة الـــوزارة للخدمات 
التـــي تحتاجهـــا المدينـــة والخدمـــات 

المحيطة بها كذلك.
المســـاعد أن مملكـــة  الوكيـــل   وبيـــن 
البحريـــن تملـــك نظاما متطـــورا جدا، 
إذ تقـــوم الـــوزارة بعـــد االنتهـــاء مـــن 
تلـــك  بتمريـــر  اإلســـكانية  التصاميـــم 
إلـــى الجهـــات الحكوميـــة  التصاميـــم 
الخدميـــة وتقـــوم كل جهة بدراســـتها 
ووضع متطلباتهـــا بناء على المخطط 
الســـابق  فـــي  كان  بينمـــا  اإلســـكاني، 
ووفـــق  عمومـــا،  المتطلبـــات  توضـــع 
تلـــك  تقـــوم  الحالـــي  المتبـــع  النظـــام 
علـــى  متطلباتهـــا  بوضـــع  الجهـــات 
المخطط اإلســـكاني، ويطـــور تصميم 
المدنيـــة مـــن خـــال تلـــك المتطلبـــات 
تلـــك  مـــن  تباعـــا  للـــوزارة  تـــرد  التـــي 
تعتمـــد  أن  إلـــى  الخدميـــة  الجهـــات 
التصاميـــم النهائيـــة للمدينـــة بموافقة 

جميع الجهات.

وأضـــاف الوكيـــل المســـاعد: في حال 
امتاكنـــا للتصاميـــم المعتمـــدة تركـــز 
الـــوزارة على جانب آخر وهو “أنســـنة 
فـــي  الـــوزارة  المـــدن”، وقـــد شـــرعت 
تحقيقه بالمـــدن اإلســـكانية الجديدة 
وربمـــا  األخيـــرة،  المشـــروعات  عبـــر 
يكـــون هـــذا مصطلحـــا جديـــدا، ولكن 
الغايـــة مـــن ورائـــه محاولـــة مواءمـــة 
ســـيعيش  الـــذي  للمواطـــن  المدينـــة 
فيهـــا، بحيـــث تكـــون قريبة مـــن ذاته 
مـــن حيـــث الطابع العـــام، وهـــذا األمر 
مـــن خـــال عمليـــة  تمـــت ماحظتـــه 
تصميم المـــدن الخمس الكبرى ومدى 
ارتباط الوحدات السكنية بالواجهات 
مراعـــاة  وتـــم  والســـواحل.  البحريـــة 
جانـــب الترابـــط البصـــري بيـــن جميع 
أجـــزاء المـــدن الســـكنية ومـــدى رؤية 
الجوانب األساســـية عند الوقوف في 

الجانب اآلخر من المدينة.
وتابـــع الوكيـــل المســـاعد: تـــم إطاق 
مسميات على األحياء السكنية تربط 
المواطـــن بمنطقته الســـابقة وتاريخه 
ومكانه الذي نشـــأ وترعـــرع فيه، وقد 
راعـــت الـــوزارة مـــن خـــال التصاميم 
الهندســـية للمشـــروعات القائمة تنوع 
تصاميـــم المدن اإلســـكانية من حيث 
الشكل والمعمار، ما ساهم في إعطاء 
وشـــخصيتها  جماليتهـــا  مدينـــة  كل 
المنفـــرد، مبينـــا: ناحظ مثـــاال مدينة 
الجـــزر(، وكيفيـــة  ســـلمان أو )مدينـــة 

تداخل المناطق الســـكنية مع القنوات 
نجـــد  الصعيـــد  ذات  وعلـــى  المائيـــة، 
جـــاءت  الحـــد، حيـــث  مدينـــة شـــرق 
على شـــكل شـــبه جزيرة، وتمتد بعض 
المساحات الخضراء فيها من الساحل 
تشـــكل  بحيـــث  المدينـــة  عمـــق  إلـــى 
ممشـــى إلى كل ســـكان المدينة، بعيدا 
عن حركة المرور وصخب والسيارات، 
أمـــا بخصـــوص مدينـــة خليفـــة ربمـــا 
لـــم نبدأ لحـــد اآلن، لكنهـــا صممت من 
خـــال بنـــاء الحـــي النموذجـــي األول 
على شـــكل ما يطلق سابقا “البراحات” 
والمســـاحات بين الوحدات الســـكنية، 
وعلـــى ذات األمـــر فـــي مدينـــة شـــرق 
ســـترة، حيث إننا ما زلنـــا في المرحلة 
األولـــى مـــن عمـــر التنفيـــذ ولكـــن مـــع 
اكتمالها سناحظ تميزها مع القنوات 
المائيـــة، وكذلـــك الحديقـــة المركزيـــة 
التي ســـتضمها المدينـــة وكيف ترتبط 

تلك الحديقة بكل أرجاء المدينة.
عمليـــة  أن:  إلـــى  الوكيـــل  وأشـــار 
تصميـــم المـــدن الخمـــس الكبرى تمت 
بمســـتويات رفيعـــة جـــدا، وتضمنـــت 
مـــع وجـــود خدمـــات  الحيـــاة  جـــودة 
البنيـــة التحتيـــة األوليـــة، ونحـــن في 
الـــوزارة ال نقـــوم بتســـليم الوحـــدات 
الســـكنية إال بتوافـــر هـــذه الخدمـــات، 
وتبقـــى الخدمـــات األخـــرى موجـــودة 
على نطاق المخطط، ويوجد تنســـيق 

مستمر بين الجهات الخدمية.

وتطـــرق الوكيل المســـاعد فـــي وزارة 
اإلســـكان رضـــا األدرج إلـــى موضـــوع 
توافـــر األراضي الخدميـــة والتجارية 
في المشـــروعات الجديـــدة من حيث 
التصميـــم، وقـــال إن الـــوزارة قامـــت 
بتوفير تلك األراضي وكذلك الخدمات 
والشـــوارع،  الطـــرق  ناحيـــة  مـــن  لهـــا 
والكهربـــاء والماء، ويأتـــي الدور على 
الجهة الخدمية أن تقوم بعملية البناء 
والمواقـــع  الشـــبكة،  مـــع  والتوصيـــل 
جاهـــزة 100 % لعملية التنفيذ، حيث 
كبيـــرا  اهتمامـــا  المســـؤولون  يولـــي 
لهـــذا الموضـــوع، إذ تـــم تحديد جميع 
المراحـــل  التـــي تحتاجهـــا  الخدمـــات 
اإلســـكان،  وزارة  قبـــل  مـــن  المنفـــذة 
والتي استفاد منها المواطنون وحتى 
المراحـــل المســـتقبلية القريبـــة أيضـــا، 
إذ تـــم اعتمـــاد الميزانيـــات المطلوبـــة 

معيـــن،  زمنـــي  جـــدول  لهـــا  ووضـــع 
وخال األشـــهر المقبلة ستتضح كثير 
مـــن األمور، ولعلـــه يتضـــح األمر اآلن 
مـــن خال توفيـــر دور العبـــادة، حيث 
تم البـــدء بتشـــييدها وبعضهـــا اكتمل 

والبعض اآلخر قيد التنفيذ.
بعمليـــة  بإشـــادته  الوكيـــل  وختـــم 
التنســـيق التـــي تجري بيـــن كل وزارة 
حـــول  الصحـــي  والهيـــكل  اإلســـكان 
تـــم  أنـــه  مؤكـــدا  اإلســـكانية،  المـــدن 
شـــرق  مدينـــة  فـــي  أرض  تخصيـــص 
الحـــد لتشـــييد مركـــز صحـــي عليهـــا، 
كذلك في مدينة خليفة ومدينة شرق 
ســـترة، وبخصوص مدينة سلمان فإن 
الوزارة وضعت أرضا لبناء مستشـــفى 
وموقعين آخرين لمراكز صحية، وعما 

قريب سيتم البدء بإنشائها. 
وتطـــرق الوكيل المســـاعد في حديثه 

إلـــى مشـــروع شـــرق ســـترة، مبينا أن 
المشـــروع يمضـــي على قدما وســـاق، 
للمشـــروع،  واضـــح  برنامـــج  وهنـــاك 
والبد من إطـــاع األهالي عليه، حيث 
قطعنا شـــوطا في المرحلة األولى من 
المشـــروع ومـــن المؤمـــل إتمامـــه مـــع 
نهايـــة العـــام الجـــاري 2022، ومـــا زلنا 
في عملية تنسيق مستمر مع الجهات 
الحكوميـــة األخـــرى لتطوير شـــبكات 
الطرق الخارجية التي تربط المشروع 
وتطويـــر منافذ ســـترة عمومـــا. وفيما 
يتعلـــق بالمرحلـــة الثانيـــة بنـــاء علـــى 
التوجيهـــات األخيـــرة التـــي أصدرهـــا 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة، قمنا باســـتعجال 
المرحلـــة الثانيـــة ليبـــدأ تنفيذهـــا فـــي 

العام 2022.

مستشفى لمدينة سلمان ومراكز صحية لشرق الحد وسترة
إطالق أسماء على األحياء تربط المواطن بمنطقته السابقة وتاريخه... الوكيل المساعد لإلسكان:

رضا األدرج

فيهــا  ناقشــت  بعــد  عــن  نــدوة  “البــالد”  صحيفــة  نظمــت   ^
موضــوع تطويــر البنيــة التحتيــة فــي المــدن اإلســكانية الخمس، 
وســلطت خاللهــا الضــوء علــى مكتســبات النهضــة التــي تشــهدها 
مملكة البحرين من خالل بناء المشروعات اإلسكانية في مختلف 

المحافظات وتطور البنية التحتية.
وأشار منسق ومقدم الندوة الزميل 
التطـــور  أن  إلـــى  الحايكـــي  بـــدر 
علـــى مســـتوى البنيـــة التحتيـــة هو 
مـــن ضمـــن اإلنجـــازات بتوجيهـــات 
مـــن ملـــك البـــاد المعظـــم صاحـــب 
الجالـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وحققتها الحكومـــة بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة، مضيفا أن هذه 
فـــي  تدخـــل  أن  يجـــب  اإلنجـــازات 
دائـــرة الضـــوء ويتم التركيـــز عليها 
لمـــا لها مـــن أهمية بالغة فـــي إظهار 
الجهود المبذولة من جميع الجهات 
بهـــذه  خرجـــت  التـــي  الحكوميـــة 

المشروعات الكبيرة والضخمة.

مشـــروعات  إن  الحايكـــي  وقـــال 
كبيـــرة نجدهـــا اليـــوم أمـــام أعيننـــا 
يقـــف خلفها جنود مجهولون ونحن 
نحاول من خال ندوتنا أن نظهرهم 
للعلـــن وكذلك من أجـــل متابعة آخر 
المســـتجدات فـــي مراحـــل اإلنجـــاز 
في تلك المشـــروعات التي يترقبها 
المواطـــن، ونوقشـــت محـــاور عـــدة 
خال الندوة، حيث أثير العديد من 
النقاط حول كثير من الموضوعات، 
مـــا  المثـــال  ســـبيل  علـــى  وأهمهـــا 
تطـــرق لـــه رئيـــس لجنـــة الخدمات 
أمانـــة  مجلـــس  فـــي  والمرافـــق 
العاصمـــة عبدالواحـــد النـــكال فيمـــا 
يتعلـــق بموضـــوع شـــبكات الهاتـــف 
فـــي المناطـــق اإلســـكانية ومعانـــاة 

المواطنيـــن فـــي ســـكنهم، كذلـــك ما 
تقدم به الوكيل المساعد في وزارة 
اإلســـكان رضـــا األدرج والعديـــد من 

الضيوف الذين شاركوا في الندوة.
وذكر الحايكي بعد إقامة الندوة أن 
“الباد” تلقت العديد من االتصاالت 

النـــدوة،  بموضـــوع  أشـــادت  التـــي 
شـــاكرين لصحيفـــة “البـــاد” دعمهـــا 
وتشـــجيعها الامحدود وتســـليطها 

الضوء على اإلنجازات الوطنية.
يذكـــر أن نـــدوة “الباد” اســـتضافت 
النائـــب غـــازي آل رحمـــة والوكيـــل 
اإلســـكان  وزارة  فـــي  المســـاعد 
العمليـــات  ومديـــر  األدرج،  رضـــا 
والخدمات بمراكز الرعاية الصحية 
ورئيســـة  خليـــل،  محمـــد  األوليـــة 
قســـم تنظيـــم المؤسســـات الصحية 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  بالهيئـــة 
الصحيـــة )نهـــرا( حصـــة الدوســـري، 
ومديـــرة إدارة تخطيـــط الطرق في 
وزارة األشـــغال مها خليفـــة حمادة، 
ومدير المشـــروعات بوزارة الشباب 
والرياضـــة عبدهللا الســـهلي، ومدير 
إدارة تخطيط ومشروعات الصرف 
الصحي فاطمة جعفر، ورئيس لجنة 
المرافـــق والخدمـــات فـــي مجلـــس 
أمانـــة العاصمة عبدالواحـــد النكال، 
ورئيس قسم شـــؤون المساجد في 
الجعفريـــة وســـام  دائـــرة األوقـــاف 

السبع.

“ندوة ^” تضيء على مستجدات المدن اإلسكانية الخمس
مشروعات كبيرة نجدها اليوم أمام أعيننا يقف خلفها جنود مجهولون

بدر الحايكي
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^قال مدير العمليات والخدمات بمراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة محمـــد خليل إنه 
المركـــز  لتشـــييد  األرض  تخصيـــص  يجـــري 
الســـكاني  يتناســـب والتعـــداد  بمـــا  الصحـــي 
المشـــروع  مـــن  المســـتفيدين  للمواطنيـــن 
اإلســـكاني الجديـــد، وهذا األمـــر ينطبق على 
الجديـــدة،  اإلســـكانية  المشـــروعات  جميـــع 
وبحســـب المعيار العالمي فكل 25 أو 35 ألف 

نسمة يغطيهم مركز صحي واحد.
وأضاف خليل بشـــأن مدينة ســـلمان وشـــرق 
فـــي  الحـــد وســـترة أن االختـــاف ســـيكون 
عـــدد المراكـــز المخصصـــة فقـــط، وذلك على 
أســـاس عـــدد المواطنيـــن الذين سيعيشـــون 
داخـــل المدينـــة وتغطيتهـــم صحيـــا، إن كان 

مركـــز واحد يكفيهم أو ال، وذلك ينطبق على 
مدينـــة ســـلمان ألنهـــم يتوقعـــون أن يســـكنها 
تقريبـــا 100 ألف نســـمة في األعـــوام المقبلة، 
إذ تـــم تخصيص 3 أراض لــــ 3 مراكز صحية، 
وتم مراعاة تشـــغيل المراكز الصحية لمنطقة 
والرملـــي  وكذلـــك  ســـاعة   24 لمـــدة  ســـترة 
ومدينة ســـلمان إلى جانب البدء بمشروعات 
اإلســـكانية  المشـــروعات  داخـــل  صحيـــة 
الجديـــدة بحســـب األولويـــة، وهـــي أولويات 
تخضـــع إلى نســـبة الســـكن ووصـــول التعداد 
الســـكاني لحوالي 25 ألف نسمة، ومثال على 
ذلـــك مدينـــة ســـلمان، حيـــث يتـــم التخطيط 

لمركز صحي هناك.
 وأجـــاب خليل على ســـؤال النائـــب غازي آل 

رحمـــة عن توفير المراكـــز الصحية في دائرة 
النائب، وقال: بحســـب المعلومات التي تردنا 
من قبل وزارة اإلســـكان فإن إســـكان الرملي 
سيســـكنه حوالـــي 9 إلـــى 10 آالف نســـمة مع 
نهايـــة العام 2024، ويوجد قرب الرملي عدد 
من المراكز الصحية مثل مركز عالي الصحي 
ومركز يوســـف انجنير وهـــو مركز قريب من 
منطقـــة الرملي ويعمل على مدار 24 ســـاعة، 
ومركز مدينة عيســـى، ولدينا مشروع تطوير 
مركـــز البـــاد القديـــم، بتكلفـــة تقـــدر بمليون 
دينـــار، ليســـتوعب عـــددا أكبر، وتوجـــد لدينا 
خطـــة لتطويـــر المراكـــز الصحية فـــي مملكة 

البحرين.

25 ألف نسمة المعيار العالمي لتغطية خدمات كل مركز صحي
100 ألف نسمة سيسكنون مدينة سلمان... مدير الخدمات بمراكز الرعاية الصحية:

محمد خليل متحدثا بندوة “البالد”

قســـم  تنظيـــم  رئيســـة  ^أكـــدت 
تنظيم المؤسســـات الصحيـــة في )نهرا( 
حصة الدوســـري أن الهيئة تعمل كجهة 
رقابية مســـؤولة عن إصدار التراخيص 
للمؤسســـات الصحيـــة بجميـــع أنواعهـــا 
فـــي المملكـــة، بموجب القانـــون رقم 21 
لســـنة 2015 بشـــأن تنظيم المؤسســـات 
الصحية الخاصة، والذي من خاله يتم 
توفيـــر خدمـــات صحية آمنـــة وبجودة 

عالية.
وبينت أنه خال العام 2021 قامت الهيئة 
بالترخيص لـ 831 مؤسســـة صحية على 
جميع األصعدة من مستشـــفيات ومراكز 
عـــاج أو صيدليـــات وغيرهـــا، كذلك تم 
الترخيص لـ 80 مؤسســـة صحية جديدة 

إضافـــة إلى ترخيـــص 28 مركـــزا صحيا 
حكوميـــا، وتـــم التفتيـــش عليهـــا، كما تم 
تخويل الهيئة كجهة رقابية على المراكز 

الصحية الحكومية منذ العام الماضي.
وقالـــت إن مـــن ضمن مخططـــات الهيئة 
قيامهـــا بالترخيـــص لمؤسســـات صحية 
عـــدة في المدن الخمـــس أو بالقرب منها 
على أقل تقدير، وعلى ســـبيل المثال تم 
إعطـــاء الترخيـــص لمركزيـــن في شـــرق 
الحـــد أحدهمـــا لطـــب األســـنان واآلخـــر 
لتعددات مختلفة في الطب البشري، كما 
أن هناك مشـــروعا مستقبليا صحيا وهو 
المتخصصـــة  الطبيـــة  للعيـــادات  مجمـــع 
ويقع بالقرب من شـــرق الحد وســـيخدم 
أهالي المنطقة، مضيفة أن مدينة سلمان 

هي األخرى تم الترخيص فيها لـ 4 مراكز 
متعـــددة ومركـــز أســـنان، وكلهـــا مواقـــع 
بالقـــرب من المدينـــة، وســـيكون هناك 4 
مراكـــز صحيـــة أخـــرى فـــي مناطق ســـار 

والجنبية.
وأشـــارت “لدينـــا مشـــروع صحـــي كبيـــر 
بالقـــرب مـــن ضاحيـــة الرملـــي ذو طاقـــة 
اســـتيعابية كبيـــرة فـــي عـــدد المرضـــى، 
وقـــد خصـــص فيـــه حوالي 125 ســـريرا، 
وهـــو مستشـــفى الملـــك حمـــد التابع إلى 
مستشـــفى اإلرســـالية األميركيـــة، ومـــن 
المؤمـــل أن يتـــم الترخيص لـــه مع نهاية 
العـــام الجاري، أما في مدينة خليفة فتم 
الترخيص فيها أيضا لمركز مدينة خليفة 
الصحي، وهـــو مركز حكومـــي باإلضافة 

إلـــى ترخيـــص 3 مراكـــز صحيـــة خاصة 
بالقرب من المدينة وتحديدا في منطقة 
عســـكر، وأخيرا تـــم الترخيص لمركزيين 
طبيين جديدين في مدينة شرق سترة.

وختمـــت “نحـــن فـــي الهيئـــة لدينا قســـم 
خاص الستقبال المستثمرين في المجال 
الصحـــي، ويقوم القســـم بالتوضيح لكل 
مســـتثمر ينوي االســـتثمار في المجاالت 
الطبية، وكشف عدد المؤسسات الصحية 
والمناطـــق،  المحافظـــات  جميـــع  فـــي 
إلعطائـــه فكـــرة واضحة عـــن توزيع تلك 
المؤسســـات وهو بالتالي يقـــوم باختيار 
المنطقـــة التـــي ينـــوي االســـتثمار فيهـــا، 

حسب األولوية بالنسبة له”.

125 سريرا بمستشفى الملك حمد التابع لإلرسالية األميركية
تخويل “نهرا” لمراقبة المراكز الصحية الحكومية... الدوسري:

حصة الدوسري

^قال رئيس قســـم شـــؤون المساجد في دائرة 
األوقاف الجعفرية وســـام السبع “بداية نرفع عظيم 
الشكر واالمتان إلى مقام ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة على االهتمام البالغ 
الذي ُيوليانه بدور العبادة ومنها دور العبادة بمدينة 
ســـلمان”، مضيفا أن التصاميم الهندســـية للجامعين 
والمســـاجد جاهـــزة، وتـــم تحقيـــق تقـــدم مهـــم فـــي 
هذا الســـبيل، ومن المقرر أن يبـــدأ العمل فيها خال 
الســـنة الحالية 2022، ومن المقّدر أن تستمر عملية 

التشييد عاًما ونصف العام تقريًبا.
ضاحيـــة  بمشـــروع  يتعلـــق  فيمـــا  الســـبع  وأضـــاف 
الرملـــي أن هنـــاك متبرعيـــن تجري عملية التنســـيق 
معهـــم بخصـــوص بنـــاء عـــدد مـــن المســـاجد، ومـــن 

المؤّمـــل أن تســـير عمليـــة البنـــاء بوتيرة متســـارعة 
فـــي الفترة المقبلة، والتنســـيق متواصـــل بين وزارة 
ووزارة  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
اإلســـكان لتحديد احتياجات دور العبادة بالمنطقة، 
ونحـــن بانتظار نتائـــج االجتماع ومـــا يتمّخض عنه 
مـــن توصيـــات في هذا الشـــأن، وال توجـــد لحد اآلن 
أراٍض مخصصة في هاتين المدينتين، ألن االمتداد 
العمرانـــي لمنطقتـــي الدير وســـماهيج يضـــم بالفعل 
مساجد تابعة لإلدارة، وهي تفي بحاجة األهالي في 
الوقـــت الحالي، ونشـــير هنا إلى أن عملية التنســـيق 
والمتابعـــة مع المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
والبلديـــات فـــي المحافظـــات األربـــع تجـــري علـــى 
قدم وســـاق الســـتخراج رخص البنـــاء، تمهيًدا لبدء 
عملية التشييد بالنسبة للمشروعات التي اسُتكملت 

إجراءاتها ووصلت لمراحل متقدمة.

وأكـــد الســـبع أن اإلدارة تعكـــف حالًيـــا علـــى تأهيـــل 
وإعادة إعمار 18 موقًعا، بعضها جديد واآلخر تجري 
عليه عمليات صيانة شاملة، في مناطق مختلفة من 
المملكـــة، وجاٍر التنســـيق مع الجهـــات التنفيذية في 
الدولـــة الســـتكمال جميع اإلجـــراءات المتعلقة بهذه 
العمليـــة وتجب اإلشـــادة هنـــا بالتوجيهـــات الكريمة 
لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تأهيل 
عـــدد من دور العبـــادة في المملكة، خال أيام شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، حيث كان نصيـــب إدارة األوقاف 
الجعفريـــة منهـــا 13 مســـجًدا وجامًعـــا، ويجري اآلن 
العمـــل على إعداد قائمة جديدة أخرى ســـُيعلن عنها 
الحًقـــا فـــي غضـــون أيـــام معـــدودة، ومن المقـــرر أن 
تشـــمل نحـــو 14 إلى 16 مســـجًدا فـــي مختلف مدن 

ومناطق البحرين بجميع المحافظات.

قائمة جديدة لتأهيل 16 مسجدا بمختلف المناطق
تصاميم جوامع مدينة سلمان جاهزة... رئيس قسم شؤون المساجد بـ “الجعفرية”:

وسام السبع

مشروعات رياضية في 4 مناطق قيد اإلنشاء
مراكز شبابية في السهلة وسلماباد... السهلي:

الشـــباب  وزارة  فـــي  المشـــروعات  مديـــر  ^قـــال 
والرياضة عبدهللا الســـهلي إن الـــوزارة بدأت في وقت 
مبكـــر بإجـــراءات اســـتباقية فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع 
الماحـــق الرياضيـــة فـــي المـــدن اإلســـكانية الخمـــس، 
حيث ُوضعت الخطط والرؤى والجدوى الفنية إلنشاء 
الماعـــب والمراكـــز لشـــؤون الشـــباب والرياضـــة، كمـــا 
خوطبت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ووزارة اإلســـكان؛ من أجـــل تخصيص أراٍض 
لمبادرة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأضـــاف الســـهلي أن الـــوزارة حققـــت إنجـــازات كبيرة 
علـــى مســـتوى ماعـــب “الفرجـــان”، حيـــث افتتحـــت 
العديـــد مـــن تلك المنشـــآت على مســـتوى المحافظات، 
ومن ضمنها على سبيل المثال ال الحصر ملعب حديقة 
مدينـــة حمـــد، وملعـــب حديقـــة قرية دمســـتان، كما أن 

هنـــاك 4 مشـــروعات قيـــد اإلنشـــاء وســـتكون في حلة 
العبـــد الصالح والمالكية وجبلة حبشـــي، ومدينة حمد، 
وتقوم الوزارة اآلن بوضع التصاميم الهندســـية الثنين 

مـــن المراكز الشـــبابية في منطقتي الســـهلة وســـلماباد 
ونحـــن في انتظار الحصـــول على االعتماد المالي لبدء 

عملية إنشائهما في المستقبل المنظور.

عبدالله السهلي

فريق عمل ندوة “^” 
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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متحف تثقيفي لتراث البحرين في ثانوية بكازاخستان
يضيء على حضارة المملكة الممتّدة عبر أكثر من 6 آالف سنة

بناء على دعوة من وزارة التربية والتعليم 
والعلـــوم بجمهوريـــة كازاخســـتان شـــارك 
األميـــن العام للمؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنسانية مصطفى السيد في حفل تخرج 
الدفعة األولى من طلبة مدرســـة البحرين 

بمدينة نورسلطان بكازاخستان.
 وبهـــذه المناســـبة افتتـــح الســـيد متحفـــا 
مملكـــة  وحضـــارة  تـــراث  يعكـــس  تراثيـــا 
البحرين والذي تم إنشاؤه تقديرا للعالقات 
األخوية المتميزة بين القيادتين والبلدين 
الصديقيـــن. كما تم خالل الزيارة تدشـــين 
النســـخة الكازاخســـتانية لكتاب مصطفى 
الســـيد “مبـــادئ العمـــل اإلنســـاني.. العمـــل 
الخيري واإلنســـاني نحو أفق جديد” الذي 

قامـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم والعلـــوم 
بجمهورية كازاخستان بترجمته الى اللغة 
الكازاخســـتاية لتعميمه على المدارس في 
كازاخســـتان نظرًا لمـــا يحتويه من أهداف 
تربوية نبيلة تنشر مبادئ الخير و السالم .

من جانبه نقل  السيد تحيات وتقدير ملك 
البـــالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، إلى القيادة والشعب 
الكازاخســـتاني، مشيدا بجهود جاللته في 
توطيـــد وتنميـــة العالقـــات األخويـــة بيـــن 
مملكـــة البحرين وجمهورية كازتاخســـتان 
المشـــتركة ويعـــود  بمـــا يخـــدم المصالـــح 
على البلدين والشـــعبين بمزيد من الرخاء 
والتقـــدم واالزدهار، مثمنا جهود الحكومة 

الرشـــيدة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة،  فـــي تعزيز 
البحريـــن  بيـــن مملكـــة  الصداقـــة  أواصـــر 

الـــذي  والدعـــم  كازاخســـتان،  وجمهوريـــة 
تحظى به المؤسســـة في تنفيذ مشاريعها 
بقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
لألعمـــال  الملـــك  جاللـــة  ممثـــل  خليفـــة 

اإلنسانية وشؤون الشباب.
وأعـــرب الســـيد عـــن اعتـــزازه و تقديـــره 
بافتتاح المتحف العلمي في كازاخســـتان 
والمشـــاركة فـــي افتتـــاح المتحـــف الـــذي 

ســـمي متحـــف البحريـــن في مدرســـة نور 
ســـلطان الثانويـــة والـــذي يعـــرض تاريـــخ 
مملكـــة البحريـــن وحضارتهـــا الممتّدة عبر 
أكثر من 6 آالف ســـنة ابتـــداء من حضارة 
دلمون، مرورًا بحضارة تايلوس والحضارة 
الزاهـــر  العهـــد  إلـــى  وصـــوالً  اإلســـالمية، 
لجاللـــة الملـــك المعظـــم، حيـــث أصبحـــت 
البحرين خالله واحـــة األمن واألمان وبلد 
المعطـــاء و التعايـــش بين كافـــة األديان و 
نشـــر مبادئ الســـالم والمحبة مـــع الجميع 
واالحتـــرام المتبـــادل، إضافـــة إلـــى عرض 
نمـــاذج من صور لبعض العادات والّتقاليد، 
والمهن والحرف التقليدّية التي اشـــتهرت 

بها مملكة البحرين.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المركز المغربي للتسامح وحوار األديان

أشـــاد رئيـــس المركـــز المغربـــي للتســـامح وحـــوار األديـــان محمـــد عبيـــدو 
بالمبـــادرات الســـامية لملـــك البالد المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، في ترســـيخ ثقافة التســـامح والتعايش السلمي وتعزيز 
الحريـــات الدينيـــة والحـــوار بيـــن األديـــان والثقافـــات، ونشـــر قيم الســـالم 

واإلخاء والتضامن في خدمة اإلنسانية.
جاء ذلك لدى استقبال سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية الشقيقة 
عميد الســـلك الدبلوماسي العربي خالد بن سلمان المسلم، في مقر السفارة 

بالرباط، لرئيس المركز المغربي.

إشادة مغربية بالمبادرات الملكية لتعزيز التسامح

local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة األشغال

وشـــؤون  التخطيـــط  إدارة  قدمـــت 
تعريفيـــة  ورشـــة  البلديـــة  المجالـــس 
للمختصين بإدارة الثروة السمكية في 
وكالـــة الزراعـــة والثروة الســـمكية عن 
نظـــام إدارة الجودة آيزو 2015 9001: 
ومتطلباتها وآلية تطبيقها في الوزارة.
وأوضح مدير إدارة التخطيط وشؤون 
المجالـــس البلديـــة محمـــود الشـــيباني 
بـــأن هـــذه الورشـــة تأتـــي ضمـــن خطة 
الـــوزارة لتعزيز المهنيـــة وجودة االداء 
والتحســـين المستمر لخدماتها، مشيرا 
إلى توجيهات وزير األشـــغال وشؤون 
البلديات والتخطيـــط العمراني عصام 
خلـــف الـــى ضـــرورة تكثيـــف البرامـــج 

التدريبيـــة التـــي مـــن شـــأنها االرتقـــاء 
بالموظـــف البلـــدي، باعتبـــاره العنصـــر 
األهم فـــي العمليـــة اإلنتاجية وتطوير 

منظومة العمل البلدي.
هـــذه  تطبيـــق  “إن  الشـــيباني  وقـــال 
المواصفـــة تأتي ضمن سلســـلة برامج 
تســـير وفـــق تحقيـــق رؤيـــة الحكومـــة 
الخدمـــات  أفضـــل  بتقديـــم  الموقـــرة 
الحكومية بأعلـــى درجات من الكفاءة 
إلـــى  الـــوزارة  أداء  ورفـــع  والفاعليـــة 
لتحقيـــق رؤيـــة  تنافســـية  مســـتويات 
التنميـــة  وأهـــداف   ٢٠٣٠ البحريـــن 

المستدامة وكسب رضا المتعاملين”.

بدء تطبيق نظام الجودة في إدارة الثروة السمكية

“تنسيقي المحرق”: 25 % من عربات الطعام مهجورة وغير مستخدمة
المشـــروعات  إدارة  مديـــر  اســـتعرض 
األشـــغال  وزارة  فـــي  الطـــرق  وصيانـــة 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المحـــرق  لمحافظـــة  علـــوي  ســـيد  بـــدر 
عددا من المشـــروعات القائمة بعدد من 
مـــدن المحافظـــة، موضحـــا أن تطويـــر 
شـــارع رّيه الممتد من قاللـــي إلى الدير 
وسماهيج شهد إضافات تطويريه على 
الخطـــة الموضوعه بحســـب اقتراحات 

المجلس البلدي والمواطنين.
وفي ســـياق متصل، تحدث مدير إدارة 
الصناعـــة  بـــوزارة  الصناعيـــة  التنميـــة 
والتجـــارة خالـــد القاســـمي بـــأن نســـبة 
اإلنجـــاز في أعمـــال الدفان في ســـاحل 
قاللي العام بلغت 90 %، وأن المشروع 
من المزمع افتتاحه الرسمي خالل الربع 

األول من العام المقبل.

مـــن جهتـــه، قـــال رئيـــس قســـم الرقابة 
هشـــام  المحـــرق  ببلديـــة  والتفتيـــش 
العباســـي إن العـــدد اإلجمالـــي الحالـــي 
لعربـــات الطعـــام الموجودة فـــي العديد 
من مدن وقرى المحافظة بلغ 99 عربة، 
وإن ربـــع هـــذا العـــدد مـــن العربـــات غير 

مستخدم ومصنف كمرافق مهجورة.
محافظـــة  شـــدد  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
المحرق سلمان بن عيسى المناعي على 
أهميـــة عدم التهـــاون مع تلـــك الظاهرة 
المتنقلـــة،  الطعـــام  بعربـــات  المتعلقـــة 
والتـــي باتـــت تشـــكل تشـــويها للمنظـــر 
محافظـــة  لســـواحل  العـــام  والمظهـــر 
المحـــرق، إضافة الـــى مخالفة عدد منها 
لقوانيـــن النظافة والصحة العامة وعدم 
استيفائها لالشتراطات، مؤكدا ضرورة 
البدء في اســـتثمار الســـواحل وتهيئتها 

بشكل حضاري.
وأمنيا، اســـتعرض المدير العام لمديرية 
شـــرطة محافظة المحرق العميد صالح 
الدوســـري جهود المديريـــة في التعاون 
مـــع األهالـــي والمقيمين فـــي العديد من 
الجوانـــب، إضافـــة إلـــى وجـــود شـــرطة 
والمتنزهـــات  الحدائـــق  فـــي  المجتمـــع 
الترفيهية والمماشـــي الرياضية، مشيرا 
إلـــى أن المديريـــة رصـــدت عـــددا مـــن 
حاالت التسول من قبل بعض المقيمين 
األجانب، مؤكدا أنها حاالت فردية وتم 
اتخـــاذ اإلجراءات القانونية والرســـمية 

حيالها.
جـــاء ذلـــك خـــالل المجلـــس التنســـيقي 
الذي عقدتـــه محافظة المحرق بحضور 
الـــوزارات  ممثلـــي  المجلـــس  أعضـــاء 

والهيئات الرسمية واألهالي.

المجلـــس  رئيـــس  المحافـــظ  وقـــدم 
التنسيقي باســـمه وباسم جميع أعضاء 
المجلس خالص الشكر وعظيم االمتنان 
إلى ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
وولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 

بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى التوجيهات 
الكريمة بإنشـــاء المشـــروعات التنموية 
والحضرية بالمحافظة، ومنها السواحل 
والمرافـــق  اإلســـكانية  والمـــدن  العامـــة 

الخدمية.
كما أعرب المجلس عن شـــكره وامتنانه 
للنائـــب األول لرئيـــس المجلـــس األعلى 

للشـــباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
األولمبيـــة  اللجنـــة  رئيـــس  للرياضـــة 
البحرينية ســـمو الشـــيخ خالـــد بن حمد 
آل خليفـــة على اهتمام ســـموه بالجانب 
األرشـــيفي والتأريـــخ الرياضي وتفضل 
ســـموه بزيـــارة مجلـــس الحكـــم الدولي 
المتقاعد إبراهيم الدوي واالطالع على 
المتحف الرياضي الذي يؤرخ عطاءات 
المســـتوى  علـــى  المملكـــة  وإنجـــازات 

التحكيمي.
الخدمـــات  رئيـــس  قدمـــت  ذلـــك،  إلـــى 
الطبية بالمراكز الصحية عضو المجلس 
لولـــوة راشـــد شـــويطر شـــرحا مفصـــال 
للمراكـــز  الذاتـــي  التســـيير  لبرنامـــج 
الصحيـــة، والذي يتضمن اختيار طبيب 
العائلة ويعتبر بمثابة النقلة النوعية في 

الخدمات الصحية.

البسيتين - محافظة المحرق

بحث تعزيز التعاون بين البحرين و “العمل الدولية”
مستعرضا آخر المنجزات العمالية... حميدان:

التقـــى وزير العمل والتنميـــة االجتماعية 
رئيـــس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســـوق 
هامـــش  علـــى  حميـــدان،  جميـــل  العمـــل 
 )110( الـــدورة  أعمـــال  فـــي  مشـــاركته 
لمؤتمـــر منظمـــة العمـــل الدوليـــة، المديـــر 
العـــام للمنظمـــة غـــاي رايـــدر، بمكتبه في 
مقـــر األمـــم المتحـــدة في جنيـــف، حيث 
تـــم بحث تعزيـــز التعـــاون المشـــترك بين 
مملكـــة البحرين ومنظمـــة العمل الدولية، 
خصوصـــا أن البحريـــن لعبـــت دوًرا رائًدا 
مـــن خـــالل عضويتهـــا في مجلـــس إدارة 
منظمـــة العمـــل الدولية خـــالل الفترة من 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر   ،2021 وحتـــى   2014
اإلســـهامات التي قدمتهـــا بوصفها عضوا 
فاعال في المنظمة، إلى جانب تأكيد دعم 
البحرين للمنظمة ودورها الرائد في إطار 

المنظمات التابعة لألمم المتحدة. 
المنجـــزات  آخـــر  حميـــدان  واســـتعرض 
العماليـــة التي حققتهـــا البحرين في إطار 
بيـــن  المواءمـــة  تحقيـــق  علـــى  حرصهـــا 
الوطنيـــة وضمـــان  النظـــم والتشـــريعات 

الدوليـــة،  العمـــل  معاييـــر  مـــع  توافقهـــا 
نحـــو  المملكـــة  جهـــود  اســـتمرار  مؤكـــًدا 
خلـــق العديد من المبـــادرات التي تعكس 
التزامها بمعايير العمل الدولية وتحديث 
تشـــريعاتها الوطنيـــة، الفًتـــا إلـــى ســـعي 
حكومة البحرين المســـتمر لتعزيز الحوار 
االجتماعـــي بيـــن أطراف اإلنتـــاج الثالثة 
العمـــل وعمـــال(  )الحكومـــات وأصحـــاب 
باعتباره الركيزة األساس لتطوير العالقة 
العالقـــة  ذات  األطـــراف  مختلـــف  بيـــن 
وضمـــان اســـتقرار ســـوق العمل، مشـــيًدا 

فـــي الوقت ذاتـــه بالدعم الفنـــي والتقني 
الـــذي تحظى به المملكـــة من قبل منظمة 
العمـــل الدولية، داعًيا لمزيـــد من التعاون 
بما يخدم برامج تطوير الموارد البشـــرية 
وتعزيـــز قيـــم العمـــل الالئق فـــي مختلف 

مواقع اإلنتاج.
العمـــل  وزيـــر  أشـــار  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
المبـــادرات  إلـــى  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
مملكـــة  نفذتهـــا  التـــي  والمشـــروعات 
عالقـــات  تنظيـــم  إطـــار  فـــي  البحريـــن 
الثالثـــة،  اإلنتـــاج  أطـــراف  بيـــن  العمـــل 

ورعايـــة  واإلنتاجيـــة  األعمـــال  وتنميـــة 
حقوق القوى العاملة وضمان المســـاواة 
بيـــن مختلـــف فئـــات العمـــال، خصوصـــا 
مملكـــة  بهـــا  قامـــت  التـــي  الخطـــوات 
البحرين لضمان اســـتقرار عالقات العمل 
خـــالل فتـــرة الجائحـــة، ولتجـــاوز آثـــار 
الجائحة على االقتصاد الوطني وســـوق 

العمل وخطة التعافي االقتصادي. 
كما تناول اللقاء استعراض تقرير المدير 
أعمـــال مؤتمـــر  علـــى  المعـــروض  العـــام 
العمـــل الدولي، الذي يتناول التعافي من 
األزمـــات ودور المنظمـــة في دعم الدول 

األعضاء.
وبمناسبة انتهاء فترة واليته مديرا عاما 
للمنظمـــة، توجـــه وزيـــر العمـــل والتنمية 
االجتماعية بالشـــكر والثنـــاء لغاي رايدر 
على جهوده وتعاونه مع مملكة البحرين 
خالل فتـــرة توليه لهذا المنصـــب، معرًبا 
لجميـــع  البحريـــن  مملكـــة  تقديـــر  عـــن 
أشكال الدعم والمساندة التي لقيتها من 

المنظمة خالل فترة قيادته لها.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

محافظ العاصمة يفتتح المعرض التشكيلي “إشراقة المستقبل”
بمشاركة 250 فنانا و600 عمل إبداعي

افتتـــح محافـــظ العاصمة الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبدالرحمـــن آل خليفة 
الســـنوي  التشـــكيلي  المعـــرض 
الحادي عشـــر لمحافظـــة العاصمة 
تحت عنوان “إشـــراقة المستقبل” 
بالعاصمـــة  الســـيف  مجمـــع  فـــي 
لمـــدة  والـــذي سيســـتمر  المنامـــة، 
أســـبوع بمشـــاركة 250 فناًنـــا مـــن 
باإلضافـــة  مختلفـــة  جنســـية   17
إلى مملكـــة البحرين، إذ تم عرض 
أكثر من 600 عمل فني وإبداعي، 
بحضـــور مجموعـــة مـــن الفنانيـــن 

والمهتمين.
وقال الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
فـــي تصريـــح علـــى هامـــش حفل 
االفتتـــاح “يســـعدنا فـــي محافظة 
العاصمة رعاية المعرض التشكيلي 
الحاديـــة  نســـخته  فـــي  الســـنوي 

عشرة، الذي أضحى موعدا رئيسا 
ومهًما في روزنامة الفنانين لدوره 
فـــي جمعهم ضمـــن ملتقى يعرض 
أجمل األعمال الفنية التي يقدمها 
نخبـــة مـــن الفنانيـــن والموهوبين 
من داخل وخارج مملكة البحرين 

للجمهور المتذوق للفن الرفيع”.
“مواصلـــة محافظـــة  أن  وأضـــاف 
العاصمة دعـــم ورعايـــة المعارض 

البحرينييـــن  والفنانيـــن  الفنيـــة 
تأتـــي مـــن منطلـــق حرصهـــا علـــى 
دعـــم الحـــراك الفني فـــي المملكة، 
والفنانيـــن  الموهوبيـــن  ولتحفيـــز 
وتشـــجيعهم علـــى االســـتثمار في 
الفنـــي،  المجـــال  فـــي  طاقاتهـــم 
أمـــام  الفرصـــة  إلتاحـــة  إضافـــة 
التـــي  أعمالهـــم  لتقديـــم  الفنانيـــن 
تبرز المعالـــم التراثية والحضارية 

والثقافية في مملكة البحرين عبر 
لوحـــات وأعمال فنية مميزة تبين 
مـــدى التطـــور الـــذي وصلـــت إليه 
الفنـــون التشـــكيلية فـــي مملكتنـــا 

الغالية”.
بـــن  راشـــد  الشـــيخ  وأعـــرب 
عبدالرحمن آل خليفة عن اعتزازه 
إبـــراز  فـــي  الفنانيـــن  بمســـاهمة 
اإلبداع والفـــن عبر أعمالهم الفنية 
واللوحات التشكيلية التي تعكس 
خـــالل  الراقـــي  الفنـــي  إنتاجهـــم 
المعـــرض الفنـــي الســـنوي الحادي 
عشر بمحافظة العاصمة، متوجًها 
بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم 
فـــي إنجاح هـــذا المعـــرض الفني، 
الداعمـــة  الجهـــات  جميـــع  وإلـــى 
والراعية وجميع المســـاهمين في 

نجاح هذا الحدث.
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^قال مدير العمليات والخدمات بمراكز 
الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة محمـــد خليل إنه 
المركـــز  لتشـــييد  األرض  تخصيـــص  يجـــري 
الســـكاني  يتناســـب والتعـــداد  بمـــا  الصحـــي 
المشـــروع  مـــن  المســـتفيدين  للمواطنيـــن 
اإلســـكاني الجديـــد، وهذا األمـــر ينطبق على 
الجديـــدة،  اإلســـكانية  المشـــروعات  جميـــع 
وبحســـب المعيار العالمي فكل 25 أو 35 ألف 

نسمة يغطيهم مركز صحي واحد.
وأضاف خليل بشـــأن مدينة ســـلمان وشـــرق 
فـــي  الحـــد وســـترة أن االختـــاف ســـيكون 
عـــدد المراكـــز المخصصـــة فقـــط، وذلك على 
أســـاس عـــدد المواطنيـــن الذين سيعيشـــون 
داخـــل المدينـــة وتغطيتهـــم صحيـــا، إن كان 

مركـــز واحد يكفيهم أو ال، وذلك ينطبق على 
مدينـــة ســـلمان ألنهـــم يتوقعـــون أن يســـكنها 
تقريبـــا 100 ألف نســـمة في األعـــوام المقبلة، 
إذ تـــم تخصيص 3 أراض لــــ 3 مراكز صحية، 
وتم مراعاة تشـــغيل المراكز الصحية لمنطقة 
والرملـــي  وكذلـــك  ســـاعة   24 لمـــدة  ســـترة 
ومدينة ســـلمان إلى جانب البدء بمشروعات 
اإلســـكانية  المشـــروعات  داخـــل  صحيـــة 
الجديـــدة بحســـب األولويـــة، وهـــي أولويات 
تخضـــع إلى نســـبة الســـكن ووصـــول التعداد 
الســـكاني لحوالي 25 ألف نسمة، ومثال على 
ذلـــك مدينـــة ســـلمان، حيـــث يتـــم التخطيط 

لمركز صحي هناك.
 وأجـــاب خليل على ســـؤال النائـــب غازي آل 

رحمـــة عن توفير المراكـــز الصحية في دائرة 
النائب، وقال: بحســـب المعلومات التي تردنا 
من قبل وزارة اإلســـكان فإن إســـكان الرملي 
سيســـكنه حوالـــي 9 إلـــى 10 آالف نســـمة مع 
نهايـــة العام 2024، ويوجد قرب الرملي عدد 
من المراكز الصحية مثل مركز عالي الصحي 
ومركز يوســـف انجنير وهـــو مركز قريب من 
منطقـــة الرملي ويعمل على مدار 24 ســـاعة، 
ومركز مدينة عيســـى، ولدينا مشروع تطوير 
مركـــز البـــاد القديـــم، بتكلفـــة تقـــدر بمليون 
دينـــار، ليســـتوعب عـــددا أكبر، وتوجـــد لدينا 
خطـــة لتطويـــر المراكـــز الصحية فـــي مملكة 

البحرين.

25 ألف نسمة المعيار العالمي لتغطية خدمات كل مركز صحي
100 ألف نسمة سيسكنون مدينة سلمان... مدير الخدمات بمراكز الرعاية الصحية:

محمد خليل متحدثا بندوة “البالد”

قســـم  تنظيـــم  رئيســـة  ^أكـــدت 
تنظيم المؤسســـات الصحيـــة في )نهرا( 
حصة الدوســـري أن الهيئة تعمل كجهة 
رقابية مســـؤولة عن إصدار التراخيص 
للمؤسســـات الصحيـــة بجميـــع أنواعهـــا 
فـــي المملكـــة، بموجب القانـــون رقم 21 
لســـنة 2015 بشـــأن تنظيم المؤسســـات 
الصحية الخاصة، والذي من خاله يتم 
توفيـــر خدمـــات صحية آمنـــة وبجودة 

عالية.
وبينت أنه خال العام 2021 قامت الهيئة 
بالترخيص لـ 831 مؤسســـة صحية على 
جميع األصعدة من مستشـــفيات ومراكز 
عـــاج أو صيدليـــات وغيرهـــا، كذلك تم 
الترخيص لـ 80 مؤسســـة صحية جديدة 

إضافـــة إلى ترخيـــص 28 مركـــزا صحيا 
حكوميـــا، وتـــم التفتيـــش عليهـــا، كما تم 
تخويل الهيئة كجهة رقابية على المراكز 

الصحية الحكومية منذ العام الماضي.
وقالـــت إن مـــن ضمن مخططـــات الهيئة 
قيامهـــا بالترخيـــص لمؤسســـات صحية 
عـــدة في المدن الخمـــس أو بالقرب منها 
على أقل تقدير، وعلى ســـبيل المثال تم 
إعطـــاء الترخيـــص لمركزيـــن في شـــرق 
الحـــد أحدهمـــا لطـــب األســـنان واآلخـــر 
لتعددات مختلفة في الطب البشري، كما 
أن هناك مشـــروعا مستقبليا صحيا وهو 
المتخصصـــة  الطبيـــة  للعيـــادات  مجمـــع 
ويقع بالقرب من شـــرق الحد وســـيخدم 
أهالي المنطقة، مضيفة أن مدينة سلمان 

هي األخرى تم الترخيص فيها لـ 4 مراكز 
متعـــددة ومركـــز أســـنان، وكلهـــا مواقـــع 
بالقـــرب من المدينـــة، وســـيكون هناك 4 
مراكـــز صحيـــة أخـــرى فـــي مناطق ســـار 

والجنبية.
وأشـــارت “لدينـــا مشـــروع صحـــي كبيـــر 
بالقـــرب مـــن ضاحيـــة الرملـــي ذو طاقـــة 
اســـتيعابية كبيـــرة فـــي عـــدد المرضـــى، 
وقـــد خصـــص فيـــه حوالي 125 ســـريرا، 
وهـــو مستشـــفى الملـــك حمـــد التابع إلى 
مستشـــفى اإلرســـالية األميركيـــة، ومـــن 
المؤمـــل أن يتـــم الترخيص لـــه مع نهاية 
العـــام الجاري، أما في مدينة خليفة فتم 
الترخيص فيها أيضا لمركز مدينة خليفة 
الصحي، وهـــو مركز حكومـــي باإلضافة 

إلـــى ترخيـــص 3 مراكـــز صحيـــة خاصة 
بالقرب من المدينة وتحديدا في منطقة 
عســـكر، وأخيرا تـــم الترخيص لمركزيين 
طبيين جديدين في مدينة شرق سترة.

وختمـــت “نحـــن فـــي الهيئـــة لدينا قســـم 
خاص الستقبال المستثمرين في المجال 
الصحـــي، ويقوم القســـم بالتوضيح لكل 
مســـتثمر ينوي االســـتثمار في المجاالت 
الطبية، وكشف عدد المؤسسات الصحية 
والمناطـــق،  المحافظـــات  جميـــع  فـــي 
إلعطائـــه فكـــرة واضحة عـــن توزيع تلك 
المؤسســـات وهو بالتالي يقـــوم باختيار 
المنطقـــة التـــي ينـــوي االســـتثمار فيهـــا، 

حسب األولوية بالنسبة له”.

125 سريرا بمستشفى الملك حمد التابع لإلرسالية األميركية
تخويل “نهرا” لمراقبة المراكز الصحية الحكومية... الدوسري:

حصة الدوسري

^قال رئيس قســـم شـــؤون المساجد في دائرة 
األوقاف الجعفرية وســـام السبع “بداية نرفع عظيم 
الشكر واالمتان إلى مقام ملك الباد المعظم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة وإلى ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة على االهتمام البالغ 
الذي ُيوليانه بدور العبادة ومنها دور العبادة بمدينة 
ســـلمان”، مضيفا أن التصاميم الهندســـية للجامعين 
والمســـاجد جاهـــزة، وتـــم تحقيـــق تقـــدم مهـــم فـــي 
هذا الســـبيل، ومن المقرر أن يبـــدأ العمل فيها خال 
الســـنة الحالية 2022، ومن المقّدر أن تستمر عملية 

التشييد عاًما ونصف العام تقريًبا.
ضاحيـــة  بمشـــروع  يتعلـــق  فيمـــا  الســـبع  وأضـــاف 
الرملـــي أن هنـــاك متبرعيـــن تجري عملية التنســـيق 
معهـــم بخصـــوص بنـــاء عـــدد مـــن المســـاجد، ومـــن 

المؤّمـــل أن تســـير عمليـــة البنـــاء بوتيرة متســـارعة 
فـــي الفترة المقبلة، والتنســـيق متواصـــل بين وزارة 
ووزارة  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون  العـــدل 
اإلســـكان لتحديد احتياجات دور العبادة بالمنطقة، 
ونحـــن بانتظار نتائـــج االجتماع ومـــا يتمّخض عنه 
مـــن توصيـــات في هذا الشـــأن، وال توجـــد لحد اآلن 
أراٍض مخصصة في هاتين المدينتين، ألن االمتداد 
العمرانـــي لمنطقتـــي الدير وســـماهيج يضـــم بالفعل 
مساجد تابعة لإلدارة، وهي تفي بحاجة األهالي في 
الوقـــت الحالي، ونشـــير هنا إلى أن عملية التنســـيق 
والمتابعـــة مع المجلس األعلى للشـــؤون اإلســـامية 
والبلديـــات فـــي المحافظـــات األربـــع تجـــري علـــى 
قدم وســـاق الســـتخراج رخص البنـــاء، تمهيًدا لبدء 
عملية التشييد بالنسبة للمشروعات التي اسُتكملت 

إجراءاتها ووصلت لمراحل متقدمة.

وأكـــد الســـبع أن اإلدارة تعكـــف حالًيـــا علـــى تأهيـــل 
وإعادة إعمار 18 موقًعا، بعضها جديد واآلخر تجري 
عليه عمليات صيانة شاملة، في مناطق مختلفة من 
المملكـــة، وجاٍر التنســـيق مع الجهـــات التنفيذية في 
الدولـــة الســـتكمال جميع اإلجـــراءات المتعلقة بهذه 
العمليـــة وتجب اإلشـــادة هنـــا بالتوجيهـــات الكريمة 
لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تأهيل 
عـــدد من دور العبـــادة في المملكة، خال أيام شـــهر 
رمضـــان المبـــارك، حيث كان نصيـــب إدارة األوقاف 
الجعفريـــة منهـــا 13 مســـجًدا وجامًعـــا، ويجري اآلن 
العمـــل على إعداد قائمة جديدة أخرى ســـُيعلن عنها 
الحًقـــا فـــي غضـــون أيـــام معـــدودة، ومن المقـــرر أن 
تشـــمل نحـــو 14 إلى 16 مســـجًدا فـــي مختلف مدن 

ومناطق البحرين بجميع المحافظات.

قائمة جديدة لتأهيل 16 مسجدا بمختلف المناطق
تصاميم جوامع مدينة سلمان جاهزة... رئيس قسم شؤون المساجد بـ “الجعفرية”:

وسام السبع

مشروعات رياضية في 4 مناطق قيد اإلنشاء
مراكز شبابية في السهلة وسلماباد... السهلي:

الشـــباب  وزارة  فـــي  المشـــروعات  مديـــر  ^قـــال 
والرياضة عبدهللا الســـهلي إن الـــوزارة بدأت في وقت 
مبكـــر بإجـــراءات اســـتباقية فيمـــا يتعلـــق بموضـــوع 
الماحـــق الرياضيـــة فـــي المـــدن اإلســـكانية الخمـــس، 
حيث ُوضعت الخطط والرؤى والجدوى الفنية إلنشاء 
الماعـــب والمراكـــز لشـــؤون الشـــباب والرياضـــة، كمـــا 
خوطبت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني ووزارة اإلســـكان؛ من أجـــل تخصيص أراٍض 
لمبادرة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنســـانية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وأضـــاف الســـهلي أن الـــوزارة حققـــت إنجـــازات كبيرة 
علـــى مســـتوى ماعـــب “الفرجـــان”، حيـــث افتتحـــت 
العديـــد مـــن تلك المنشـــآت على مســـتوى المحافظات، 
ومن ضمنها على سبيل المثال ال الحصر ملعب حديقة 
مدينـــة حمـــد، وملعـــب حديقـــة قرية دمســـتان، كما أن 

هنـــاك 4 مشـــروعات قيـــد اإلنشـــاء وســـتكون في حلة 
العبـــد الصالح والمالكية وجبلة حبشـــي، ومدينة حمد، 
وتقوم الوزارة اآلن بوضع التصاميم الهندســـية الثنين 

مـــن المراكز الشـــبابية في منطقتي الســـهلة وســـلماباد 
ونحـــن في انتظار الحصـــول على االعتماد المالي لبدء 

عملية إنشائهما في المستقبل المنظور.

عبدالله السهلي

فريق عمل ندوة “^” 
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