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ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة  ثـــمـــنـــت الــــرئــ
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
ــورة مـــريـــم عـــذبـــي الــجــاهــمــة الــثــقــة  ــتـ ــدكـ الـ
الملكي  المرسوم  بصدور  السامية  الملكية 
حــضــرة  ــدن  لــ ــن  مـ  2021 لــســنــة   )103( ــم  رقــ
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
بتجديد  الــمــفــدى  الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل 

تعيينها رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.
ــريـــم الــجــاهــمــة  وأعــــربــــت الــــدكــــتــــورة مـ
بهذه المناسبة عن عميق شكرها وتقديرها 
الغالية  ثقته  على  المفدى  الملك  لجالة 
التي تمثل لفتة كريمة من جالته وتقديرًا 
مــنــه لــلــنــجــاح الـــــذي حــقــقــتــه الــهــيــئــة وكــل 
ــه جــالــتــه في  ــتـ ــي تــنــفــيــذ رؤيـ مــنــتــســبــيــهــا فـ
الــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فــي تــطــويــر الــخــدمــات 
الصحية في المملكة بأعلى معايير الجودة 

والتميز.

الفترة  أن  الجاهمة  الــدكــتــورة  وأكـــدت 
الجهود  مــن  المزيد  بــذل  ستشهد  الــقــادمــة 
الــمــخــلــصــة والــحــثــيــثــة لــلــعــمــل بـــجـــد نــحــو 
الخدمات  وكــفــاءة  جـــودة  بمستوى  االرتــقــاء 
قدمًا  والمضي  البحرين  بمملكة  الصحية 
فــي مــبــادرات تعزيز جـــودة واســتــدامــة قطاع 
في  البحرين،  مملكة  في  الصحية  الرعاية 
صاحب  حضرة  من  الامحدود  الدعم  ظل 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
ــاحــــب الــســمــو  ــفـــدى وصــ ــمـ ــبــــاد الـ عـــاهـــل الــ
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما ثمنت الدعم المستمر والمتواصل 
من رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة.

للهيئة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس  وأشـــــــادت 
ــات  ــدمــ ــخــ الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــهـــن والــ

السمو  لصاحب  الثاقبة  بــالــرؤيــة  الصحية 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، حيث 

النهضة  تــعــزيــز  بــشــائــر  ســمــوه  رؤى  تــحــمــل 
التنمية  مبادئ  وتجسيد  الشاملة  التنموية 
ــواقـــع مـــن خــال  الــمــســتــدامــة عــلــى أرض الـ
العديد من المبادرات الملموسة واإلنجازات 
من خال  ذلك  وتجلى  للجميع،  المشهودة 
قيادة سموه فريق البحرين بالرؤية الثاقبة، 
في  واإلرادة  العزيمة  سموه  من  مستلهمين 
تحويل التحديات إلى قصص نجاح وطنية.

وأشارت د. الجاهمة إلى أن الهيئة تمثل 
الصحي  القطاع  منظومة  مــن  مهما  جـــزءا 
تطوير  مـــبـــادرات  يشهد  الـــذي  المملكة  فــي 
تنفيذ  بهدف  الجوانب  كل  من  استراتيجي 
وتطبيق  للصحة  الــوطــنــيــة  االســتــراتــيــجــيــة 
التغطية  لــتــعــزيــز  الــصــحــي  الــضــمــان  نــظــام 
الخدمات  جــودة  وتطوير  الشاملة  الصحية 
الــصــحــيــة واســتــدامــتــهــا وخــصــوصــًا فــي ظل 

اإلنجازات المشهودة للقطاع الصحي.

أكــــــــدت األســــــتــــــاذة إيـــمـــان 
فــــيــــصــــل جـــــنـــــاحـــــي الــــمــــديــــر 
الــتــنــفــيــذي لــمــعــهــد الــبــحــريــن 
ــيـــة الــــــدور  ــيـــاسـ لــلــتــنــمــيــة الـــسـ
الحيوي والمهم الذي يقوم به 
الراغبين  تــدريــب  فــي  المعهد 
ــح لـــانـــتـــخـــابـــات  ــ ــرشـ ــ ــتـ ــ فــــــي الـ
بالمهارات  وتزويدهم  المقبلة 
والمعارف الازمة ضمن أسس 
وقواعد قانونية وطنية، التزامًا 
السديدة لحضرة  بالتوجيهات 
حمد  الملك  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، عــاهــل 
الــمــفــدى، وبــمــا يتوافق  الــبــاد 
مع أهــداف المعهد بحسب ما 

ورد في مرسوم إنشائه.
ذلــك بمناسبة إعان  جــاء 
ــريــــن لــلــتــنــمــيــة  ــبــــحــ مـــعـــهـــد الــ
التسجيل  باب  فتح  السياسية 
للمرحلة الثانية »الشاملة« من 
لانتخابات  الوطني  البرنامج 
 ،»2 ب  »درَّ والــبــلــديــة  الــنــيــابــيــة 
والــــمــــوّجــــهــــة لـــلـــراغـــبـــيـــن فــي 
النيابية  لانتخابات  الترشح 
والـــبـــلـــديـــة الــمــقــبــلــة ومـــديـــري 
وأعضاء  االنتخابية  الحمات 
الفرق العاملة، والتي ستنطلق 
في 24 أكتوبر الجاري ولغاية 12 
ديسمبر 2021م، بمشاركة نخبة 
مـــن األكــاديــمــيــيــن والـــكـــفـــاءات 
حيث  المتخصصة،  الــوطــنــيــة 

ــيــــن  ــبــ ــهــــد الــــراغــ ــعــ ــمــ يـــــدعـــــو الــ
ــالــــتــــرشــــح فـــــي االنــــتــــخــــابــــات  بــ
الــنــيــابــيــة والـــبـــلـــديـــة الــقــادمــة 
ومــــديــــري حــمــاتــهــم وأعـــضـــاء 
الــفــرق الــعــامــلــة إلـــى الــمــبــادرة 
من  الــبــرنــامــج  فــي  بالتسجيل 
bipd.( المعهد  موقع  خــال 

.)org
وأكدت جناحي أهمية رفع 
الـــوعـــي والــثــقــافــة الــقــانــونــيــة، 
والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، واإلداريــــــــــــــــــة، 
واالتــــصــــالــــيــــة لــلــمــتــرشــحــيــن 
والفرق العاملة في االنتخابات 
الــنــيــابــيــة والــبــلــديــة الــقــادمــة، 
ــاًء عـــلـــى الـــقـــوانـــيـــن  ــنــ وذلــــــك بــ
للعملية  الــمــنــظــمــة  والـــلـــوائـــح 
االنـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة فــــــــي مـــمـــلـــكـــة 
الــــبــــحــــريــــن، وبـــــمـــــا يـــتـــنـــاســـب 
ــع الــســيــاســي الــرائــد  ــواقـ مـــع الـ
والــمــتــمــيــز الـــــذي نــعــيــشــه في 
ظـــل الــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة 
ــب الـــجـــالـــة  ــ ــاحـ ــ ــرة صـ ــضــ ــحــ لــ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
خــلــيــفــة، ودعـــمـــه الـــامـــحـــدود 
السياسي  العمل  اســتــقــرار  فــي 

والبرلماني والبلدي.
وأشــــــــــــــارت جــــنــــاحــــي إلــــى 
مـــبـــكـــرًا  اســـتـــعـــد  ــعـــهـــد  الـــمـ أن 
لانتخابات من خال اإلعداد 
مجموعة  نفذ  حيث  للبرنامج 
من الخطوات االستباقية بدأت 

الهدف  وكــان  2019م،  عــام  منذ 
مـــنـــهـــا تـــطـــويـــر االحـــتـــيـــاجـــات 
وصــواًل  للمرشحين  التدريبية 
إلى تحسين جودة المخرجات 
وبما يتوافق مع قواعد العملية 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــمــمــلــكــة، 
حيث تم دراســة وتقييم برامج 
ــد فــــــي االنــــتــــخــــابــــات  ــهــ ــعــ ــمــ الــ
من  مجموعة  وعقد  السابقة، 
نخبة  مــع  التركيز  اجتماعات 
الخبرة  وذوي  المسؤولين  من 
ــاص لــاســتــئــنــاس  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ واالخـ
األخيرة  الخطوة  أمــا  بآرائهم، 
رأي،  استطاع  بتنفيذ  فكانت 
البحرين  مــركــز  مــع  بــالــتــعــاون 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ لـــــلـــــدراســـــات االسـ
والــدولــيــة والــطــاقــة »دراســــات«، 
التدريبية  االحــتــيــاجــات  حـــول 
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ والــــــتــــــوعــــــيــــــة لــ

والمرشحين.

الــشــيــخ خليفة  تــــرأس ســمــو 
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي،  رئــ
ــاع الــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي  ــمـ ــتـ اجـ
للعام  الثالثة  ــه  دورتـ فــي  الــعــاشــر 
2021، وذلك عبر تقنية االتصال 
عيسى  العميد  بحضور  المرئي، 
المحافظ،  نائب  الدوسري  ثامر 
وعـــدد مــن األعـــضـــاء مــن ممثلي 

الجهات الحكومية المختلفة.
وفي مستهل االجتماع رحب 
سمو المحافظ بالحضور، مؤكدًا 
ــلـــس الــتــنــســيــقــي  ــجـ ــمـ ــرص الـ ــ ــ حـ
ــيـــه الــمــســتــمــر فــــي تــطــويــر  ــعـ وسـ
ــاع الـــخـــدمـــي والـــتـــنـــمـــوي،  ــقـــطـ الـ
ورعاية  بتوجيهات  يحظى  الــذي 
كــريــمــة مــن قــبــل حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المفدى،  الباد  آل خليفة عاهل 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــوزراء، مــنــوهــًا ســمــوه إلــى عمل  ــ الـ
متابعة  نحو  الــدؤوب  المحافظة 
الخدمات  جودة  وتحسين  تنفيذ 
المقدمة للمواطنين والمقيمين 
الــجــهــات  مختلف  مــع  بــالــتــعــاون 

المختصة.
وخال االجتماع اطلع سمو 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 

على  التنسيقي  المجلس  رئيس 
التي  الـــزالق  منطقة  احتياجات 
الميدانية  الزيارة  خال  رصدها 
الــتــي تــمــت مــــؤخــــرًا، والــمــتــمــثــلــة 
وتــطــويــر عدد  إنــشــاء  متابعة  فــي 
ــة  ــيـ ــات الـــخـــدمـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــن االحـ ــ مــ
واالجتماعية منها إنشاء مشاريع 
الطرق،  كرصف  التحتية  البنية 
الصحي،  الــصــرف  شبكة  واقــامــة 
إلى جانب متابعة إنشاء وتطوير 
العامة كتطوير  المرافق  مشاريع 
المركز الصحي التابع للمنطقة، 
ــاء حــديــقــة  ــى انــــشــ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ومرافق  المنطقة،  إلسكان  تابعة 
الــزالق،  فــي مرفأ  أخــرى  خدمية 

الى  المحافظ  سمو  أشـــار  حيث 
أن المحافظة مستمرة في تلبية 
ــيـــاجـــات األهــــالــــي وتــحــقــيــق  ــتـ احـ
العديد  مــع  بالتعاون  تطلعاتهم 
الحكومية،  الجهات  من مختلف 
تنفيذ  مراحل  متابعة  خال  من 
الـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة الــقــائــمــة 
األمنية  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 

واالجتماعية والخدمية.
المهندس  استعرض  بعدها، 
عاصم عبداللطيف عبداهلل مدير 
الجنوبية  المنطقة  بــلــديــة  عـــام 
ــهـــود  ــًا حـــــــول جـ ــ ــامــ ــ تـــــقـــــريـــــرًا شــ
الــبــلــديــة فـــي مــتــابــعــة الــحــمــات 
المتعلقة بالقطاع البلدي، حيث 

على  التنسيقي  المجلس  اطــلــع 
مــخــرجــات الــحــمــات الــمــيــدانــيــة 
محافظ  سمو  مؤكدًا  تمت،  التي 
المحافظة الجنوبية ان استمرار 
هـــذه الــحــمــات يــهــدف الـــى ابـــراز 
ــلـــديـــة الــمــقــدمــة  ــبـ ــات الـ الــــخــــدمــ
والتعاون  الشراكة  ودور  لألهالي 

في تحقيق التنمية المستدامة.
تابع سمو  آخــر،  على صعيد 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ 
إنـــشـــاء مــتــحــف بــمــديــنــة عــيــســى، 
مـــراحـــل تأسيس  لــتــوثــيــق  ــك  وذلــ
المدينة، وما تحتضنه من جوانب 
تــاريــخــيــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 
مختلف  على  المنطقة  شهدتها 

سموه  موصيًا  الزمنية،  المراحل 
المعنية  الــجــهــة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
لرؤى  تلبية  تنفيذه،  في  لإلسراع 
والمواطنين  األهــالــي  وتطلعات 
في المجال التاريخي والثقافي.

كــمــا أشـــــاد ســمــو الــمــحــافــظ 
بـــالـــتـــكـــريـــم الـــــــذي حـــــــازت عــلــيــه 
بنت  مــوزة  الشيخة  سمو  مدرسة 
للبنات  الشاملة  آل خليفة  حمد 
ــرًا مــــن مــنــظــمــة األلـــكـــســـو،  ــؤخــ مــ
المحافظة  ان  ســمــوه  أكـــد  حــيــث 
متميزة  بصروح  تزخر  الجنوبية 
بــالــعــلــم والــمــعــرفــة، مــشــهــود لها 
ــًا بــمــخــتــلــف  ــاريــ ــًا وحــــضــ ــيـ ــاريـــخـ تـ
ــة، مـــوصـــيـــًا  ــافـــظـ ــمـــحـ ــاطـــق الـ ــنـ مـ
سموه بأهمية اإلسراع في تنفيذ 
للبنين  شــامــلــة  مـــدرســـة  مـــشـــروع 
تــلــبــي الـــجـــانـــب الــتــعــلــيــمــي، لما 
توّسع  من  خليفة  مدينة  تشهده 

عمراني.
ــابـــع ســمــو الــمــحــافــظ  كــمــا تـ
مــســتــجــدات عــمــل مـــركـــز الــشــيــخ 
الذي  الصحي  خالد  بن  عبداهلل 
ــن الـــخـــدمـــات  ــ ــديــــد مـ ــعــ ــر الــ ــوفــ يــ
ــيــــة لــمــنــطــقــة  الـــصـــحـــيـــة األســــاســ
ــاع، حـــيـــث ســـيـــقـــدم الــمــركــز  ــ ــرفـ ــ الـ
أفضل  وفـــق  رعــايــة طبية شــامــلــة 
الــمــجــال الصحي  فــي  الــمــعــايــيــر 
والتثقيفي لألهالي والمواطنين.

م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي�����ش��ت��ع��ر���ض م�����ش��روع��ات ال��م��ح��اف��ظ��ة

} محافظ الجنوبية خال االجتماع.

الدكتورة مريم الجالهمة تثمن الثقة الملكية بتجديد تعيينها رئي�صا لهيئة المهن ال�صحية

} د. مريم الجاهمة.

أّكد السفير القبطان عبدالرحمن بن محمد 
جمهورية  لــدى  البحرين  مملكة  سفير  القعود 
الهند الصديقة أّن العاقات البحرينية الهندية 
نموذج متميز للتعاون المثمر والبناء القائم على 
واألهــداف،  الــرؤى  وتكامل  النظر  وجهات  تقارب 
والتعاون  الوثيقة  الصداقة  روابط  بعمق  منوها 
الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  الوطيد 
ــن الـــتـــمـــازج اإلنـــســـانـــي والـــحـــضـــاري  ــور مـ فـــي صــ
الفاعلة  الشراكة  من  متعددة  وأوجــه  والثقافي، 
ــّتـــى الــمــجــاالت  عــلــى مــخــتــلــف الـــُصـــعـــد وفــــي شـ

والقطاعات. 

وأضاف أّن مناسبة مرور 50 عاما على قيام 
البحرين  مملكة  بــيــن  الــدبــلــومــاســيــة  الــعــاقــات 
على  للتأكيد  جــديــدة  فــرصــة  الهند  وجــمــهــوريــة 
واتساعها  الــهــنــديــة  البحرينية  الــعــاقــات  تــمــّيــز 
ــا يــمــتــلــكــه الـــبـــلـــدان الــصــديــقــان من  ــّل مـ فـــي ظــ
إمكانيات كبيرة وموارد نوعية وقاعدة اقتصادية 
يسهم  ما  الــواعــدة،  بالفرص  زاخــرة  واستثمارية 
الصديقين  البلدين  فــي  النمو  عجلة  دفــع  فــي 
ويــحــقــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة بــقــيــادة صــاحــب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
نات  رام  الهند  ورئيس جمهورية  المفّدى،  الباد 

�ص���فير البحري���ن ل���دى الهن���د ي�ص���يد بعم���ق 

الرواب���ط التاريخي���ة بي���ن البحري���ن والهن���د

الت�ص���جيل يب���داأ  ال�صيا�ص���ية  التنمي���ة  معه���د 

في البرنامج الوطني لالنتخابات النيابية والبلدية

} إيمان جناحي.

افتتح الدكتور عبدالحسين بن علي 
المستدامة  الطاقة  هيئة  رئيس  ميرزا 
الــمــوارد  إلدارة  األوســـط  الــشــرق  مؤتمر 
»التغيرات نتيجة كورونا«، عبر  البشرية 
بتنظيم  االفتراضية  التواصل  منصات 
ــدة  ــرائــ الــ  »Roshcomm« مـــؤســـســـة  ــن  مــ
وقد  البشرية،  الــمــوارد  إدارة  مجال  فــي 
كبار  من  عدد  االفتتاحي  الحفل  حضر 
المجال  هذا  في  والخبراء  المسؤولين 
مــن مختلف  مــشــارك   1200 مــن  وأكــثــر 
الــمــتــحــدثــيــن  الــعــالــم ونــخــبــة مـــن  دول 

وصناع القرار في محاور المؤتمر.
البشرية  الموارد  إدارة  مؤتمر  ويعد 
مجال  في  المنطقة  في  األبــرز  الحدث 
وهو  العاملة،  والقوى  البشري  العنصر 
مخصص للمعنيين في مجال إدارة رأس 
الــمــال الــبــشــري واحــتــيــاجــات الــتــدريــب، 
ويــســتــقــطــب قـــــــادة الـــــمـــــوارد الــبــشــريــة 
في  ويجمعهم  بالتدريب  والمختصين 
منصة فــريــدة ثــريــة بــالــخــبــرات وأحــدث 
الــتــطــبــيــقــات والـــتـــجـــارب فـــي مــجــاالت 
هذه  وتشتمل  البشرية،  الــمــوارد  تطوير 
عــمــل  أوراق  ــن  مــ عـــــدد  عـــلـــى  الــمــنــصــة 
ــن بــاحــثــيــن واخــتــصــاصــيــيــن  مــقــدمــة مـ
والتي  للمؤتمر  الرئيسية  المحاور  في 

تستخلص أبرز التجارب في مجال إدارة 
الموارد البشرية خالل الفترة الماضية 

المليئة بالتحديات.
وصرح بأن االستمرارية خالل فترة 
بمستويات  تــغــيــرات  تطلبت  الــجــائــحــة 
الحياتية،  األوجـــه  كــل  طــالــت  مختلفة 
الـــتـــي تطلبت  أبـــــرز األوجــــــه  ــن  ولـــعـــل مـ
ــانـــت تــلــك  تـــغـــيـــرات جــــذريــــة ســـريـــعـــة؛ كـ
والعمل  واالقتصاد  بالصحة  المتعلقة 

المهني والتعليم«.
الــوقــوف  مـــن  »البــــد  مـــيـــرزا:  وأردف 
في  للتغيرات  الناجحة  الــتــجــارب  على 

ممارسات العمل واإلدارة المهنية خالل 
فاعليتها  مدى  وتقييم  الجائحة،  فترة 
فترة ما بعد الجائحة. فمثاًل: قياس ما 
كفاءة  تحقق  التغييرات  هــذه  كانت  إذا 
أعلى في أداء العمل، وما إذا كانت هناك 
التغييرات  اعتماد هذه  يتم  جــدوى ألن 
ــل الــــقــــادمــــة،  ــراحـ ــمـ ــلـ ــه جــــديــــد لـ ــتـــوجـ كـ
في  التغييرات  هــذه  أثــر  أيــًضــا  وهنالك 
مسيرة التحول الرقمي وما شهده قطاع 
من  االصطناعي  والــذكــاء  التكنولوجيا 
الحاسم  ودورهـــا  االســتــثــمــارات  فــي  نمو 

في االستمرارية واالستدامة«.

والخبراء  المتحدثين  مــيــرزا  ودعــا 
ــيــــة تــســلــيــط  ــن إلـــــــى أهــــمــ ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ والــ
لوضع  المحورية  األســـس  على  الــضــوء 
البشرية  الــمــوارد  إلدارة  استراتيجيات 
وتطويرها بما يعكس الدروس المستفادة 
عــالــمــيــا وتــفــعــيــل مــفــاهــيــم االســتــدامــة 
االستراتيجيات  هــذه  فــي  أشــمــل  بشكل 
ــادة الــتــغــيــيــر الــتــنــظــيــمــي، خــاصــة  ــيــ وقــ
سلبي  أثــر  مــن  النمو  فــي  للتباطؤ  لما 
سلًبا  ينعكس  االســتــدامــة  تحقيق  فــي 
لتحقيق  العالمية  الجهود  وتــيــرة  على 
التنمية المستدامة، وتطرق إلى أهمية 
مكافحة ذلــك مــن خــالل ربــط الــدروس 
باالستراتيجيات  والبيانات  المستفادة 

وقياس األداء.
وأشاد ميرزا كذلك بالجهود الحثيثة 
ــات الــحــكــومــيــة  ــهــ مــــن الــــــــــــوزارات والــــجــ
خــالل  التنظيمي  التغيير  قـــادت  الــتــي 
من  نافست  باحترافية  الجائحة  فترة 
خــاللــهــا الــجــهــود الــمــبــذولــة فــي الـــدول 
االنعقاد  في  المؤتمر  ويستمر  الكبرى 
إلى   2021 أكتوبر   11 من  الفترة  خــالل 
الــراغــبــيــن  وبــإمــكــان   .2021 أكــتــوبــر   13
زيــارة  المذكور  المؤتمر  في  بالتسجيل 

موقع المؤتمر. 

االهتمام بجودة المنتج الوطني ي�سهم في تعزيز ال�سمعة التجارية للمملكة 

جائزة املنتج الغذائي ت�سهم يف حتفيز وتعزيز قطاع االأغذية وجذب اال�ستثمارات

يتواف�ر مخ�زون غذائ�ي للمملك�ة اأكثر من 6 اأ�س�هر مع رقابة للأ�س�عار 
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كتبت: نوال عباس 
أشاد رئيس الغرفة سمير ناس بأهمية جائزة المنتج الغذائي 
المتميز بنسختها الثالثة 2021، في تحفيز قطاع األغذية وجذب 
االستثمارات المحلية والخارجية لهذا القطاع، مؤكدا في الوقت 
ذاته أن صناعة األغذية هي من أهم وأبرز الصناعات التي تسعى 
إلى  الوصول  أجل  فيها من  وزيــادة االستثمار  المملكة لتطويرها 
»األمن الغذائي«، وأن مثل هذه الجهود والمبادرات تسهم في تعزيز 
التوجه نحو تطوير  إطار  المشترك في  الخليجي  العمل  أهــداف 

منظومة األمن الغذائي في دول المجلس.
وقد أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح امس الفائز 
حيث   ،2021 الثالثة  بنسختها  المتميز  الغذائي  المنتج  بجائزة 
 Vedge بجائزة فئة المؤسسات القائمة، وفاز Amalfi فازت مؤسسة
 E momken بجائزة فئة المؤسسات الناشئة، كما فازت مؤسسة cafe
بجائزة فئة االسر المنتجة، وأشار إلى أن تفعيل الجهود المشتركة 
سوف  المهم  القطاع  هــذا  على  للقائمين  الـــالزم  الــدعــم  وتقديم 
التجاري  القطاع  على  والمنفعة  باإليجابية  حتما  نتائجه  تعود 
واالقتصاد الوطني، مثمًنا وأعضاء اللجنة األدوار الفاعلة والجهود 
المضطلعة التي تقوم بها شركات األغذية في البحرين في تعزيز 
مهارات  تطوير  في  الفاعلة  وبمساهمتها  المحلي،  المنتج  هوية 
واإلمــكــانــات  الــفــرص  تــوافــر  ظــل  فــي  سيما  وال  عليها،  القائمين 

المحفزة على االبتكار والتطوير.
وقال ناس إن حكومة مملكة البحرين تدعم وتشجع المبادرات 
بها  التي تحظى  المميزات  إبــراز  في  التي تسهم  كافة  والمشاريع 
بكل  األغــذيــة  وصناعة  إنتاج  وقطاع  القطاعات،  كل  في  المملكة 

القطاعات  إلى  تضاف  التي  الواعدة  القطاعات  من  يعد  أنواعها 
في  وخصوصًا  ولوجها،  على  المستثمرين  الحكومة  تشجع  التي 
الحكومة للمستثمرين في  التي تقدمها  الكبيرة  التسهيالت  ظل 

مثل هذه المشاريع.
الوطني  المنتج  بجودة  االهتمام  »إن  الغرفة:  رئيس  وأضــاف 
تعزيز  في  شك  بال  يسهم  العالمية  الجودة  لمتطلبات  ومواكبته 
المنتجات  لــهــذه  والــتــرويــج  البحرين  لمملكة  التجارية  السمعة 
ووصولها إلى العالمية تحت اسم البحرين، كما يسهم على صعيد 
آخر في تشجيع وجذب المستثمرين المحليين والعالميين لهذا 

القطاع الواعد«.
الفترة االخيرة  الــغــذاء فــي  أســعــار  ارتــفــاع  ان  إلــى  نــاس  ولفت 
بين  التنافس  ان  إلــى  مشيرا  الحاويات،  اسعار  ارتــفــاع  الــى  يرجع 
السلعة  اذا كانت  رفــع األســعــار وخــاصــة  الــى عــدم  التجار ســيــؤدي 
متشابهة، مشيرا الى ان دور وزارة التجارة مراقبة األسعار، والغرفة 

تعمل على رسم السياسات والتوصيات.
وتــقــديــره لجميع الجهات  اعـــتـــزازه  نـــاس عــن خــالــص  وأعــــرب 
في  األغذية  ولجميع شركات  الفعالية،  هذه  بإنجاح  شاركت  التي 
البحرين التي حرصت على المشاركة بالجائزة في نسختها الثالثة 
عبر استيفائها لجميع االشتراطات والمتطلبات الالزمة لخوض 
المنافسة، حيث عكس حجم المشاركات البالغ 49 مؤسسة غذائية 
الشغف والرغبة لدى المنتمين إلى القطاع الغذائي في المملكة 

بتطوير جودة المنتجات.
مــن جــانــبــه قـــال رئــيــس لجنة الــثــروة الــغــذائــيــة بــغــرفــة تــجــارة 
وصــنــاعــة الــبــحــريــن خــالــد األمــيــن: »إن هـــذه الــجــائــزة تــهــدف إلــى 
البحرينية  األغــذيــة  شــركــات  وتحفيز  المحلي  المنتج  تشجيع 

وتسعى  المحلي،  باالستثمار  والدفع  وتنافسيتها  أدائها  لتطوير 
لضم شركات األغذية المحلية كافة للمشاركة في مسيرة التميز 
وتــأســيــس مــســتــويــات جـــديـــدة مـــن األداء لــتــكــون هــــذه الــشــركــات 
على  بــه  يحتذى  أن  جــديــًرا  ومــثــااًل  بمنتجاتها  رائـــدة  اإلبــداعــيــة 

المستوى المحلي والخليجي والعالمي«.
وأوضــح األمين أن عدد المشاركين في الجائزة قد وصل إلى 
49 مؤسسة غذائية وتأهل منهم 9 مشاركين، وسوف يحظى الفائز 
سنتين،  مــدة  منتجاته  على  الجائزة  شعار  بوضع  األول  بالمركز 
الفًتا إلى أن لجنة التحكيم ضمت في عضويتها نخبة من خبراء 

األغذية هم أفنان الزياني، ومحمد بديع، ومنال يوسف الصالح.
الى  يرجع  الغذائية  المواد  أسعار  ارتفاع  ان  األمين:  وأضــاف 
ارتفاع أسعار الشحن العالمية بنسبه 120%، حيث اثر على أسعار 
الــســوق  فــي  الـــى %20  الــبــحــريــن بنسبة %10  فــي  لــغــذائــيــة  الـــمـــواد 
بديل  يوجد  وال  عالمي،  األســعــار  ارتــفــاع  ان  الــى  مشيرا  المحلي، 
على  مراقبة  هناك  ان  مــؤكــدا  الــحــالــة،  هــذه  فــي  الغذائية  للمواد 
األسعار في المملكة ألن إدارة الجمارك ووزارة التجارة على دراية 

بأسعار االستيراد للسلع.
وأكد األمين توافر المخزون الغذائي أكثر من 6 اشهر، وذلك 
بفضل توجيهات جاللة الملك الذي يحرص على توفير مخزون 
في  الــغــذاء  ينقصها  ال  الــبــحــريــن  مملكة  ان  وقـــال  اســتــراتــيــجــي، 
الغذاء  لنؤمن  الحكومة  مع  ونهار  ليل  نعمل  فنحن  االزمـــات  كل 
للبالد، ونتمنى ان يكون هناك مصانع وزراعة ومنتجون اكثر في 
المستقبل، الفتا إلى ان المشروع الغذائي ان شاء اهلل سينفذ في 

القريب العاجل.
وعبر وسيم سامي الرئيس التنفيذي لمؤسسة Amalfi الفائز 

بجائزة فئة المؤسسات القائمة عن فرحته لفوزه بالجائزة وقال: 
وهو   ،2020 يونيو  شهر  في  وانطلق   ،2016 سنة  المصنع  »تأسس 
جديد  مصنع  وهــو  بالحلويات(  محشو  كيك  )بــان  بتصنيع  يقوم 
المملكة  الى  كيك(  )البان  تصدير  يتم  كما  الخليج،  في  ومتميز 
مــواد  بتصنيع  نــقــوم  ان  ونتمنى  ــارات،  ــ واالمــ الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة 

جديدة مستقبال«.
لــكــل من  الــنــاشــئــة  الــمــؤســســات  فــئــة  بــجــائــزة   Vedge cafe ــاز  وفـ
)بديل  للمنتج  السيد  وخــالــد  الــزيــانــي،  وصــالــح  عــبــداهلل محمود، 
اللحم(، وبدأ المشروع في 2019 وافتتح في اول مارس 2020، ويتم 
هو  اللحم  وبديل  والمحالت،  واالســـواق  للمطاعم  المنتج  توفير 

مصنع من منتج زراعي.
المنتجة  االســـر  فئة  بــجــائــزة   E momken مؤسسة  فـــازت  كما 
أشهر،   6 منذ  الــمــشــروع  بــدأنــا  الحايكي:  مصطفى  الــفــائــز  وعــلــق 
منتج  الــى  تتحول  بــودرة  من  مكونة  صلصات  عن  عبارة  والمنتج 
أنواع مختلفة من  تتوافر  كما  والحليب،  والماء  السوائل  بإضافة 
ودول عربية مثل  الخليج،  دول  الى  ونقوم بتصديرها  الصلصات، 
األردن، ولبنان والعراق ونطمح إلى ان نصل الى أمريكا وأستراليا 

وأوروبا.
دينار،   5000 قيمتها  القائمة  المؤسسات  فئة  جائزة  أن  يذكر 
فئة  وجائزة  دينار،   2500 قيمتها  الناشئة  المؤسسات  فئة  وجائزة 
شعار  وضــع  إلــى  بــاإلضــافــة  ديــنــار،   2500 قيمتها  المنتجة  االســـر 
التي  والمعايير  سنتين،  مــدة  الــفــائــزة  المنتجات  على  الــجــائــزة 
والهوية واإلبــداع في  المنتج  الجائزة هي جودة  اعتمد عليها في 

المنتج.

نا�س: الم�سابقة تدعم اأهم ال�سناعات التي ت�سعى المملكة لتطويرها لتحقيق »االأمن الغذائي«

غرفة البحرين تكرم الفائزين بجائزة المنتج الغذائي بن�سختها الثالثة

����س���م���ي���ر ن����ا�����س ي�������س���ت���ق���ب���ل ���س��ف��ي��ر 

ال���ب���ح���ري���ن ال���م���ع���ي���ن ل������دى ب��ل��ج��ي��ك��ا 
استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
امس  صباح  التجار  بيت  في  نــاس،  عبداهلل  سمير 
الــدوســري  جبر  فيصل  عــبــداهلل  السفير  الــثــالثــاء، 
سفير مملكة البحرين المعين لدى مملكة بلجيكا 
بمناسبة تعيينه سفيرًا لرئيس البعثة الدبلوماسية 
لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا بلقب سفير 
فوق العادة مفوض، متمنيًا له التوفيق في مهامه 
الــجــديــدة بــمــا يــصــب فــي تــعــزيــز عــالقــات الــشــراكــة 
ودول  وبلجيكا  البحرين  بين  المشترك  والتعاون 
االتـــحـــاد األوروبـــــي والــبــلــدان الــصــديــقــة بمختلف 
للتعاون  الــدائــم  الغرفة  حــرص  مــؤكــدًا  المجاالت، 
مع سفارات المملكة في كل ما من شأنه النهوض 

بالعالقات االستثمارية المشتركة.
التصورات  الغرفة عددًا من  واستعرض رئيس 
والــمــقــتــرحــات الــتــي مــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة برفع 
الــزيــارات  تــبــادل  منها  البينية،  الــتــجــارة  مــعــدالت 
الــتــجــاريــة وإقـــامـــة االجــتــمــاعــات الــثــنــائــيــة لبحث 
ــة إلـــــى الــفــعــالــيــات  ــافــ ــبـــات بــــاإلضــ وتـــذلـــيـــل الـــعـــقـ
لفرص  والترويج  للتعريف  المشتركة  االقتصادية 
االستثمار المتاحة في البلدين الصديقين، مؤكدًا 
تكون  بــأن  البحرين  إمكانية  على  ذاتــه  الــوقــت  فــي 
وإعــادة  لتوزيع  ــا  أوروبـ لــدول  ومــمــرًا تجاريًا  مــركــزًا 
العربية  والــــدول  الخليج  إلــى  منتجاتهم  تصدير 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا، ومــــا يــدعــم ذلــــك مـــا تــتــمــيــز به 
الــبــحــريــن مـــزايـــا اســتــثــمــاريــة مــحــفــزة وتــســهــيــالت 
عديدة تمنحها للمستثمرين، كما تتميز باأليدي 

الكلفة  وانـــخـــفـــاض  والـــمـــاهـــرة  الـــمـــدربـــة  الــعــامــلــة 
التشغيلية، كما وُتعتَبر بوابة مهمة لدخول أسواق 

المنطقة.
ــى أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  ــ ــغـــرفـــة إلـ ــيـــس الـ وتــــطــــرق رئـ
التعاون المشترك بين القطاع الخاص البحريني 
ــي مـــجـــاالت الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة  والــبــلــجــيــكــي فـ
التعليمية  السياحة  ومــجــاالت  الطبية  واألجــهــزة 
ــى الــصــنــاعــات  والــســيــاحــة الــصــحــيــة، بــاإلضــافــة إلـ
ــنـــيـــوم، بــمــا يــخــدم  ــمـ ــد واأللـ ــديـ الــتــحــويــلــيــة والـــحـ
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة بــيــن الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
الـــصـــديـــقـــيـــن. وأعــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــــبــــداهلل فــيــصــل 
بهذا  الملكية  بالثقة  اعــتــزازه  عــن  الــدوســري  جبر 
الــتــكــلــيــف، مــــؤكــــًدا حـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
ومـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود لــتــوطــيــد وتـــوثـــيـــق الــعــالقــات 
وتــطــويــرهــا لــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن ورعــايــة 
مــصــالــح مــواطــنــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي مملكة 
البحرين  غرفة  بجهود  مشيدًا  الصديق،  بلجيكا 
وحرصها على تطوير التعاون المشترك بين الدول 
الصديقة والسعي نحو االرتقاء بالقطاع الخاص 
والعمل على رفع معدالت التبادل التجاري وتبادل 
الخبرات وجعل مملكة البحرين من الدول الرائدة، 
العمل مع  تعزيز  جــاهــدًا على  أنــه سيعمل  مــؤكــدًا 
والدنمارك  األوروبــي  االتحاد  ودول  بلجيكا  مملكة 
فــي مــجــاالت الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة واأللــمــنــيــوم 
والحديد باإلضافة إلى المجاالت الصحية لرفعة 

اقتصاد البلدين الصديقين.

د. ميرزا يفتتح موؤتمر ال�سرق االأو�سط الإدارة الموارد الب�سرية 

عند  الثالثاء  أمــس  يــوم  الــعــام«  البحرين  »مــؤشــر  أقفل 
مستوى 1.701.32 نقطة  بارتفاع قدره 2.65 نقطة مقارنة 
بــإقــفــالــه يــــوم اإلثـــنـــيـــن، فـــي حــيــن أقــفــل »مـــؤشـــر الــبــحــريــن 
قــدره  بــانــخــفــاض  مــســتــوى 668.30 نقطة  عــنــد  اإلســـالمـــي« 

1.93 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
 4.41 البحرين«  »بــورصــة  في  المستثمرون  تــداول  وقــد 
ديــنــار  مــلــيــون  قــدرهــا 1.10  إجــمــالــيــة  مــلــيــون ســهــم، بقيمة 
ركز  حيث  صــفــقــات،   108 خــالل  مــن  تنفيذها  تــم  بحريني، 

المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت 
نسبته  مــا  أي  ديــنــار  ألــف   804.11 المتداولة  أسهمه  قيمة 
73.37% من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 3.87 

مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 75 صفقة. 

م�����وؤ������س�����ر ال����ب����ح����ري����ن ال������ع������ام ي���ق���ف���ل ب����ارت����ف����اع
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وماذا عن 

الجمعيات ال�سيا�سية..؟

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الخطاب  مضامين  لتنفيذ  الــداخــلــيــة  وزارة  بــيــان 
التنفيذية  اآللــيــات  وضــع  بخصوص  الــســامــي  الملكي 
والسجون  اإلصـــاح  لــمــراكــز  الــازمــة  التحتية  والــبــنــى 
ــاجـــا لتحقيق  رفــيــعــا وعـ تـــجـــاوبـــا  يــعــد  الــمــفــتــوحــة.. 
أن مضامين  واضـــحـــا  وتـــأكـــيـــدا  الــســامــيــة،  الــتــطــلــعــات 

الخطاب السامي نهج المرحلة الوطنية القادمة.
الــوطــنــي،  الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد  وزارة  وكـــذلـــك هـــي 
تنفيذ  فــي  وعزيمة  بعزم  العمل  مواصلة  أعلنت  التي 
توجيهات جالته السامية بتعزيز التنافسية والمكانة 
ــريـــن ووضـــــــع الــخــطــط  ــبـــحـ ــة لــمــمــلــكــة الـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
وتكفل  االقتصادي  األداء  قــوة  تدعم  التي  والــمــبــادرات 

زيادة وتيرة النمو في كافة القطاعات.
أكد  الــذي  للمرأة،  األعلى  المجلس  هو  كما  تماما 
أن ما جاء في الكلمة السامية يؤسس لمرحلة جديدة 
بالتعاون مع جميع  للمرأة  األعلى  المجلس  من عمل 
الخطة  تطوير  فــي  قــدمــًا  المضي  أجــل  مــن  الــشــركــاء، 

الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
بجانب دعوة رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
إلـــى عــقــد اجــتــمــاع عــاجــل مــع أعــضــاء الــغــرفــة، لبحث 
االبتكارية  األفــكــار  لتلقي  متكاملة  منصة  إنشاء  آلية 
البحريني..  األعــمــال  لمجتمع  الــنــوعــيــة  والـــمـــبـــادرات 
تأتي أيضا لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي، 
االقتصادية  الفعاليات  كافة  جهود  تتحد  أن  ونتمنى 
اقــتــصــاديــة  الــمــنــشــود، مــن جــمــعــيــات  الــهــدف  لتحقيق 
الجهود  تتشتت  أن  دون  مــن  األعـــمـــال،  ونــســاء  ورجــــال 
وتــتــعــدد الــجــهــات، وإنـــمـــا تــتــحــد تــحــت مــظــلــة الــقــطــاع 

الخاص بقيادة »بيت التجار« صاحب المبادرة األولى.
الحكومة  أن  والقانوني  والدستوري  الطبيعي  ومن 
الــمــوقــرة ســتــقــوم بــواجــبــهــا ومــســؤولــيــتــهــا فـــي تحقيق 
مضامين الخطاب الملكي السامي، كما سيقوم مجلس 
للرد  برلمانية  الشورى بتشكيل لجان  النواب ومجلس 
على الخطاب الملكي السامي.. ليبقى السؤال األهم: 
المجتمع  ومؤسسات  السياسية  الجمعيات  عن  ومــاذا 
المدني ودورها في تنفيذ مضامين الخطاب السامي؟

للحكومة  عمل  برنامج  هناك  سنوات  أربــع  كل  في 
بإلقاء  المفدى  العاهل  يتفضل  عام  كل  وفي  الموقرة، 
للمرحلة  العمل  منهجية  وفيهما  الــســامــي،  الخطاب 
الوطنية، فماذا قدمت وستقدم الجمعيات والمؤسسات 

من رؤى وأفكار، ومشاريع ومبادرات..؟؟
من  يتطلبان  المجتمعي  والعمل  السياسي  العمل 
الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات أن يــكــون لــهــا حــضــور فــاعــل 
الفعلية،  الــشــراكــة  فــي تحقق  وبــنــاء،  إيــجــابــي  ومــؤثــر، 
وتــقــديــم الــمــرئــيــات والـــتـــصـــورات، وخــاصــة بــعــد إصـــدار 
بـــيـــانـــات وتـــصـــريـــحـــات اإلشـــــــادة الــمــســتــحــقــة، ولــتــبــقــى 
المسؤولية التالية في دراسة وتحليل الخطاب الملكي 
السامي، ومبادرة الجمعيات والمؤسسات في بيان دورها 
الخطاب  مضامين  وتحقيق  تنفيذ  دعــم  فــي  وواجبها 
التنفيذية  السلطة  مــع  والــشــراكــة  والــتــعــاون  الــســامــي، 
المقبلة  الوطنية  المرحلة  فــي  التشريعية  والسلطة 

والجديدة.
والــمــؤســســات  الــســيــاســيــة  الــجــمــعــيــات  عــلــى  نتمنى 
الــنــدوات  عــقــد  اخــتــصــاصــه،  بــحــســب  كــل  المجتمعية، 
ومشاريع  وتوصيات،  بنتائج  للخروج  النقاش  وحلقات 
وتحقيق  السلطات،  جهود  دعم  في  تسهم  ومقترحات، 

الخير والنماء للوطن والمواطنين.
ــمــــل الـــســـيـــاســـي  ــعــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــك هـــــي مـــــن أسـ ــلـ ــ وتـ
والمجتمعي، الوطني والعصري.. فماذا تنتظرون..؟؟ 

مجلس  لرئيس  األول  النائب  فــخــرو،  محمد  جمال  استقبل 
ــاردي الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة الــواليــات  الــشــورى، أمــس مــارغــريــت نـ
المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين، وإما تويكسبري مسؤول 
والــتــجــاري  واالقــتــصــادي  السياسي  بالقسم  االقــتــصــاديــة  الــشــؤون 
بالسفارة األمريكية، وذلك لبحث عدد من القضايا والموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
من  األمريكية  البحرينية  الــعــاقــات  تشهده  بما  فــخــرو  ــّوه  ونـ
تطور وتقدم مستمر في العديد من المجاالت، بفضل دعم واهتمام 
على  البحرين  مملكة  حرص  مؤكدا  الصديقين،  البلدين  قيادتي 
الــدفــع بــهــذه الــعــاقــات نــحــو آفـــاق أرحـــب مــن الــتــعــاون والتنسيق 

المشترك، وخصوًصا في المجال التشريعي.
تستلهم  التشريعية  السلطة  أن  الــلــقــاء،  خـــال  فــخــرو  وبــّيــن 
مــن الــخــطــاب الــســامــي لــجــالــة الــمــلــك الــمــفــدى، فــي افــتــتــاح دور 
االنــعــقــاد الـــرابـــع مــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــخــامــس، الــعــديــد من 
لما  وذلــك  السامي،  الخطاب  ُتترجم  التي  التشريعية  الــمــبــادرات 
والخطوات  المقبلة،  المرحلة  يشكله من خارطة طريق ألولويات 
تشهدها  الــتــي  والــتــطــويــر  التنمية  عمليات  الســتــدامــة  المطلوبة 

مملكة البحرين.
بالشأنين  المتعلقة  القضايا  مناقشة  الــلــقــاء  خــال  وجـــرى 
الــمــالــي واالقــتــصــادي، والـــمـــرأة، والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه البيئة، 
حيث أكد فخرو أن السلطة التشريعية ستعمل على تعزيز العمل 
تساند  تشريعات  وضــع  أجــل  من  التنفيذية  السلطة  مع  والتشاور 
وتدعم االقتصاد الوطني، وتسهم في تحقيق التوازن المالي، وبما 

يؤدي إلى مزيد من االستقرار المالي والتعافي االقتصادي.

نــظــمــت الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة 
ــاء  ــقــ ــلــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ لـــــأعـــــمـــــال اإلنـ
ــوي لــطــلــبــتــهــا  ــنــ ــســ الـــتـــعـــريـــفـــي الــ
الــــمــــبــــتــــعــــثــــيــــن الــــُمــــســــتــــجــــديــــن 
المؤسسة  بعثات  على  الحاصلين 
للعام  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
 2022/2021 الـــجـــديـــد  ــــي  ــــدراسـ الـ
 )zoom( اإللكترونية  المنصة  عبر 
البنود  الطلبة على  وذلــك إلطــاع 
ــاث،  ــعــ ــتــ ــيـــة االبــ ــاقـ ــاتـــفـ ــة بـ الــــخــــاصــ
الطلبة  استفسارات  عن  واإلجــابــة 
ــاء  ــقـ ــلـ ــم، وقـــــدمـــــت الـ ــ ــهـ ــ ــاؤالتـ ــ ــسـ ــ وتـ
تعليمية  رعـــايـــة  أول  اخــتــصــاصــي 

جيهان السيد حيدر.
ــدم مــديــر  ــقـ ــلـــقـــاء تـ وخــــــال الـ
ــيــــة  ــاعــ ــتــــمــ االجــ ــة  ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ الــ إدارة 
بـــالـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة لـــأعـــمـــال 
بخالص  قمبر  علي  بدر  اإلنسانية 
الشكر والتقدير لصاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
اهلل  حفظه  المفدى  الــبــاد  عاهل 
للمؤسسة  الفخري  الرئيس  ورعاه 
على  اإلنسانية  لأعمال  الملكية 
التعليمية  البيئة  لتوفير  حــرصــه 
الـــمـــتـــمـــيـــزة ألبـــــنـــــاء الـــمـــؤســـســـة، 
تأسيس  ومنذ  جالته  وجــه  حيث 
ــة إلـــــــى تـــخـــصـــيـــص 50  ــمــــؤســــســ الــ
ــة ســـنـــويـــة لـــلـــدراســـة  ــ ــيـ ــ بــعــثــة دراسـ
البحرين،  مملكة  داخل  الجامعية 
ــم ومـــســـانـــدة ســمــو  ــ ــًا عــــن دعـ فـــضـ
خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 
مــمــثــل جـــالـــة الـــمـــلـــك لــأعــمــال 

الــخــيــريــة وشـــــؤون الــشــبــاب رئــيــس 
الملكية  المؤسسة  أمــنــاء  مجلس 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة الـــذي يشجع 
الشباب دائًما على التفوق العلمي 

والدراسي. 
كما وجه قمبر كلمة توجيهية 
للطلبة والطالبات هنأ فيها الطلبة 
على  حصولهم  بشرف  المبتعثين 
البعثة الدراسية من قبل المؤسسة 
الــجــامــعــيــة، ونــقــل فيها  لــلــدراســة 
السيد  مصطفى  الــدكــتــور  تهنئة 
الملكية  للمؤسسة  الــعــام  األمــيــن 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة وتــمــنــيــاتــه 
لـــلـــطـــلـــبـــة بـــالـــتـــوفـــيـــق والـــتـــمـــيـــز. 
وبدورها أشادت رئيس قسم الرعاية 
بالمؤسسة  والــبــحــوث  التعليمية 
ــة  ــبـ ــلـ ــطـ ــالـ ــن هـــــــــال بـ ــ ــسـ ــ ريــــــمــــــا حـ
التميز  على  وحرصهم  المبتعثين 
الـــدراســـة ورفـــع اســـم البحرين  فــي 
وجــالــة الــمــلــك عــالــًيــا مــن خــال 
تــفــوقــهــم وحــصــولــهــم عــلــى أفــضــل 
إلــى  الطلبة  دعـــت  كــمــا  الـــدرجـــات. 
والتفاعل  المؤسسة  مع  التواصل 
الدراسية  الخطة  تنفيذ  أجــل  من 
على الــوجــه األكــمــل والــتــخــرج في 

الوقت المحدد.
ــا قـــــــام االخـــتـــصـــاصـــي  ــعــــدهــ بــ
بتقديم  أمــيــن  يــعــقــوب  التعليمي 
اتفاقية  بــنــود  عــن  تفصيلي  شـــرح 
مع  التواصل  وعن طرق  االبتعاث، 
الــمــؤســســة، ثــم أجـــاب عــلــى أسئلة 

الطلبة.

} جمال فخرو خال لقاء القائم بأعمال السفارة األمريكية.
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ال�ب�ح�ري�ن�ي��ة الأم�ري�كي�ة ال�ع�الق��ات 

20 م�لي�ونا ق�يم�ة م�ساعدات 

الحكومة ل�17 األ���ف اأ�س�رة

كتبت: زينب إسماعيل 
الضمان  ــام  أرقــ أفــــادت 
ــــي وخـــــدمـــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــة  ــمــ ــيــ قــ أن  الـــــــــرعـــــــــايـــــــــة 
ــاعـــدات الــحــكــومــيــة  ــسـ ــمـ الـ
ــي مـــنـــحـــت لــــــــ17 ألـــف  ــتــ الــ
أســـرة فــي الــبــحــريــن بلغت 
20 مليونا و890 ألف دينار 
 .2020 عام  بحريني خال 
المساعدات  قيمة  وبلغت 
تــذهــب ألســر تعيلها  الــتــي 
ــيـــن  مـــايـ  5 نــــحــــو  نـــــســـــاء 

ونصف المليون دينار.
وذكـــــــــــــــــــــرت األرقــــــــــــــــــام 
وزارة  عـــــــــن  الــــــــــــصــــــــــــادرة 
الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة أن 
أســــــر الـــمـــســـنـــيـــن حــصــلــت 
عــلــى دعـــم مــالــي بقيمة 6 
ديــنــار  ألـــف  و118  مــايــيــن 
مــايــيــن   3 والـــمـــطـــلـــقـــات 
الــتــي  واألســــــر  ألـــفـــا  و985 
ــاج إلـــــــى دعـــــــم نــحــو  ــتــ تــــحــ
ألـــفـــا  و126  مــــايــــيــــن   8
واألرامل 744 ألفا واأليتام 
 42 والـــمـــعـــاقـــيـــن  ــا  ــفـ ألـ  87
ألـــفـــا وأســـــر الــمــســجــونــيــن 
 150 والمهجورة  ألفا   386
ألفا وغير المتزوجات 706 

آالف واألوالد 309 آالف.
التي  وبلغ عدد األســر 
تحتاج إلى مساعدة مالية 
ــر،  أسـ و408  آالف   5 نــحــو 
وعـــدد أســر الــعــاجــزيــن عن 
العمل ما يقارب 232 أسرة 
و603  آالف   5 والــمــســنــيــن 
واألرامـــــل   45 والــمــعــاقــيــن 
 3 والــــــمــــــطــــــلــــــقــــــات   446
 100 ــام  ــتـ واأليـ و629  آالف 
 220 الـــمـــســـاجـــيـــن  وأســــــــر 
والــبــنــت   115 والــمــهــجــورة 
غير المتزوجة 597 والولد 

.284

ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل���الأع���م���ال الإن�������س���ان���ي���ة ُت��ن��ظ��م 

ال���ل���ق���اء ال��ت��ع��ري��ف��ي ال�����س��ن��وي ل��ط��ل��ب��ت��ه��ا ال��م��ب��ت��ع��ث��ي��ن

} جانب من اللقاء التعريفي للمؤسسة الملكية.

التربية  وزارة  تظلمات  لجنة  عقدت 
والــتــعــلــيــم اجــتــمــاعــهــا الــــــدوري بــرئــاســة 
الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير 
أعضاء  بحضور  المدارس،  لشؤون  العام 
الــــوزارة،  قــطــاعــات  مختلف  مــن  اللجنة 
تقارير  نتائج  دراســـة  استئناف  تــم  حيث 
التي  الــوظــيــفــي  األداء  تقييم  تــظــلــمــات 
المشكلة  الفرعية  اللجان  إليها  خلصت 
التظلمات  وكــذلــك  الــلــجــنــة،  مــن  بــقــرار 
الــقــرارات  بمختلف  الصلة  ذات  األخـــرى 
نــاقــشــت  ــــد  الـــمـــواضـــيـــع اإلداريــــــــــة. وقـ أو 
 38 مجموعه  مــا  اجتماعها  فــي  اللجنة 
تقريرًا مرفوعًا إليها بشأن تقييم األداء 
والــمــوظــفــيــن  المعلمين  مــن  الــوظــيــفــي 
ــة، ونــاقــشــت  ــيـ ــمـ ــاديـ عــلــى الــــدرجــــات األكـ
تفاصيل هذه التقارير وطلبت االستعام 

وفي  اإلضافية.  المعلومات  بعض  بشأن 
تقرر  اللجنة  رأي  عليه  استقر  ما  ضــوء 
ارتــــأت  وظــيــفــي  أداء  تــقــيــيــم   17 تــعــديــل 
اللجنة أن أصحابها يستحقون تقييمات 
ــاء عـــلـــى 16  ــ ــقـ ــ ــل، فــيــمــا تـــقـــرر اإلبـ ــضــ أفــ
اللجنة  لقناعة  تغيير  دون  مــن  تقييما 
اللجنة  قــــررت  كــمــا  بــســامــتــهــا.  الــتــامــة 
ومعاودة  تقييمات وظيفية  إلغاء خمسة 
تقييم الموظفين المتظلمين عبر لجان 
تقريرين  بإحالة  والتوصية  متخصصة، 
منها إلى قسم الشؤون القانونية التخاذ 
اللجنة  إلــيــه  خــلــصــت  مـــا  إزاء  يــلــزم  مـــا 
في  أيــضــًا  اللجنة  نظرت  وقــد  بشأنهما. 
عدد من التظلمات المتعلقة بالجزاءات 
التحقيق  لــجــان  عــن  الـــصـــادرة  اإلداريـــــة 
قــرارات  من  يلزم  ما  واتخذت  المختلفة 

بـــشـــأنـــهـــا. وســــــوف تــســتــمــر الــلــجــنــة فــي 
الــردود  الستكمال  دوري  بشكل  االنعقاد 
تظلمات  مــن  إلــيــهــا  ورد  مــا  عــلــى جميع 

وظيفية.
بن  مبارك  الدكتور محمد  أكــد  وقــد 
أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون الــمــدارس 
أعــــضــــاء  جــــمــــيــــع  أن  ــنــــة  ــلــــجــ الــ رئـــــيـــــس 
الــلــجــنــة اتــفــقــوا عــلــى أهــمــيــة نــشــر أهــم 
ألقصى  انتهاجًا  اللجنة  وقـــرارات  نتائج 
التعامل  في  والوضوح  الشفافية  درجات 
نحو  وســعــيــًا  الوظيفية،  التظلمات  مــع 
والتوجهات  يتناغم  إداري  نهج  ترسيخ 
التعاطي  أهمية  تــؤكــد  الــتــي  الحكومية 
الشكاوى  والمباشر مع مختلف  السريع 
التي ترد إلى المسؤولين أو إلى اللجان 

المختصة.

الــدرازي  أحمد  علي  المهندس  استقبل 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  رئيس 
وفــدا  الــســيــف،  بضاحية  المؤسسة  مقر  فــي 
ــدًدا مـــن مــوظــفــي مــجــلــســي الــنــواب  ــ يــضــم عـ
والـــشـــيـــوخ بـــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
بها  يقوم  التي  الــزيــارة  بمناسبة  الصديقة، 
الوفد لمملكة البحرين، وذلك بحضور عدد 
مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الــمــفــوضــيــن واألمــيــن 

العام.
في مستهل اللقاء رحب الدرازي بالوفد 
ــارات  الــــزائــــر، وأشــــــار الــــى أهــمــيــة هــــذه الــــزيــ
والتقدم  لاطاع على اإلنجازات الحقوقية 
ــان في  ــســ الـــحـــاصـــل فـــي مـــجـــال حـــقـــوق اإلنــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، حــيــث قــــدم لــهــم شــرحــا 
مصورا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسة 
فـــي نــشــر وتــعــزيــز وحــمــايــة حــقــوق اإلنــســان 
ــا االســتــشــاري فــي رفــع  ــ فــي الــمــمــلــكــة، ودورهـ
الــتــوصــيــات الــخــاصــة بــحــقــوق اإلنـــســـان ذات 
الصلة، وما قامت به المؤسسة من دور فعال 
خال جائحة كورونا عبر متابعتها الحثيثة 
لــــــإجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــمــمــلــكــة لــمــكــافــحــة انـــتـــشـــار الــــوبــــاء وعـــدم 
اإلنسان  حقوق  على  اإلجـــراءات  تلك  تأثير 

للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

الدينية  األقليات  كانت  إذا  ما  على  وردا 
حرية،  بكل  شعائرها  تــمــارس  البحرين  فــي 
الــدرازي أن ممارسة الشعائر الدينية  أوضح 
الحريات  كفالة  إطــار  في  تأتي  البحرين  في 
الجميع  بين  والمساواة  والشخصية  العامة 
أو  الــلــغــة  أو  الـــعـــرق  بــســبــب  تــمــيــيــز  مـــن دون 
الدين أو الجنس، وتحظى األقليات الدينية 

بمكانتها الكاملة في المجتمع.
مـــن جــانــبــهــم تـــقـــدم الـــوفـــد بــجــمــلــة من 
كما  المؤسسة،  بآلية  المتعلقة  الــتــســاؤالت 
تـــم تـــبـــادل وجـــهـــات الــنــظــر حــــول عــــدد من 
المواضيع ذات االهتمام المشترك، معربين 
عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة على حسن 

االستقبال والضيافة. 

»الوط�ني���ة ل�حق���وق الإن��س���ان«: الأقل�ي���ات الديني��ة ف��ي البحري��ن 

تمار��س �س�عائرها ب�كل حري�ة وتحظى بمكان��تها ال�كام�ل��ة ف��ي ال�مجتم��ع

} لقاء »الوطنية لحقوق اإلنسان« بعدد من موظفي مجلسي النواب والشيوخ األمريكي.

 ناق�شت 38 تقريرا ب�شاأن الأداء الوظيفي.. لجنة تظلمات »التربية«:

تعدي���ل 17 تقييما وظيفي���ا والإبقاء عل���ى 16 .. ولجان لإعادة تقيي���م 5 موظفين

} اجتماع لجنة تظلمات »التربية«.

م����رك����ز ول������ي ال���ع���ه���د ل���ل���ت���دري���ب ي���ن���ظ���م ي���وم���ا 

ت��م��ه��ي��دي��ا لأط����ب����اء ب���رن���ام���ج ال��ه��ي��ئ��ة ال�����س��ع��ودي��ة 
ــن  مـ طــــبــــيــــبــــا   15 شــــــــــــــارك 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن والـــمـــمـــلـــكـــة 
مختلف  مــن  السعودية  العربية 
التخصصات المعتمدة في اليوم 
التمهيدي ألطباء برنامج الهيئة 
السعودية للتخصصات الصحية 
ــبــــات االعــــتــــمــــاد  ــلــ ضــــمــــن مــــتــــطــ
ــــذي نــظــمــه مــركــز  الــمــؤســســي والـ
ولـــي الــعــهــد لــلــتــدريــب والــبــحــوث 
اللواء  رعاية  تحت  أمس  الطبية 
البروفيسور الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة قائد الخدمات الطبية 

الملكية. 
وقـــــــــــــدم رئـــــــيـــــــس الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــمــســتــمــر لـــأطـــبـــاء والــمــمــثــل 
الــنــظــامــي لــلــشــؤون األكــاديــمــيــة 

لبرامج الهيئة السعودية العقيد 
طــبــيــب نـــايـــف لـــــوري، كــلــمــة هنأ 
المشاركين  األطباء  جميع  فيها 
عـــلـــى اخـــتـــيـــارهـــم ضـــمـــن بـــرامـــج 
الهيئة السعودية. وأضاف العقيد 

مركز  بين  الــتــعــاون  أوجــه  جميع 
ولي العهد والهيئة السعودية بما 
فيه مصلحة األطباء المتدربين.
ــل  ــثـ ــمـ ــمـ وقـــــــدمـــــــت نــــــائــــــب الـ
نور  األســتــاذة  بالوكالة  النظامي 

لنظم  تفصيليا  عــرضــا  يــوســف، 
الذي  التدريبي  البرنامج  ولوائح 
ــي الــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  ــ يــــقــــام فـ
يميز  مـــا  أن  مــضــيــفــة  الــمــلــكــيــة، 
الــخــدمــات الطبية  الــتــدريــب فــي 
في  المتدربين  مشاركة  الملكية 
األنــشــطــة األكــاديــمــيــة مــع كـــوادر 
وتعزيز  خــبــرة،  ذوي  متخصصة 
مهاراتهم من خال التدريب في 
مــخــتــبــرات الــمــحــاكــاة الــســريــريــة 
لارتقاء  خطة  إعــداد  يتم  حيث 
والتدريبي  األكاديمي  بالمستوى 
لــلــمــتــدربــيــن، كــمــا شــــارك معظم 
أقسام الخدمات الطبية الملكية 
ــة  ــيـ ــفـ ــريـ ــعـ لــــتــــقــــديــــم عـــــــــــروض تـ

وإرشادية. 

} جانب من اعمال اليوم التمهيدي بمركز ولي العهد للتدريب.
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ــدوره قـــال الــنــائــب األول لــرئــيــســة مــجــلــس الــنــواب  ــ بـ
عبدالنبي سلمان إننا نأمل أن يكون التعاون مع الحكومة 
فعليا وليس شكليا مشيًرا إلى أن ردود الحكومة مازالت 
إنه يحاول  الــوزراء قائال:  وانتقد تجاهل بعض  إنشائية، 
أن يتواصل مع ثالثة وزراء منذ حوالي شهر من دون رد، 
مضيفا »أنه إذا كان هذا المجلس له احترام فعلى هؤالء 

الوزراء أن يحترموا ممثلي الشعب«.
وأضاف أن من قلبه على البلد يتعاون مع نواب البلد، 
الملف  فــي  هــنــاك خــطــط حقيقية  يــكــون  أن  مــن  والبـــد 
اإلسكاني، باإلضافة إلى ضرورة توظيف الشباب خريجي 
للمواطنين  تكون  المؤقتة  العقود  أن  إلــى  الفتا  الــطــب، 

بينما يحصل األجانب على كل االمتيازات.
وتابع قائال: »ما ذنب المواطن أن يفقد برنامجا مثل 

قوائم  وزارة اإلسكان من  ينقذ  أنه قد  اعتبر  الذي  مزايا 
االنتظار، ولماذا ال يتم االستفادة من هذا البرنامج لمن 

هم أكثر من 35 سنة«.
من جهته قال وزير مجلسي الشورى والنواب الوزير 
غانم البوعينين، إن ملف اإلسكان هو عمل مشترك بين 
من  الحكومة  عمل  برنامج  إقـــرار  خــالل  مــن  السلطتين 
التزمت  والحكومة  سكنية  وحـــدة  ألــف   25 إنــشــاء  خــالل 
ثم  الــرابــع،  التشريعي  الفصل  العدد خــالل  هــذا  بتأمين 
الحكومة  قــدمــت  الــخــامــس  التشريعي  الفصل  فــي  جــاء 
برنامج عملها وكان هناك اتفاق على بناء 15 ألف وحدة 
للتوجيهات  تــنــفــيــذا  وحـــدة  ألـــف   40 اإلجــمــالــي  ليصبح 
الملكية، ولكن أصر المجلس على أن يزيد عدد الوحدات 
إلى 25 ألف وحدة بدال من 15 ألف وحدة وتم إقرار هذا 

العدد في برنامج عمل الحكومة.
أنه تم إنجاز الكثير من العمل بين مجلس  وأضاف 
من  المزيد  بصدد  ومازلنا  التشريعية  والسلطة  النواب 
التشريعية  الــفــصــول  فــي  الــعــمــل  واســتــمــرار  اإلنـــجـــازات 

القادمة.
النائب فالح هاشم إن الحكومة تقول إن  بــدوره قال 
أولوية التوظيف للمواطن البحريني في شركاتها، وواقع 
الحال يؤدي إلى شواهد ما ال يتوافق مع ما جاء في رد 
الحكومة، واالستمرار في توظيف العمالة الوافدة بالرغم 
الكفاءة والخبرة بالقيام  من وجود مواطنين لديهم من 

بتلك الوظائف.
يعد  العاطل  إن  العشيري  هشام  د.  النائب  قــال  كما 
قنبلة موقوتة، والبحريني أصبح يعمل في كل الوظائف 
ونحتاج إلى قرار سياسي للتوطين مثل باقي دول الخليج 
التي بدأت في هذه السياسة، مضيفا أن المواطن يستحق 
أن يتم زيادة مكتسباته، وأدعو إلى مراجعة ردود الحكومة 

على تلك المقترحات.
من جانبه انتقد النائب محمود البحراني ما أسماه 
الخاص  القطاع  الحكومي الستمرار مؤسسات  بالصمت 
عمل  لعقود  »تمكين«  العمل  صندوق  دعــم  استغالل  في 

مؤقتة للمواطنين ومن ثم االستغناء عنهم عقب انتهاء 
الدعم، وقال: إن البحريني في كثير من مؤسسات القطاع 
الخاص يعامل كسلعة، وذلك بهدف االستفادة من الدعم 
الحكومي لتوظيف المواطنين ومن ثم يرمى بعد مرور 
مؤسسة  من  المتنقلون  هــؤالء  أن  إلــى  مشيًرا  سنوات،   3
إلى أخرى يشكلون الجزء األكبر من أرقام التوظيف التي 

تعلنها وزارة العمل بين الحين واآلخر.
وطالب البحراني الحكومة بالتحرك إلنهاء الوضع 
تــزويــد  أمــــوال تمكين مــن دون  يــســتــنــزف  الــــذي  الــحــالــي 
ــهـــارات مــهــنــيــة أو بــمــســتــقــبــل وظــيــفــي  الــبــحــريــنــيــيــن بـــمـ
مستقر، ولفت إلى صعوبة إيجاد فرص وظيفية مجزية 
العاملة  القوى  في  الكبير  التدفق  هــذا  مع  للمواطنين 
األجنبية، حتى أضحت فكرة أن يصبح البحريني الخيار 

األمثل في السوق مجرد شعار.
الكلمة  إلى  عبداألمير،  زينب  النائب  أشــارت  بدورها 
والتي  االنعقاد  دور  افتتاح  في  الملك  لجاللة  السامية 
رفاهية  تحقيق  على  جاللته  حــرص  طياتها  في  حملت 
بعدم  البحريني بخير، مطالبة  االقتصاد  أن  وإلى  شعبه 
المساس بمكتسبات المواطن وأن تكون أي حلول للتوازن 

المالي بعيدة عن جيب المواطن.
من جانبه علق النائب عبدالرزاق حطاب على االقتراح 
واألرامــل،  للمطلقات  عمارات سكنية  إنشاء  بشأن  برغبة 
من  الــمــتــضــرريــن  للمواطنين  مــؤقــتــة  شــقــق  وتخصيص 
»نشكر  قائال:  مساكنهم،  تصيب  التي  العرضية  الحوادث 
المقترح، ومساهماتها في  الحكومة على ردها على هذا 
دعمها  خــالل  من  البحرينية  للمرأة  الراحة  سبل  توفير 
ولكن  المشاريع،  هــذه  وجــود  ننكر  وال  المشاريع،  بشتى 
هذا المقترح تم رفعه لرفع الطاقة االستيعابية لألعداد 

المتزايدة من المطلقات واألرامل«. 

بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب أحــمــد 
ــد  ــ ــوفــ ــ الــــــســــــلــــــوم رئـــــــيـــــــس الــ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ نــــــائــــــب رئــــــيــــــس الـــجـ
رئيس  اآلسيوية  البرلمانية 
الــلــجــنــة الــمــعــنــيــة بــالــشــؤون 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــاديــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ
الــــمــــســــتــــدامــــة بـــالـــجـــمـــعـــيـــة، 
وبمشاركة د. عبد العزيز أبل 
بــدأ  الـــشـــورى،  عــضــو مجلس 
وفد الشعبة البرلمانية أمس 
ــاء اعـــمـــال مــشــاركــتــه  ــثـــالثـ الـ
لمكتب  الثاني  االجتماع  في 
ــة  ــيــ ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ الــــجــــمــــعــــيــــة الــ
العمل  ومجموعة  االســيــويــة 
عـــلـــى الــــوثــــائــــق األســـاســـيـــة 
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، الـــمـــنـــعـــقـــد فــي 
أورغوب بتركيا، حيث  مدينة 
مناقشة  االجتماع  خــالل  تم 
البرلمانية  الجمعية  ميثاق 
االسيوية، واللوائح الداخلية 
والـــــــتـــــــعـــــــديـــــــالت الـــــــالزمـــــــة 
تم  كما  االسيوي،  بالبرلمان 
عرض آليات عمل البرلمانات 

األخــــرى كــالــبــرلــمــان الــدولــي 
ــة االمـــــــــم  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وعـــــــمـــــــل مـ
المتحدة خاصة فيما يتعلق 
بآلية دفع رسوم االشتراكات، 
وعـــــــدد االصــــــــــوات الــمــمــثــلــة 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــتـــعـــديـــالت 
ــة  ــيـ ــاسـ ــى االنــــظــــمــــة األسـ ــلـ عـ
ــة مــن  ــدمـ ــقـ ــمـ لــلــجــمــعــيــة والـ
الـــدول األعــضــاء، الــى جانب 
عـــدد مـــن الــمــوضــوعــات ذات 
التوافق  تــم  وعليه  الــعــالقــة، 
المجلس  مكتب  امــداد  على 
بـــالـــمـــزيـــد مــــن الــمــعــلــومــات 
لالعتماد  الالزمة  والبيانات 

واالقرار.
ــم الــــيــــوم  ــتــ ــيــ وعــــلــــيــــه ســ
األربـــــــعـــــــاء اعــــتــــمــــاد جـــــدول 
ــال الــــــــالزم الجـــتـــمـــاع  ــ ــمـ ــ االعـ
الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــة األســـــــيـــــــويـــــــة 
البرلمانية، وبحضور ممثلي 
الــى  مختلفة،  دولــــة   15 عــن 
جانب الحصول على موافقة 
بـــشـــأن خـــطـــة فـــريـــق الــعــمــل 

المقترحات  بإعداد  المكلف 
الالزمة لتطوير عمل ولوائح 

الجمعية
 وتـــــــــــــأتـــــــــــــي مــــــــشــــــــاركــــــــة 
ــد الـــشـــعـــبـــة الــبــرلــمــانــيــة  ــ وفــ
ــات مـــــــن فـــــوزيـــــة  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ بـ
ــنـــل رئــيــســة  ــبــــداهلل زيـ بـــنـــت عــ
من  وبدعوة  الــنــواب،  مجلس 
وبالتعاون  التركي  البرلمان 
مــــع الــجــمــعــيــة الــبــرلــمــانــيــة 
ــة، بــــهــــدف تــعــزيــز  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ اآلسـ
ــود  ــهــ وإبــــــــــــراز انـــــــجـــــــازات وجــ
مملكة البحرين في مختلف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات والــــمــــحــــافــــل 
ــة، وتــنــســيــق الــعــمــل  ــيــ ــدولــ الــ
الــمــشــتــرك بــيــن الــمــجــالــس 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــات اإلقـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ
والــــدولــــيــــة لـــلـــنـــهـــوض بــــدور 
الــدبــلــومــاســيــة الــبــرلــمــانــيــة، 
وتــفــعــيــل الـــتـــواصـــل الــثــنــائــي 
الــــبــــنــــاء مـــــن أجـــــــل تــنــســيــق 
في  التعاون  وزيــادة  المواقف 

المجاالت كافة. 

نـــــــــــواب يــ�صــكـــــــون تــجـــــاهـــــــل وزراء التــــ�صــاالتـــهــــــــــم

�سمن م�ساركتها في اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الآ�سيوية 

»الـ�صـعـبــة« تـنـاقــ�ش مـيـثــاق عـمــل الجمعـيــة 

االآ�صـيوية واللوائـح الداخليـة للبرلمان االآ�صـيوي

م��ط��ال��ب��ات ب����اإع����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي اق���ت���راح���ات الإ����س���ك���ان وال��ب��ح��رن��ة

اقتراحـا برغبـة برغبـة  اقتراحـا   7070 التنفيذيـة علـى  ال�صـلطة  يناق�ـش ردود  النـواب  التنفيذيـة علـى مجل�ـش  ال�صـلطة  يناق�ـش ردود  النـواب  مجل�ـش 

} زينب عبداألمير.} د. هشام العشيري.} إبراهيم النفيعي.

} جلسة مجلس النواب.

كتب وليد دياب:
تصوير- عبداألمير السالطنة

أمس،  الخامس  التشريعي  الفصل  الرابع من  االنعقاد  دور  الثانية من  النواب في جلسته  ناقش مجلس 
برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، ردود الحكومة بشأن 70 اقتراحا برغبة تم تقديمها خالل دور االنعقاد 
برغبة خاصة  االقــتــراحــات  تلك  بعض  على  الحكومة  ردود  في  النظر  إعــادة  بــضــرورة  الــنــواب  وطالب  الثالث، 

االقتراحات المتعلقة بالبحرنة واإلسكان والكهرباء.
كما طالب النواب من السلطة التنفيذية بمزيد من التعاون من أجل خدمة المواطنين وتحقيق المزيد 
يستجيبون  ال  والمسؤولين  الـــوزراء  بعض  أن  إلــى  النفيعي  إبراهيم  النائب  وأشــار  لصالحهم،  مكتسبات  من 
التصاالت النواب، متسائال أين هذا التعاون بين السلطتين، وفي ملف البحرنة قال: »منذ االنتهاء من لجنة 
تحقيق البحرنة كان عدد العاطلين 10 آالف بحريني، ثم نفاجأ اليوم أن عدد العاطلين 17 ألفا، وفي نفس 
الوقت يقول وزير العمل إنه تم توظيف 17 ألف عامل آخرين، وبالتالي هذا يعني أنه كان هناك 34 ألف عامل 

وهذا رقم خطير«.

استعجال  بصفة  برغبة  االقــتــراح  على  المجلس  وافــق 
الصغيرة(  الهند  )ســـوق  فعالية  مــكــان  نقل  او  إلــغــاء  بــشــأن 
المزمع إقامتها بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
من  والمقدم  المنامة،  العاصمة  فــي  الصحاف  جامع  أمــام 
النواب »أحمد االنصاري، علي زايد، عبدالرزاق حطاب، باسم 

المالكي، عبداهلل الذوادي«.
مع  نحترم عالقاتنا  أننا  االنــصــاري  أحمد  النائب  وأكــد 
تــجــاري وســيــاســي معها، ولكن  تــبــادل  ولــديــنــا  الـــدول  جميع 

احــتــرام  وعـــدم  لديننا  ــاءة  اإلســ تمت  إذا  تقف  الــعــالقــات  كــل 
المصحوبة  الموسيقية  االحتفالية  تلك  مضيفا:  مبادئه، 
بفرق للرقص والغناء مدة عشرة أيام متواصلة أمام بيت من 
بيوت اهلل، متسائال: من منح تصريحا لتلك الفعالية؟ كيف 
سمح لنفسه بإقامتها امام أحد المساجد؟ وهل اختيار هذا 

المكان مقصود؟!
تلك  إقامة  اختيار  إن  زايــد  علي  النائب  قال  من جانبه 
الفعالية التي من المقرر أن تبدأ اليوم األربعاء في الساحة 

البحرين  ان  مضيفا  يعقل،  ال  أمــر  هو  للمسجد  الخارجية 
هـــي بــلــد الــتــعــايــش، ولــكــن هـــل مـــن بـــاب الــتــعــايــش تدنيس 

مقدساتنا؟! 
واصفا تلك االحتفالية بالمستفزة لمشاعر المسلمين 
الهند،  الــمــســلــمــون مــن تقتيل فــي  يــعــانــيــه  وخــاصــة مــع مــا 
ــورا ومــحــاســبــة  ــ مــطــالــبــا الــحــكــومــة بـــوقـــف تــلــك الــمــهــزلــة فـ

القائمين على تلك الفعالية.

ــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن الإنـــ�ـــصـــاء  ــتـ ــتـ اكـ

ــل ــدخ ــادر ال ــص ــ� ــنــويــع م ــت ــات ل ــرك ــص �

اأ�صعار الوقود في البحرين من االأرخ�ش في المنطقة

مقنعـة! اإجابـات  مطلـوب  العبا�صـي: 

االأنـ�صــاري: هـــل فـحــو�صات الـمـ�صـافـريــن 

فـقــــــط! الــر�صــــوم  تـحـ�صـيـــل  هـدفـهــــا 

مـطـالـبــة الـحـكـومــة باإلـغــاء اأو نقـل مـكان فعاليـة )�صـوق الهنـد ال�صغيـرة(

} وزير مجلسي الشورى والنواب.} عبدالنبي سلمان.

علي  النواب  مجلس  لرئيسة  الثاني  النائب  أكد 
المواطنين  اكــتــتــاب  بــشــأن  برغبة  االقــتــراح  أن  زايـــد 
إيجاد فرص عمل  إنشاء شركات ومصانع هدفه  في 
للمواطنين، مضيفا أن رد الحكومة ربما جاء مخالفا 
الحكومة  تطرح  بــأن  مطالبا  المقترح،  مــن  للهدف 
االكتتاب في مشروع معين من قبل المواطنين تحت 
إدارتها من أجل خلق فرص عمل وإيجاد مردود مادي 

للمواطنين.
ولفت الى ان اعتماد ميزانية الدولة على النفط 
بنسبة تتخطى 80% هو أمر يجعل الميزانية مرتبطة 
بأسعار النفط، وإننا نحتاج الى تنويع مصادر الدخل، 
وإن هذا االقتراح هو جزء من تنويع مصادر الدخل.

أكـــد الــنــائــب مــحــمــد عــيــســى الــعــبــاســي أن رد 
الحكومة على اقتراح تخفيض أسعار المحروقات 
قال إنه سيؤثر على الميزانية، متسائال: هل مبالغ 
بأن  مطالبا  الــدولــة؟  ميزانية  فــي  تدخل  الــوقــود 
تكون هناك إجابات مقنعة، قائال: الدولة مازالت 
نطالب  وإننا  والضريبة،  النفط  بيع  تعتمد على 
الحكومة  أن  الــى  مشيرا  الدخل،  مصادر  بتنويع 
تــأثــرت بــســبــب انــخــفــاض أســعــار الــبــتــرول وليس 
باعتمادها  الحكومة  كورونا، وهذه مشكلة  بسبب 

على النفط كمصدر أساسي للميزانية.
اتفاقيات  في  النظر  بإعادة  العباسي  وطالب 
وأن  للكهرباء  المنتجة  الــشــركــات  مــع  الحكومة 
انتاج  وفي  الخليجي  الربط  في  الحكومة  تسرع 

الطاقة المتجددة.

بإعادة  االنصاري  أحمد  النائب  طالب 
ــزء مــن  ــ ــراح تــخــصــيــص جـ ــتــ الـــنـــظـــر فــــي اقــ
الحكومة  بها  تقوم  التي  كورونا  فحوصات 
ــا لــلــمــواطــنــيــن  ــانـ ــة مـــجـ ــيـ ــوائـ بــــصــــورة عـــشـ
تكلفة  أن  وخــاصــة  الــخــارج،  مــن  القادمين 
الفحوصات للقادمين من الخارج أصبحت 
الــمــواطــن  أن  مضيفا  ــارا،  ــنـ ديـ  36 قيمتها 
المبلغ  دفــع  إذا  وأنــه  األجنبي،  مثل  يدفع 
مقدما ولم يفحص ال يسأله أحد عن باقي 
هو فقط تحصيل  الهّم  وكأن  الفحوصات، 
المبلغ وليس التحقق من الوضع الصحي.

النفط  شــؤون  عــام  مدير  الشيراوي  أكــد جاسم 
من  البحرين  في  الجازولين  وقــود  أسعار  ان  والــغــاز 
أرخص األسعار في دول الخليج ماعدا الكويت، وأن 
بينما   2018 يناير  منذ  ثابتة  البحرين  في  االسعار 
الشهرية  التسعير  تتبع سياسة  المنطقة  دول  باقي 

وربطها باألسعار العالمية.
إنه مع عودة  النواب  وقال خالل جلسة مجلس 
الحركة  وزيادة  الجائحة  وانحسار  الطبيعية  الحياة 
وخاصة  الوقود  استهالك  يزيد  أن  نتوقع  المرورية 
الجيد، وذلك بسبب الفارق الكبير بين السعر محليا 
الفارق  هو  الدعم  مستوى  أن  الى  ولفت  وخليجيا. 
السياسة  أن  معتبرا  والمحلي،  العالمي  السعر  بين 
سياسة  الــوقــود  تسعير  فــي  الــبــحــريــن  تتبعها  الــتــي 

متوازنة بين ميزانية الدولة وأعباء المواطنين.
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ثمنت الرئي�س التنفيذي 

لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

ال�صحية  واخلدمات  املهن 

عذبي  مرمي  الدكتورة 

امللكية  الثقة  اجلالهمة 

املر�صوم  ب�صدور  ال�صامية 

تعيينها  بتجديد  امللكي، 

رئي�ًصا تنفيذًيا للهيئة.

املنا�صبة  بهذه  واأعربت 

عن عميق �صكرها وتقديرها 

على  املفدى  امللك  جلاللة 

ثقته الغالية التي متثل لفتة 

كرمية من جاللته، وتقديًرا 

حققته  الذي  للنجاح  منه 

الهيئة ومن�صوبوها كافة.

اجلالهمة تثّمن الثقة 

امللكية ال�سامية بتجديد 

تعيينها رئي�ًسا لهيئة 

املهن ال�سحية

امللك يهنئ رئي�س غينيا 

اال�ستوائية بذكرى اال�ستقالل

اآل  بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س 

جمهورية  رئي�س  اأمبا�صوجو  اأجنوميا  اأوبياجن  تيـودورو 

غينيا ال�صتوائية، وذلك مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.

اأطيب  عن  الربقية  يف  املفدى  امللك  جاللة  اأعرب  وقد 

تهانيه ومتنياته لفخامته مبوفور ال�صحة وال�صعادة بهذه 

املنا�صبة الوطنية.

حممد بن مبارك يهنئ امل�سحكي 

بتعيينها رئي�ًسا جلامعة البحرين

هناأ نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س املجل�س الأعلى 

لتطوير التعليم والتدريب �صمو ال�صيخ حممد بن مبارك اآل 

خليفة، الدكتورة جواهر �صاهني امل�صحكي مبنا�صبة �صدور 

املر�صوم امللكي من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

رئي�ًصا  بتعيينها  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

جلامعة البحرين، معربا �صموه عن تهنئته لها على الثقة 

املن�صب  هذا  مبهام  القيام  يف  التوفيق  لها  متمنًيا  امللكية، 

العلمي الرفيع والهام.

وقال �صموه اإن هذا التعيني الذي ياأتي تقديًرا ملكانتها 

بجامعة  الرتقاء  يف  �صي�صهم  العملية  وخربتها  العلمية 

تخريج  اأجله، يف  من  اأن�صئت  الذي  دورها  واأداء  البحرين 

يف  بعطائهم  �صي�صهمون  الذين  وبناتها  اأبنائها  من  اأفواج 

نعمل  الذي  العزيز  وطننا  يف  ال�صاملة  التنمية  م�صرية 

جميًعا لعزته ورفعة �صاأنه.

حممد بن �سلمان: التعاون الع�سكري بني

 البحرين واململكة املتحدة و�سل مل�ستويات متقدمة

اأ�صاد �صمو ال�صيخ حممد بن �صلمان بن حمد اآل خليفة 

بالعالقات التاريخية الوطيدة التي جتمع مملكة البحرين 

من  امل�صرتك  التعاون  اإليه  و�صل  وما  املتحدة  واململكة 

الع�صكرية  خا�صة  املجالت  �صتى  يف  متقدمة  م�صتويات 

اأهمية موا�صلة تعزيزها مبا يفتح  والدفاعية منها، موؤكًدا 

اآفاًقا اأرحب يف م�صارات التعاون الثنائي ويحقق التطلعات 

امل�صرتكة للبلدين ال�صديقني.

املقدم  اأم�س  الرفاع  بق�صر  �صموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

مملكة  لدى  الربيطاين  الع�صكري  امللحق  كرين  األي�صتري 

البحرين بح�صور الرائد مارك �صوليفان من امل�صاة البحرية 

وا�صتعر�س  بهما  �صموه  رحب  حيث  الربيطانية،  امللكية 

تعزيز  و�صبل  امل�صرتك  الهتمام  ذات  املو�صوعات  معهما 

العالقات، خا�صة فيما يتعلق باملجال الع�صكري مبا يعود 

بالنفع على البلدين ال�صديقني.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر قراًرا بتعديل الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة 

يجوز تطبيق �سيا�سة العمل عن ُبعد وفًقا ملا تقدره ال�سلطة املخت�سة 

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر قراًرا بتنظيم اخلدمات املالية امل�سرتكة

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  عن  �صدر 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء قرار رقم )54( ل�صنة 2021 

التنفيذية  الالئحة  اأحكام  بع�س  بتعديل 

لقانون اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�صوم رقم 

رقم  بالقرار  ال�صادرة   2010 ل�صنة   )48(

)51( ل�صنة 2012، جاء فيه:

 )5( البند  بن�س  ُي�صتبدل  الأوىل:  املادة 

من الفقرة الأوىل من املادة )18( من الالئحة 

ال�صادر  املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية 

ل�صنة 2010   )48( رقم  بقانون  باملر�صوم 

ل�صنة 2012،  رقم )51(  بالقرار  ال�صادرة 

الن�س الآتي:

واحدة  �صنة  ملدة  الندب  يكون  اأن   -5

�صنوات،  ثالث  اأق�صاها  ملدة  للتجديد  قابلة 

وا�صتثناًء من ذلك يجوز جتديد الندب ملدد ل 

يزيد جمموعها على ثالثة اأ�صعاف هذه املدة؛ 

وذلك لأداء مهام اخلدمات امل�صرتكة.

كلمة )جهاز( حمّل  الثانية: حتّل  املادة 

ن�صو�س  يف  وردت  اأينما  )ديوان(  كلمة 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

ل�صنة  بقانون رقم )48(  باملر�صوم  ال�صادر 

ل�صنة   )51( رقم  بالقرار  ال�صادرة   2010

.2012

جديدتان  مادتان  ُت�صاف  الثالثة:  املادة 

اإىل  مكرًرا  و)30(  مكرًرا،   )26( برقمي 

املدنية  اخلدمة  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

ل�صنة  بقانون رقم )48(  باملر�صوم  ال�صادر 

ل�صنة   )51( رقم  بالقرار  ال�صادرة   2010

2012، يكون ن�صهما الآتي:

تطبيق  يجوز   -1 مكرًرا/    )26( مادة 

العمل،  ُبعد خارج مكان  العمل عن  �صيا�صة 

وذلك يف الوظائف التي ميكن تاأدية مهامها 

عن ُبعد، وفًقا ملا تقدره ال�صلطة املخت�صة بعد 

موافقة اجلهاز.

يف  ُبعد  عن  العمل  �صيا�صة  تطبق   -2

حالت الظروف ال�صتثنائية لتحقيق اأغرا�س 

احرتازية، وفًقا ملا تقّرره اجلهات املعنية.

الالزمة  التعليمات  اجلهاز  ُي�صِدر   -3

لنظام عمل املوظفني عن ُبعد، ويلتزم املوظف 

عليه  املفرو�صة  اللتزامات  بكافة  ذلك  يف 

قانوًنا مبا ل يتعار�س مع طبيعة العمل عن 

ُبعد.

مادة )30( مكرًرا/  ُيح�صب ر�صيد اإجازة 

ولي�س  الأيام  اأ�صا�س  على  املر�صية  املوظف 

اإجازة  املوظف  منح  ويجوز  بال�صاعات، 

مر�صية بال�صاعات لأقل من يوم عمل كامل، 

وذلك وفقاً لل�صوابط التي ي�صعها اجلهاز. 

ورئي�س  الوزراء  على  الرابعة:  املادة 

فيما  كٌل   - واملعنيني  املدنية  اخلدمة  جهاز 

يخ�صه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

ن�صره يف اجلريدة  لتاريخ  التايل  اليوم  من 

الر�صمية.

�صدر عن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

القرار رقم )21(  اأحكام  الوزراء قرار رقم )53( ل�صنة 2021 بتعديل بع�س  جمل�س 

ل�صنة 2020 بتنظيم اخلدمات املالية امل�صرتكة، جاء فيه:

املادة الأوىل: حتل كلمة )جهاز( حمل كلمة )ديوان( وكلمة )اجلهاز( حمل كلمة )الديوان( 

اأينما وردتا يف ن�صو�س القرار رقم )21( ل�صنة 2020 بتنظيم اخلدمات املالية امل�صرتكة.

املادة الثانية: ُيلغى البند )2( من الفقرة الأوىل من املادة )2( من القرار رقم )21( 

ل�صنة 2020 بتنظيم اخلدمات املالية امل�صرتكة. 

فيما  كٌل   – واملعنيني  املدنية  اخلدمة  جهاز  ورئي�س  الوزراء  على  الثالثة:  املادة 

يخ�صه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره يف اجلريدة 

الر�صمية.

خالل افتتاحه موؤمتر ال�سرق االأو�سط الإدارة املوارد الب�سرية.. د. مريزا: 

الوقوف على التجارب الناجحة يف العمل واالإدارة خالل اجلائحة
علي  بن  عبداحل�صني  الدكتور  افتتح 

امل�صتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

املوارد  لإدارة  الأو�صط  ال�صرق  موؤمتر 

كورونا«،  نتيجة  »التغريات  الب�صرية 

من�صات  اأم�س عرب  انطلق �صباح  والذي 

من  بتنظيم  الفرتا�صية  التوا�صل 

يف  الرائدة   »Roshcomm« موؤ�ص�صة 

جمال اإدارة املوارد الب�صرية.

من  عدد  الفتتاحي  احلفل  وح�صر 

املجال  هذا  واخلرباء يف  امل�صئولني  كبار 

خمتلف  من  م�صارك   1200 من  واأكرث 

دول العامل ونخبة من املتحدثني و�صناع 

القرار يف حماور املوؤمتر.

القى  الفتتاحية  اجلل�صة  وخالل 

فيها  بداأ  رئي�صية  كلمة  مريزا  الدكتور 

على  الر�صيدة  القيادة  اىل  ال�صكر  بتقدمي 

و�صع الأ�ص�س املنهجية وال�صرتاتيجيات 

العن�صر  ال�صتثمار يف  مبداأ  القائمة على 

لتطوير  الأولوية  واإعطاء  الب�صري 

الأ�صا�صية  كالركيزة  الب�صرية  املوارد 

جتلى  الذي  الأمر  التنموية،  للم�صرية 

م�صتويات  من  الوطن  اأبناء  قدمه  فيما 

اجلائحة،  فرتة  خالل  الكفاءة  من  عالية 

فيما  الأ�صا�صي  الدور  له  كان  ما  وهو 

اإجنازات  من  حتقيقه  من  اململكة  متكنت 

ناف�صت من خاللها جتارب الدول الكربى 

خالل اجلائحة.

بف�صل  تبواأت  اململكة  اأن  اإىل  واأ�صار 

يف  الأوىل  العاملية  املراكز  الدور  هذا 

جهود الت�صدي لنت�صار فريو�س كورونا 

الوترية  على  به  وحافظت  امل�صتجد، 

حتقيق  عن  احلياد  دون  من  التنموية 

الأهداف املختلفة، بل ومتكنت من حتقيق 

القت�صادية  الركائز  من  عدد  يف  منو 

والتنموية على الرغم من التحديات.

ويعترب موؤمتر اإدارة املوارد الب�صرية 

جمال  يف  املنطقة  يف  الأبرز  احلدث 

وهو  العاملة،  والقوى  الب�صري  العن�صر 

خم�ص�س للمعنيني يف جمال اإدارة راأ�س 

التدريب،  واحتياجات  الب�صري  املال 

الب�صرية  املوارد  قادة  وي�صتقطب 

يف  ويجمعهم  بالتدريب  واملخت�صني 

واأحدث  باخلربات  ثرية  فريدة  من�صة 

جمالت  يف  والتجارب  التطبيقات 

هذه  وت�صتمل  الب�صرية،  املوارد  تطوير 

مقدمة  عمل  اأوراق  من  عدد  على  املن�صة 

املحاور  يف  واخت�صا�صيني  باحثني  من 

ت�صتخل�س  والتي  للموؤمتر  الرئي�صية 

املوارد  اإدارة  جمال  يف  التجارب  اأبرز 

املليئة  املا�صية  الفرتة  خالل  الب�صرية 

بالتحديات.

مريزا:  قال  كلمته  وخالل 

اجلائحة  فرتة  خالل  »ال�صتمرارية 

خمتلفة  مب�صتويات  تغريات  تطلبت 

من  ولعل  احلياتية،  الأوجه  كافة  طالت 

اأبرز الأوجه التي تطلبت تغريات جذرية 

بال�صحة  املتعلقة  تلك  كانت  �صريعة؛ 

والقت�صاد والعمل املهني والتعليم«.

رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة

ويل العهد رئي�س الوزراء
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جلنة تظلمات »الرتبية« ناق�شت 38 تقريًرا ب�شاأن الأداء الوظيفي.. مدير عام املدار�س:

اللجنة قررت ن�شر نتائج اجتماعاتها التزامًا  باأق�شى معايري ال�شفافية

حّثت امل�شتثمرين على اإن�شاء مباٍن للمواقف متعددة الطوابق

»الأ�شغال« تنفذ 1410 مواقف لل�شيارات منذ بداية العام اجلاري

وزارة  تظلمات  جلنة  عقدت 

اجتماعها  والتعليم  الرتبية 

حممد  الدكتور  برئا�سة  الدوري 

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك 

وبح�سور  ــس  ــدار� امل لــ�ــســوؤون 

خمتلف  مــن  اللجنة  اأعــ�ــســاء 

مت  حيث  الـــــوزارة،  قــطــاعــات 

تقارير  نتائج  درا�سة  ا�ستئناف 

الوظيفي  الأداء  تقييم  تظلمات 

اللجان  اإلــيــهــا  خل�ست  الــتــي 

من  بــقــرار  امل�سكلة  الفرعية 

اللجنة، وكذلك التظلمات الأخرى 

القرارات  مبختلف  ال�سلة  ذات 

وقد  ــــة.  الإداري املوا�سيع  اأو 

ما  اجتماعها  يف  اللجنة  ناق�ست 

جمموعه 38 تقريًرا مرفوًعا اإليها 

من  الوظيفي  الأداء  تقييم  ب�ساأن 

املعلمني واملوظفني على الدرجات 

تفا�سيل  وناق�ست  الأكادميية، 

ال�ستعالم  وطلبت  التقارير  هذه 

ــاأن بــعــ�ــس املــعــلــومــات  ــس ــ� ب

ا�ستقر  ما  �سوء  ويف  الإ�سافية. 

تعديل  تقرر  اللجنة،  راأي  عليه 

ارتــاأت  وظيفي  اأداء  تقييَم   17

ي�ستحقون  اأ�سحابها  اأن  اللجنة 

تقييمات اأف�سل، فيما تقرر الإبقاء 

تغيري  دون  تقييًما   16 على 

ب�سالمتها.  التامة  اللجنة  لقناعة 

خم�سة  اإلغاء  اللجنة  قررت  كما 

تقييم  تقييمات وظيفية ومعاودة 

جلان  عرب  املتظلمني  املوظفني 

باإحالة  والتو�سية  متخ�س�سة، 

ال�سوؤون  ق�سم  اإىل  منها  تقريرين 

ما  اإزاء  يلزم  ما  القانونية لتخاذ 

ب�ساأنهما.  اللجنة  اإليه  خل�ست 

عدد  ا يف  اأي�سً اللجنة  نظرت  وقد 

باجلزاءات  املتعلقة  التظلمات  من 

الإداريـــة الــ�ــســادرة عــن جلان 

ما  واتخذت  املختلفة  التحقيق 

يلزم من قرارات ب�ساأنها. و�سوف 

ب�سكل  النعقاد  اللجنة يف  ت�ستمر 

على  ــردود  ال ل�ستكمال  دوري 

تظلمات  من  وردهــا  ما  جميع 

وظيفية.

ل�سوؤون  العام  املدير  اأكد  وقد 

جميع  اأن  اللجنة  رئي�س  املدار�س 

على  اتفقوا  اللجنة  اأعــ�ــســاء 

وقرارات  نتائج  اأهم  ن�سر  اأهمية 

درجات  لأق�سى  انتهاًجا  اللجنة 

التعامل  يف  والو�سوح  ال�سفافية 

و�سعًيا  الوظيفية،  التظلمات  مع 

يتناغم  اإداري  نهج  تر�سيخ  نحو 

والتوجهات احلكومية التي توؤكد 

ال�سريع  التعاطي  اأهمية  على 

ال�سكاوى  خمتلف  مع  واملبا�سر 

اإىل  اأو  امل�سوؤولني  اإىل  ترد  التي 

املخت�سة. اللجان 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  اأكدت 

بتوفري  تقوم  باأنها  العمراين  والتخطيط 

املناطق  مبختلف  لل�سيارات  مواقف 

حمافظات  جميع  يف  ال�سكنية  واملجمعات 

بتنفيذ 1410  اإنها قامت  اإىل  اململكة، م�سرية 

 2021 عام  بداية  منذ  لل�سيارات  مواقف 

اجلاري يف خمتلف حمافظات اململكة، بتكلفة 

بلغت حوايل 282 األف دينار.

باإن�ساء  قامت  اأنها  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 

خمتلف  يف  ال�سيارات  مواقف  من  عدد 

مواقف   310 اإن�ساء  مت  حيث  املحافظات، 

 300 توفري  مت  فيما  العا�سمة،  حمافظة  يف 

موقف يف املحرق، و510 مواقف يف املحافظة 

ال�سمالية، و290 موقًفا يف اجلنوبية.

اأنها تعمل وبال�سراكة  اإىل  ولفتت الوزارة 

من  العديد  تنفيذ  يف  البلدية  املجال�س  مع 

امل�ساريع لتحقيق هدف م�سرتك وهو احلر�س 

جلميع  التحتية  البنية  خدمات  تقدمي  على 

البحرين  مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني 

وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم وذلك حتقيقا 

اإىل  الهادف  املوقرة  احلكومة  عمل  لربنامج 

تنمية املناطق ح�سريا ب�سورة م�ستدامة.

مواقف  توفري  من  الهدف  باأن  وذكرت 

ال�ستيعابية  الطاقة  زيادة  هو  ال�سيارات 

املحافظات  تلك  واأحياء  وال�سوارع  للطرق 

الوقوف  ب�سبب  املروري  الزدحام  من  وللحد 

ونظرا  ال�سواق،  بع�س  قبل  من  اخلاطئ 

مملكة  ت�سهده  الذي  الهائل  العمراين  للتطور 

امل�ساريع  يف  املت�سارع  والنمو  البحرين 

ال�سكانية،  الكثافة  يف  والزيادة  ال�ستثمارية 

توفري  على  الطلب  يف  زيادة  عنه  نتج  فقد 

مواقف ال�سيارات.

وبّينت الوزارة اأنها وبالتعاون مع الإدارة 

املناطق  قاطني  باإعفاء  بداأت  للمرور،  العامة 

ال�سكنية من ر�سوم عدادات مواقف ال�سيارات 

اأنها قامت  املوجودة يف مناطقهم، م�سرية اإىل 

يف  املناطق  من  عدد  يف  النظام  هذا  بتطبيق 

تعميم  و�سيتم  واملحرق  العا�سمة  حمافظتي 

هذه التجربة يف بقية املحافظات.

على  تقوم  الآلية  هذه  اأن  اإىل  واأ�سارت 

داخل  يو�سع  للقاطنني  مل�سق خا�س  اإ�سدار 

املرور  لرجال  وا�سحا  يكون  بحيث  املركبة، 

ال�سكن  وعنوان  املركبة  رقم  على  ويحتوي 

ومدة �سالحية املل�سق.

مواقف  توفري  م�سوؤولية  اأن  اإىل  ي�سار 

الأ�سغال  وزارة  على  تنح�سر  ل  ال�سيارات 

فقط،  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

اخلا�سة  العقارات  مالك  على  ي�سرتط  حيث 

مواقف  توفري  يف  ال�سرتاطات  تطبيق 

ح�سب  وذلك  م�ساريعهم،  �سمن  لل�سيارات 

ال�سادرة  والتنظيمية  التعمريية  ال�سرتاطات 

من �سوؤون التخطيط العمراين.

كما واأن الوزارة تعمل وحتث امل�ستثمرين 

الطوابق  متعددة  مواقف  مباين  اإن�ساء  على 

املواقف  �سح  اأزمة  من  احلد  يف  للم�ساهمة 

ن�ساطات  ت�سم  والتي  املناطق  بع�س  يف 

جتارية وكثافة �سكانية عالية مثل العا�سمة 

وحمافظة املحرق.

اإ�سدار  يتم  ل  حالًيا  اأنه  الوزارة  واأكدت 

الرتاخي�س لهذه الأن�سطة يف املناطق والأحياء 

خدمة  وذلك  احل�سانات،  با�ستثناء  ال�سكنية 

لأهايل املنطقة والتي ت�سرتط كذلك توفري عدد 

من مواقف ال�سيارات يف حدود امللك.

اإ�سدار  فيتم  الأخرى  الأن�سطة  اأما 

بعد  ال�ستثمارية  باملناطق  لها  الرتاخي�س 

ال�سيارات  مواقف  من  املطلوب  العدد  توافر 

لكل ن�ساط مع احل�سول على موافقة املجال�س 

البلدية.

بتنفيذ  قامت  الوزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 

املا�سي  العام  لل�سيارات خالل  موقًفا   1730

توزعت على املحافظات الأربع.

�شمن اأ�شبوع املنامة لريادة الأعمال برعاية املحافظ 

موؤمتر يبحث العالج يف ال�شحة النف�شية والرتبية

�شفري اململكة لدى جمهورية الهند عبدالرحمن القعود:

البحرين والهند منوذج متميز لل�شراكة والتعاون املثمر

مركز ويل العهد للتدريب ينظم يوًما

 متهيدًيا لأطباء برنامج الهيئة ال�شعودية

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  ا�ستقبل 

يف  العا�سمة  حمافظة  حمافظ  خليفة  اآل 

مكتبه بالق�سيبية، ال�سيخة فجر بنت علي 

ويليام  ملوؤمتر  الأعلى  الرئي�س  خليفة  اآل 

جال�سر ال�سرق الأو�سط - مملكة البحرين، 

التعاون  �سبل  الطرفني  كال  بحث  حيث 

والذي  واملوؤ�س�سة  املحافظة  بني  امل�سرتك 

جال�سر  »ويليام  موؤمتر  تنظيم  عن  اأثمر 

البحرين  مبملكة  الأول  الأو�سط«  ال�سرق 

�سمن  وذلك  الختيار«،  »قوة  �سعار  حتت 

الأعمال يف  املنامة لريادة  اأ�سبوع  فعاليات 

ن�سخته ال�سابعة.

ويهدف املوؤمتر لإتاحة الفر�سة لو�سع 

والعالج  الختيار  بنظرية  خا�سة  ثقافة 

املجتمعات  يف  نطاقها  وتو�سيع  الواقعي 

املجالت  من  عدد  يف  والعربية  اخلليجية 

والعالقات  النف�سية  كال�سحة  املختلفة 

املدربني  دعم  وكذلك  والقيادة  والرتبية 

الأفراد  ال�ساأن وحتفيز  هذا  واملمار�سني يف 

املهنية  البحوث  لإجراء  واملخت�سني 

نخبة  ومب�ساركة  والتطبيقية،  والعملية 

التنمية  جمال  يف  واخلرباء  املتحدثني  من 

النف�سية،  وال�سحة  امل�ستدامة  الب�سرية 

مدير  ويبيلدجن  روبرت  د.  واأبرزهم: 

غال�سر،  ويليام  معهد  ال�سابق يف  التدريب 

للمعهد،  التنفيذي  املدير  اوليفر  وكيم 

واأ�ستاذ علم النف�س د. ب�سري الر�سيدي.

اآل  علي  بنت  فجر  ال�سيخة  وتقّدمت 

العا�سمة  ملحافظ  ال�سكر  بجزيل  خليفة 

على رعايته ملوؤمتر »ويليام جال�سر ال�سرق 

م�سيدة  البحرين،  مبملكة  الأول  الأو�سط« 

حمافظة  بها  تقوم  التي  الكبرية  باجلهود 

مملكة  يف  الأعمال  ريادة  لدعم  العا�سمة 

للعام  املنامة  اأ�سبوع  وتنظيمها  البحرين 

ال�سابع على التوايل.

املهتمني  العا�سمة  حمافظة  ودعت 

رابط  خالل  من  الفعاليات  يف  للت�سجيل 

املوقع  عرب  الأعمال  لريادة  املنامة  اأ�سبوع 

الإلكرتوين..

www.manamaweek.com

حممد  بن  عبدالرحمن  ال�سفري  اأكد 

لدى  البحرين  مملكة  �سفري  القعود، 

العالقات  اأن  ال�سديقة،  الهند  جمهورية 

للتعاون  الهندية منوذج متميز  البحرينية 

وجهات  تقارب  على  القائم  والبناء  املثمر 

منوًها  والأهداف،  الروؤى  وتكامل  النظر 

والتعاون  الوثيقة  ال�سداقة  روابط  بعمق 

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  الوطيدة 

التمازج  من  �سور  يف  الهند  وجمهورية 

واأوجه  والثقايف،  واحل�ساري  الإن�ساين 

خمتلف  على  الفاعلة  ال�سراكة  من  متعددة 

ال�سعد ويف �ستى املجالت والقطاعات.

عاًما   50 مرور  منا�سبة  اأن  واأ�ساف 

على قيام العالقات الدبلوما�سية بني مملكة 

جديدة  فر�سة  الهند،  وجمهورية  البحرين 

البحرينية  العالقات  متيز  على  للتاأكيد 

الهندية وات�ساعها يف ظل ما ميتلكه البلدان 

وموارد  كبرية  اإمكانات  من  ال�سديقان 

وا�ستثمارية  اقت�سادية  وقاعدة  نوعية 

زاخرة بالفر�س الواعدة، مما ي�سهم يف دفع 

البلدين ال�سديقني ويحقق  النمو يف  عجلة 

اجلاللة  �ساحب  بقيادة  امل�سرتكة  امل�سالح 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، ورئي�س جمهورية 

الهند رام نات كوفيند.

ومبا  البحرين  مملكة  اأن  واأو�سح 

وبنية  ا�سرتاتيجي  موقع  من  به  تتمتع 

لوج�ستية متقدمة وكوادر ب�سرية حمرتفة، 

من  ال�سديقة  الهند  جمهورية  ت�سهده  وما 

الدول  م�ساف  يف  يجعلهما  وتطور  تقدم 

عن  ف�سالً  وتكنولوجًيا  اقت�سادًيا  الواعدة 

ال�سيا�سي  وح�سورهما  تاأثريهما  تنامي 

على ال�ساحة الإقليمية والدولية، موؤكًدا اأن 

العالقات البحرينية الهندية را�سخة وتقوم 

امل�سرتك  التاريخ  من  قوية  اأ�س�س  على 

متمنًيا  املتعاقبة،  الإن�سانية  واحل�سارات 

التطور  من  املزيد  املتميزة  العالقات  لهذه 

والنماء، ومبا يعود على البلدين ال�سديقني 

بالتقدم والزدهار.

نظم مركز ويل العهد للتدريب والبحوث 

الطبية يوًما متهيدًيا لأطباء برنامج الهيئة 

برعاية  ال�سحية،  للتخ�س�سات  ال�سعودية 

اللواء الربوفي�سور ال�سيخ خالد بن علي اآل 

خليفة قائد اخلدمات الطبية امللكية.

لوري،  نايف  طبيب  العقيد  وقّدم 

واملمثل  لالأطباء  امل�ستمر  التعليم  رئي�س 

النظامي لل�سوؤون الأكادميية لربامج الهيئة 

الأطباء  جميع  فيها  هّناأ  كلمة  ال�سعودية، 

برامج  �سمن  اختيارهم  على  امل�ساركني 

اأوجه  جميع  وح�سول  ال�سعودية،  الهيئة 

والهيئة  العهد  ويل  مركز  بني  التعاون 

الأطباء  م�سلحة  فيه  مبا  ال�سعودية 

املتدربني.

املمثل  نائب  يو�سف،  نور  وقّدمت 

لنظم  تف�سيلًيا  ا  عر�سً بالوكالة  النظامي 

يف  يقام  الذي  التدريبي  الربنامج  ولوائح 

اخلدمات الطبية امللكية.

يف  التدريب  مييز  ما  اأن  وذكرت 

املتدربني  م�ساركة  امللكية  الطبية  اخلدمات 

كوادر  مع  الأكادميية  الأن�سطة  يف 

مهاراتهم  وتعزيز  خربة،  ذو  متخ�س�سة 

املحاكاة  خمتربات  يف  التدريب  خالل  من 

لالرتقاء  خطة  اإعداد  يتم  حيث  ال�سريرية، 

بامل�ستوى الأكادميي والتدريبي للمتدربني.

كما �سارك معظم اأق�سام اخلدمات الطبية 

امللكية لتقدمي عرو�س تعريفية واإر�سادية، 

حيث �سارك اأكرث من 15 طبيًبا من مملكة 

ال�سعودية  العربية  واململكة  البحرين 

�سمن  املعتمدة  التخ�س�سات  خمتلف  من 

متطلبات العتماد املوؤ�س�سي.

مركًزا  امللكية  الطبية  اخلدمات  وُتعد 

تدريبًيا معتمًدا من قبل الهيئة منذ 2006 

ا طبًيا معتمًدا. وحتتوي على 12 تخ�س�سً

اأطباء  الع�سكري  امل�ست�سفى  وي�ستقبل 

مدار  على  متدربني  وبحرينيني  �سعوديني 

التدريب  على  للح�سول  الأكادميية  ال�سنة 

الطبي الالزم.

عبدالرحمن القعود

الأن�شاري: تقلي�س مدة انتظار مواعيد الأ�شعة بال�شلمانية 
احلكومية  امل�ست�سفيات  م�ساعي  اإطار  يف 

لتوفري رعاية �سحية �ساملة ونوعية وم�ستدامة 

جلميع املواطنني واملقيمني، وتنفيذاً لتوجيهات 

�سرح  احلكومية،  امل�ست�سفيات  اأمناء  جمل�س 

الرئي�س  الأن�ساري،  حممد  اأحمد  الدكتور 

التنفيذي للم�ست�سفيات احلكومية اأنه مت البدء 

يف تنفيذ خطة تهدف اإىل تقلي�س مدة النتظار 

ملواعيد الأ�سعة مبجمع ال�سلمانية الطبي وفق 

ا�سرتاتيجيٍة مدرو�سة.

على  بناًء  اأنه  التنفيذي  الرئي�س   واأو�سح 

ال�سحية  للخدمات  احلايل  الو�سع  درا�سة 

مت  فقد  الطبي،  ال�سلمانية  جممع  يف  املقدمة 

اإعداد ا�سرتاتيجية لتقلي�س مدة انتظار مواعيد 

اخلدمات ال�سحية املختلفة، ومت البدء مبواعيد 

نظراً  الأ�سعة  بق�سم  الت�سخي�سية  اخلدمات 

للخدمات  وم�ساندة  داعمة  كخدمة  لأهميتها 

حيث  الطبي.  املجمع  يقدمها  التي  الأ�سا�سية 

هذه  من  الأوىل  املرحلة  تطبيق  يف  البدء  مت 

اخلطة على املواعيد اخلا�سة باأ�سعة ال�سونار 

والأ�سعة املقطعية، وذلك ابتداًء من يوم الأحد 

ا  املا�سي مبعدل يرتاوح بني 55 و60 مري�سً

اإ�سافًيا يومًيا، ليتم النتهاء من قوائم النتظار 

على  القادمة،  �سهور  اخلم�سة  خالل  احلالية 

اأ�سعة  مواعيد  جدولة  باإعادة  البدء  يتم  اأن 

الإ�سعاعي  والت�سوير  املغناطي�سي  الرنني 

خالل املرحلة الثانية من امل�سروع يف ال�سهرين 

ال�ستيعابية  الطاقة  مع  يتنا�سب  مبا  القادمني 

للق�سم.

قوائم  على  املر�سى  جمموع  اأن   واأ�ساف 

 9000 حوايل  يبلغ  الأ�سعة  ملواعيد  النتظار 

مري�س، وقد مت العمل على تقييم مدة النتظار 

الفرتة  لتقلي�س  اخلطة  هذه  واإعداد  احلالية، 

واإنهاء قوائم النتظار عرب زيادة عدد مواعيد 

الثانية  ال�ساعة  من  املمتدة  امل�سائية  الفرتة 

وحتى ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء، واإ�سافة مواعيد 

يف اأيام عطلة نهاية الأ�سبوع، وت�سغيل الق�سم 

وفق الطاقة ال�ستيعابية الق�سوى على �سعيد 

الأخذ  ال�سحية، مع  التقنية والكوادر  الأجهزة 

يتم  التي  اجلديدة  املواعيد  العتبار  بعني 

ت�سجيلها ب�سكٍل يومي، علًما باأن اخلطة تهدف 

اأ�سبوع واحد فقط  اأن تكون فرتة النتظار  اإىل 

مواعيد  تكون  اأن  على  الطارئة،  غري  للحالت 

اأي  اليوم ودون  امل�ستعجلة يف نف�س  احلالت 

انتظار.

احلكومية  امل�ست�سفيات  اأن  على   واأكد 

خدماتها  تطوير  على  العمل  يف  م�ستمرة 

�سحي  نظام  بناء  يف  ي�ساهم  مبا  ال�سحية، 

وُيلبي  للمر�سى  التجارب  اأف�سل  ُيقّدم  متميز، 

نوعية  خدمات  عرب  ال�سحية  احتياجاتهم 

تنفيذاً  وذلك  العاملية،  املعايري  مع  تتما�سى 

ال�سيخ حممد  الفريق طبيب  لتوجيهات معايل 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن 

باملنظومة  الرتقاء  اإىل  الرامية  لل�سحة، 

مع  يتوافق  مبا  البحرين  مملكة  يف  ال�سحية 

 2025-2016 لل�سحة  الوطنية  اخلطة 

وروؤية مملكة البحرين القت�سادية 2030.

د. اأحمد الأن�صاري
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�س�رة جنيب

م�س�كل اخلدم ال تعد وال حت�سى

فالغالبية  الأخرية،  الآونة  يف  اخلدم  م�شاكل  كرثت   

بدءا  الأيام،  هذه  يف  اخلدم  م�شاكل  من  تعاين  العظمى 

تعطي  ل  التي  املكاتب  بع�س  ومن  اأ�شعارهم  بارتفاع 

تاأخري  عن  ناهيك  اخلادمة،  عن  �شحيحة  معلومات 

املعاناة  تبداأ  ثم  ومن  �شهورا  والنتظار  اخلادمة،  ا�شتالم 

جيدا،  الأعمال  تتقن  ول  �شيئا،  تفهم  ل  التي  اخلادمة  مع 

مدة  تنتهي  حتى  الوقت  ومير  اأي�شا،  اللغة  جتيد  ل  وقد 

اإذ  بالهروب،  تبداأ  ثم،  ومن  �شهور،  ثالثة  وهي  الختبار 

اختيار  جراء  جديد  من  الفيزا  ر�شوم  بدفع  الكفيل  يتكفل 

خادمة اأخرى نظري عدم �شالحية الأوىل، وخ�شران مبالغ 

طائلة، كما ازدادت م�شاكل اخلدم ب�شبب امتالكهن هواتف 

نقالة، ما يوؤثر على عملهن، وي�شبب امل�شايقة اأهل البيت، 

اأهل  بت�شوير  البع�س  قيام  ب�شبب  لهم  ياأمن  ل  والبع�س 

الظروف، والكثري  البيت عند �شماح  البيت وخ�شو�شيات 

منهن يلجاأ للهروب اإىل ال�شفارة اأو اإىل اأقرب مركز لل�شرطة 

ال�شفارة يف  تقف  وقد  الأ�شرة،  على  الكالم  بتلفيق  ويقمن 

�شفهن وتطلب من الكفيل دفع تذكرة ال�شفر لهن لرتحيلهن 

اإىل بلدانهن، بعد اأن �شرحن ومرحن يف البالد ملدة �شنتني، 

زادت،  وطلباتهن  ومعا�شاتهن،  ارتفعت  الأ�شعار  اأن  كما 

وقد ي�شرتط البع�س منهن منحهن يوم اإجازة للخروج مع 

اأن البع�س منهن ميار�شن  ا�شدقائهن، واأي�شا مت اكت�شاف 

بني  الزوجية  احلياة  وتفكيك  الأ�شرة  مودة  لك�شب  ال�شحر 

الزوجني وخلق م�شاكل اأخرى كثرية.

مكاتب  مراقبة  املعنية  اجلهات  من  واأمل  رجاء  فكلنا 

مع  والوقوف  ال�شارمة  القوانني  وو�شع  اخلدم  جلب 

الر�شوم وتقليل فرتة  املبالغ وتخفي�س  الكفيل،ج وحتديد 

النتظار، والتاأكد من خلوهن من الأمرا�س املعدية، وذلك 

بالك�شف عليهن من املطار وقت و�شولهن لالطمئنان. 

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

  

ج�ئزة القي�دة.. اعرتاف دويل!

منحتها  التي  القيادة  جائزة  تعترب 

ال�شمو  ل�شاحب  الأمريكية   C3 منظمة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

مملكة  مكانة  باإبراز  دوليا«  »اعرتافا  اهلل 

مواجهة  خالل  بها  تتمتع  التي  البحرين 

املتميزة  القيادة  جائحة كورونا من خالل 

ل�شموه.

على  تاأكيد  اجلائزة  هذه  �شموه  منح 

الثقة التي منحها جاللة امللك املفدى حفظه 

الويف  البحرين  مملكة  و�شعب  ورعاه  اهلل 

ل�شموه، حينما بداأ حتركاته ال�شتباقية من خالل ت�شكيله 

للفريق الوطني للت�شدي لفريو�س كورونا.

و�شلنا  �شموه  بذلها  التي  اجلهود  اإىل  وبالنظر 

يف  البحرين  مملكة  بجهود  املثل  بها  ي�شرب  ملرحلة 

كيفية تعاملها و�شيطرتها على اجلائحة وكيف ت�شافرت 

جميع اجلهات امل�شوؤولة حتت قيادة �شموه للتعامل مع 

لتطورات اجلائحة والفريو�س، وكيف  املختلفة  املراحل 

والتعامل  املواجهة  وعمليات  الحتواء  عملية  كانت 

احلالت  ما جعل  فرتة حرجة،  املنحنى يف  ت�شاعد  مع 

والإ�شابات تعود اإىل منحنيات طبيعية و�شول اإىل �شبه 

نرى  كما  للوباء،  ال�شريع  النت�شار  انتهاء 

اليوم من خالل احلمالت الوطنية للتطعيم 

ووعي �شعب مملكة البحرين. 

اإن هذا التقدير الدويل مل ياأِت من فراغ، 

اإمنا هو نتيجة لعديد من الإ�شادات جلهات 

ومنهج  البحرين  مملكة  جهود  تابعت 

بدءا  �شموه،  انتهجه  الذي  الأزمات  قيادة 

اأدحانوم  تيدرو�س  الدكتور  ت�شريح  من 

ال�شحة  ملنظمة  العام  املدير  غيربي�شو�س 

ململكة  زيارته  خالل  قال  الذي  العاملية 

من  البحرين  مملكة  »اإن  موؤخرا  البحرين 

الدول الرائدة يف التعامل مع جائحة فريو�س كورونا«.

خال�س التهنئة نرفعها ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

واأ�شلوب  بجهوده  �شيحقق  �شموه  باأن  ثقة  وكلنا  اهلل، 

عمله الكثري لوطننا الغايل و�شعبه الكرمي، واليوم فاإن 

امل�شتحقة  الإ�شادات  من  ل�شل�شلة  ت�شاف  اجلائزة  هذه 

التي نالها �شموه.

�سلم�ن اإبراهيم احلوطي 

ب�حث اأك�دميي

املراأة يف ق�س�ص الرتاث العربي

 قطر الندي

وزوجة  وبنت  واأخت  اأم  املراأة: 

وقريبة وبعيدة وجارة، مع الرجل، اأو 

�شده، له اأو عليه، فيها تلك ال�شفة اأو 

�شدها، ن�شف املجتمع، وقد تزيد قليالً 

يف العدد اأو تنق�س، وقد تكون اأهم من 

يف  احلياة  جوانب  بع�س  يف  الرجل 

وقد  الأمر،  حمور  تكون  وقد  املجتمع، 

تكون على هام�شه واأطرافه.

يف  عنها  جاء  هذا  املراأة  وملقام 

يف  وهي  كثري،  �شيء  العربي  الرتاث 

ذلك مثل الرجل مل يدون اإلَّ ما كان طريفاً اأو مده�شاً، 

بع�س  تظهر  �شوف  ن�شوقها  التي  الن�شو�س  ويف 

للمراأة  مواقف  نرى  و�شوف  والطبائع،  ال�شفات 

بع�شها  رمز،  وبع�شها  حقيق،  بع�شها  املجتمع،  يف 

بع�شها  احلياة،  من  بع�شها  خيال،  وبع�شها  حدث، 

خرافة، وما �شوف ن�شوقه قليل من كثري مما تغ�س 

به كتب الأدب والتاريخ العربي.

لالأن�س  يوماً  خال  املعت�شد  اخلليفة  اأن  يروي 

بن  احمد  بن  خماروية  بنت  الندي  قطر  بزوجته 

اإذا  حتى  غريها،  يح�شره  مل  جمل�س  يف  طولون 

غلبه الو�شن ونام و�شعت راأ�شه على 

باب  على  فجل�شت  وخرجت  و�شادته، 

وا�شتيقظ  الق�شر،  �شاحة  يف  املجل�س 

جواره،  اإىل  يجدها  فلم  املعت�شد 

فاأجابته  بها  ونادي  غ�شبا  فا�شت�شاط 

ا�شتخليتك  هذا؟  ما  فقال:  قرب،  على 

دون  مهجتي  اإليك  ودفعت  لك،  اإكراماً 

عني  فتن�شرفني  حظاياي،  �شائر 

فقالت  و�شادة.  على  راأ�شي  وت�شعني 

قطر الندى: يا اأمري املوؤمنني، ما جهلت 

فيه  واأح�شنت  به علي،  اأنعمت  ما  قدر 

تنامي بني  ل  قال:  اأن  اأبي  به  اأدبني  فيما  اإىل، ولكن 

غ�شب  ف�شكن  النيام.  بني  جتل�شي  ول  اجللو�س، 

املربي  اأح�شن  وقال:  عينها  بني  وقبلها  املعت�شد 

واملرتبية.

َنة، ُنعا�س، اأّول النَّوم اأو ِثَقلُه( )الو�شن: �شِ

فاأح�شن  اأبيها  ورباها  اأدبها  حكيمة  امراأة  هذه 

تربيتها، واأح�شنت هي الأدب، فوعت وعقلت ونفذت 

وا�شتحقت  الغ�شب،  فاأذهبت  واأو�شحت،  عللت  ثم 

التقدير. 

�سالح عبد ال�ست�ر حممد ال�سه�وي

�شالح ال�شهاوي �شلمان احلوطي

حمرومة من ابني منذ 3 اأ�سهر وقلبي يعت�سر عليه

لت�شرري  ونتيجة  متزوجة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

اأقوم  تطليقي حتى  يرف�س  الطالق، ولكن زوجي  طلبت 

بخلعه وي�شرتجع مني املهر بعد الزواج ملدة �شتة اأعوام!

عمره  والثاين  اأعوام  خم�شة  الأول  لطفلني؛  اأم  واأنا 

عامان ون�شف، ونتيجة لطلبي الطالق حكمت يل املحكمة 

الطفل  والد  واإلزام   ،2021-7-18 بتاريخ  باحل�شانة 

توجهت  وحني  ال�شرطة،  مركز  قبل  من  الطفل  بت�شليم 

بت�شليم  الخت�شا�س  بعدم  التعذر  مت  ال�شرطة  ملركز 

الأطفال، ومت اإحالة املو�شوع للمركز الجتماعي.

املركز  اإىل  املحكمة  من  خطاب  اإ�شدار  مت  ذلك  بعد 

الجتماعي باملنطقة حتى يتم ت�شليم الطفل، ومت التعذر 

اأي�شا بعدم الخت�شا�س يف ت�شليم الأطفال، واأنا من هذا 

مو�شوعي،  يف  للنظر  ال�شاأن  بهذا  املعنيني  اأنا�شد  املنرب 

خ�شو�شا اأن لدي حكما من املحكمة واأنا مل اأَر ابني منذ 

اأم وقلبي يعت�شر على ابني حلرماين من  اأ�شهر، واأنا   3

روؤيته من قبل والده.

كما اأن ابني يتعر�س للتهديد من قبل والده وجدته، 

وقد �شاهدت جدته تقوم ب�شربه يف اأثناء تلقيه الدرو�س 

مركز  يف  بالغ  بتقدمي  قمت  بعدها  »تيمز«،  من�شة  عرب 

ال�شرطة ومركز حقوق الطفل، كما اأن لدي ت�شجيل فيديو 

مل  ولكن  جدته،  قبل  من  للتعنيف  ابني  تعر�س  يظهر 

ينظر للمو�شوع ب�شكل جدي.

البي�ن�ت لدى املحرر

منطقتن� تخلو من املي�ه

 و�سوارعه� غري مر�سوفة

خمطط  �شكان  من  جمموعة  نحن 

 2730 طريق  كرزكان  �شاحل  يف  ال�شاطئ 

1027، نعاين من عدم وجود خدمة  جممع 

ال�شوارع  �شالحية  وعدم  للمنازل  املياه 

اإي�شاله  مت  املو�شوع  اإن  اإذ  لل�شيارات، 

اإي�شال  ومت  باملنطقة  البلدي  املجل�س  لع�شو 

يوجد  ل  ولكن  املعنية،  للجهات  �شوتنا 

نعاين  ونحن  الآن،  حتى  تفاعل  اأي  هناك 

من  حتى  متمكنني  غري  فنحن  يومي،  ب�شكل 

وعورة  ب�شبب  منازلنا  اأمام  �شياراتنا  ركن 

بعيدة  مل�شافات  لركنها  ون�شطر  الطرق 

تخلو  املنطقة  اأن  كما  الوعرة،  الطرق  ب�شبب 

الإنارة. من 

البي�ن�ت لدى املحرر

االأ������������س�����������واق يف  �����������س�����������رة  م������ن������ت������ج�������ت 

»مقالة«  ب�شراء  قمت  بحريني  مواطن  اأنا 

من »�شوبرماركت« كبرية يف مملكة البحرين، 

وبعد ا�شتخدامي لهذه »املقالة« قمت بتنظيفها 

الغريب  ولكن  منديل،  با�شتخدام  وجتفيفها 

اأن لون املقالة الت�شق باملنديل! يف املو�شوع 

فقمت بالت�شال بوزارة ال�شحة لإخطارهم 

اجلهة  لي�شوا  اأنهم  فاأخربوين  باملو�شوع، 

املعنية بل حماية امل�شتهلك هي اجلهة املعنية 

باملو�شوع  واأخربتهم  فات�شلت  ال�شاأن،  بهذا 

بي،  الت�شال  يتم  مل  ولكن  بياناتي  واأخذوا 

غري  اأنهم  فاأخربوين  بهم  الت�شال  فعاودت 

اإثبات  ي�شتطيعون  ول  املو�شوع  بهذا  معنيني 

م�شدر اللون، واأنا اأرغب يف حماية املواطنني 

واملقيمني، واأنا�شد اجلهات املعنية بهذا ال�شاأن 

التدخل وفح�س هذه املنتجات قبل طرحها يف 

وبالتايل  النا�س،  قبل  من  ل�شرائها  الأ�شواق 

على �شحتهم. �شلبا  توؤثر 

البي�ن�ت لدى املحرر

مو�سوعي االأول 

وات�س�ل »االأعلى للمراأة«

اأول مو�شوع  اإعالم، مل يكن  ك�شحفية وخريجة 

م�شكلة  الواقع  يف  كان  بل  مقاالً،  اأو  خربًا  ن�شرته 

باإحدى  القراء  بريد  �شفحة  يف  كتبتها  �شخ�شية 

ال�شحف، كان ذلك يف �شيف العام 2006.

يف  لكن  املو�شوع،  ن�شر  يف  ال�شحيفة  تاأخرت 

توا�شلت معي موظفة  فيه،  ن�شر  الذي  اليوم  �شباح 

باملجل�س االأعلى للمراأة، وعر�شت علّي امل�شاعدة، وهلل 

احلمد قد حلت امل�شكلة، اإال اأنها عاودت االت�شال بي 

بعد اأيام، وعر�شت تقدمي خدمة »الدعم النف�شي«.

جامعة  يف  طالبة  حينها  وكنت   2008 عام  يف 

االأمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة  تف�شلت  البحرين، 

البالد  عاهل  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة 

املفدى رئي�شة املجل�س االأعلى للمراأة، بزيارة تاريخية 

ملدر�شة املنامة االبتدائية للبنات لالحتفال الأول مرة 

بيوم املراأة البحرينية، باعتبارها اأول مدر�شة ثانوية 

للبنات يف البحرين، وكم كان ال�شعور جميالً حينها 

الأنها املدر�شة التي تخرجت منها.

وحتديًدا  ال�شحافة  جمال  يف  العمل  بداأت  حني 

اأطلق  يف عام 2010، كان املجل�س االأعلى للمراأة قد 

برنامج امل�شاركة ال�شيا�شية للمراأة البحرينية، واأذكر 

اأين وزوجي قد ح�شرنا العديد من فعاليات الربنامج، 

كنت اأ�شتمتع بكتابة التغطيات، واأ�شعر باالنتماء لهذا 

ال�شرح.

املجال  يف  املراأة  اختيار  مت   2013 العام  ويف 

البحرينية،  املراأة  االإعالمي مو�شوًعا لالحتفال بيوم 

الإبراز م�شريتها يف هذا املجال، وت�شليط ال�شوء على 

اخلطاب  هوية  حتديد  يف  ودورها  حققته،  ما  اأهم 

يف  كبري  تاأثري  له  كان  الذي  االأمر  وهو  االإعالمي، 

نف�شي بعد اأن بداأت اأ�شق طريقي يف املجال ال�شحفي.

وعلى مدى ال�شنوات املا�شية، ح�شرت العديد من 

املجل�س، جتولت  التي نظمها  والفعاليات  االحتفاالت 

االأبي�س،  اللون  عليه  يطغى  الذي  املبنى  يف  كثريًا 

للمجل�س  العام  االأمني  مع  مطوالً  حواًرا  واأجريت 

وكتبت  االأن�شاري،  هالة  االأ�شتاذة  للمراأة  االأعلى 

ع�شرات الت�شريحات التي كانت تديل بها على هام�س 

الفعاليات املختلفة.

بامل�شوؤولية،  ال�شعور  منطلق  ومن  املقابل،  يف 

ن�شرت العديد من الق�ش�س ملعاناة ن�شاء بحرينيات، 

كان اآخرها مو�شوع عنوانه: »اأرملة خم�شينية« تطلب 

اإيواء ابنتها ذات »االإعاقة الذهنية«.

ويف كل مرة اأكتب ق�شة اأو ق�شية متعلقة باملراأة، 

باالت�شال  للمراأة  االأعلى  املجل�س  موظفي  اأحد  يقوم 

املن�شورة  الق�شة  �شاحبة  بيانات  على  للح�شول  بي 

للتوا�شل معها، وبعد كل ات�شال اأتذكر املكاملة االأوىل، 

وما  املكاملة،  تلك  بعد  طويالً  باالمتنان  �شعرت  فقد 

زلت اأ�شعر به.
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املعلومات  هيئة  اأ�صدرت  املا�صية  ال�صنوات  يف 

تتناول  اإح�صاءات  يحتوي  كتيبًا  الإلكرتونية  واحلكومة 

يف  »البحرين  عنوان  حتت  املحلية  اجلوانب  خمتلف 

املهمة  باملعلومات  الغني  اجلهد  هذا  توقف  ملاذا  اأرقام«.. 

للباحثني والدار�صني؟

جاهلية  عادات  من  املراأة  ليحرر  الإ�صالم  جاء 

غري  كاإن�صان  معها  وتعاملت  من حقوقها،  انتق�صت 

كامل م�صلوب الإرادة واحلقوق.

ويف اليوم العاملي للفتيات ندعو لتخاذ كافة الإجراءات 

التي ت�صمن حق الفتيات يف التعليم الكامل والكرامة وكافة حقوقهن 

التي كفلها الإ�صالم.

Wednesday 13th October 2021 - No. 11876 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

1792 - و�شع حجر الأ�شا�ص ملبنى البيت الأبي�ص 

الرئي�ص  لإقامة  دائًما  مقًرا  ليك�ن  املتحدة  ال�ليات  يف 

الأمريكي.

اأنقرة،  مدينة  اإىل  الرتكية  العا�شمة  نقل   -  1923

وذلك بدًل من ا�شطنب�ل العا�شمة التاريخية للعثمانيني.

1954 - الإعالن عن تاأ�شي�ص هيئة الحتاد ال�طني 

قاومت  حتررية  وطنية  حركة  وهي  البحرين،  يف 

ال�شتعمار الربيطاين .

جنيب  امل�شري  الأديب  ف�ز  عن  الإعالن   -  1988

حمف�ظ بجائزة ن�بل يف الأدب.

الك�يتي  ال�شعبي  امل�ؤمتر  اأعمال  افتتاح   -  1990

اأمري  رعاية  حتت  ال�شع�دية  جدة  مدينة  يف  املنعقد 

للتباحث  وذلك  ال�شباح،  الأحمد  جابر  ال�شيخ  الك�يت 

ح�ل احتالل العراق للك�يت.

2016 - اختيار رئي�ص ال�زراء الربتغايل ال�شابق 

اأنط�ني� غ�تريي�ص اأميًنا عاًما جديًدا لالأمم املتحدة خلًفا 

لبان كي م�ن.

نفوق »�جلد توبي« �أكرب

 وحيد قرن �أبي�ض يف �لعامل

يف  معروف  اأبي�ص  قرن  وحيد  حي�ان  اأكرب  نفق 

العامل وُيدعى ت�بي عن عمر يناهز 54 عاًما يف حديقة 

با�شم  ناطق  اأفاد  ما  على  اإيطاليا.  ب�شمال  حي�انات 

املتنزه.

حي�انات  حديقة  من  بيناكي�ين  ليفيا  اإليزا  وقالت 

»بارك� نات�را فيفا« ال�اقعة بالقرب من مدينة فريونا 

ل�كالة فران�ص بر�ص اإن »ن�ن� ت�بي« )اجلد ت�بي( نفق 

يف 6 اأكت�بر.

اإىل  ا وه� يف طريق ع�دته  اأر�شً اأنه »انهار  وروت 

النب�ص  ت�قف  �شاعة  ن�شف  نح�  وبعد  الليلي،  ملجئه 

يف قلبه«.

واأ�شارت بيناكي�ين اإىل اأن ت�بي �شُيحّنط وُيعَر�ص 

يف متحف العل�م يف ترينت� حيث �شين�شم اإىل بالنك�، 

وه� اأ�شد اأبي�ص من حديقة احلي�انات نفق قبل خم�ص 

�شن�ات.

عادة  يعي�ص  الأبي�ص  القرن  وحيد  اأن  واأو�شحت 

حتى �شن 40 عاًما يف الأ�شر وحتى 30 عاًما يف الربية.

وبعد نف�ق ت�بي وقبله الأنثى �ش�غار عام 2012، 

وحيد  للحي�انات  فيفا«  نات�را  »بارك�  حديقة  بقي يف 

قرن اأبي�ص واحد يبلغ 39 عاًما ويدعى بين�.

لأول مــــرة.. �مللكــــة �إليز�بيــــث ت�صتعيـــــن بع�صـــــا

يف  الأوىل  للمرة  للم�شي  ع�شا  الثالثاء  اأم�ص  الثانية  اإليزابيث  امللكة  ا�شتخدمت 

منا�شبة عامة كبرية اأثناء ح�ش�رها قّدا�ًشا يف كني�شة دير و�شتمن�شرت بلندن.

ترّجلت اإليزابيث الثانية البالغة 95 عاًما من ال�شيارة التي كانت تقلّها مع ابنتها 

الأمرية اآن مم�شكة بع�شا �ش�داء، يف م�شهد نادر للملكة.

وكانت اآخر مرة التقطت فيها �ش�ر للملكة م�شتعينة بع�شا بعد خ�ش�عها لعملية 

جراحية يف الركبة عام 2004. ومل يذكر مكتبها اأي �شبب ل�شتخدامها الثالثاء اأداة 

امل�شاعدة يف امل�شي.

وتتمتع امللكة التي تعترب الأط�ل جل��ًشا على العر�ص بني مل�ك بريطانيا ب�شحة 

جيدة عم�ًما يف �شيخ�ختها، وكانت اإقامتها الق�شرية يف امل�شت�شفى مل�شاكل يف املعدة 

عام 2013 اآخر ن�بة مر�ص معروفة لها.

ت�يف زوجها فيليب الذي كان ُيعرف ر�شمًيا با�شم دوق اإدنربه يف 9 اأبريل الفائت 

عن عمر يناهز 99 عاًما، اأي قبل اأ�شابيع قليلة من عيد ميالده الـ100 وبعد فرتة من 

املر�ص.

اأعلن جمل�س الأزياء 

العربي بال�صراكة 

ال�صرتاتيجية مع حي 

 ،)d3( دبي للت�صميم

وبالتعاون مع وكالة »هيو 

ماجنمنت«، عن عودة 

حفل توزيع جوائز اأيقونة 

املو�صة لعام 2021 

واأ�صبوع املو�صة العربي 

ب�صيغة ح�صورية واقعية 

كاملة خالل الفرتة بني 

24 و28 اأكتوبر اجلاري 
يف حي دبي للت�صميم، 

ما ير�ّصخ مكانة دبي 

وجهة عاملية للت�صميم 

والأزياء واملواهب يف هذه 

املجالت.

وفاة �أ�صهر ر�صامي »و�لت ديزين« عن عمر 111 عاًماجابــــر نغمــــو�ض ي�صــــور »��صمــــع و�صـــــوف«

جابر  الإماراتي  النجم  ان�شم 

العماين  امل�شل�شل  لأبطال  نغم��ص 

ال�ش�ري  للمخرج  و�ش�ف«  »ا�شمع 

عارف الط�يل، ون�شر الط�يل �ش�رة 

ان�شمام  فيها  اأعلن  »اإن�شتغرام«  عرب 

والبدء  امل�شل�شل  لأبطال  نغم��ص 

بت�ش�ير م�شاهده يف �شلطنة عمان.

جمدًدا  »جنتمع  معلقاً:  وكتب 

وحاير  غ�شب،  جمرة  م�شل�شل  بعد 

اأنا و�شديقي  يان�شيب،  طاير، وحظ 

نغم��ص، يف م�شل�شل جديد، ن�ش�ره 

اإنتاج تلفزي�ن  حالًيا يف م�شقط، من 

عمان، ومن املقرر عر�شه خالل �شهر 

رم�شان املقبل«.

ي�شارك يف بط�لة العمل عدد من 

وال�طن  اخلليج  يف  الدراما  جن�م 

العربي من بينهم �شالح زعل، فخرية 

نغم��ص  وجابر  عمان،  من  خمي�ص 

ون�شر  الإمارات،  من  الغامن  و�شيف 

حماد من م�شر.

امل�شل�شل ق�شة و�شيناري� وح�ار 

ويناق�ص  احلاج،  ي��شف  الكاتب 

اإىل  الجتماعية،  العمانيني  ق�شايا 

جانب الثقافة العمانية ومك�ناتها.

ت�فيت املعّمرة الأمريكية الفنانة 

 111 عمر  عن  ت�مب�ش�ن  روثي 

بعملها  معروفة  كانت  والتى  عاًما، 

مدار  على  ديزين«  »والت  �شركة  يف 

نح� 40 عاًما كر�شامة، و�شاركت يف 

الكرت�نية  الأفالم  من  العديد  اإنتاج 

من  ابتداًء  لـ»ديزين«،  �شهرة  الأكرث 

)عام  ال�شبعة«  والأقزام  وايت  »�شن� 

»املنقذين«  اإىل  وو�ش�لً   ،)1937

)عام 1977(.

»والت  يف  م�ش�ؤول  و�شّرح 

حيث  ت�مب�ش�ن،  وفاة  عن  ديزين« 

اإن ت�مب�ش�ن  بيان  ال�شركة يف  قالت 

يف  ن�مها  اأثناء  ب�شالم  »ت�فيت 

مت   1952 عام  وفى  منزلها«. 

كم�ظفة  بت�مب�ش�ن  ا  اأي�شً العرتاف 

لها اأط�ل تاريخ مع امل�ؤ�ش�شني والت 

اإىل قاعة  اإدخالها  وروي ديزين، ومت 

م�شاهري ديزين ليجند يف عام 2000 

�شركة  يف  العادية  غري  مل�شاهماتها 

والت ديزين، كما عملت ت�مب�ش�ن يف 

ملدة  املتحركة  الر�ش�م  ا�شت�دي�هات 

اأخرى، وفًقا مل�قع  نح� 10 �شن�ات 

.»us today«

�ل�صحة: 69 حالة

 م�صابة بكورونا ول وفيات

الفحو�صات  اأن  ال�صحة  اأعلنت  وزارة 

التي بلغ عددها 13622 يف يوم 12 اأكتوبر 

قائمة  حالة   69 ت�صجيل  اأظهرت   ،2021
 48 و  وافدة،  لعمالة  حالة   16 منها  جديدة 

حالت   5 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة 

حالة   39 تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�صل  اإ�صافية 

املتعافية اإىل 273787.



أك��د وزير الخارجي��ة رئيس ال��دورة الحالية للمجل��س الوزاري 
لمجل��س التعاون ل��دول الخليج العربية الدكت��ور عبداللطيف 
الزيان��ي أن المجل��س ال��وزاري لمجل��س التعاون اتخ��ذ قرارًا 
بش��أن عقد حوار إس��تراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا 
الوسطى، لمناقش��ة القضايا اإلقليمية والدولية والتعاون في 

كافة المجاالت.

ق��ال وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة: 
»إن ش��عب البحرين متماسك، ولن يسمح بعودة الفوضى التي هي 
مرفوض��ة من الجمي��ع، مؤكدًا أن العزم واإلخالص الوطني لش��عب 
البحرين األبّي يبقى العالمة الفاصلة، في تخطي األزمات وتجاوزها«.

وأض��اف ف��ي كلمة خ��الل اجتماع عقده أم��س عبر تقني��ة االتصال 
المرئي مع رؤس��اء وممثلي المؤسسات المعنية بحقوق اإلنسان في 
المملكة، بحضور رئيس األمن العام وعدد من ممثلي المؤسس��ات 
اإلعالمي��ة: »بالرغم من واقعنا اإلنس��اني المش��ّرف الذي تجس��ده 
الحقائ��ق الواضحة، فإن هن��اك ضجيجًا إعالميًا وافت��راءات إعالمية، 
تحاول النيل من إنجازاتنا اإلنس��انية الوطنية، وتدعو في مضمونها 
إلى التفرقة واالصطفاف الطائفي وإلى غرس األلم الوطني.. إنه، وال 

شك، إعالم تحريضي، يشجع على نشر الفوضى«.

وتس��اءل وزير الداخلية خالل كلمته: م��ن يخدم هذا النهج اإلعالمي 
المضاد؟ هل هو خدمة لألعداء والمتربصين؟ إنه بدون شك ال يخدم 
مصلحة وتماسك ش��عوب المنطقة. وليكن معلومًا لهذه المنصات 
والقنوات اإلعالمية، ومن يختبئ خلف أخبارها المسيئة، أن الفوضى 
لن تعود، ولن نس��مح لها بأن تعود، وأنها اليوم مرفوضة بحرينيًا. 
وأك��د أن األمن الخليجي يتطلب منا تس��خير طاقاتن��ا من أجل جمع 
الكلم��ة وتعزيز الهوية، حماية ألهلنا ولمكتس��باتنا الحيوية، مبينًا 
أن اإلع��الم الوطن��ي يمث��ل الواجهة عل��ى العالم، من خ��الل وجود 
إس��تراتيجية إعالمي��ة موح��دة أهدافه��ا جامع��ة، مش��ددًا أن تلك 
المغالطات اإلعالمية طيلة هذه الس��نين، لم تغير الروابط العائلية 
الحميمة بين المواطنين والعائالت المشتركة في دولنا؛ ألنهم أكبر 

من هذه األخبار والسحب اإلعالمية المسيئة.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 20 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

 الخام البحريني يتخطى 81 دوالرًا 
 في أعلى ارتفاع منذ 2015

مليشيا إيران تهدد بالعنف في العراق 
مع خسارة االنتخابات
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14 
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بقرار من ولي العهد رئيس الوزراء
العمل عن ُبعد وفقًا لتقدير السلطة 
المختصة.. وإجازات مرضية بالساعات

الس��مو  صاح��ب  ع��ن  ص��در 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس 
اهلل  حفظ��ه  ال��وزراء  مجل��س 
القرار رقم )54( لس��نة 2021 
بتعديل بعض أحكام الالئحة 
التنفيذي��ة لقان��ون الخدم��ة 
بالمرس��وم  الصادر  المدني��ة 
رقم )48( لسنة 2010 الصادرة 
بالقرار رقم )51( لسنة 2012.

ون��ص الق��رار عل��ى أن يكون 
الندب لمدة سنة واحدة قابلة 
أقصاها ثالث  لم��دة  للتجديد 
س��نوات، واس��تثناًء م��ن ذلك 
يجوز تجدي��د الن��دب لمدد ال 
يزي��د مجموعه��ا ع��ن ثالثة 

أضعاف هذه المدة؛ وذلك ألداء مهام الخدمات المش��تركة. وأكد القرار أنه يجوز 
تطبي��ق سياس��ة العمل عن ُبعد خارج م��كان العمل، وذلك ف��ي الوظائف التي 
يمكن تأدية مهامها عن ُبعد، وفقًا لما تقدره الس��لطة المختصة بعد موافقة 
الجه��از، وأن تطب��ق سياس��ة العمل عن ُبعد ف��ي حاالت الظروف االس��تثنائية 

لتحقيق أغراض احترازية، وفقًا لما تقرره الجهات المعنية.
كما ُيحس��ب رصيد إجازة الموظف المرضية على أساس األيام وليس بالساعات، 
ويج��وز منح الموظف إجازة مرضية بالس��اعات ألقل من ي��وم عمل كامل، وذلك 

وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ضجيج إعالمي يدعو للتفرقة واالصطفاف الطائفي

 وزير الداخلية: شعب البحرين 
متماسك ولن يسمح بعودة الفوضى

 افتراءات إعالمية تحاول النيل من إنجازاتنا 
الوطنية ونحن أدرى بإدارة أمورنا الداخلية

المغالطات اإلعالمية لم تغير الروابط بين 
المواطنين والعائالت المشتركة في دولنا

 تعلمنا من تاريخنا كيف نتعامل 
مع األزمات ونخرج منها بحال أفضل

 األمن الخليجي في ظل التغيرات 
المتسارعة يتطلب تسخير طاقاتنا لجمع الكلمة 

04 

03 

05 

06 

07 

11-10 

03 

 مليار دوالر حجم الضمان
 االجتماعي السنوي بالميزانية 

 10 ماليين دينار مساهمة
 بنك اإلسكان في الميزانية سنويًا

 وزير المجلسين: نصف رغبات
 النواب في الدور األول تقدم بصفة استعجال 

 نواب: وزراء ال يتعاونون
مع ممثلي الشعب ويتحسسون

 عودة معرض
 الخريف 13 ديسمبر

ينطل��ق معرض الخريف ف��ي الفترة من 13 إلى 21 ديس��مبر 
المقبل بمرك��ز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات، تحت 

رعاية وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
يتزام��ن موعد إقامة هذه الفعالية الكبرى مع احتفاالت العيد 
الوطني المجيد لمملكة البحرين يومي 16 و17 ديسمبر، حيث 

تم بيع أكثر من 95% من مساحة المعرض.

البحرين: عقد حوار إستراتيجي بين 
»مجلس التعاون« ودول آسيا الوسطى

                                          تفاعاًل مع نشرته                   

نقل الفعالية الموسيقية من أمام جامع الصحاف
محرر الشؤون المحلية «

أك��د إمام جام��ع الصحاف ف��ي باب البحرين حس��ن جناح��ي أن هيئة 
البحري��ن للثقافة واآلث��ار أبلغتهم بنقل مس��رح الغناء فق��ط التابع 
لفعالية »س��وق الهند الصغي��رة« من أمام الجامع إل��ى باب البحرين 

ابتداًء من اليوم األربعاء، مع اإلبقاء على السوق الشعبي في مكانه.
وكان أئم��ة مس��اجد ومصلون طالب��وا عبر »الوطن« بنق��ل الفعالية 
التي تنظمه��ا الهيئة أمام الجامع في باب البحرين لمدة 10 أيام إلى 
س��احات أخرى غير الس��احات القريبة من بيوت اهلل، مش��يرين إلى أن 

الفعاليات المصاحبة من رقص ال تتناسب وقدسية الجامع.

 »النفط والغاز« لـ»النواب«: أسعار 
الغازولين في البحرين األقل خليجيًا

9 آالف مريض ينتظرون المواعيد.. األنصاري:

إنهاء قوائم انتظار األشعة بـ»السلمانية« خالل 5 أشهر
أعلن الرئيس التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد محمد 
األنص��اري عن البدء في تنفيذ خطة تهدف إل��ى تقليص مدة االنتظار 

لمواعيد األشعة بمجمع السلمانية الطبي وفق إستراتيجيٍة مدروسة.
 وأوض��ح أنه ت��م إع��داد إس��تراتيجية لتقليص م��دة انتظ��ار مواعيد 
الخدمات الصحية المختلفة، وتم البدء بمواعيد الخدمات التشخيصية 
بقس��م األش��عة نظرًا إلى أهميتها كخدمة داعمة ومساندة للخدمات 
األساس��ية التي يقدمه��ا المجمع الطب��ي، حيث تم الب��دء في تطبيق 

المرحلة األولى من هذه الخطة على المواعيد الخاصة بأش��عة السونار 
واألشعة المقطعية.

وذلك ابتداًء من األحد بمعدل يتراوح بين 55 و60 مريضًا إضافيًا يوميًا، 
ليتم االنتهاء من قوائم االنتظار الحالية خالل الخمسة أشهر القادمة، 
عل��ى أن يتم البدء بإعادة جدولة مواعيد أش��عة الرنين المغناطيس��ي 
والتصوير اإلش��عاعي خالل المرحلة الثانية من المشروع في الشهرين 

القادمين بما يتناسب مع الطاقة االستيعابية للقسم.

محمد بن سلمان: مستويات تعاون متقدمة 
عسكريًا بين البحرين والمملكة المتحدة

وزير الداخلية
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»التربية«: تعديل 17 تقييمًا 
وظيفيًا وتشكيل لجان إلعادة 

تقييم 5 موظفين
ق��ررت لجنة تظلمات وزارة التربي��ة والتعليم، تعديل 17 تقييم 
أداء وظيفي ارتأت أن أصحابها يس��تحقون تقييمات أفضل، فيما 
تق��رر اإلبقاء على 16 تقييم��ًا دون تغيير لقناع��ة اللجنة التامة 
بس��امتها. كما قررت اللجنة خ��ال اجتماعها برئاس��ة المدير 
العام لش��ؤون المدارس الدكتور محمد مبارك، إلغاء 5 تقييمات 
وظيفي��ة ومع��اودة تقيي��م الموظفي��ن المتظلمين عب��ر لجان 
متخصصة، والتوصية بإحالة تقريرين منها إلى قس��م الش��ؤون 

القانونية التخاذ ما يلزم إزاء ما خلصت إليه اللجنة بشأنهما. 
ونظ��رت اللجنة أيضًا في عدد من التظلمات المتعلقة بالجزاءات 
اإلداري��ة الصادرة عن لجان التحقي��ق المختلفة واتخذت ما يلزم 
من قرارات بش��أنها. وستستمر اللجنة في االنعقاد بشكل دوري 
الس��تكمال الردود على جمي��ع ما وردها من تظلم��ات وظيفية.

وناقش��ت اللجنة في اجتماعه��ا 38 تقريرًا مرفوعًا إليها بش��أن 
تقييم األداء الوظيفي من المعلمي��ن والموظفين على الدرجات 
األكاديمية، وناقش��ت تفاصيل هذه التقارير وطلبت االس��تعام 

بشأن بعض المعلومات اإلضافية. 
وأكد مبارك، أن جميع أعضاء اللجنة اتفقوا على أهمية نش��ر أهم 
نتائج وقرارات اللجنة انتهاجًا ألقصى درجات الشفافية والوضوح 
ف��ي التعامل مع التظلمات الوظيفية، وس��عيًا نحو ترس��يخ نهج 
إداري يتناغ��م والتوجه��ات الحكومي��ة التي تؤكد عل��ى أهمية 
التعاطي الس��ريع والمباش��ر مع مختلف الش��كاوى التي ترد إلى 

المسؤولين أو إلى اللجان المختصة.

»التربية«: 204 زيارات لمتابعة 
االحترازات الصحية بالمدارس

نفذ قس��م الصح��ة المدرس��ية ب��وزارة التربي��ة والتعليم 204 
زي��ارات تفقدي��ة للم��دارس الحكومية، منذ بدء العام الدراس��ي 
الج��اري 2021-2022، وذلك بهدف التأكد من تطبيق اإلجراءات 
االحترازية وماءمة البيئة المدرسية الستقبال الطلبة والهيئات 
اإلدارية والتعليمية بما يتماشى مع التعليمات الواردة في دليل 

العودة المدرسية الصادر عن الوزارة.
وتوزعت الزيارات على المراح��ل التعليمية المختلفة بواقع 111 
زيارة للمرحلة االبتدائية، و57 للمرحلة اإلعدادية، و36 للمرحلة 
الثانوية، إذ تم الوصول إلى نتائج متميزة لتقييم المدارس على 
صعيد تأمي��ن البيئة الملبي��ة لجميع متطلب��ات الصحة واألمن 
والسامة.كما يقوم القسم بتنفيذ برنامج تدريبي متواصل حول 
آلية تطبيق اإلجراءات االحترازية، استفاد منه في العام الدراسي 
الماضي جميع أعضاء لجان الصحة والس��امة المدرس��ية البالغ 
عددهم أكثر من 300 عضو مؤهل، مع اس��تكمال تدريبهم هذا 
العام، ومتابعة س��ير عملهم، وما يقدمونه من خدمات صحية، 

فضًا عن تدريب منتسبي اإلدارات التعليمية بمبنى الوزارة.

البدء بإعفاء القاطنين من رسوم العدادات
 »األشغال«: تنفيذ 1410 مواقف 

للسيارات بـ282 ألف دينار خالل2021
أكدت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط العمران��ي أنها تقوم 
بتوفير مواقف للس��يارات بمختلف المناطق والمجمعات السكنية في جميع 
محافظات المملكة، مشيرًة إلى تنفيذها 1410 مواقف للسيارات منذ بداية 
عام 2021 الج��اري في مختلف محافظات المملك��ة، بكلفة بلغت 282 ألف 

دينار. 
وأش��ارت الوزارة إلى أنها قامت بإنشاء عدد من مواقف السيارات في مختلف 
المحافظات، حيث تم إنش��اء 310 مواقف في محافظ��ة العاصمة، فيما تم 
توفير 300 موقف في المحرق، و510 مواقف في المحافظة الشمالية، و290 
موقفًا في الجنوبية، الفتة إلى أنها تعمل وبالش��راكة مع المجالس البلدية 
ف��ي تنفيذ العديد من المش��اريع لتحقيق هدف مش��ترك وهو الحرص على 
تقديم خدم��ات البنية التحتي��ة لجميع المواطني��ن والمقيمين في مملكة 
البحري��ن وتلبي��ة احتياجاتهم ومتطلباته��م وذلك تحقيق��ًا لبرنامج عمل 

الحكومة الموقرة الهادف إلى تنمية المناطق حضريًا بصورة مستدامة.
وذكرت أن الهدف من توفير مواقف السيارات هو زيادة الطاقة االستيعابية 
للطرق والشوارع وأحياء تلك المحافظات وللحد من االزدحام المروري بسبب 
الوق��وف الخاطئ من قبل بعض الس��واق، ونظرًا للتط��ور العمراني الهائل 
الذي تش��هده مملكة البحرين والنمو المتس��ارع في المشاريع االستثمارية 
والزي��ادة في الكثافة الس��كانية فقد نتج عنه زيادة ف��ي الطلب على توفير 

مواقف السيارات.
وبين��ت الوزارة أنه��ا وبالتعاون م��ع اإلدارة العام��ة للمرور، ب��دأت بإعفاء 
قاطني المناطق الس��كنية من رس��وم عدادات مواقف الس��يارات الموجودة 

ف��ي مناطقهم، مش��يرًة إلى أنها قام��ت بتطبيق هذا النظ��ام في عدد من 
المناط��ق في محافظتي العاصمة والمحرق وس��يتم تعمي��م هذه التجربة 
ف��ي بقية المحافظ��ات. ولفتت إلى أن هذه اآللية تق��وم على إصدار ملصق 
خ��اص للقاطنين يوضع داخ��ل المركبة، بحيث يكون واضح��ًا لرجال المرور 
ويحتوي على رقم المركبة وعنوان الس��كن ومدة صاحية الملصق، مشيرة 
إلى مس��ؤولية توفير مواقف السيارات ال تنحصر على وزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني فقط، حيث يش��ترط على م��اك العقارات 
الخاصة تطبيق االش��تراطات في توفير مواقف للسيارات ضمن مشاريعهم 
وذل��ك حس��ب االش��تراطات التعميري��ة والتنظيمية الصادرة من ش��ؤون 

التخطيط العمراني.
كم��ا وأن ال��وزارة تعم��ل وتحث المس��تثمرين على إنش��اء مبان��ي مواقف 
متعددة الطوابق للمس��اهمة ف��ي الحد من أزمة ش��ح المواقف في بعض 
المناطق والتي تضم نشاطات تجارية وكثافة سكانية عالية مثل العاصمة 

ومحافظة المحرق.
وأكدت الوزارة أنه حاليًا ال يتم إصدار التراخيص لهذه األنشطة في المناطق 
واألحياء الس��كنية باس��تثناء الحضانات وذلك خدمة ألهالي المنطقة والتي 
تش��ترط كذل��ك توفير ع��دد من مواقف الس��يارات ف��ي ح��دود الملك. أما 
األنش��طة األخرى فيتم إص��دار التراخيص لها بالمناطق االس��تثمارية بعد 
تواف��ر العدد المطلوب من مواقف الس��يارات لكل نش��اط مع الحصول على 
موافق��ة المجالس البلدي��ة. يذكر أن ال��وزارة قامت بتنفي��ذ 1730 موقفًا 

للسيارات خال العام الماضي توزعت على المحافظات األربع.

البدء في تقليص مدة انتظار مواعيد األشعة بالمجمع

 األنصاري: 9 آالف مريض على قوائم 
االنتظار لمواعيد األشعة بـ»السلمانية«

أعلن الرئيس التنفيذي للمستشفيات 
محم��د  أحم��د  الدكت��ور  الحكومي��ة 
األنص��اري عن البدء ف��ي تنفيذ خطة 
ته��دف إل��ى تقلي��ص م��دة االنتظار 
لمواعيد األش��عة بمجمع الس��لمانية 

الطبي وفق إستراتيجيٍة مدروسة.
 وأوضح أن��ه بناًء على دراس��ة الوضع 
الحال��ي للخدمات الصحي��ة المقدمة 
في مجم��ع الس��لمانية الطب��ي، فقد 
تم إعداد إس��تراتيجية لتقليص مدة 
انتظ��ار مواعي��د الخدم��ات الصحي��ة 
بمواعي��د  الب��دء  وت��م  المختلف��ة، 
الخدمات التش��خيصية بقسم األشعة 
نظ��رًا إل��ى أهميتها كخدم��ة داعمة 
ومس��اندة للخدمات األساس��ية التي 
يقدمه��ا المجم��ع الطب��ي. حيث تم 
البدء في تطبي��ق المرحلة األولى من 
هذه الخط��ة على المواعي��د الخاصة 
المقطعية،  واألشعة  السونار  بأشعة 
وذلك ابتداًء من ي��وم األحد الماضي 
بمعدل يتراوح بي��ن 55 و60 مريضًا 

إضافي��ًا يومي��ًا، ليت��م االنته��اء من 
قوائم االنتظار الحالية خال الخمسة 
أش��هر القادمة، عل��ى أن يت��م البدء 
بإعادة جدولة مواعيد أش��عة الرنين 
اإلش��عاعي  والتصوير  المغناطيس��ي 
خ��ال المرحلة الثانية من المش��روع 
في الش��هرين القادمين بما يتناسب 

مع الطاقة االستيعابية للقسم.
 وأض��اف الدكتور األنصاري أن مجموع 
االنتظ��ار  قوائ��م  عل��ى  المرض��ى 
لمواعيد األش��عة يبل��غ حوالي 9000 
مري��ض، وقد تم العم��ل على تقييم 
م��دة االنتظ��ار الحالية، وإع��داد هذه 
الخطة لتقليص الفترة وإنهاء قوائم 
االنتظ��ار عب��ر زي��ادة ع��دد مواعي��د 
م��ن  الممت��دة  المس��ائية  الفت��رة 
الساعة الثانية حتى الساعة السابعة 
مساًء، وإضافة مواعيد في أيام عطلة 
نهاية األسبوع، وتشغيل القسم وفق 
على  القصوى  االس��تيعابية  الطاق��ة 
صعي��د األجه��زة التقني��ة والك��وادر 
الصحي��ة، م��ع األخ��ذ بعي��ن االعتبار 
المواعيد الجديدة التي يتم تسجيلها 
بش��كٍل يومي، علمًا أن الخطة تهدف 
إل��ى أن تكون فترة االنتظار أس��بوعًا 
واحدًا فقط للحاالت غير الطارئة، على 
أن تكون مواعيد الحاالت المستعجلة 

في نفس اليوم دون أي انتظار.

الحكومي��ة  المستش��فيات  أن   وأك��د 
مس��تمرة ف��ي العم��ل عل��ى تطوير 
خدماته��ا الصحية، بما يس��اهم في 
بن��اء نظام صحي متميز، ُيقّدم أفضل 
احتياجاتهم  وُيلبي  للمرضى  التجارب 
الصحية عبر خدمات نوعية تتماش��ى 
مع المعايير العالمي��ة، وذلك تنفيذًا 
لتوجيه��ات رئي��س المجل��س األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة، الرامية إلى االرتقاء 
بالمنظومة الصحية في البحرين بما 
يتوافق م��ع الخط��ة الوطنية للصحة 
2016 - 2025 ورؤية مملكة البحرين 

االقتصادية 2030.
الحكومي��ة  المستش��فيات   وأهاب��ت 
بالجمه��ور التع��اون م��ع المعنيي��ن 
عن��د  الطب��ي  الس��لمانية  بمجم��ع 
لتقدي��م مواعيدهم  التواصل معهم 
في قسم األشعة، وذلك للحصول على 
الخدم��ات الصحية له��م وفق الخطة 

الجديدة.

د. أحمد األنصاري

الهاجري يفتتح مسجد عبداهلل 
بن حسن الكبيسي بالبديع

افتتح رئيس مجلس األوقاف الس��نية الش��يخ الدكتور راش��د بن 
محمد ب��ن فطيس الهاجري أمس مس��جد المغفور له بإذن اهلل 

تعالى عبداهلل بن حسن الكبيسي الكائن بمنطقة البديع.
وأكد د. الهاجري فضل بناء المساجد ودور العبادة واألجر العظيم 
الذي يلقاه المس��لم من خال سعيه في إعمارها وتهيئتها ألداء 
العبادات، حيث يتماشى هذا مع ما تسعى له البحرين في التوسع 

العمراني وتطوير البنية التحتية، وتوفير البيئة المناسبة.
كما أكد على زيادة وتيرة بناء المس��اجد والجوامع في الس��نوات 
األخيرة مس��ندًا الفضل من بع��د اهلل عز وجل إلى صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه لما يقدمه من 

عون ومسانده.
كما ش��كر د. الهاجري ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يوليه من 
اهتمام كبير في تش��ييد المس��اجد، كما تقدم بالشكر والتقدير 
ألس��رة المغفور له بإذن اهلل على تبرعهم الكريم في إعمار بيت 

من بيوت اهلل، وبرهم بوالدهم.

 ميرزا: وضع إستراتيجيات 
إلدارة الموارد البشرية وتطويرها

أك��د رئيس هيئ��ة الطاقة المس��تدامة الدكتور عبدالحس��ين ميرزا، أهمية 
وضع استراتيجيات إلدارة الموارد البش��رية وتطويرها بما يعكس الدروس 
المس��تفادة عالمي��ًا وتفعيل مفاهيم االس��تدامة بش��كل أش��مل في هذه 
اإلس��تراتيجيات، خاص��ة لما للتباط��ؤ في النمو من أثر س��لبي على تحقيق 
االس��تدامة ينعكس س��لبًا على وتيرة الجه��ود العالمية لتحقي��ق التنمية 
المس��تدامة. وافتتح ميرزا، مؤتمر إلدارة الشرق األوس��ط لموارد البشرية 
»التغي��رات نتيجة كورونا«، أمس عبر منصات التواصل االفتراضية بتنظيم 
م��ن مؤسس��ة »Roshcomm« الرائدة ف��ي مجال إدارة الموارد البش��رية، 
بحض��ور أكث��ر م��ن 1200 مش��ارك م��ن مختل��ف دول العال��م ونخبة من 

المتحدثين وصناع القرار في محاور المؤتمر.
وقدم الش��كر، إل��ى القيادة على وضع األس��س المنهجية واالس��تراتيجيات 
القائمة على مبدأ االس��تثمار في العنصر البش��ري وإعطاء األولوية لتطوير 
الموارد البش��رية كالركيزة األساسية للمس��يرة التنموية، األمر الذي تجلى 
ف��ي ما قدمه أبن��اء الوطن من مس��تويات عالي��ة من الكف��اءة خال فترة 
الجائحة، وهو ما كان له الدور األساس��ي فيما تمكنت المملكة من تحقيقه 
من إنجازات نافس��ت من خالها تجارب الدول الكبرى خال الجائحة وتبوأت 

به المراك��ز العالمية األولى في جهود التصدي النتش��ار في��روس كورونا، 
وحافظ��ت ب��ه على الوتيرة التنموي��ة من دون الحياد ع��ن تحقيق األهداف 
المختلف��ة، ب��ل وتمكنت من تحقيق نمو في عدد م��ن الركائز االقتصادية 

والتنموية على الرغم من التحديات.
ويعتب��ر المؤتمر، الح��دث األبرز ف��ي المنطقة في مجال العنصر البش��ري 
والق��وى العامل��ة، وه��و مخص��ص للمعنيين ف��ي مج��ال إدارة رأس المال 
البشري واحتياجات التدريب، ويستقطب قادة الموارد البشرية والمختصين 
بالتدريب ويجمعه��م في منصة فريدة ثرية بالخب��رات وأحدث التطبيقات 

والتجارب في مجاالت تطوير الموارد البشرية.
وقال ميرزا: »االس��تمرارية خال فترة الجائحة تطلبت تغيرات بمس��تويات 
مختلف��ة طالت كافة األوج��ه الحياتية، ولعل من أب��رز األوجه التي تطلبت 
تغيرات جذرية س��ريعة؛ كانت تلك المتعلق��ة بالصحة واالقتصاد والعمل 

المهني والتعليم«.
وأضاف، أنه البد من الوقوف على التجارب الناجحة للتغيرات في ممارس��ات 
العم��ل واإلدارة المهنية خال فت��رة الجائحة، وتقييم مدى فاعليتها لفترة 

ما بعد الجائحة. 

انطالق الفعاليات الثقافية لالحتفاء بيوبيل العالقات بين البحرين والهند.. الشيخة مي:

المنامة مدينة التعايش والتعددية وتعكس غنى الثقافات
انطلقت أم��س الفعاليات الثقافي��ة لاحتفاء 
باليوبيل الذهبي للعاقات الدبلوماس��ية بين 
البحرين والهند، بحضور رئيسة هيئة البحرين 
للثقاف��ة واآلث��ار الش��يخة م��ي بن��ت محم��د 
آل خليف��ة، ووكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون 
القنصلي��ة واإلداري��ة الس��فير توفي��ق أحم��د 
المنصور، وس��فير الهند ل��دى البحرين بيوش 
شريفاس��تاف. وقال��ت الش��يخة م��ي: »دائمًا 
تجمعن��ا الثقاف��ة من أج��ل االحتف��اء بتراثنا 
وتاريخنا المش��ترك، واليوم نحتفل بخمس��ين 
عام��ًا م��ن العاق��ات الدبلوماس��ية م��ا بين 

البحرين والهند«.
وأضاف��ت: »مع عودة الحي��اة إلى طبيعتها في 
مملك��ة البحرين، تع��ود الهن��د الصغيرة إلى 
المنامة، لتفتح آفاق��ًا جديدة للتبادل الثقافي 
ما بي��ن البلدي��ن الصديقين، كم��ا نقّدم عبر 
برنامجن��ا الحاف��ل الثقاف��ة الهندي��ة بكل ما 
فيها من عراقة وجم��ال«، مؤكدًة أن المنامة 
هي مدينة التعايش حي��ث التعددية تعكس 
غنى لقاء الثقافات على أرضها«.  وأكد السفير 

توفيق أحم��د المنصور، وكي��ل وزارة الخارجية 
للش��ؤون القنصلية واإلداري��ة، عمق العاقات 
البحري��ن  مملك��ة  بي��ن  القائم��ة  الثنائي��ة 
وجمهورية الهن��د الصديقة، منوهًا بما تمتاز 
به العاق��ات الثنائية بين البلدين الصديقين 
من متان��ة وقوة في مختل��ف المجاالت. وقال 

الس��فير الهن��دي إن الجمي��ع ش��هد اللحظ��ة 
التاريخي��ة إلضاءة موقع ب��اب البحرين بألوان 
عل��م الهن��د الثاثة ومن��ارة قطب ف��ي الهند 
بأل��وان مملك��ة البحري��ن الوطنية.وأضاف أن 
البحرين والهند تحتف��ان بالروابط العميقة 
بين الحضارتين والتعاون المش��ترك الذي تم 

تعزيزه خال السنوات الماضية. وانطلق حفل 
االفتتاح بعرض ضوئ��ي أللوان العلم الهندي 
عل��ى واجهة باب البحرين. حي��ث قّدمت فرقة 
الش��رطة الموس��يقية عرضًا للجمه��ور، الذي 
س��يكون حتى 19 أكتوبر الجاري على موعد مع 
أمس��يات لفرق بحرينية وهندية تقّدم أشكااًل 

موسيقية مختلفة في باب البحرين.  
وانتقلت االحتفالية على أنغام فرقة الش��رطة 
الموس��يقية إلى متج��ر »صنع ف��ي البحرين« 
مرورًا بالمرتهش��ة التي تزّين ب��اب البحرين. 
وفي المتجر قّدم الفنان جايونت نايدو مقاطع 

موسيقية هندية تقليدية. 
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 »علوم وتقنية المياه الخليجية« 
تعقد مؤتمر الخليج للمياه فبراير المقبل

ناق��ش أعضاء مجلس إدارة جمعي��ة علوم وتقنية 
المي��اه الخليجي��ة عددًا م��ن القضاي��ا والمواضيع 
كان على رأس��ها تحضيرات الجمعية لعقد مؤتمر 
الجمعية ال�14 تحت شعار »المياه في دول مجلس 
التعاون.. نحو كفاءة اقتصادية واستدامة مالية« 
تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي 
عبدالرحم��ن الفضل��ي ف��ي العاصمة الس��عودية 
الري��اض، حيث أثن��ى رئيس الجمعي��ة على جهود 

اللجان التحضيرية والعلمية.
ج��اء ذلك خ��ال عق��د الجمعية اجتماعه��ا الثاني 
لمجل��س اإلدارة الجديد عبر االتصال المرئي، بعد 
االنتخابات التي أجريت الشهر الماضي في اجتماع 
جمعيته��ا العمومي��ة ل��دورة 2021-2023 حيث 
ترأس االجتماع رئيس الجمعية الدكتور عبدالعزيز 
الطرباق بحض��ور الدكتور محمد الرش��يدي ممثل 
األمان��ة العامة ل��دول مجلس التعاون أمينًا لس��ر 

الجمعية.
عبدالعزي��ز  الدكت��ور  الجمعي��ة  رئي��س  وأوض��ح 
الطرب��اق، خال االجتماع الذي حضره نائب رئيس 
الجمعي��ة األس��تاذ الدكت��ور وليد زب��اري واألمين 
المال��ي محمد س��وار والمدير التنفي��ذي للجمعية 

عل��ي رضا حس��ين، أن المؤتم��ر يدعو إل��ى تبني 
تح��ول نموذجي ف��ي إدارة موارد المي��اه في دول 
مجل��س التع��اون لانتقال م��ن التركي��ز الحالي 
على نهج »اس��تدامة اإلمداد« إلى نهج »استدامة 
االس��تهاك«، حي��ث تركز أهدافه األساس��ية على 
الكف��اءة االقتصادي��ة ف��ي اس��تخدامات المي��اه 
واالس��تدامة المالي��ة للخدمات المائي��ة. وأضاف 
سيدعو المؤتمر، الذي يقام في الفترة ما بين 13-

15 فبراير العام المقبل، نخبة من كبار المتحدثين 
والخب��راء للتحدث في الش��عار الرئي��س للمؤتمر 
وموضوعات��ه من خال مش��اركة معرفتهم ونقل 
خبراتهم في مجال اس��تدامة االستهاك، موضحًا 
أن مداوالت المؤتم��ر والنتائج التي يتوصل إليها 
ستكون بمثابة مساهمة من دول مجلس التعاون 
الخليجي لشعار المياه الذي اختارته األمم المتحدة 

للعام  2021، وهو »تثمين المياه«.

خالل مشاركته في االجتماع الـ24 للجنة رؤساء الجامعات بدول التعاون

 العوهلي: »الخليج العربي« تدعم
 المشروعات الخليجية بمجاالت البحث العلمي

أك��د رئيس جامعة الخليج العرب��ي الدكتور خالد 
العوهل��ي تس��خير ج��ل جه��ود جامع��ة الخليج 
العرب��ي لخدم��ة القضاي��ا الخليجي��ة الرئيس��ة 
الصحي��ة والتربوية والتقنية من خ��ال األبحاث 
واالستش��ارات والتدري��ب، مجددًا دع��م الجامعة 
للمشروعات الخليجية الهادفة الرامية إلى تحقيق 
المزي��د من التكامل والتعاون بين جامعات دول 
مجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية، خصوصًا 

في مجاالت البحث العلمي.
وق��ال خال مش��اركته ف��ي االجتم��اع 24 للجنة 
رؤس��اء ومديري الجامعات ومؤسس��ات التعليم 
العال��ي ب��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخليج 
العربي��ة: »إن التعاون بي��ن الجامعات الخليجية 
يفتح مجاال واس��عا لتب��ادل الخب��رات المعرفية 
واإلداري��ة الجدي��دة ويكس��بها ث��راء ف��ي الرؤى 
المس��تقبلية كما ويمكنها من تج��اوز التحديات 
لبناء اإلنس��ان الخليجي المزود بالعلوم والخبرات 
والمهارات الت��ي يتطلبها الوق��ت المعاصر بما 
يع��زز دور التعلي��م وتطوي��ر مجاالت��ه في دول 
المجلس«. وناقش ورؤس��اء ومدي��رو الجامعات 

ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون 
ف��ي االجتم��اع الذي اس��تضافته جامع��ة جازان 
وعقد برئاس��ة األستاذ الدكتور مرعي بن حسين 
القحطان��ي، رئي��س جامع��ة ج��ازان بالمملك��ة 
العربية الس��عودية، رئيس الدورة الحالية للجنة 
رؤس��اء ومديري الجامعات ومؤسس��ات التعليم 

العال��ي العديد من المواضيع، كان في مقدمتها 
تنفيذ قرارات المجلس األعلى الموقر في دورتيه 
)40/41( المتعلق��ة بالتعلي��م العال��ي في دول 
مجلس التعاون، وق��رارات االجتماعين )20/21( 
للس��ادة وزراء التعلي��م العالي والبح��ث العلمي 

بدول مجلس التعاون.
وخ��ال االجتماع تم اس��تعراض جهود جامعات 
مجل��س  ب��دول  العال��ي  التعلي��م  ومؤسس��ات 
التع��اون في مواجه��ة جائحة في��روس كورونا، 
وم��ا قامت ب��ه م��ن أعم��ال ومب��ادرات لتنظيم 
إدارة اس��تمرار التعليم عن ُبعد، مما س��اعد في 
المحافظة على صحة أبن��اء دول مجلس التعاون 
والتحك��م في انتش��ار المرض، كما اطلع رؤس��اء 
ومدي��رو الجامع��ات ومؤسس��ات التعلي��م على 
نتائج وتوصيات لجنة وكاء جامعات ومؤسسات 
التعلي��م العال��ي ب��دول مجل��س التع��اون، وما 
تضمنت��ه من نتائج أعمال للجان الفنية العاملة 
تح��ت مظل��ة مجل��س التع��اون، واتخذ رؤس��اء 
ومديرو الجامعات ومؤسس��ات التعليم القرارات 

المناسبة بشأنها.

 »إبراهيم كانو«: شو 
 »Corolla 2021«سزي يفوز بـ 
في حملة إطارات ميشالن

أعلنت ش��ركة إبراهي��م خليل كانو، الش��ركة الرائ��دة في قطاع 
الس��يارات وف��ي مج��ال توفير خدم��ات العناي��ة بالس��يارات في 
البحرين، عن اس��م الفائز في س��حب الحمل��ة الصيفية إلطارات 
ميشان. وأقيم السحب اإللكتروني للحملة في فرع تايرباس في 
س��لماباد بحضور، عضو مجلس إدارة ش��ركة إبراهيم خليل كانو 
عيسى كانو ومسؤولين من قسم اإلطارات في الشركة وعدد من 
كبار المدراء، حيث تم تسليم الفائز بنجامين سو شو سزي جائزة 

.Corolla2021 الحملة وهي سيارة تويوتا
وقال المدير األول لقس��م اإلطارات في شركة إبراهيم خليل كانو، 
ساي كريشنا ديباك بوثوال: »من المعروف أن فصل الصيف يؤثر 
بشكل كبير على إطارات المركبات ويضعف أداءها، وتوفر إطارات 
ميش��ان المعروفة بجودتها العالية ومتانتها مستويات عالية 
م��ن الحماية والس��امة على الطريق. لذل��ك قمنا في تايرباس 
وميش��ان، انطاق��ًا من حرصنا على س��امة العم��اء التي تعد 
أولويتنا القصوى، بتوفير هذا العرض الصيفي السنوي لعمائنا 
من أج��ل تش��جيعهم على فح��ص إطاراته��م واالس��تفادة من 
العروض الحصرية التي نوفرها في مختلف مراكز التوزيع. نتقدم 
بأحر التهاني للفائز في هذه الحملة ولكل العماء المستفيدين 
من عروضنا الخاصة على إطارات ميشان«. وتنتشر فروع خدمات 
تايرباس في توبلي، المحرق، س��لماباد، س��ار وس��ترة، ويمكن 
ش��راء إطارات ميش��ان من جميع ف��روع تايرباس ومن ش��بكة 

موزعي إطارات ميشان الرسميين في المملكة.

 »اإلصالح« تحتفي بمنتسبيها 
من المعلمين والمعلمات

احتفت جمعية اإلصاح بمنتسبيها من المعلمين والمعلمات، 
وذل��ك بمناس��بة الي��وم العالمي للمعل��م المواف��ق الخامس 
من أكتوب��ر 2021، حيث وزعت الجمعية هداي��ا تذكارية على 
المعلمي��ن والمعلم��ات من أعض��اء جمعية اإلص��اح وصلت 
إل��ى منازله��م تقديرًا له��م على ما بذلوه م��ن جهد في مجال 
التربي��ة والتعليم والذي يش��هد به مختلف األجي��ال من أبناء 
المملكة وعلى ما تركوه من بصمة وأثر في المسيرة التربوية 
والتعليمي��ة للبحرين في مختلف مراحلها منذ نش��أتها وحتى 
يومنا هذا ومازال العطاء مس��تمرًا، رافعة لهم أس��مى األماني 
ب��دوام التوفيق والس��داد، داعية اهلل أن يجعل م��ا قدموه في 

ميزان حسناتهم ويرفع درجاتهم.

 »يوريكا« تحصد جائزة
 أفضل مشروع مبنى ذكي

ف��ازت »يوري��كا«، الش��ركة الرائدة ف��ي تقديم حل��ول الحياة 
الذكية، بجائزة »أفضل مش��روع مبنى ذكي« عن مش��روعها 
الممي��ز »مبن��ى فيولي��ت الذكي« ف��ي قمة البحري��ن للمدن 
الذكية 2021، تحت رعاية وزير األشغال والبلديات والتخطيط 

العمراني عصام خلف. 
وتم تقديم الجائ��زة إلى »يوريكا«، تقديرًا لمس��اهمتها في 
وضع األطر في تعريف تقني��ة الحياة الذكية من خال تطوير 
حل ذكي ذو موثوقية عالية بتكلفة مقبولة لش��ريحة واسعة 
من المستهلكين وقابل للنمو مع تطور احتياجات المستهلك 
بإضاف��ة عناص��ر جديدة حس��ب احتياجه في أي��ة مرحلة من 
الحاضر أو المس��تقبل، وذلك كله كان ممكنًا من خال البحث 
والتطوي��ر المكث��ف لتحقي��ق التكام��ل التام بي��ن األنظمة 
واألجهزة، وتحقيق س��هولة االس��تخدام، وف��ي نفس الوقت 

تحقيق احتياجات العماء المحلية والدولية. 
وتق��دم »يوري��كا« حلول التش��غيل اآلل��ي، والحل��ول الذكية 
الموف��رة للطاق��ة، وحلول الحي��اة الذكية للتحكم. مع س��جل 
حافل في الهندسة والتصميم والتطوير وتقديم أحدث الحلول 

التكنولوجية الذكية التي ترقى إلى تطلعات المستخدمين.

 »البحرين الطبية« ترحب بدفعة جديدة 
من طالب العام الدراسي 2022-2021

 RCSI( اس��تهلت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين الطبية
Bahrain( عامها الدراس��ي الجديد 2021-2022، باس��تقبال دفعة جديدة من 
الط��اب وتعريفه��م بالجامعة ومرافقها. وتم تقس��يم أكثر م��ن 390 طالبًا، 
ف��ي مجموعات صغيرة إلجراء ج��والت توجيهية في الح��رم الجامعي على مدى 
3 أس��ابيع لتعريفهم بمرافق الجامعة ومواردها، واطاعهم على المس��اعدات 
الت��ي يمكنه��م الحص��ول عليه��ا، وتوعيتهم بأنظم��ة الصحة والس��امة في 
الح��رم الجامعي. وخ��ال الجولة التوجيهية التي نظمها قس��م خدمات الطاب 
والفعالي��ات والرياض��ة والترفيه، تمكن جميع الطاب الج��دد من االطاع على 
مرافق الجامعة والمش��اركة في نش��اطات التعارف، كما استلموا حزم التسجيل 
الخاص��ة بهم، وأكملوا عملية التس��جيل طبقًا ألنظمة مجل��س التعليم العالي 
ف��ي البحرين، م��ع وجود إجمالي 48 جنس��ية تمزج الجامع��ة مجموعة متنوعة 
من الش��خصيات والثقافات العديدة، وتتكون دفعة هذا العام من 23 جنسية، 
ويش��كل الطاب البحرينيون حوالي 50% من الف��وج الجديد، و30% من الطاب 
من دول الشرق المتوس��ط باإلضافة إلى 10% من أمريكا الشمالية و 10% من 
آس��يا وأوروبا. وبعد االنتهاء من الفترة التوجيهية، سيبدأ الطاب فترة التعلم 
الرقمي��ة تتبعها فترة من التعليم المدمج التي تجم��ع ما بين التعلم الرقمي 

والوجاهي، حيث س��تتاح لهم الفرصة للتعرف على زمائهم من خال األنشطة 
األكاديمي��ة وغير األكاديمية. وإضافة إلى ذلك س��يتلقى الط��اب التعليم من 
خال ما يس��مى »مجتمعات التعلم-Learning Communities« التى س��توفر 
لهم تجربة تعليمي��ة مخصصة. وتقدم الجامعة البرنامج األكاديمي بما يتفق 
مع اإلرش��ادات الدولية والقواعد التوجيهية التي وضعها الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا، ووزارة الصحة. 

»هاربر هايتس« التابع لـ»جي إف إتش العقارية«..
أفضل مشروع سكني شاهق االرتفاع

حصد هاربر هايتس، المشروع العقاري المتميز التابع لشركة جي إف إتش 
العقارية، لقب أفضل مش��روع سكني شاهق االرتفاع ضمن جوائز العقارات 
األفريقي��ة والعربي��ة 2021-2022. ويعد هاربر هايتس، ال��ذي تم إنجازه 
الع��ام الحالي، ويزين أف��ق الواجهة المائية للعاصم��ة البحرينية المنامة، 
أحدث مجمع سكني وطبي متعدد االس��تخدامات في مملكة البحرين يجمع 
بين أنشطة التجزئة والضيافة والترفيه. وتمتد األبراج الثاثة التي تشّكل 
هاربر هايتس على مس��احة 35.900 متر مربع وتقع في قلب مرفأ البحرين 

المالي، وتضم منطقة مشيدة بمساحة تزيد على 250 ألف متر مربع.
ويندرج »هاربر هايتس« ضمن استراتيجية الشركة القائمة إلنشاء محفظة 
متنوع��ة من األصول العقارية الدولية عالي��ة الجودة، منها عمليات تطوير 

جديدة لعقارات متميزة في مناطق جغرافية استراتيجية. 
وقال رئيس قس��م التسويق لش��ركة »جي إف إتش« العقارية أحمد خلفان: 
»المشروع دّرة محفظتنا العقارية، ونحن فخورون باللقب الذي ناله من أحد 
برامج الجوائز المرموقة والمعروفة على مس��توى المنطقة. تتمتع وجهتنا 
الس��كنية الرئيس��ية بإمكانات ضخمة وتعكس اس��تراتيجية جي إف إتش 
العقارية في القطاع العقاري. تفّضل مجموعتنا القيام باس��تثمارات مرنة 

في أصول ُيتوقع لها أن تشهد نموًا كبيرًا«.
وأض��اف: »تع��د أبراج هارب��ر هايتس من بي��ن األطول في الب��اد، وتمثل 
وجهة عالمية المس��توى لمن يرغب في التمتع بأسلوب حياة حضري فاخر. 
وبرغم جائحة )كوفيد 19(، يش��هد المشروع السكني المتميز إقبااًل ملحوظًا 

ومس��تمرًا في ظّل بيع جزء كبير من الوحدات، وه��و أيقونة معمارية بحّق، 
ول��ن تكون معلمًا عقاريًا بارزًا للمنطقة العربية وحس��ب، بل موطنًا طويل 

األجل للمئات من المواطنين والمغتربين«.
وتتكون لجنة التحكيم المس��تقلة في جوائز العق��ارات األفريقية والعربية 
م��ن 80 خبيرًا بالقطاع يركزون على التصمي��م والخدمة والجودة واالبتكار 
واألصال��ة وااللت��زام واالس��تدامة، وتكّرم ه��ذه الجوائز أفضل المش��اريع 

العقارية في المنطقة ضمن 45 فئة.

د. خالد العوهلي

»لولو« يحتفل بالصداقة 
البحرينية الهندية

يحتفل لول��و هايبرماركت، أحد أكبر ش��ركات البيع بالتجزئة في 
المنطقة التي لها جذور في الهند، بالذكرى الخمس��ين للعاقات 

البحرينية الهندية المعاصرة مع احتفاالت كبيرة.
ويق��ام المهرجان في مجمع الدانة، وسيش��مل الحفل اس��تقبااًل 
رائعا لس��فير الهند لدى البحرين، د. بيوش سريفاستافا، وعرضا 

للعروض الترويجية للسلع الهندية والبحرينية.
كما ستكون هناك خصومات تصل إلى 50٪ على مجموعة متنوعة 
من المنتجات مث��ل البقالة والمواد الغذائية وغير الغذائية، بما 
في ذلك الفواكه، والخضروات، والمنتج��ات المبردة، والمنتجات 
المجمدة، ومنتجات األلبان، واألمتعة، واألزياء. وتس��تمر عروض 

االحتفال حتى 16 أكتوبر 2021.



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

مركز الرحمة التابع لجمعية الرحمة لرعاية المعاقين ينظم استقبااًل خاصًا ابتهاجًا بعودة الطلبة للدوام حضوريًا بعد انقطاعهم عن الحضور بسبب كورونا

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

24الصغرى34العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:28العشاء05:12المغرب02:43العصـــر11:25الظهــر05:35الشروق04:18الفجر

البحريــن تبقــى قويــة وعصية بشــعبها رغــم محاوالت 
جهــات خارجيــة النيل من وحدتنــا الوطنية والمســاس 

بنسيجنا االجتماعي.

باألحمر

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Wed 13 Oct 2021  |  السنة 16  |   العدد 5786   |  األربعاء 07 ربيع األول 1443هـ

مشروع تحويل األحمر إلى رمادي
الخيانة الوطنية لها من يرتكبها ولها من ُيسِوُقها.

يق��ول البعض ِل��َم التش��دد واإلقص��اء والتصنيفات العنيفة وتس��مية 
البعض بالخائن؟

ه��م اجتهدوا ولهم ثواب الخطأ وثوابا اإلصابة إن أصابوا، وهم وطنيون 
ويحب��ون البحرين وال يرفعون غي��ر علم البحرين وال يري��دون أن يكونوا 

مطبلين مثل غيرهم، ويحق لهم تصنيف أنفسهم معارضة.
أنظر إلى خلط األوراق واأللوان، انظر إلى مش��روع يعد أخطر من الخيانة 

بحد ذاتها، انظر لتسويقها.
البع��ض قد يكون مخالف��ًا لبعض االختراق��ات للمناط��ق الحمراء لكنه 

متعاطف مع المخترق.
البعض اآلخر يرى في تلك االختراقات أمورًا مشروعة بل وخضراء.

البعض يرى في العمل السياسي مساحة من االختالفات ال تقصي اآلخر.
البعض هنا قد يكون بحرينيًا وقد يكون أجنبيًا ولك أن تبحث عن أسباب 

كل منهم في تبرير مسوقات الخيانة.
ونرد كالتالي:

مساحات االختالف كبيرة وواسعة جدًا في الشأن السياسي والشأن العام، 
واالجتهادات فيها مسموحة بكل اتجاه، وتحتمل من »الرماديات« الكثير 

ونحترم تلك المساحة والحراك فيها.
نختلف على السياس��ة العامة في أي مجال ف��ي االقتصاد في الصحة في 
التعلي��م ف��ي الميزانية في مظل��ة الدعم في مكافحة الفس��اد في إدارة 
الثروات، هنا قل ما شئت نتباعد في الرؤى نتقاطع فالرماديات هنا تحتمل 
الكثير، هذه هي المنطقة الرمادية السياسية التي تضم في ملعبها كل 
القوى السياس��ية وتتطارح باألفكار وتصل لمواقع القرار وظله، تش��كل 

حكومة، تعارضها، تطرح بدائل، تتطرف حتى في اعتراضك.
إنم��ا هن��اك منطقة حم��راء ال تحتمل حت��ى أن تقول فيها أحم��َر فاتحًا 
وأحم��َر غامًا وال برتقاليًا وال أَي لون آخر، ومن يحاول أن يقحمها لمنطقة 
الرمادي��ات فإنه يدلس بقصد تمرير المحرم��ات، وللعلم تلك المنطقة 
حم��راء في كل الدول بما فيها الدول الداعمة لتس��ويق الخيانة، فهي ال 
تس��مح لكائن من كان أن يخترقها عندهم، ولكنها تشجع على اختراقها 

عندنا بتناقض مموج ومكشوف ومعروف األهداف.
ال يمكنك أن تسمي حمل السالح -أي سالح بما فيه المولوتوف والحجارة 
والمقذوفات والدهس والس��الح األبيض إل��خ- ومهاجمة القوات األمنية 

أوالعسكرية وتسمي ذلك احتجاجًا.
ال يمكن��ك أن تتصل بمس��ؤولين أجانب من أي دول��ة أو منظمة أجنبية 
أو منظم��ة عابرة للح��دود وتتفق معهم وتزوده��م بمعلومات وتطلب 
دعمه��م وإص��دار البيانات ضد دولت��ك وخارج اإلطار الرس��مي المعتمد 

وتتلقى تموياًل منهم وتسمي ذلك عالقات دولية أو عابرة للحدود.
ال يمكنك أن تتخذ من أي جهة أو فرد مرجعية لك غير الدس��تور الوطني 
وم��ا يصدر عن��ه من قواني��ن ولوائح في أي ش��أن يخص بل��دك، كما ال 
يمكن��ك أن تحاول تغيير العقود االجتماعية باإلجبار وبالضغط الخارجي 
أو الداخل��ي دون تواف��ق مع بقية أف��راد مجتمعك، وتس��مي ذلك حرية 

شخصية.
وال يمكن��ك تغيير نظامك بالق��وة، وأن ال تحترم ثوابت ميثاقك الوطني 
ودس��تورك وعلى رأس��ها نظام الحكم، فتلك توافق��ات وبيع اإلخالل بها 

ممنوع منعًا باتًا.
كل رم��وز وطن��ك ابتداء م��ن ملك البالد إل��ى ولي عهده إلى دس��تورها 

ووثائقها وعلمها محل احترام وتقدير. فالرمز من المرموز له.
تلك مناطق حمراء عند جميع دول األمم المتحدة، َمن اخترقها ال يمكننا 
أن ُنجمل اختراق��ه بتصنيفه تصنيفًا مغايرًا أو مخففًا مراعاة أو مجاملة 
أو تأليفًا لقلبه، من ساوم على ذلك من لون تلك االختراقات من خففها 
ومزجه��ا من خل��ط أوراقها فه��و مخترق معه��م تلك المناط��ق وقابل 
باختراقهم ويفعل ذلك بغرض تسويق مشروع تحويل المناطق الحمراء 

إلى رمادية.
فمن سيس��ميهم معارضة مرة أخرى قبل بالخيانة وقام بأخطر من ذلك 

فإنه قد َسّوَق لها.

إشارات الراديو تكتشف »كواكب مخفية«
باستخدام أقوى هوائي راديو في العالم، اكتشف 
العلماء نجومًا تطلق موجات الراديو بش��كل غير 
متوقع، مما قد يش��ير إلى وجود كواكب مخفية، 
وتم اإلعالن عن هذا االكتشاف اإلثنين في دورية 

»نيتشر أسترونومي«.
ب��وب، م��ن جامع��ة  بنجامي��ن  الدكت��ور  وكان 
كوينزالند بأستراليا، وزمالؤه في المرصد الوطني 
الهولندي، يبحثون عن الكواكب باستخدام أقوى 
تلس��كوب الس��لكي في العالم ذو تردد منخفض 

)LOFAR( الموجود في هولندا.
ويق��ول الدكت��ور بوب، ف��ي تصريحات نش��رها 
الموق��ع اإللكتروني لجامعة كوينزالند، بالتزامن 
مع نشر الدراسة: »اكتشفنا إشارات من 19 نجمًا 
قزم��ًا أحمر بعيدًا، وأفضل تفس��ير ألربعة منها، 

هو وجود كواكب تدور حولها«.
ويضي��ف: »لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن كواكب 
نظامن��ا الشمس��ي تصدر موج��ات رادي��و قوية 
حيث تتفاعل مجاالتها المغناطيس��ية مع الرياح 
الشمسية، لكن إشارات الراديو من الكواكب خارج 
نظامن��ا الشمس��ي لم يتم التقاطه��ا بعد، وهذا 
االكتش��اف خطوة مهم��ة لعلم الفل��ك الراديوي 
ويمكن أن يؤدي إلى اكتشاف الكواكب في جميع 

أنحاء المجرة«.

وفي السابق، كان علماء الفلك فقط يستطيعون 
اكتش��اف أقرب النجوم في انبعاث راديوي ثابت، 
وكان كل ش��يء آخر في س��ماء الراديو عبارة عن 
غازات بين النجوم، أو غريبة مثل الثقوب السوداء.

أما اآلن، ف��إن علماء الفلك الراديوي قادرون على 
رؤي��ة النجوم القديمة البس��يطة عندما يقومون 
بمالحظاتهم، وبهذه المعلومات، يمكننا البحث 

عن أي كواكب تحيط بهذه النجوم.

 أعطال جديدة في »فيسبوك«.. 
ومخاوف من عودة »الكابوس«

االجتماع��ي  التواص��ل  لمنص��ة  مس��تخدمون  أبل��غ 
األشهر واألوسع انتش��ارًا »فيسبوك«، عن مشاكل في 
اس��تخدامه، الثالثاء، وفقا لمجموعة »داونديتكتور« 

التي ترصد أعطال اإلنترنت.
وأع��ادت البالغ��ات مخ��اوف م��ن ح��دوث عط��ل ف��ي 
»فيسبوك«، مش��ابه لما وقع قبل نحو أسبوع واستمر 
6 س��اعات، حيث عج��ز نحو 3.5 مليون مس��تخدم عن 
الول��وج إلى المنص��ة إلى جانب خدم��ات أخرى تابعة 

لها، شملت »واتساب« و»إنستغرام« و»ماسنجر«.
التابع��ة  »إنس��تغرام«  منص��ة  أعلن��ت  واالثني��ن 

ل�»فيسبوك« أنها تختبر خاصية إلخطار المستخدمين 
بانقطاع الخدمة أو المش��كالت الفنية بش��كل مباشر 
عل��ى التطبي��ق. وقالت »إنس��تغرام« ف��ي تدوينة إن 
»االختبار س��يجري ف��ي الواليات المتحدة وسيس��تمر 
لبضعة أشهر«. وفي وقت سابق من يوم االثنين، واجه 
العديد من المس��تخدمين مش��اكل مع »إنستغرام«، 

بحسب تقارير المستخدمين على »داونديتكتور«.
وتخط��ط المنص��ة أيض��ا لط��رح خاصية ستس��اعد 
في التس��هيل عل��ى األش��خاص معرفة م��ا إذا كانت 

حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

 البحرين تستورد طيور زينة
 بـ410 آالف دينار في 9 أشهر

هدى عبدالحميد  «

كش��فت إحصائية صادرة ع��ن هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية عن أن البحرين استوردت 
طيور زين��ة من خارج البحري��ن بقيمة 410 آالف 
و364 دينارًا خالل تس��عة أش��هر للعام الحالي، 
وكان للبنان النصيب األكبر من االس��تيراد حيث 
بلغ��ت قيمة االس��تيراد 341527 دينارًا بنس��بة 
83% تقريب��ًا، وأظه��رت اإلحصائي��ة أن��ه خالل 
ش��هر سبتمبر استوردت البحرين بقيمة 54955 
دينارًا من كل م��ن الواليات المتحدة األمريكية، 

وقبرص، وبولندا واإلمارات ولبنان.  
كما أوضح��ت اإلحصائية أن البحرين اس��توردت 
طي��ورًا خالل أغس��طس الماض��ي بمبلغ 30777 
دين��ارًا م��ن لبن��ان وبولن��دا وقب��رص واإلمارات 
وس��لطنة عم��ان بينم��ا اس��توردت ف��ي يولي��و 
طي��ورًا بقيمة 31081 دينارًا م��ن عمان وبولندا 
واإلمارات ولبن��ان وفي يونيو بلغت قيمة الطيور 
المس��توردة 47163 دينارًا م��ن اإلمارات وعمان 
وبولن��دا ولبنان، وفي ماي��و وصلت قيمة الطيور 
المس��توردة إل��ى  52134 دينارًا م��ن اإلمارات، 
ولبنان، وعمان وبولندا وفي ش��هر أبريل بقيمة 

50066 دينارًا من اإلمارات، وإندونيسيا، ولبنان، 
وعمان، وبولندا، والواليات المتحدة األمريكية. 

كما ذكرت اإلحصائية أن البحرين اس��توردت في 
شهر مارس طيور زينة بقيمة 53561 دينارًا من 

اإلمارات ولبنان وعمان وفي فبراير تم االستيراد 
بقيمة  58400 دينار من اإلمارات ولبنان وعمان 
وبولندا وأمريكا فيما بلغت الكمية المس��توردة 

في  يناير 32227 دينارًا  من لبنان وعمان«.
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آل عباس: لتحسين 
أوضاع الصيادين

^أكـــد النائب عمار آل عباس 
ضرورة تحسين األوضاع المهنية 
للصيادين خالل مداخلته بجلسة 

مجلس النواب أمس.

زينب تقترح أال تمس خطة التعافي جيب المواطنين
عودة ملف األطبـاء المؤقتيــن.. بوعنــق: لتثبيــت وتأميــن 140 طبيبــا

قالت النائب زينب عبداألمير إنها تشـــد 
على يـــد الحكومة بشـــأن إعـــادة تقييم 
للدولـــة،  واالقتصـــادي  المالـــي  الوضـــع 
مقترحـــة أال تمس خطـــة التعافي جيب 

المواطنين.
علـــى  لهـــا  مداخلـــة  فـــي  واستشـــهدت 
المقترح النيابـــي المتعلق بإعادة تقييم 
الوضع المالي واالقتصادي للدولة جراء 
جائحة كورونا، بكلمة جاللة الملك حين 
قـــال “بالرغـــم مـــن صعوبـــة المرحلة، إال 
أننا وبفضل من هللا نســـير بثبات وأداء 
اقتصـــادي قـــوي يبعـــث علـــى االرتيـــاح 
والتفاؤل بعودة واثقة لمســـارات النمو، 
بحســـب مـــا تطمـــح لـــه رؤيـــة البحرين 

االقتصادية 2030”.
وعـــاد ملف األطبـــاء المؤقتيـــن للنقاش 
في البرلمـــان مجدًدا، بعـــد رد الحكومة 

على مقترح بذات الخصوص.
أبـــدى النائـــب خالد بو عنـــق تعجبه من 
عدم وجـــود تأمين لعدد يصل إلى 140 
طبيبا تم توظيفهم عبر “تمكين” بوزارة 

الصحة.
لألطبـــاء  التأميـــن  بتوفيـــر  وطالـــب 
المؤقتين وتوظيفهم بشـــكل دائم محل 

الوافدين.
وطالـــب النائـــب باســـم المالكـــي بوضع 
خطة واضحـــة لتثبيت األطبـــاء، تحت 
أي مســـمى، ســـواء أكانـــوا متخرجيـــن 
األطبـــاء  ووضـــع  التدريـــب،  تحـــت  أم 
المتخرجين في برنامج التدريب يجب 

أن يتبع خطة لتوظيفهم.
بـــدوره، دعـــا النائـــب يوســـف الـــذوادي 
جهودهـــم  أن  مؤكـــًدا  لتثبيتهـــم، 
محـــل  الجائحـــة  خـــالل  وتضحياتهـــم 

تقدير من جميع أبناء شعب البحرين.
وفـــي موضوع آخر، أكد النائب يوســـف 
زينـــل أن بعض الموضوعات المطروحة 
بهـــا  اللجـــوء  يمكـــن  كان  بالمجلـــس 
للتشـــريع، منهـــا اقتـــراح زيـــادة إجـــازة 

األمومـــة، وأضاف “أعتقـــد أننا مكتفون 
بالســـبعين اقتراًحا برغبـــة، مؤكدا ورود 
مزيد من الرغبات المناطقية في الفترة 
المقبلة، خصوًصا من قبل النواب الذين 

يرغبون بإعادة الترشح”.

خالد بوعنق يرتشف القهوة برواق البرلمان

زينب عبداألمير

األربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع األول 1443 - العدد 4747

قالت مستشارة الشؤون القانونية بمكتب وزير اإلسكان فاطمة 
المناعي إن مساهمة بنك اإلسكان في ميزانية الدولة تقّدر بـ 10 ماليين 

دينار سنويا، باإلضافة إلى مساهمات أخرى غير مباشرة.
 وأضافت المناعي أن “وزارة اإلسكان تقّدم خدمات متعددة، من ضمنها 

خدمة التمويالت اإلسكانية، والتي تصرف مباشرة من ميزانية بنك اإلسكان، 
كما يقوم البنك بتطوير مشروعات إسكانية يستفيد منها المنتفعون 

لخدمات التمويل اإلسكانية نفسها”.

رفض نيابي إلقامة حفل صاخب أمام جامع الصحاف بالمنامة
ــد الــصــغــيــرة ــهــن ــل إللـــغـــاء أو نــقــل فــعــالــيــة ســـوق ال ــاج طــلــب ع

^ وافـــق مجلس النواب علـــى االقتراح 
برغبـــة والمقـــدم بصفـــة االســـتعجال بشـــأن 
إلغـــاء أو نقـــل مـــكان فعاليـــة “ســـوق الهنـــد 
الصغيـــرة” المزمـــع إقامتهـــا بتنظيم من هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار أمام جامع الصحاف 
فـــي العاصمة المنامـــة، وإحالـــة المقترح إلى 
الحكومـــة. وتمـــت المناقشـــات النيابية قبيل 
بالعاصمـــة  الفعاليـــة  انطـــالق  مـــن  ســـاعات 
المنامة. وقال النائب أحمد األنصاري إن هذه 
الفعاليـــة قد أقيمت في العـــام 2017 بالمكان 

نفســـه، وتـــم نقلهـــا لمكان آخـــر بعد شـــكاوى 
والمواطنيـــن،  المصليـــن  واســـتنكار  كثيـــرة 
وعليه نرجو من الحكومة النظر في االعتبار 
لقدســـية المســـاجد. مـــن جهتـــه، قـــال النائب 
الثانـــي لرئيس مجلس النـــواب علي زايد إن 
“الطرب والصخب بالقـــرب من الجامع أمر ال 

يجوز، ويجب وقف هذه الفعالية فورا”.
ومنذ يوم أمس انتشـــر مقطع فيديو بصوت 
العضو البلدي السابق محمد البلوشي يطالب 
بتغيير موقع لحفل ســـيقام بالقرب من جامع 

الصحـــاف بالمنامة. وقال لــــ “البالد” إن طلب 
منســـجما  يأتـــي  االحتفـــاالت  موقـــع  تغييـــر 
مـــع المبـــادئ التـــي أكدهـــا دســـتور البحرين، 
وإقامـــة  العبـــادة،  دور  حرمـــة  كفـــل  الـــذي 
شـــعائر األديـــان. وأشـــار إلى أن هذه ليســـت 
المـــرة األولـــى التي يقام فيها هـــذا النوع من 
االحتفـــاالت، حيـــث شـــهد الموقع ذاتـــه قبل 
ســـنوات عـــدة احتفـــاال صاخبا، وهـــو ما دفع 
إلى حدوث موجة الرفض العامة إلقامة هذا 

الحفل في هذا الموقع. علي زايد

وزير المجلسين: “مّحد يزعل من كالم الحق”
البوعينيـن ردا علـى سلمــان: لســت مســؤوال عــن جهــاز الخدمــة المدنيــة

^ قـــال وزيـــر شـــئون المجلســـين غانـــم 
البوعينين إن “الكالم الحق مّحد يزعل منه”.

وأضـــاف البوعينين معلًقا على ملف اإلســـكان 
بيـــن  مـــا  مشـــترك  عمـــل  “اإلســـكان  بقولـــه 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية ومن خالل 
إقـــرار برنامـــج عمـــل الحكومـــة فـــي الفصلين 

الرابع والخامس”.
وأضاف “عمل اإلســـكان واضـــح أمام الجميع، 
بالعمـــل، وباألرقـــام”، مردًفـــا “لـــي عتـــب علـــى 
النائب األول عبدالنبي سلمان بأنه وّجه سؤااًل 
لوزير شـــؤون المجلســـين فيما يخـــص أعمال 

جهاز الخدمة المدنية، وأوّضح هنا أنني لست 
مسؤواًل عن الجهاز، وال أملك أي سلطة إدارية 
بذلـــك، وأي ســـؤال يوّجـــه لـــي، أحّولـــه للجهة 

المختصة لإلجابة عليه”.
 وأنهـــى بالقول “مجمـــل أعمال مجلس النواب 
منـــذ بداية الـــدور األول وحتى اليوم هو 389 
216 اقتراًحـــا بصفـــة  اقتراًحـــا برغبـــة، منهـــا 
مـــن   %  50 يفـــوق  رقـــم  وهـــو  االســـتعجال، 

مجموع الرغبات”.
وكان ســـلمان قـــد انتقـــد عـــددا مـــن الجهـــات. 
حديث باسم بين وزير المجلسين والنائب حمد الكوهجي بعد الجلسةوقال إن الوزير البوعينين ال يرد على رسائله.

إبراهيم النهام | تصوير: رسول الحجيري

مستشارة “اإلسكان”: 10 ماليين 
دينار مساهمة البنك بالميزانية

^

^ قـــال المدير العام لشـــؤون 
النفط والغاز جاســـم الشيراوي إن 
أسعار وقود الجازولين في مملكة 
البحرين تعد من أخفض األســـعار 

ا، باستثناء دولة الكويت. خليجيًّ
وأضـــاف الشـــيراوي “تطبـــق دول 
الخليـــج ما عـــدا الكويت سياســـة 
الشـــهرية،  الدوريـــة  المراجعـــة 
العالميـــة،  بآليـــة األســـعار  لربطهـــا 
بينما األســـعار فـــي البحرين ثابته 

منذ يناير 2018”.
الجازوليـــن  “ســـعر  أن  وأوضـــح 
الجيـــد 95 أوكتين هو 140 فلًســـا 
للتـــر، بينمـــا يزيـــد في الســـعودية 
وبالنســـبة  فلًســـا   80 بنســـبة 

أوكتيـــن،   95 الممتـــاز  للجازوليـــن 
فالفـــارق يصـــل إلـــى 150 باللتـــر، 
وعليه فاألســـعار المحليـــة تصّنف 

بالوسطية”.

مدير النفط: أسعار وقودنا منخفضة

^ أعلـــن عـــدد من النـــواب في 
الجلســـة العامة يـــوم أمس رفضهم 
لتعييـــن األجانب بوظائـــف مديري 
القطـــاع  فـــي  البشـــرية  المـــوارد 
الخـــاص، ال ســـيما الشـــركات التـــي 
تملـــك فيها الحكومـــة حصة 50 % 

فأكثر.
وأشار النائب محمود البحراني إلى 
أهمية عدم تولي األجانب مناصب 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  مديـــري 
الشـــركات التـــي تمتلكهـــا الحكومة 

بنسبة 50 % وأكثر.
وتابع “يجب إيقاف تدفق األجانب 

للوظائـــف، وأن يكون البحريني هو 
الخيار األول واألمثل”.

البحراني: لبحرنة “HR” الشركات

جاسم الشيراوي

محمود البحراني
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
البحريـــن إطالق ميليشـــيا الحوثي 
مســـيرتين  طائرتيـــن  اإلرهابيـــة 
مفخختيـــن تجـــاه مدينـــة خميـــس 
مشـــيط بالمملكة العربية السعودية 

إرهابـــي  اعتـــداء  فـــي  الشـــقيقة، 
ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين 
والمنشـــآت المدنيـــة ويتنافـــى مـــع 

القانون الدولي اإلنساني. 

تفعيـــال لمبـــدأ الشـــراكة المجتمعية 
بيـــن اإلدارة العامة للدفـــاع المدني 
المجتمـــع،  وهيئـــات  ومؤسســـات 
نظمت مدرسة الدفاع المدني دورة 
تأسيســـية شـــارك فيهـــا 12 موظفا 
من قســـم اإلنقاذ ومكافحة الحريق 
بشـــركة مطـــار البحريـــن. ويهـــدف 

برنامـــج الدورة إلـــى إعداد وتأهيل 
المشـــاركين على تقنيات استخدام 
أجهزة التنفـــس في عملية اإلطفاء 
مـــع  التعامـــل  وكيفيـــة  واإلنقـــاذ، 
حـــوادث الطرق والمركبـــات وإنقاذ 
المصابيـــن، باإلضافـــة إلى أســـاليب 
التعامل مع حوادث المواد الخطرة.

إدانة إطالق الحوثيين مسيرتين تجاه خميس مشيط

دورة لتأهيل منتسبي شركة المطار باإلطفاء واإلنقاذ

المنامة - وزارة اإلسكان

أقامت وزارة اإلسكان بالتعاون مع 
وزارة الصحـــة محاضـــرة تفاعليـــة 
بمناســـبة شـــهر التوعيـــة بســـرطان 
طـــب  استشـــاري  قدمتهـــا  الثـــدي 
العائلة بوزارة الصحة خاتون شبر، 
إذ تأتي إقامـــة مثل هذه الفعاليات 
بهدف نشـــر الوعي بسرطان الثدي، 
تبذلهـــا  التـــي  الجهـــود  إطـــار  فـــي 
“اإلســـكان” لتعزيز الوعـــي الصحي 

داخل بيئة العمل. 
وتأتي الجهود تنفيًذا لتوجيهات 
وزير اإلســـكان باسم الحمر في 
فـــي  المشـــاركة  الحـــرص علـــى 
بنشـــر  الصلـــة  ذات  الفعاليـــات 

الوعـــي بمـــرض ســـرطان الثدي 
في أوســـاط المرأة العاملة على 
اختالف أعمارهن، ودعم جهود 
المجلس األعلى للصحة ووزارة 
الصحة فـــي التوعية والتثقيف 
بما يعود بالنفع على بيئة العمل 
عموما. من جانبها، أثنت شبر على 
اهتمام الوزارة بإقامة المحاضرات 
المتعلقـــة  والتثقيفيـــة  التوعويـــة 
مـــا  وهـــو  المختلفـــة  بالمواضيـــع 
يعكس وعيهـــا واهتمامها بكوادرها 
أهميـــة  مؤكـــًدا  بالـــوزارة،  العاملـــة 
إقامة مثل هذه الفعاليات بالشراكة 

مع وزارة الصحة. 

شّبر: “اإلسكان” مهتمة بكوادرها النسائية

“الملكية” تنظــم اللقــاء التعريفــي لطلبتهـــا المبتعثيــن
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  نظمـــت 
الســـنوي  التعريفـــي  اللقـــاء  اإلنســـانية 
الُمســـتجدين  المبتعثيـــن  لطلبتهـــا 
المؤسســـة  بعثـــات  علـــى  الحاصليـــن 
للعـــام  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الدراســـي الجديـــد 2021 - 2022 عبـــر 
وذلـــك   ،)zoom( اإللكترونيـــة  المنصـــة 
إلطـــالع الطلبـــة علـــى البنـــود الخاصـــة 
علـــى  واإلجابـــة  االبتعـــاث،  باتفاقيـــة 
وتســـاؤالتهم،  الطلبـــة  استفســـارات 
وقدمت اللقـــاء اختصاصي أول رعاية 

تعليمية جيهان حيدر.
وأثناء اللقاء، تقدم مدير إدارة الرعاية 
االجتماعية بالمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بـــدر قمبـــر بخالـــص الشـــكر 
والتقديـــر للرئيـــس الفخري للمؤسســـة 
عاهـــل  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 

الملـــك حمـــد  البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفة، لحـــرص جاللته 
على توفيـــر البيئة التعليميـــة المتميزة 
ألبناء المؤسســـة، إذ وجه جاللته ومنذ 
تخصيـــص  علـــى  المؤسســـة  تأســـيس 
للدراســـة  ســـنوية  دراســـية  بعثـــة   50
الجامعية داخل مملكة البحرين، فضاًل 
عن دعم ومســـاندة ممثـــل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  الخيريـــة  لألعمـــال 
رئيس مجلس أمناء المؤسســـة الملكية 
لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، الذي يشجع الشباب 

دائًما على التفوق العلمي والدراسي. 
الجزيـــل  بالشـــكر  قمبـــر  وتقـــدم 
للمؤسســـات التي ســـاهمت في تقديم 
الدعـــم اإلضافـــي لرعايـــة الطلبـــة مـــن 
خالل كفالـــة ابتعاث 15 طالًبـــا إضافًيا 
لهـــذا العام، ضمـــن اهتمام المؤسســـات 

بالمشاركة بالمسؤولية االجتماعية في 
مثل هذه المشروعات الخيرية الرائدة. 
ووجـــه قمبـــر كلمـــة توجيهيـــة للطلبـــة 
والطالبـــات هنأ فيها الطلبـــة المبتعثين 
البعثـــة  علـــى  شـــرف حصولهـــم  علـــى 
الدراســـية من قبل المؤسســـة للدراسة 
الجامعيـــة، ونقـــل فيهـــا تهنئـــة األميـــن 
لألعمـــال  الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام 
اإلنســـانية مصطفـــى الســـيد وتمنياتـــه 
للطلبـــة التوفيـــق والتميـــز. وحث قمبر 
الطلبـــة المبتعثين على بـــذل مزيد من 

الجهد والمثابرة فـــي الحياة الجامعية 
الدراســـة أولويـــة االهتمـــام،  وإعطـــاء 
الوطـــن  رفعـــة  أجـــل  مـــن  والتميـــز 

وازدهاره.
بدورهـــا، أشـــادت رئيس قســـم الرعاية 
التعليميـــة والبحـــوث بالمؤسســـة ريما 

هـــالل بالطلبـــة المبتعثيـــن وحرصهـــم 
علـــى التميـــز في الدراســـة ورفع اســـم 
مـــن  عالًيـــا  الملـــك  وجاللـــة  البحريـــن 
خالل تفوقهـــم وحصولهم على أفضل 
الدرجـــات. ودعت الطلبة إلى التواصل 
مع المؤسســـة والتفاعل من أجل تنفيذ 

الخطـــة الدراســـية على الوجـــه األكمل 
والتخرج في الوقت المحدد.

التعليمـــي  االختصاصـــي  قـــام  بعدهـــا 
يعقـــوب أميـــن بتقديم شـــرح تفصيلي 
عن بنـــود اتفاقية االبتعاث، وعن طرق 
التواصل مع المؤسســـة، ثم أجاب على 

أسئلة الطلبة.
مـــن جانبهـــم، أشـــاد الطلبـــة المبتعثون 
باهتمام المؤسســـة بتعريفهـــم بالحياة 
الجامعيـــة وأنظمتها، وأبدوا ســـعادتهم 
المؤسســـة  بعثـــة  علـــى  لحصولهـــم 
وقدمـــوا شـــكرهم وامتنانهـــم لجاللـــة 
الملك ولســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة لحرصهمـــا على مواصلة الطلبة 
التعليـــم  علـــى  والحصـــول  تعليمهـــم 
الجامعـــي المتميز من أجل المســـاهمة 
في نهضة مملكـــة البحرين ورقيها في 

مختلف الميادين.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

تخصيص 50 بعثة سنويا 
وابتعاث 15 طالبا 
إضافيا لهذا العام

رئيس “نهرا” تثمن الثقة الملكية بتجديد تعيينها
الصحية ــة  ــاي ــرع ال واســتــدامــة  ــودة  ــ ج تــعــزيــز  نــحــو  ــا  ــدم ق الــمــضــي 

ثمنـــت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية مريم 
الجالهمة الثقـــة الملكية الســـامية بصدور 
المرســـوم الملكـــي رقم )103( لســـنة 2021 
مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، بتجديد 

تعيينها رئيسا تنفيذيا للهيئة.
وأعربـــت الجالهمة عن شـــكرها وتقديرها 

لجاللة الملك على ثقته الغالية، التي تمثل 
لفتة كريمة من جاللته وتقديرا منه للنجاح 
الـــذي حققته الهيئة وجميع منتســـبيها في 
تنفيذ رؤيته جاللته في المساهمة الفاعلة 
في تطوير الخدمات الصحية في المملكة 

بأعلى معايير الجودة والتميز.
وأكـــدت أن الفتـــرة المقبلـــة ستشـــهد بـــذل 
مزيـــد مـــن الجهـــود المخلصـــة والحثيثـــة 

للعمل بجـــد نحو االرتقاء بمســـتوى جودة 
بمملكـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  وكفـــاءة 
مبـــادرات  فـــي  قدمـــا  والمضـــي  البحريـــن 
تعزيـــز جـــودة واســـتدامة قطـــاع الرعايـــة 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــي ظل 
الدعم الالمحدود من عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة.

المنامة - نهرا

مريم الجالهمة

احتفالية تكريم 316 من رواد الخليج الجمعةاألربعاء 13 أكتوبر 2021 - 7 ربيع األول 1443 - العدد 4747
مـــن بينهـــم محمـــود المـــردي وعلـــي ســـيار وعبـــداهلل الزايـــد وإبراهيـــم بشـــمي

تحتضـــن مملكـــة البحريـــن يـــوم الجمعـــة 
المقبـــل أكبـــر احتفاليـــة خليجيـــة لتكريم 
أكثـــر مـــن 300 شـــخصية خليجيـــة فـــي 
األدب والفـــن والرياضة والتعليم والعلوم 
والتنميـــة المجتمعيـــة، وذلك فـــي الصالة 

الثقافية بمتحف البحرين.
المنظمـــة  اللجنـــة  رئيـــس  بذلـــك  صـــرح 
لالحتفاليـــة عبدالحميـــد الرميثي، إذ قال 
إن هذا هو أكبر حفل تكريم على مستوى 
الخليج، حيث إن العدد هو 316 شخصية 
من جميع دول مجلس التعاون الخليجي 
ممن ســـاهموا في الماضـــي الجميل ببناء 
حاضـــر أجمل فـــي مجـــاالت األدب والفن 

والرياضة والقيادة واالقتصاد.
وســـتكون االحتفالية التي تضم أكبر عدد 
مـــن المبدعين في الخليـــج هي األكبر من 
نوعهـــا، إذ تشـــارك فـــي تنظيمهـــا الهيئـــة 
العالمية لتبـــادل المعرفة، وتضم أكثر من 
120 جامعـــة وكلية وهيئـــة بحثية علمية 
مـــن دول مختلفة، وهي هيئة غير ربحية 
تركـــز على خلـــق أطر تبـــادل المعرفة بين 
حاليـــا  ولديهـــا  األعضـــاء،  المؤسســـات 
مشـــروعات بحثيـــة مختلفة منهـــا افتتاح 
أكثـــر من 150 مركزا فـــي الصين لتدريب 
معلمي مراحـــل التعليم األولـــى لألطفال، 
ومقرهـــا  للتســـامح  الدوليـــة  الهيئـــة  مـــع 
الواليات المتحدة األميركية، وتعمل على 

بناء جســـور التفاهم والقبـــول واالحترام 
والثقافـــات  والمجموعـــات  األفـــراد  بيـــن 
بغـــض النظـــر عـــن الجنســـية والمعتقدات 
ولـــون البشـــرة بوصفها جهة غيـــر ربحية، 
ويضم مجلس أمنائهـــا عبدهللا بن صادق 
دحالن من الســـعودية، والشـــيخ سالم بن 
ســـلطان القاســـمي من اإلمـــارات، ومحمد 
النقـــي مـــن الكويت. كما أن هناك مجلســـا 
الكفـــاءات  مـــن  عـــددا  يضـــم  استشـــاريا 
والخبـــرات العلمية والمهنيـــة من مختلف 

دول العالم. 
وتركز الهيئة الدولية للتســـامح على خلق 
جسور التعاون بين مختلف الثقافات من 
خـــالل البحـــوث العلمية وطـــرح عدد من 

المبادرات الميدانية.
واعتبـــر رئيس مجلس األمناء في جامعة 
األعمـــال والتكنولوجيا بالســـعودية وأحد 
المكرميـــن عبـــدهللا دحـــالن أن التكريـــم 
حدث خليجـــي مهم يعكس أصالة ووفاء 
اإلنســـان الخليجي الذي يشـــعر باالمتنان 
للمبدعيـــن فـــي جميـــع المجـــاالت، الذيـــن 
قدمـــوا خدمـــات جليلة لوطنهـــم، وتفانوا 
في خدمة المجتمع ســـواء عبر المجاالت 
األدبيـــة  أو  االجتماعيـــة  أو  االقتصاديـــة 
والفنيـــة والرياضية، الفًتـــا إلى أن القائمة 
التي تتســـع لـ316 شـــخصية تضم قامات 
كبيـــرة تســـتحق أكثر مـــن التكريـــم، الفًتا 

إلـــى أن الهيئـــة الدوليـــة للتســـامح تشـــعر 
الحـــدث  هـــذا  فـــي  للمشـــاركة  باالمتنـــان 
المهـــم، وتعمـــل على تكـــرار هـــذا التكريم 

بشكل سنوي.
من جهته، أشـــار رئيـــس اللجنـــة المنظمة 
لالحتفاليـــة إلـــى أن الفكـــرة بـــدأت منـــذ 
الخليجـــي  المؤتمـــر  انعقـــاد  فـــي   1985
الثالث للموارد البشـــرية، الذي نفذه معهد 
فـــي  البشـــرية  المـــوارد  إلدارة  الخليـــج 
الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
حيـــث تـــم تكريـــم 3 شـــخصيات، كما قرر 
المؤتمـــر أن يصبح التكريم تقليًدا ســـنوًيا 
مـــع االحتفـــال بيـــوم 15 أكتوبـــر ســـنوًيا 
ليكون تحت اســـم “يـــوم التبـــاب”، وكلمة 
تباب هي كلمة خليجية كانت تطلق على 
الصبي اليافع الذي كان يدخل الغوص مع 
والـــده ليتـــدرب ويتعلم المهنـــة وهو بلغة 

اليوم يسمى المتدرب.
وأشـــار إلـــى أن تكريـــم رواد الخليـــج لـــه 
هدفان رئيســـان، األول هو أن نقول شكًرا 
لـــكل مـــن ســـاهم فـــي بنـــاء هـــذا الخليج 
اآلبـــاء واألمهـــات واإلخـــوة  مـــن  الغالـــي 
واألخـــوات، والهـــدف الثاني هـــو أن نقدم 
الزمـــن  رواد  مـــن  نمـــاذج  اليـــوم  ألبنـــاء 
الجميـــل ليكونوا أيقونات العطاء والتميز 
واالبتـــكار والريـــادة، حيث إننا لمســـنا أن 
أبنـــاء جيـــل اليـــوم ينبهرون بشـــخصيات 

بطوليـــة ارتبطـــوا بهـــا من خـــالل البرامج 
والمســـابقات  والبرامـــج  التلفزيونيـــة 
اإللكترونيـــة،  األجهـــزة  علـــى  الموجـــودة 
ولذلـــك نـــود أن نربط األبناء بشـــخصيات 

من واقعهم.
لهـــذه  مكانـــا  البحريـــن  اختيـــار  وعـــن 
االحتفالية قال الرميثي “اخترنا البحرين 
لالحتفاليـــة الخليجيـــة ألن البحريـــن لهـــا 
رمزيـــة تاريخيـــة علـــى مســـتوى الخليج، 
ولها الريادة ســـواء كان فـــي أيام الغوص 
ثـــم النفـــط، وبالتالـــي الريـــادة موجـــودة 

اقتصادًيا وثقافًيا واجتماعًيا”.
يشـــار إلى أنه ســـيتم تكريم 96 شخصية 
من البحريـــن في الصحافة واإلعالم مثل 
محمـــود المـــردي وعلـــي ســـيار وعبـــدهللا 
األدب  وفـــي  بشـــمي،  وإبراهيـــم  الزايـــد 
والفنـــون شـــخصيات مثـــل مبـــارك نجـــم 
وراشـــد نجم وفنانين راحلين مثل ســـالم 
وفـــي  زويـــد وغيرهـــم،  العـــالن ومحمـــد 
الرياضـــة فـــإن القائمـــة تشـــمل نبيـــل طه 
وحمـــود ســـلطان وأحمـــد ســـالمين، وفـــي 
التنميـــة المجتمعية تضم القائمة الشـــيخ 
عيســـى بن راشـــد وحســـين يتيم وراشـــد 
عبدالرحمن الزياني، وفـــي مجال التربية 
والعلـــوم نجد أســـماء مثل أحمـــد العمران 

ومحمد عبدهللا العيد وغيرهم.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

أكـــدت المدير التنفيـــذي لمعهد البحرين 
جناحـــي  إيمـــان  السياســـية  للتنميـــة 
يقـــوم  الـــذي  والمهـــم  الحيـــوي  الـــدور 
بـــه المعهـــد فـــي تدريـــب الراغبيـــن في 
الترشـــح لالنتخابات المقبلة وتزويدهم 
ضمـــن  الالزمـــة  والمعـــارف  بالمهـــارات 
أســـس وقواعد قانونية وطنية، التزاًما 
البـــالد  لعاهـــل  الســـديدة  بالتوجيهـــات 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، وبمـــا يتوافـــق مـــع أهـــداف 
مرســـوم  فـــي  ورد  مـــا  المعهـــد حســـب 

إنشائه.
جاء ذلك بمناسبة إعالن معهد البحرين 
بـــاب  فتـــح  عـــن  السياســـية  للتنميـــة 
التســـجيل للمرحلـــة الثانيـــة “الشـــاملة” 

لالنتخابـــات  الوطنـــي  البرنامـــج  مـــن 
النيابيـــة والبلديـــة “درب 2”، والموجهـــة 
لالنتخابـــات  الترشـــح  فـــي  للراغبيـــن 
ومديـــري  المقبلـــة  والبلديـــة  النيابيـــة 
الحمـــالت االنتخابيـــة وأعضـــاء الفـــرق 
العاملة، والتي ســـتنطلق في 24 أكتوبر 
2021م،  ديســـمبر   12 ولغايـــة  الجـــاري 
األكاديمييـــن  مـــن  نخبـــة  بمشـــاركة 
والكفاءات الوطنية المتخصصة، حيث 
يدعـــو المعهـــد الراغبيـــن بالترشـــح فـــي 
االنتخابـــات النيابيـــة والبلديـــة المقبلـــة 
الفـــرق  وأعضـــاء  حمالتهـــم  ومديـــري 
العاملة المبادرة بالتسجيل في البرنامج 

.)bipd.org( من خالل موقع المعهد
الوعـــي  وأكـــدت جناحـــي أهميـــة رفـــع 
والسياســـية،  القانونيـــة،  والثقافـــة 

للمترشـــحين  واالتصاليـــة  واإلداريـــة، 
والفـــرق العاملة في االنتخابات النيابية 
علـــى  بنـــاًء  وذلـــك  المقبلـــة،  والبلديـــة 
للعمليـــة  المنظمـــة  واللوائـــح  القوانيـــن 
االنتخابيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وبما 
يتناســـب مـــع الواقـــع السياســـي الرائـــد 
والمتميز الذي نعيشـــه في ظل المسيرة 
صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل  الديمقراطيـــة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة 
خليفة، ودعمه الالمحدود في اســـتقرار 

العمل السياسي والبرلماني والبلدي.
المعهـــد  أن  إلـــى  جناحـــي  وأشـــارت 
اســـتعد مبكـــرا لالنتخابـــات مـــن خـــالل 
اإلعـــداد للبرنامج، حيث نفـــذ مجموعة 
مـــن الخطـــوات االســـتباقية بـــدأت منذ 
العـــام 2019، وكان الهـــدف منها تطوير 

للمرشـــحين  التدريبيـــة  االحتياجـــات 
وصواًل لتحسين جودة المخرجات وبما 
يتوافق مع قواعد العملية الديمقراطية 
فـــي المملكـــة، حيث تم دراســـة وتقييم 
برامج المعهد في االنتخابات الســـابقة، 
وعقد مجموعة مـــن اجتماعات التركيز 
مع نخبة من المســـؤولين وذوي الخبرة 
بآرائهـــم.  لالســـتئناس  واالختصـــاص 
أمـــا الخطـــوة األخيـــرة، فكانـــت بتنفيذ 
مركـــز  مـــع  بالتعـــاون  رأي،  اســـتطالع 
اإلســـتراتيجية  للدراســـات  البحريـــن 
بشـــأن  “دراســـات”،  والدوليـــة والطاقـــة 
والتوعيـــة  التدريبيـــة  االحتياجـــات 

للمواطنين والمرشحين.
ونّوهـــت جناحي بالتفاعـــل الكبير الذي 
حققـــه البرنامـــج فـــي النســـخة األولـــى 

مشـــاركة  شـــهدت  التـــي   ،2018 العـــام 
أعـــداد كبيرة من الراغبين في الترشـــح 
ومديـــري الحمـــالت االنتخابيـــة وفـــرق 
مـــن  والمهتميـــن  واإلعالمييـــن  العمـــل 

مختلف فئات المجتمع.
واســـتعرضت جناحي األهداف الرئيسة 
للبرنامج، والمتمثلة في تدريب وتوعية 
المرشـــحين والفرق االنتخابية بالعملية 

االنتخابيـــة بشـــكل متخصـــص، وإعداد 
مرشـــح مميـــز فـــي التعاطـــي اإليجابي 
مـــع العمـــل االنتخابـــي وإدارة الحمالت 
شـــفافية  وتعزيـــز  ودعـــم  االنتخابيـــة، 
ونزاهـــة العمليـــة االنتخابيـــة، وتوعيـــة 
المشـــاركة  علـــى  المواطنيـــن  وحـــث 
صناعـــة  فـــي  والمســـاهمة  االنتخابيـــة 

القرار السياسي.

يتضمن 3 مراحل رئيسة ويســتمر حتى 12 ديسمبر المقبل

إطـالق “درب 2” للراغبيــن في الترشـــح لالنتخــابــات

إيمان جناحي
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النظام اإليراني صاحب الرقم القياسي في اإلعدام واإلجرام
وفقـــا للتقريـــر الســـنوي لمنظمة العفو الدوليـــة، فإن إیران الماللـــي تحتل المركز 
الثانـــي فـــي أحـــكام اإلعدام عالميـــا من الناحيـــة العددية، وكذلـــك تحتل المركز 

األول في أحكام اإلعدام قياسا بسكانها.
ذكـــر جاويـــد رحمن المقـــرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنســـان في إيران في 
تقريره السنوي إلى األمين العام لألمم المتحدة: “تحتفظ حكومة “إيران” بأعلى 
معـــدالت لعقوبـــة اإلعدام على المســـتوى العالمي، ولمن المقلق أيضا اســـتخدام 
أســـاليب تعذيـــب منهجيـــة للحصول على اعترافات قســـرية فـــي قضايا عقوبة 
اإلعـــدام، فضال عن االســـتخدام غير الالئق لعقوبة اإلعـــدام ضد األقليات أيضا” 

)موقع توثيق األمم المتحدة - 27 يونيو 2021(. 
هـــذا علـــى الرغم من عـــدم وجـــود إحصائيات دقيقة عـــن عمليـــات اإلعدام في 
ســـجون نظـــام الماللي، بســـبب عمليات اإلعدام الســـرية، بحســـب تقارير أهالي 
المعتقليـــن في ســـجون البالد في الفترة من أكتوبـــر 2020 إلى أكتوبر 2021 تم 
تنفيذ ما ال يقل عن 314 عملية إعدام في سجون مختلفة في إيران، وكان هناك 
13 ســـجينا سياســـيا من بين الذين ُأعدموا، وفيما يلي إحصائيات باإلعدامات: 
عـــدد الرجـــال الذين أعدموا بســـبب جرائم اجتماعية عادية: 283، عدد النســـاء 
اللواتـــي تـــم إعدامهـــن بســـبب جرائـــم اجتماعيـــة: 12، عـــدد األطفـــال الذين تم 

إعدامهم بتهم إجرامية: 6، عدد السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم: 13.
ومن النساء اللواتي تم إعدامهن زهراء إسماعيلي التي أعدمت من قبل قضاء 
الجالدين في سجن رجائي شهر في 17 فبراير 2021 على الرغم من المعارضة 
الدوليـــة إلعدامهـــا في ســـن 17، وُحكم عليها باإلعـــدام لقتلها زوجهـــا الذي كان 
ضابـــط تحريـــات، وقد أصيبت زهراء إســـماعيلي بجلطـــة دماغية وتوفيت في 
موقع اإلعدام متأثرة بمشهد إعدام 16 معتقال آخرين كانوا برفقتها، لكن عمالء 

خامنئي األشقياء أحضروا جثتها الميتة بوحشية وأعدموها.
وقـــال المحامـــي أوميـــد مـــرادي فـــي مقطع فيديـــو “ُشـــنق 16 رجال أمـــام مرأى 
ومســـمع زهراء فأصيبت بجلطة دماغية قبل ذهابها إلى حبل المشنقة، وتوقف 
قلبها وتوفيت، ومع ذلك تم شـــنق جثتها الهامدة بال روح”. )دويتشـــه فيله – 19 
فبراير 2021(. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الذي أشـــارت فيه إلى 
إعـــدام زينـــب ســـكانوند البالغة من العمـــر 17 عاما أنه “ألقـــي القبض على زينب 
بتهمـــة قتـــل زوجها”، وتم إعدامها في ســـبتمبر 2018 علـــى الرغم من أنها كانت 

مراهقة عند ارتكابها الجريمة. “مجاهدين”.

نظام مير محمدي

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قرار له فوائد كثيرة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية
إن موافقـــة مجلـــس الوزراء الموقـــر على مذكرة ســـعادة وزيرة الصحة 
بشـــأن تطوير إجراءات تقييم واعتماد المستشـــفيات والمراكز الصحية 
العامـــة والخاصة، والتي تهدف إلى ضمـــان االمتثال لألنظمة والمعايير 
المعتمدة للخدمات المقدمة للمرضى والرعاية، بما يسهم في رفع جودة 
وكفـــاءة الخدمات الصحية بالمملكة، خطوة مهمة تعكس التماشـــي مع 
مـــا يطرأ على الحياة من تغير وتجديد في كل المجاالت، وســـتكون لها 
فوائـــد كثيرة وكبيرة لضمان تقديم أفضـــل الخدمات الصحية للمواطن 
والمقيم، وبناء األسس الراسخة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذا 
المجـــال، وقـــد أكدت الرئيـــس التنفيذي للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة الدكتـــورة مريـــم عذبـــي الجالهمة أن “هـــذا األمر 
من شـــأنه إنشاء شراكة مســـتمرة ومفتوحة وبناءة بين الهيئة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن الصحيـــة والمؤسســـات الصحيـــة فـــي مملكـــة البحرين، 
للمضـــي قدمـــًا نحو ترســـيخ مزيد من التنافســـية في تقديـــم الخدمات 
الصحيـــة تحقيقـــًا ألفضـــل الممارســـات الدولية في التميـــز والريادة في 
هـــذا القطـــاع المهـــم، وكذلـــك خلق بيئة عمل قوية تشـــجع علـــى تطوير 

جودة الخدمات الصحية، وجذب االســـتثمارات الصحية، وتعزيز موقع 
البحرين التنافسي على خارطة الخدمات الصحية”.

لعـــل أبرز المشـــاكل التي كان يعاني منها المواطـــن ومدعومة بالحقائق، 
هي فوضى أسعار العيادات الخاصة، والتالعب بتكاليف العالج، فبعض 
العيـــادات تحســـب 10 دنانيـــر لفتـــح الملـــف للمريـــض، وعيـــادات أخرى 
تحتســـب 20 دينارا وربما أكثر، وهذه اإلشـــكالية تســـتلزم وقفة طويلة 
لنتأملها، حيث ال توجد هناك أطر وقوانين تحدد الســـعر بالمعنى األدق 
واألصـــح للكلمـــة، بل توجد بعـــض العيادات تبالغ في التشـــخيص وبدل 
احتســـاب جلســـة أو جلســـتين للمريض، تحتسب سبع جلســـات، ولديها 

قدرة على إقناع المريض بشكل ال يوصف. 
والمجـــال ال يتســـع للحديـــث عـــن الخامـــات واألصباغ والزخـــارف التي 
تطلقهـــا كل عيادة خاصة على نفســـها، وهي على يقيـــن بأنها بعيدة عن 
إجـــراءات التقييم، أما المراكـــز والمستشـــفيات الحكومية فهي بحاجة 
أيضـــا إلـــى متابعـــة وتحليـــل أدائها طالمـــا طموحنـــا المزيد مـــن اإلنجاز 

والتميز.
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هـــل يتجه النظام المالي واالقتصادي العالمي إلى جهة أزمة مالية كبيرة؟ وإذا 
كان ذلـــك كذلك فمن المســـؤول عنها؟ هذا التســـاؤل يتردد بقوة في الشـــهرين 
األخيريـــن، خصوصـــا في ظل أزمتيـــن تكادان تعصفان بـــأي ضرب من ضروب 

التعافي المالي، والذي أعقب أزمة تفشي جائحة كوفيد - 19 حول العالم.
األزمـــة األولـــى موصولة بســـقف الدين األميركـــي، وهي قضية مهـــددة بالفعل 
الجمهورييـــن  بيـــن  الخالفـــات  فـــي ظـــل  ماديـــا، خصوصـــا  العالـــم  الســـتقرار 
والديمقراطيين في الداخل األميركي، وعلى الرغم من التوصل التفاق مؤقت 
مؤخـــرا، إال أن األزمـــة تظل باقية كســـيف مســـلط على رقـــاب األميركيين أوال 

والعالم من ورائهم.
أما األزمة الثانية، فمردها انهيارات محدقة بأكبر شـــركة عقارات صينية، األمر 
الـــذي يهـــدد بـــأن تتكرر مأســـاة األزمة الماليـــة األميركية عـــام 2008، تلك التي 
عرفـــت بأزمـــة التوريق، والمرتبطة بانهيار بعض أهم البنـــوك األميركية العاملة 

في إطار المباني، مثل بنك ليمان براذر الشهير.
والشـــاهد أن إشـــكالية الديـــون العالميـــة ال تتوقـــف عنـــد الواليـــات المتحـــدة 
األميركية بنوع خاص، بل تمتد كذلك إلى بقية أرجاء العالم، األمر الذي أظهره 

تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، والذي أشار إلى ارتفاع إجمالي 
الديون في العالم ألكثر من ثالثة أمثال إجمالي حجم الناتج المحلي لالقتصاد 

العالمي.
مـــاذا يعني الـــكالم المتقدم؟ باختصار غير مخل، يشـــير إلـــى تعاظم المخاوف 
الموجودة منذ ســـنوات لـــدى خبراء االقتصاد حول العالم، جـــراء تلك الديون، 
وتأثيراتها على حركة االقتصاد العالمي، سيما أن بيانات المعهد أظهرت زيادة 
واضحـــة فـــي ديون الدول المتقدمة، بما في ذلك ديون الشـــركات والحكومات 
واألســـر، غيـــر أن الزيـــادة الكبـــرى كانـــت فـــي األســـواق الصاعـــدة، والتـــي قال 
المحللـــون االقتصاديـــون إنها كانت الهاجس األكبـــر خصوصا مع حجم الديون 

مستحقة السداد خالل عام 2020.
ولعله قد ال يستقيم الحديث هذه األيام عن أحوال االقتصاد العالمي من دون 
التوقـــف أمـــام مآالت اقتصاد الصين، والتي يتوقع الجميع أن تســـبق االقتصاد 
األميركي خالل عقدين على أقصى تقدير، ماذا عن تلك األوضاع وهل تساهم 
فـــي زيادة أبعاد األزمة االقتصادية أم تيســـير إيجاد حلـــول لها؟. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

عالم على شفا أزمة مالية كبرى

يعكس السلوك اإليراني في إدارة األزمة الحاصلة مع أذربيجان مدى استهتار نظام 
الماللي بالقوانين والمبادئ والمواثيق الدولية، فكل مشكلة هذا النظام مع األذريين 
تنحصر في مزاعمه حول تحول أراضي أذربيجان إلى “ســـاحة يســـرح ويمرح فيها 
اإلسرائيليون”، ورغم أن الماللي يعترفون بـ “متانة” العالقات بين إيران وأذربيجان 
كمـــا أكـــد وزير الخارجيـــة حســـين عبداللهيان، فـــإن المزاعم الخاصـــة بوجود قوات 
إســـرائيلية في أذربيجان قد دفعت الماللي إلثارة التوتر والتصعيد مع الجار األذري 

رغم “متانة” العالقات!
أذربيجـــان دولـــة ذات ســـيادة، ولها حـــق التصرف علـــى أراضيها بمـــا ال يتعارض مع 
مبـــادئ حســـن الجـــوار واحتـــرام قواعد القانـــون الدولي، وهـــذا الحق يعني ســـيادة 
الدولـــة العليـــا المطلقة على إقليمهـــا، وبالتالي فإن ما يتعلق بوجود إســـرائيلي على 
الحـــدود اإليرانيـــةـ  األذريـــة يفترض أنـــه ال يمس إيران في شـــيء وال يعتبر “تغييرا 
جيوسياسيا في المنطقة” كما يعتقد الماللي! مشكلة النظام اإليراني أنه يؤمن فقط 
بمـــا يراه ويعتقـــده، ويريد فرض رؤيته األمنية على الـــدول المجاورة، التي يتعامل 
معها وفق منظور اســـتعالئي ال يعترف بحق هذه الدول في التصرف وفق ما تمليه 
عليهـــا مصالحهـــا الوطنية، واألغرب من ذلك أن المعايير ذاتها التي شـــّخص الماللي 
من خاللها مزاعم الوجود اإلســـرائيلي على الحدود اإليرانية ـ بافتراض صحة ذلك ـ 

هي نفســـها التي يتنكر لها النظام اإليراني في إدارة العالقات مع ســـوريا على سبيل 
المثال، حيث يســـمح لميليشيات الحرس الثوري باالقتراب من الحدود اإلسرائيلية 
مســـتغالً ضعـــف قبضـــة الدولة الســـورية علـــى كامـــل أراضيها، ويتصـــرف وفق هذه 
الظروف الجيوبوليتكية التي أنتجتها األزمة الســـورية، ناهيك عن دعمه العســـكري 
والمـــادي لميليشـــيات “حـــزب هللا” اللبناني وغيرها من التنظيمـــات التي تعتبر ذراعا 
عســـكرية متقدمـــة قـــادرة على خوض حروب وإشـــعال تهديـــدات بالوكالة لمصلحة 

اإليرانيين!
الحقيقـــة أن الالمنطـــق اإليراني ال يبـــرر تصرفات الماللي حيـــال جيرانهم األذريين، 
وإال فإن الالمنطق ذاته لو تم التســـليم به فإنه يصبح من حق إســـرائيل أن تحشـــد 
قواتها على حدود ســـوريا ولبنان، وتقوم باجتياح حدود هاتين الدولتين العربيتين 
لمطاردة ميليشـــيات تابعة إليران التي يعلم الجميع قدر تهديدها لألمن اإلسرائيلي، 
والمؤكد أنني ال أدعو هنا لتصرف إســـرائيلي مماثل على حدودها مع سوريا ولبنان، 
فلســـنا دعـــاة حروب، وال أبـــرر وال أؤيد مثل هـــذه االنتهاكات التي تضـــرب بالقانون 
الدولي عرض الحائط، وتقوض ميثاق األمم المتحدة وتنتهك مبادئها، لكنني أشـــير 
فقط إلى حالة مشـــابهة توضح خطورة الســـلوك اإليراني وتداعياته المحتملة على 

األمن واالستقرار الدوليين. “إيالف”.

سالم الكتبي

الالمنطق اإليراني تجاه إسرائيل )1(

أمن المعلومات... الصالحيات والمخاطر
نســـمع كثيرًا مصطلح “التحول اإللكترونـــي”، وما يصاحبه من إيجابيات كثيرة، 
لكـــن يجـــب أن ال نغفل المخاطر والتحديات التي تواجه المؤسســـات من خالل 
هذا التحول! حيث ال يخلو هذا التحول من التحديات المحيطة بها، ومن أهمها 
التحديـــات األمنيـــة، أو مـــا يطلق عليـــه “أمن المعلومـــات”. هنـــاك جوانب كثيرة 
يجب على المؤسسات مراعاتها في مجال أمن المعلومات لضمان حفظ وتعزيز 
حمايـــة وخصوصيـــة المعلومات، والتي من أهمها “الخلـــل الداخلي”، الذي يكون 
غالبـــًا من الفريـــق التقني أو من لديه الصالحيات الكاملـــة! ودائمًا ما تكون هذه 

المخاطر ضخمة.
العديد من الخروقات األمنية التي شـــهدت خلال داخليا، تكون بســـبب موظفين 
يفترض أن تؤمن المؤسسة على معلوماتها وخصوصياتها لديهم، إال أنهم قاموا 
باســـتغالل هـــذه الصالحيات لدواعي شـــخصية، كفرص وقعت بيـــن أيديهم أو 
لخالفـــات إداريـــة أو غيرها من الحاالت التي يكون الخاســـر األكبر فيها ســـمعة 

األمن التقني للمؤسسة، والذي يعود على مكانتها االقتصادية.
هنـــاك أمثلة كثيرة نســـمعها من حين آلخر ومنهـــا ما أصاب أحد مواقع التواصل 
االجتماعي مؤخرًا من اختراق لعديد من حسابات المشتركين أدى إلى تسريب 
خصوصية معلوماتهم، وما صاحب ذلك من تشكيك بأمن المعلومات ومستوى 
الخصوصيـــة فيهـــا، والذي اتضح بعـــد التحقيق بأن المخترق هـــو أحد موظفي 

المؤسسة نفسها ممن أتيحت لهم الصالحيات التقنية.
ولتجنـــب وقـــوع مثـــل هذه األحداث مـــن المهم تقســـيم وتحديـــد المهمات، كل 
حســـب أدواره المهنيـــة، ففـــي علم أمـــن المعلومات تقســـم الصالحيات حســـب 
األدوار المهنيـــة وليـــس حســـب المســـميات الوظيفيـــة في المؤسســـة، حيث إن 
الخطأ الشـــائع أنه كلمـــا ارتفع موقعه الوظيفي تم إعطـــاؤه صالحيات إضافية! 
ذلـــك ينطبـــق أيضًا علـــى موظفي تقنيـــة المعلومات في المؤسســـات، فال يجب 
إعطاؤهـــم الصالحيـــات المطلقـــة بحجـــة أنهـــا اإلدارة المعنيـــة، فهـــم معنيـــون 

بالتطوير وليس االطالع على كل المعلومات.
فتحديد الصالحيات التقنية لحماية أمن المعلومات ليس بحاجة لتكاليف مالية 
ضخمة وال مهارات تقنية مختلفة، بل الهتمام وعناية بالشكل السليم يمكن من 
خاللها حماية المؤسســـة من التعرض لالختراق الداخلي، وبذلك تحمي ســـمعة 
المؤسســـة وتعزز أمن المعلومات لديها وتحفـــظ خصوصية بياناتها، ما ينعكس 

على سمعتها االقتصادية.
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