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لـــدولـــة  إن  ــوه  ــمـ سـ وقــــــال   
اإلمـــــــــارات الــشــقــيــقــة مــكــانــٌة 
خــاصــة فــي قــلــب كــل مــواطــن 
ــنــــي، وهــــــــذه الـــمـــكـــانـــة  بــــحــــريــ
األخـــّوة  مــعــانــي  أزهـــى  تعكس 
العالقات  تمّيز  الــتــي  الــحــّقــة 
الثنائية، وتجسد عمق أواصر 
بلدينا  بين  واإلخـــاء  المحبة 
أكدت  كما  األشقاء  وأبنائهما 
عــلــيــه الـــمـــواقـــف الــمــشــتــركــة 
سيًرا  الممتد  تاريخنا  طــوال 
ــداد  ــ ــ ــاء واألجـ ــ ــ عـــلـــى نـــهـــج اآلبـ
المستقبل  وامــتــداًدا ألجــيــال 

بإذن اهلل.
 جاء ذلك لدى لقاء سموه 
فــي قصر الــوطــن أمــس أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نــهــيــان ولـــي عهد 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
ــة  ــدولـ ــلــــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة لـ لــ
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمــــــارات 
الــشــقــيــقــة، بــحــضــور عـــدد من 
الوزراء وكبار المسؤولين، في 
ــار الـــزيـــارة الــرســمــيــة التي  إطـ
أبوظبي،  إلى  بها سموه  يقوم 
حـــيـــث نـــقـــل صـــاحـــب الــســمــو 
ــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  الــمــلــكــي ولـ
مجلس الوزراء تحيات جاللة 
الــمــلــك الـــمـــفـــدى إلــــى أخــيــه 
صــاحــب الــســمــو رئــيــس دولـــة 
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمــــــارات 
ــيـــه صـــاحـــب الــســمــو ولــي  وأخـ
عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد 
ــلـــى لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة،  األعـ
ــة  ــه لــــدولــ ــتــ ــات جــــاللــ ــيــ ــنــ ــمــ وتــ
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمــــــارات 

مزيًدا من النماء واالزدهار.
 ونوه سموه بأهمية البناء 
على ما تحقق والدفع بأوجه 
كــافــة مجاالتها  فــي  الــتــعــاون 
نــحــو مـــســـاراٍت أكــثــر تــكــامــاًل، 
بما  اعتزازه  عن  سموه  معرًبا 
يــجــمــع الــبــلــديــن مـــن روابــــط 
عــمــيــقــة راســـخـــة تــســتــنــد إلــى 
تاريخ ممتد قائم على أواصر 
متينة من األخوة، مشيرًا إلى 

بين  الــمــشــتــرك  الـــتـــعـــاون  أن 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن تــعــززه 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
المشتركة والزيارات المتبادلة 

في جميع المجاالت.
 وشـــهـــد صـــاحـــب الــســمــو 
ــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  الــمــلــكــي ولـ
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وصـــاحـــب 
الـــســـمـــو ولـــــي عـــهـــد أبــوظــبــي 
للقوات  األعــلــى  القائد  نائب 
الــمــســلــحــة بـــدولـــة اإلمــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــتــوقــيــع 
على عدد من مذكرات التفاهم 
بين البلدين الشقيقين التي 
ــي تــعــزيــز  بــــدورهــــا ســتــســهــم فـ
التكامل االقتصادي، وتوطيد 
ــة رفــــد  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــات ومـ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــنــمــويــة وخلق  الــقــطــاعــات 
النوعية  الفرص  من  المزيد 
الجميع  وازدهار  لصالح خير 
بــمــا يــدعــم أولـــويـــات وبــرامــج 
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي 
في البلدين، حيث تم التوقيع 
ــن االتـــفـــاقـــيـــات  عـــلـــى عـــــدد مــ
ومـــذكـــرات الــتــفــاهــم وبــرنــامــج 
ــتــــي تــســتــهــدف  تـــنـــفـــيـــذي، والــ
البلدين  بين  الــتــعــاون  تعزيز 
العالي  التعليم  مــجــاالت  فــي 
ومجاالت  المعلمين  وتدريب 
الـــعـــمـــل والــــــمــــــوارد الــبــشــريــة 
ــادل الـــفـــرص  ــ ــبـ ــ ــارة وتـ ــجــ ــتــ والــ
االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة والـــــتـــــعـــــاون 
واالســــتــــثــــمــــار فـــــي مــــجــــاالت 
ــنــــاعــــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  الــــصــ
األوراق  وأســـــواق  الــمــتــقــدمــة، 
والذكاء  البلدين  في  المالية 
ــي فـــــي قـــطـــاعـــي  ــاعــ ــنــ ــطــ االصــ
ــفـــــط والـــــــــغـــــــــاز، واألمـــــــــن  ــ ــنـ ــ الـ
الـــســـيـــبـــرانـــي بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
المجاالت اللوجستية والنقل 
ــاون في  ــعـ ــتـ والـــمـــواصـــالت والـ
الـــمـــجـــاالت الــصــحــيــة وتــغــيــر 
الـــــمـــــنـــــاخ والــــــــدعــــــــم الـــفـــنـــي 

لصناعات المنبع.
 وقد رحب صاحب السمو 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

ــلـــقـــوات الــمــســلــحــة  ــلــــى لـ األعــ
بـــــدولـــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
الرسمية  بــالــزيــارة  الــمــتــحــدة 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ لــــصــــاحــــب الــــســ
ــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس  ولـــ
ــنــــوًهــــا بــالــطــابــع  الــــــــــــوزراء، مــ
األخــويــة  لــلــعــالقــات  المتميز 
الـــتـــي تــجــمــع بــيــن الــبــحــريــن 
واإلمـــــــارات وأهــمــيــة مــواصــلــة 
ــٍق أوســـع،  الـــدفـــع بــهــا نــحــو أفــ
متمنًيا لمملكة البحرين دوام 

التقدم واالزدهار.
 وجـــــــــرى خـــــــالل الـــلـــقـــاء 
العالقات  مسارات  استعراض 
وسبل  اإلمــاراتــيــة  البحرينية 
ــى مــخــتــلــف  ــلــ تـــرســـيـــخـــهـــا عــ
وبــحــث مجمل  الــمــســتــويــات، 

ــام  ــمـ ــتـ االهـ ذات  الـــمـــواضـــيـــع 
المستجدات  وآخر  المشترك 

اإلقليمية والدولية.
وكــــــــــان صـــــاحـــــب الـــســـمـــو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء قــد 
ــي  ــبـ ــوظـ وصـــــــل أمـــــــس إلـــــــى أبـ
ــة دولـــــــــــة اإلمـــــــــــــارات  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ عـ
الشقيقة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
ــة يــلــتــقــي  ــيــ ــمــ فـــــي زيــــــــــارة رســ
خاللها بأخيه صاحب السمو 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد آل 
ــد أبـــوظـــبـــي  ــهـ ــان ولــــــي عـ ــيـ ــهـ نـ
للقوات  األعــلــى  القائد  نائب 
الــمــســلــحــة بـــدولـــة اإلمــــــارات، 
يرافقه عدد من الوزراء وكبار 

ــيـــن، حـــيـــث يــجــري  الـــمـــســـؤولـ
ــات تـــتـــنـــاول  ــثــ ــاحــ ــبــ ــوه مــ ــ ــمـ ــ سـ
الراسخة  األخــويــة  الــعــالقــات 
بــيــن الــبــلــديــن وســـبـــل تــعــزيــز 
ــتــــعــــاون الــثــنــائــي  ــارات الــ ــ ــسـ ــ مـ
فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت بما 

يحقق التطلعات المشتركة.
 وقــــد كــــان فـــي اســتــقــبــال 
سموه لدى وصوله الى مطار 
أبوظبي الدولي أخوه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد 
أبوظبي  عــهــد  ولـــي  نــهــيــان  آل 
للقوات  األعــلــى  القائد  نائب 
الــمــســلــحــة بـــدولـــة اإلمــــــارات 
الشقيقة،  العربية  المتحدة 
ــاب الــســمــو  وعــــــدد مــــن أصــــحــ

والسعادة وكبار المسؤولين.

أدلــى صاحب السمو  وقــد 
ــــي الـــعـــهـــد رئــيــس  الــمــلــكــي ولـ
لــدى وصوله  الـــوزراء  مجلس 

بالتصريح التالي:
 يــســرنــي وأنـــــا أصــــل إلــى 
ــارات  بــلــدي الــثــانــي دولـــة اإلمــ
الشقيقة،  المتحدة  العربية 
في زيارة رسمية ضمن لقاءات 
الترابط  تجسد  التي  األخــوة 
الــــــراســــــخ وعــــمــــق الــــعــــالقــــات 
بــمــا  ــد  ــيـ بـــلـــديـــنـــا، أن أشـ بـــيـــن 
المثمر  الــتــعــاون  إلــيــه  وصـــل 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن 
مـــن مــســتــويــات مــتــقــدمــة من 
بفضل  والــتــنــســيــق  الــتــكــامــل 
رعــايــة ودعـــم حــضــرة صاحب 
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 

ــاهـــل  عـ ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  عـــيـــســـى 
البالد المفدى وأخيه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
الشقيقة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 

حفظهما اهلل.
 إنــي سعيد بــهــذه الــزيــارة 
لــــاللــــتــــقــــاء بـــــأخـــــي صـــاحـــب 
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــو الـــشـ الـــســـمـ
عــهــد  ولــــــي  نـــهـــيـــان  آل  زايـــــــد 
األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
ــة  ــدولـ ــقــــوات الـــمـــســـلـــحـــة بـ ــلــ لــ
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمــــــارات 
الــشــقــيــقــة مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
الــتــشــاور والــتــنــســيــق والــعــمــل 
عــلــى الــدفــع قــدمــًا بــالــتــعــاون 
الــثــنــائــي، ولــمــواصــلــة تــعــزيــز 

األبـــعـــاد  ذات  الــتــكــامــل  آفـــــاق 
االســتــراتــيــجــيــة بــيــن بــلــديــنــا 
والــــوصــــول بــهــا لــلــمــســتــويــات 
المشتركة  الرؤى  التي تحقق 
للبلدين الشقيقين.. وأجدها 
بما  أشــيــد  أن  طيبة  مناسبة 
حققه البلد الشقيق في ظل 
قيادته الحكيمة من إنجازات 
ونهضة تنموية تجاوز صداها 
ــى  ــي إلــ ــمــ ــيــ ــلــ الــــمــــحــــيــــط اإلقــ
العالمية، سائاًل اهلل عز وجل 
اإلمــــــــارات  دولـــــــة  يـــحـــفـــظ  أن 
الشقيقة  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
وعــلــى شعبها  عــلــيــهــا  وُيـــديـــم 
واألمان  األمن  نعمة  الشقيق 
ومــواصــلــة الــتــطــور واالزدهــــار 

تحت قيادتها الحكيمة.
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} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل زيارته دولة اإلمارات ولقاء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات.

نم���و م�س���تمر للعالق���ات المتمي���زة بي���ن البحري���ن والإم���ارات
ول��ي العه��د رئي���س ال��وزراء يبح��ث م��ع اأخي��ه ول��ي عه��د اأب��و ظب��ي م�س��ارات العالق��ات الثنائي��ة

آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
المستويات  أن  الـــــوزراء  مجلس  رئــيــس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
البحرين  التي تجمع مملكة  المتميزة  للعالقات  المتقدمة 
ــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة تــشــهــد نــمــًوا  ــ ودولــــة اإلمــ
على  والنفع  بالخير  يــعــود  بما  الصعد  كــافــة  على  مستمًرا 
البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوًها بما تحظى به العالقات 
الثنائية من اهتماٍم ودعم من حضرة صاحب الجاللة الملك 
وأخــيــه  الــمــفــدى،  الــبــالد  آل خليفة عــاهــل  بــن عيسى  حــمــد 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.

�س�موه: لالإم�ارات ال�س�قيقة مكان�ٌة خا�س�ة ف�ي قل�ب كل مواط�ن بحرين�ي »»
م��ح��م��د ب����ن زاي������د ي���ن���وه ب���ال���ط���اب���ع ال��م��ت��م��ي��ز ل���ل���ع���اق���ات الأخ�����وي�����ة ال���ت���ي ت��ج��م��ع ««

ب����ي����ن ال����ب����ح����ري����ن والإم�������������������ارات واأه�����م�����ي�����ة ال������دف������ع ب����ه����ا ن����ح����و اأف����������ق اأو������س�����ع

كتب: علي عبداخلالق

تصوير: روي ماثيوس

كـــشـــف األمــــيــــن الــــعــــام لــمــجــلــس 
د. محمد  والـــمـــزايـــدات،  الــمــنــاقــصــات 
ــــاق مــنــاقــصــة نــظــام  ــزاد، عــــن إطــ ــهــ بــ
وذلك  أسبوع،  خــال  رقمي  مشتريات 
ــة الـــشـــامـــلـــة  ــتــ ــمــ لـــانـــتـــقـــال مـــــن األتــ
ــلـــة، فــــي نــظــام  ــى الـــرقـــمـــنـــة الـــشـــامـ ــ إلـ
ذلك  جــاء  والــمــزايــدات.  المناقصات 
األوســط  الــشــرق  هــامــش مؤتمر  على 
للمشتريات في دورته الخامسة والتي 

انطلقت أعماله أمس.
مــؤشــرات قياس  توافقت  وأوضـــح، 
الــمــؤشــرات  مــع  الــمــجــلــس  فــي  األداء 
ــي تـــوفـــيـــر  ــ ــم فــ ــ ــاهـ ــ ــا سـ ــمــ الـــــدولـــــيـــــة مــ
 60 ليبلغ  الــمــنــاقــصــة  عــمــر  مــتــوســط 
يــومــًا، أمـــا مــع طـــرح نــظــام مشتريات 
رقــمــي فــمــن الــمــتــوقــع أن يــقــلــص 50 
يومًا إضافية من خال إعادة هندسة 
عـــدد مــن اإلجــــــراءات، وذلـــك تماشيًا 
فـــي تنفيذ  الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــود  ــع  مـ
استراتيجية التحول الرقمي لمملكة 
الــبــحــريــن وتــوظــيــف تــقــنــيــات الــذكــاء 
االصطناعي، إذ يعكف المجلس على 
إنهاء اإلجراءات الازمة لانتقال من 
األتمتة الشاملة إلى الرقمنة الشاملة 

في جيلها الرابع.
مـــجـــلـــس  ــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ أن  وأكــــــــــــد 
المناقصات والمزايدات شهدت خال 
النصف األول من العام الجاري، ترسية 
تبلغ  بقيمة  حكومية  مناقصة   100
28.8 مليون دينار لصالح المؤسسات 
منها  استفاد  والمتوسطة،  الصغيرة 
ــتـــوســـطـــة.  ومـ صـــغـــيـــرة  مـــؤســـســـة   72
ــــان عن  ــاف بــــهــــزاد، ســيــتــم االعــ ــ وأضــ

الـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــقــبــلــة 
ــادم، مـــؤكـــدًا أن الــجــائــحــة  ــقــ ــام الــ ــعـ الـ
ــرت  أربـــكـــت الــكــثــيــر مـــن األعـــمـــال وأثــ
مشيرًا  القطاعات،  مــن  العديد  على 
بعض  بتأجيل  قــام  المجلس  أن  الــى 
المبادرات التي كان يود طرحها وقدم 
أخرى حسب أولويتها وأهميتها. وقال 
»اليوم لدينا عدة مبادرات للمؤسسات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، بــعــضــهــا تم 
تنفيذها وأخــرى سيتم االعــان عنها 
الحقًا«. ولفت إلى أن عددا كبيرا من 
الشركات المتوسطة والصغيرة يمكن 
أن تستفيد من شهادة األفضلية لكن 
النظام  فــي  تسجل  لــم  أنها  المشكلة 
ــتـــرونـــي لــتــســجــيــل الــمــؤســســات  ــكـ اإللـ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، لــذلــك نحث 
ـــذ  ــى الــــمــــبــــادرة واألخـــ ــلـ ــات عـ ــركــ ــشــ الــ

بالزمام للتسجيل في نظام الوزارة.
ــًا خـــال  ــضــ ــن الـــمـــجـــلـــس أيــ ــلــ وأعــ
المؤتمر عن إصدار الدليل اإلرشادي 
يــهــدف  والـــــــذي  األول  الــديــنــامــيــكــي 
ــراءات الــمــنــاقــصــات  ــ ــ إلــــى تــبــســيــط إجـ
مستدام،  مؤسسي  بشكل  والمزايدات 
الــعــمــل لتطوير  تــكــامــل  بـــاكـــورة  ــي  وهـ
في  والمزايدات  المناقصات  إجــراءات 
من  فاعلة  بمشاركة  البحرين  مملكة 
الجهات المتصرفة، وتمهيدًا لمأسسة 

التحول الرقمي السلس.
وخـــــال افـــتـــتـــاح الــمــؤتــمــر ألــقــى 
رئيس مجلس المناقصات والمزايدات 
آل خليفة  خـــالـــد  ــن  بـ نـــايـــف  الــشــيــخ 
كلمة أكد خالها أن مملكة البحرين 
تمكنت وهلل الحمد من مواكبة تبعات 
بأقل  تحدياتها  على  والتغلب  الوباء 
الخسائر، مما أبقى على زخم العجلة 
االقتصادية والقطاعات الحيوية، مع 
في  والبناء  التطوير  خطى  مواصلة 

كافة األصعدة.
وأضـــــــــاف: »نـــجـــتـــمـــع بـــعـــد قـــرابـــة 
االستثنائية  الـــظـــروف  مــن  الــعــامــيــن 
فيروس  خّلفها  التي  التبعات  نتيجة 
عالمية  إلــى جائحة  وتــحــولــه  كــورونــا 
باقتصاديات  أضــرارًا جسيمة  ألحقت 
ومــجــتــمــعــات الــمــنــطــقــة والــعــالــم بما 
فــي ذلــك خــطــوط اإلمـــداد والتموين 
مقرونة  كــورونــا  جائحة  عن  الناجمة 
مع الطفرة الكبيرة في الطلب تحتم 
علينا مسؤولية إيجاد حلول عبر هذه 
المحافل«، الفتًا إلى أن هذه التبعات 
األولــويــات  ترتيب  فــرصــة إلعـــادة  تعد 
والتوجه بصورة متسارعة أكثر من أي 
األتمتة  التحول من  إلــى  وقــت مضى 
الشاملة إلى الرقمنة الشاملة، والذي 

المعلومات  فــي  االستثمار  شــأنــه  مــن 
ــغـــال  ــتـ ــاء االصـــطـــنـــاعـــي واسـ ــ ــذكــ ــ والــ

الموارد بالصورة المثلى.
وأعرب عن أن يثمر هذا الملتقى 
الـــســـنـــوي الـــهـــام الـــــذي يــجــتــمــع فيه 
نــخــبــة مــن الــخــبــراء والــمــهــتــمــيــن في 
بالتوصيات  بــالــخــروج  الــمــجــال  هـــذا 
وتطبيقية  فــكــريــة  اســهــامــات  لــتــكــون 
تــجــاوز  بغية  الــرقــمــي  للتحول  تمهد 
المعوقات في مجال ساسل التوريد، 
مــخــتــتــمــًا كــلــمــتــه بـــالـــشـــكـــر لــجــمــيــع 
المشاركين والمتحدثين، كما نتوجه 
بالتحية والشكر إلى كل من ساهم في 

إعداد وانعقاد هذا المؤتمر.
ــفــــاءة  ــكــ ــيــــم الــ ــلــــى قــ وارتــــــــكــــــــازًا عــ
والـــشـــفـــافـــيـــة فــــي الـــعـــمـــل الــمــؤســســي 

ــــس الــــمــــنــــاقــــصــــات  ــلـ ــ ــجـ ــ يــــــــواصــــــــل مـ
والمزايدات سعيه الدائم لتبني أفضل 
الــمــمــارســات فــي مــجــال الــمــنــاقــصــات 
والـــمـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة مـــن أجــل 
قــيــمــة مــضــافــة  تــقــديــم خـــدمـــات ذات 
لــلــشــركــاء مـــن الـــجـــهـــات الــمــتــصــرفــة 
والموردين والمقاولين، لذا تركز عمله 
األداء  مؤشرات  تحسين  على  مؤخرًا 
والمزايدات،  المناقصات  عمليات  في 
والتي من شأنها تحسين مركز مملكة 
ــرات الـــدولـــيـــة،  ــؤشـ ــمـ ــي الـ الــبــحــريــن فـ
ــر خـــطـــط الـــمـــشـــتـــريـــات  ــشـ ــا تــــم نـ ــمـ كـ
وزارات  )مـــــن  الـــمـــتـــصـــّرفـــة  لــلــجــهــات 
وهــيــئــات وشـــركـــات حــكــومــيــة( والــتــي 
المناقصات  تنظيم  لــقــانــون  تخضع 
والمبيعات  والمشتريات  والــمــزايــدات 

الحكومية.
وتــضــمــنــت فــعــالــيــات الــيــوم عقد 
رئيسيين،  عدة جلسات في محورين 
بناء  ــول  حـ يــتــمــحــور  األول  الــمــحــور 
أما  الــقــادم،  الجيل  مشتريات  فريق 
الـــمـــحـــور الـــثـــانـــي فــيــتــمــحــور حـــول 
لتحسين  المحليين  الموردين  دعــم 
رئيس  افتتح  كما  المشتريات،  أداء 
مــجــلــس الــمــنــاقــصــات والـــمـــزايـــدات 
ــة الــــثــــالــــثــــة مــــــن مـــعـــرض  ــخــ ــســ ــنــ الــ
حيث  للمشتريات  األوســــط  الــشــرق 
أحدث  من  عــدد  على  الضوء  يسلط 
الــمــنــتــجــات والــحــلــول الــمــبــتــكــرة في 
ــال الـــمـــشـــتـــريـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  مـــجـ
واالستخدام االستراتيجي للمصادر، 
اإلنــفــاق،  وإدارة  التصنيفات،  وإدارة 

والــتــحــول الــرقــمــي والـــمـــزيـــد، حيث 
يـــجـــمـــع بـــيـــن الــــخــــبــــراء الـــدولـــيـــيـــن 
والهيئات  التقنية  الحلول  ومقدمي 
في  المصلحة  وأصحاب  التنظيمية 
أنظمة  أحــدث  الستعراض  الصناعة 
مع  يتناسب  بما  الذكية  المشتريات 

أفضل الممارسات العالمية.
انطاق  مــن  األول  الــيــوم  وشــهــد 
الــمــؤتــمــر اســتــعــراض دراســــة بحثية 
للجيل  الـــجـــاهـــزيـــة  »مـــــدى  بـــعـــنـــوان 
بالشراكة  الرابع للمشتريات«، وذلك 
بين مجلس المناقصات والمزايدات 
والدكتور حمد الكعبي أستاذ مساعد 
وسيد  التطبيقية  الــعــلــوم  بــجــامــعــة 
محمد الهاشمي المستشار الرئيسي 

لشركة األنظمة والحلول.

يقل�ص 50 يوما من متو�صط عمر املناق�صة.. »املناق�صات واملزايدات«:

ط���رح مناق�س���ة نظ���ام �لم�س���تريات �لرقم���ي خ���ال �أ�س���بوع 
ح��ك��وم��ي��ة م��ن��اق�����ص��ة   100 م����ن  ا����ص���ت���ف���ادت  وم��ت��و���ص��ط��ة  ���ص��غ��ي��رة  م��وؤ���ص�����ص��ة   72

�إ�سد�ر �لدليل �الإر�سادي �لديناميكي �الأول.. و�إعان �ال�ستر�تيجية �لجديدة �لعام �لمقبل 

} د. محمد بهزاد.} الشيخ نايف بن خالد.

ــارة  ــجـ ــة تـ ــرفــ ــيــــس غــ أشـــــــاد رئــ
عبداهلل  سمير  البحرين  وصناعة 
نــــاس، بــالــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
واالقتصادية التاريخية والعريقة 
الـــتـــي تـــربـــط مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
اإلســامــيــة،  باكستان  بجمهورية 
مؤكدًا تطلع الغرفة إلى زيادة آفاق 
التجارة البينية بين البلدين من 
المشتركة  المشاريع  إقامة  خال 
ــلـــى زيــــــــادة حــجــم  والـــتـــشـــجـــيـــع عـ
التبادل التجاري وتبادل الزيارات 
السيما  االقتصادية،  الوفود  بين 
ــفــــرص  فــــي ظــــل الـــمـــقـــومـــات والــ
االستثمارية الواعدة بين البلدين 
ــيـــن، جـــــاء ذلـــــك خـــال  الـــصـــديـــقـ
اســتــقــبــالــه بــبــيــت الــتــجــار محمد 
باكستان  جــمــهــوريــة  سفير  أيـــوب 
اإلسامية بحضور عضو مجلس 
سلمان  بنت  هند  الشيخة  اإلدارة 
بـــأعـــمـــال  ــم  ــائــ ــقــ والــ خـــلـــيـــفـــة،  آل 
ــيـــذي الـــدكـــتـــور  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ

عبداهلل السادة. 

ــتــــعــــرض رئـــيـــس الــغــرفــة  واســ
عددًا من التصورات والمقترحات 
برفع  المساهمة  شأنها  من  التي 
منها  البينية،  الــتــجــارة  مــعــدالت 
وإقامة  التجارية  الــزيــارات  تبادل 
االجـــتـــمـــاعـــات الـــثـــنـــائـــيـــة لــبــحــث 
وتــذلــيــل الــعــقــبــات بــاإلضــافــة إلــى 
المشتركة  االقتصادية  الفعاليات 
ــريـــف والـــــتـــــرويـــــج لـــفـــرص  ــعـ ــتـ ــلـ لـ
البلدين  في  المتاحة  االستثمار 
به  تتميز  مــا  مــؤكــدًا  الصديقين، 
المملكة  في  االستثمارية  البيئة 
عديدة  وتسهيات  مــحــفــزات  مــن 
تـــمـــنـــحـــهـــا لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، كــمــا 
المدربة  العاملة  بــاأليــدي  تتميز 
ــفــــاض الــكــلــفــة  ــخــ والــــمــــاهــــرة وانــ
مهمة  بــوابــة  وُتعتَبر  التشغيلية، 

لدخول أسواق المنطقة.
»الــــغــــرفــــة«  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــار 
كممثل للقطاع الخاص على اتم 
الشراكة  فرص  لبحث  االستعداد 
جمهورية  مع  التجارية  والتعاون 

باكستان واستقطاب االستثمارات 
وتــبــادل الــخــبــرات بــهــدف تحقيق 
ــاســـب لــلــقــطــاع  ــكـ ــمـ ــزيــــد مــــن الـ مــ

الخاص واالقتصاد الوطني.
مـــــن جـــانـــبـــه أعــــــــرب مــحــمــد 
باكستان  جــمــهــوريــة  سفير  أيـــوب 
اإلسامية، عن اعتزازه بالصداقة 

بين البحرين وباكستان وبالتقارب 
الجغرافي والثقافي واالجتماعي 
والديني بين البلدين الصديقين 
ــًا عــلــى  ــيـ ــابـ والـــــــذي يــنــعــكــس إيـــجـ
البحريني  التعاون  متانة عاقات 
واالرتــقــاء  المشترك  الباكستاني 
كما  التجاري،  التبادل  بمعدالت 

التنموية  الــمــشــاريــع  عــن  تــحــدث 
فــــي بــــــاده وشــــــدد عـــلـــى الـــفـــرص 
ــن  ــاالت األمــ ــجــ ــي مــ ــة فــ ــاريـ ــجـ ــتـ الـ
الـــغـــذائـــي والـــســـيـــاحـــة، وإمــكــانــيــة 
واالســتــثــمــارات  الــتــجــارة  تنشيط 
ــادة الــتــعــاون االقــتــصــادي بين  وزيــ

البلدين الصديقين.

غرف�ة �لبحري�ن تبحث تن�س�يط �لتب�ادل �لتجاري مع باك�س�تان

أعلنت إنوفست أمس نتائجها المالية 
فــقــد سجلت   ،2021 لــعــام  الــثــالــث  لــلــربــع 
المجموعة صافي ربح لمساهمي الشركة 
مــقــارنــة  أمــريــكــي  دوالر  ألـــف   12 بــلــغ  األم 
أمريكي لنفس  ألف دوالر  بربح قدره 420 
الفترة من عام 2020، أي انخفاض بنسبة 
عائد  تسجيل  تم  عليه  وبناء   .%97 قدرها 
ســنــت   0.004 ــد  ــ ــواحـ ــ الـ لــلــســهــم  طـــفـــيـــف 
أمــريــكــي مــقــارنــة بــربــح قـــدره 0.140 سنت 
أمريكي للربع الثالث من عام 2020، حيث 
يـــعـــزى هــــذا االنـــخـــفـــاض الــنــســبــي بشكل 
أساسي إلى انخفاض االيرادات من قطاع 
اإلنشاءات واالستثمارات العقارية الناجم 
المباني  أجــرة  ايــــرادات  فــي  انخفاض  عــن 
التشغيلية  الخسارة  صافي  أما  السكنية. 
أمريكي  دوالر  ألــف   2 فقد سجلت خسارة 
مقارنة بربح 329 ألف دوالر أمريكي لنفس 
السبب  لنفس  الماضي  العام  من  الفترة 

اعاه فيما يتعلق باإليرادات مع انخفاض 
إيجابي جوهري في المصاريف من 2.70 
مليون   1.82 إلـــى  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون 
كما  تقريبا.   %32 بنسبة  أي  أمريكي  دوالر 
انخفضت اإليرادات التشغيلية بنسبة %39 
أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون   1.82 إلـــى  لــتــصــل 
الــثــالــث مـــن 2021 مــقــارنــة  الـــربـــع  لــفــتــرة 
العام الماضي والبالغة  بنفس الفترة من 

3.00 مايين دوالر أمريكي. 
أما فيما يتعلق باألداء المالي لألشهر 
التسعة األولى من عام 2021 فقد سجلت 
ــافـــي خــــســــارة لــمــســاهــمــي  الــمــجــمــوعــة صـ
دوالر  مــلــيــون   )1.66( بــلــغ  األم  الــشــركــة 
مايين   5.21 قــدره  بربح  مقارنة  أمريكي 
بلغ  وبناء عليه  لعام 2020.  أمريكي  دوالر 
النصيب األساسي والمخفض للسهم في 
لفترة  الواحد  للسهم  األم  الشركة  خسارة 
األشهر التسعة األولى من السنة الحالية 

قدره  بربح  مقارنة  أمريكي  سنت   )0.56(
من  الفترة  نفس  عن  أمريكي  سنت   1.75
ــذا االنــخــفــاض  ــام 2020 حــيــث يــعــزى هـ عـ
نتيجة  أربـــاح مسجلة  إلــى  أســاســي  بشكل 
تــســويــة مـــع أحــــد الــمــســتــثــمــريــن وعــكــس 
في  المسجلة  المدينة  للذمم  مخصص 
ــى مـــن الــعــام  ــ فــتــرة األشـــهـــر الــتــســعــة األولـ
الــمــاضــي، وكــذلــك انــخــفــاض الــدخــل من 
أما  العقارية.  واالستثمارات  البناء  عقود 
سجل  فــقــد  التشغيلية  الــخــســائــر  صــافــي 
ارتــفــاعــا بــنــســبــة 330 لــتــصــل إلـــى خــســارة 
لفترة  أمريكي  دوالر  مليون   1.80 قــدرهــا 
ــن عــــام 2021  ــر الــتــســعــة األولــــــى مـ ــهـ األشـ
ألـــف دوالر  قـــدرهـــا 419  بــخــســارة  مــقــارنــة 
ذلــك  يــنــســب  لـــعـــام 2020 حــيــث  أمـــريـــكـــي 
ــاب الــــمــــذكــــورة أعـــــــاه عــــاوة  ــ ــبـ ــ ــى األسـ ــ إلــ
ــرى. وقــد  ــ عــلــى انــخــفــاض اإليــــــرادات األخـ
لفترة  التشغيلية  االيــــرادات  إجمالي  بلغ 

 4.61 2021م  عــــام  فـــي  الــتــســعــة  األشـــهـــر 
مــايــيــن دوالر أمــريــكــي، بــانــخــفــاض قــدره 
دوالر  مــايــيــن   7.61 بمبلغ  مــقــارنــة   %39

أمريكي المسجل في عام 2020.
وعــلــى صــعــيــد الــمــركــز الـــمـــالـــي، فقد 
بــلــغ إجــمــالــي حـــقـــوق مــســاهــمــي الــشــركــة 
األم 140.64 مليون دوالر أمريكي لألشهر 
التسعة األولى من السنة الحالية مقارنة 
بـ141.62 مليون دوالر أمريكي بنهاية عام 
2020. أما اجمالي األصول الموحدة فقد 
الــفــتــرة  نــفــس  زيــــادة طفيفة خـــال  شــهــد 
أمريكي  دوالر  مليون   243.21 إلــى  لتصل 
أمــريــكــي  بـــــــ241.43 مــلــيــون دوالر  مــقــارنــة 
بنهاية عام 2020 لتشكل السيولة النقدية 
 27.85 إلـــى  لــتــصــل   %11 نسبته  مــا  مــنــهــا 
مليون   23.40 مــن  أمــريــكــي  دوالر  مــلــيــون 
دوالر أمريكي كما في نهاية عام 2020، أي 

زيادة بنسبة قدرها %19. 

»�إنوف�س���ت« تعل���ن نتائجه���ا �لمالي���ة للرب���ع �لثال���ث م���ن �لع���ام

ــبــــحــــريــــن  ــــك الــ ــنـ ــ ــن بـ ــ ــلــ ــ أعــ
والكويت تقديمه عرضا مميزا 
لتمويل شراء الفلل في مشروع 
ديــــرة الــعــيــون الــســكــنــي، وذلــك 
 ،%3.25 تنافسي  فائدة  بمعدل 
وبدون دفعة أولى، وبدون رسوم 
أيــضــا،  تقييم  رســـوم  أو  ــة  ــ إداريـ
إلى جانب قرض إضافي يصل 

إلى 15000 دينار للتأثيث.
ويـــــقـــــدم بــــنــــك الـــبـــحـــريـــن 
والكويت هذا العرض التمويلي 
حـــصـــريـــا لـــعـــمـــاء الـــبـــنـــك مــن 
الراغبين بشراء وتملك الفلل 
الثالثة  للمرحلتين  السكنية 
ــرة  ــ والــــرابــــعــــة مــــن مــــشــــروع »ديـ
الــعــيــون«، حــيــث تــم طـــرح أكثر 
للبيع  وحــدة سكنية   1000 من 
ــن تــنــطــبــق  ــذيــ لــلــمــواطــنــيــن الــ
»مزايا«  برنامج  شــروط  عليهم 

للسكن االجتماعي.
ويــســتــقــبــل مـــوظـــفـــو بــنــك 
الراغبين  والــكــويــت  الــبــحــريــن 

العيون«  »ديــرة  التملك في  في 
ــي مــنــصــة بــمــوقــع الــمــشــروع  فـ
لتقديم  وذلك  المحرق،  بديار 
شرح أوفى عن المزايا الفريدة 
لـــــهـــــذا الــــــعــــــرض الـــتـــمـــويـــلـــي 

االستثنائي.
الدكتور عادل سالم،  وقال 
مدير عام الخدمات المصرفية 
ــي بـــنـــك الــبــحــريــن  لــــألفــــراد فــ
والـــكـــويـــت »يـــأتـــي تــقــديــم بنك 
ــذا  ــهـ الــــبــــحــــريــــن والـــــكـــــويـــــت لـ
ــار  ــعـــرض الــتــمــويــلــي فـــي إطـ الـ
شراكته الراسخة والمثمرة مع 
اإلسكان.  وبنك  اإلسكان  وزارة 
وقد جرى تصميم هذا المنتج 
على  بــنــاء  الــجــديــد  التمويلي 
ــلــــة  ــــك الــــطــــويــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرات الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ خـ
الــمــتــراكــمــة فــي مــجــال تقديم 
خدمات التمويل اإلسكانية في 
يلبي  وبــمــا  الــبــحــريــن،  مملكة 
عماء  من  الكثيرين  تطلعات 
ــرام، ومــســاعــدتــهــم  ــكــ الــبــنــك الــ

على تملك منزل أحامهم من 
متكاملة  حــزمــة  تقديم  خــال 
من التمويل الميسر ال تشمل 
شراء المنزل فقط، بل تأثيثه 
ــا يــضــمــن  ــمــ أيــــــضــــــا، وذلـــــــــك بــ
ــة واســتــقــرار كــامــلــيــن لهم  راحــ

وألسرهم«.

ف�ئدة تن�ف�ضية وقر�ص �إ�ض�يف للت�أثيث

عر�سا ي��ق��دم  و�ل���ك���وي���ت«  »�ل��ب��ح��ري��ن 

ممي�ز� لتم��ويل �س��ر�ء ف��لل »دي�رة �لعي�ون«

} د. عادل سالم.

اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
أن مكتب األمانة الفنية لمكافحة الممارسات 
التعاون  لمجلس  الدولية  التجارة  في  الضارة 
التحقيق ضد  بــدأ  قد  العربية  الخليج  لــدول 
منتج  من  السعودية  العربية  المملكة  واردات 
بــولــيــمــرات الــفــائــقــة االمــتــصــاص والــمــنــدرجــة 
التعرفة  من   )390690( الجمركي  البند  تحت 
الــتــعــاون  مجلس  لـــدول  الــمــوحــدة  الجمركية 
لدول الخليج العربية، ذات المنشأ أو المصدرة 
من كل من الصين، اليابان، بلجيكا، سنغافورة، 

كوريا وفرنسا. 
األطراف  أجل حماية جميع  وعليه، ومن 

مــســتــورديــن  مـــن  الــمــصــلــحــة  أو  الــعــاقــة  ذوي 
تـــدعـــو وزارة  الــبــحــريــن،  بــمــمــلــكــة  ومــصــّنــعــيــن 
المستوردين  والــســيــاحــة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة 
الجمركي  للبند  وفقًا  للمنتجات  والمصّنعين 
الــمــذكــور أعــــاه والـــذيـــن يــرغــبــون بــالــمــشــاركــة 
كأطراف  أنفسهم  يعلنوا عن  أن  التحقيق  في 
أقــصــاه  فــي مــوعــد  بــالــتــحــقــيــق، وذلــــك  معنية 
االســتــمــارات  مــلء  ثــم  ومــن   ،2021 نوفمبر   14
ــتـــي ســيــتــم ارســـالـــهـــا إلــى  الــخــاصــة بـــذلـــك والـ
ــا عــلــى الــبــريــد  ــهـ ــالـ ــراف الــمــعــنــيــة، وإرسـ ــ ــ األطـ
موعد  في  وذلــك   tsad@gccsg.org اإللكتروني 

أقصاه 40 يوما من تاريخ استام االستبيان.

»�لتجار« تبد�أ تحقيق مكافحة �الإغر�ق �سد و�رد�ت 

�ل�سعودية من من�ت�ج ب�ولي�مر�ت �لفائقة �المت�سا�ص
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والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيــ ــاد  أشــ
االجــتــمــاعــيــة الــســيــد جــمــيــل بن 
ــدان بــتــوقــيــع  ــيـ ــمـ مــحــمــد عـــلـــي حـ
ــرة الـــتـــفـــاهـــم بـــيـــن مــمــلــكــة  ــ ــذكـ ــ مـ
العربية  االمــارات  ودولــة  البحرين 
الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة فـــي مــجــال 
ــاون الــفــنــي وتــنــمــيــة  ــعـ ــتـ تــعــزيــز الـ
الموارد البشرية، والتي جاءت في 
الــرســمــيــة لصاحب  الـــزيـــارة  إطــــار 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مــجــلــس الـــــوزراء لــدولــة اإلمــــارات 
ــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة،  ــمـ ــة الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
من  انطالقًا  تأتي  أنها  إلــى  الفتًا 
الــعــالقــات األخــويــة الــقــائــمــة بين 
المبادرة  أن هذه  البلدين، معتبرًا 
الــمــشــتــركــة تـــرّســـخ أطــــر الــتــعــاون 
الفني وتنظيم العالقات العمالية 
ــادل الـــخـــبـــرات  ــبــ ــي ذلـــــك تــ بـــمـــا فــ
ــي مــجــال  ــارب الـــــرائـــــدة فــ ــجــ ــتــ والــ
تــحــســيــن بــيــئــة الـــعـــمـــل وتــطــويــر 
وتسوية  المهنية  السالمة  مبادئ 

المنازعات والشكاوى العمالية.
ــه بــمــوجــب  ــد حــمــيــدان أنــ ــ وأكـ
الــتــفــاهــم الــمــبــرمــة بين  مـــذكـــرة 
العمل  وزارة  في  ممثلة  البحرين، 
واإلمــارات  االجتماعية،  والتنمية 
البشرية  الموارد  وزارة  في  ممثلة 
ــيـــن فــــي مـــجـــالـــي الــعــمــل  ــتـــوطـ والـ
سيتم  الــبــشــريــة،  الـــمـــوارد  وتنمية 
مجال  في  القائم  التعاون  تعزيز 
تـــطـــويـــر الـــتـــشـــريـــعـــات الـــوطـــنـــيـــة 
وتــنــظــيــم الـــعـــالقـــات بــيــن أطــــراف 
ظروف  تحسين  فيها  بما  اإلنتاج 

الـــعـــمـــل واشـــــتـــــراطـــــات الـــســـالمـــة 
ــة  ــويــ ــيــــة وتــــســ ــنــ والـــــصـــــحـــــة الــــمــــهــ
ــات الــعــمــالــيــة الـــفـــرديـــة  ــازعـ ــنـ ــمـ الـ
العمالي،  والتفتيش  والجماعية 
إلــــــــى جـــــانـــــب شــــــــــروط تــســجــيــل 
وتـــوظـــيـــف الــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل، 
ــات الــــتــــدريــــب وإعــــــــادة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ومـ
تــأهــيــل الــقــوى الــعــامــلــة والـــمـــوارد 
ــك  ــذلــ ــة الــــوطــــنــــيــــة، وكــ ــريــ ــشــ ـــبــ الـ
وتوفير  التسويق  وبــرامــج  خطط 
للباحثين  الــوظــيــفــيــة  الـــشـــواغـــر 
ــز الــمــقــدمــة  ــوافــ ــحــ ــن عـــمـــل والــ عــ
التأمين  ونظم  العمل،  ألصــحــاب 
النظم  الــى  إضــافــة  التعطل،  ضــد 
بتنظيم  المتعلقة  والــتــشــريــعــات 
ــة الـــمـــنـــزلـــيـــة،  ــالـ ــمـ ــعـ ــدام الـ ــقــ ــتــ اســ
توظيف  واشـــتـــراطـــات  وإجـــــــراءات 
فضاًل  الــوافــدة،  المؤقتة  العمالة 
اإلحــصــاءات  لتبادل  الــتــعــاون  عــن 
ومـــؤشـــرات ســـوق الــعــمــل ووســائــل 

نشرها.
وتـــقـــضـــي مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم 
بــــتــــبــــادل زيــــــــــــارات الــــــوفــــــود بــيــن 

الـــبـــلـــديـــن بـــهـــدف الـــتـــعـــرف عــلــى 
وتبادل  المطبقة  التجارب  أحــدث 
الخبرات، وتقديم المشورة الفنية 
المعلومات  بــأحــدث  واالســتــعــانــة 
الخاصة  اإلحصائية  والمؤشرات 
ــوق الــــعــــمــــل، والــــمــــنــــشــــورات  ــ ــسـ ــ بـ
واإلصدارات العلميـة والتشريعات 
والبرمجيات  الحديثة  القانونية 
اإللكترونية، وإنشاء ربط إلكتروني 
ــة  ــ ــامـ ــ ــات وإقـ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ ــادل الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
وكذلك  بعد،  عن  التدريب  برامج 
موحدة  مــواقــف  التــخــاذ  التنسيق 
ــيـــة، وتــعــزيــز  فـــي الــمــحــافــل الـــدولـ
الجهود إلبراز تجارب البلدين في 
الــمــوارد  وتنمية  الــعــمــل  مــجــاالت 
ــم فــي  ــ ــدعـ ــ ــبــــشــــريــــة، وتـــــبـــــادل الـ الــ
الــتــرشــيــحــات الــتــي يــقــدمــهــا أحــد 
الطرفين للمناصب أو العضويات 
والدولية،  اإلقليمية  الهيئات  في 
القوى  انتقال  تشجيع  عن  فضاًل 
الــعــامــلــة بــيــن الــبــلــديــن ومــعــامــلــة 
القوى العاملة من الطرف اآلخر 

معاملة المواطن.

ــاذة فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح  ــتــ أشـــــادت األســ
مملكة  بين  التفاهم  مــذكــرة  بتوقيع  الصحة  وزيـــرة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
الطبي  والمخزون  الصحية  المجاالت  في  للتعاون 
الزيارة الرسمية  البلدين، التي جاءت في إطار  بين 
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حمد 
لدولة  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة 
مــعــربــًة عن  الشقيقة،  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة  ــارات  ــ اإلمـ
التي  الصحية  االتفاقيات  بتوقيع  الكبير  اعتزازها 
المزيد  إلى  الطرفين  بين  الثنائي  التعاون  ستنقل 

من التطور والنماء للبلدين الشقيقين.
الوفد  الــوزيــرة ضمن  ذلــك خــالل مشاركة  جــاء 
المرافق لسموه لدى زيارته لدولة االمارات العربية 
التفاهم  تــوقــيــع مــذكــرة  إن  قــالــت  الــمــتــحــدة، حــيــث 
والعالقات  الوثيقة  األخوية  للروابط  يأتي تجسيًدا 
من  والتي  الشقيقين  البلدين  تجمع  التي  المتينة 
البلدين  بين  المشتركة  التطلعات  تعزز  أن  شأنها 
إلى  مشيرًة  الصحي،  التعاون  مجال  في  وخصوصًا 
أن التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات يعكس الحرص 
على تعزيز أواصر التعاون، ويحقق الرؤى المشتركة 

للبلدين الشقيقين.
لهذه  المهم  الـــدور  عــن  الصحة  وزيـــرة  وكشفت 
الخطوات التعاونية على صعيد التطوير والتنسيق 
مذكرة  أن  مبينًة  الشقيقين،  البلدين  بين  والتعاون 
المجاالت الصحية  التعاون في  التفاهم قد شملت 
بــيــن الــبــلــديــن مـــن خــــالل وضــــع مــنــظــومــة دوائـــيـــة 
والعمل  ومصادرها،  األدويــة  جودة  لمراقبة  مشتركة 
ترميز  وخلق  الــدوائــيــة،  المصطلحات  توحيد  على 
ووضــع  الــدوائــيــة،  البيانات  لقائمة  مــوحــد  خليجي 
المعايير البيئية واللوجستية إلدارة مخازن األدوية 
من  للحد  مشتركة  آلية  ووضــع  جودتها،  يكفل  بما 
حال  في  توريدها  على  والعمل  األدويــة  في  النقص 

نقصانها.
ــّوهـــت وزيـــــرة الــصــحــة بــأهــمــيــة الــتــنــســيــق ما   ونـ
وتعزيز  الــمــشــتــرك،  الــتــعــاون  لتطوير  البلدين  بين 
بالمجال  المتبادل  الدعم  في  للمساهمة  المساعي 
الطبي، وتعزيز التباحث بين البلدين لتوفير فرص 
بالمؤسسات  المتعلقة  والــتــجــارب  الــخــبــرات  تــبــادل 
بما  الصحية  الخدمات  وتطوير  وإدارتــهــا،  الصحية 

يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــخ سـ ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
ــيــــس  الــــرئــ خـــلـــيـــفـــة  آل  مــــحــــمــــد 
ــي  ــنـ ــوطـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــركـــز الـ
ــبـــرانـــي مــــا وصــلــت  ــيـ لــــأمــــن الـــسـ
إلــيــه الــعــالقــات الــتــي تــربــط بين 
اإلمـــارات  ودولـــة  البحرين  مملكة 
مستويات  مــن  المتحدة  العربية 
متقدمة، منوهًا بمسارات التعاون 
الثنائي بين البلدين وبخاصة ما 
بأمن  الــخــاص  بالتنسيق  يتعلق 

المعلومات.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل مـــشـــاركـــة 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــركــز 
ضمن  السيبراني  لأمن  الوطني 
لصاحب  المرافق  الرسمي  الوفد 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــارات  لــدولــة اإلمــ ــوزراء  ــ الـ مجلس 

العربية المتحدة الشقيقة.

ــع الــــشــــيــــخ ســـلـــمـــان  ــ ــ ــد وقـ ــ ــ وقـ
بـــن مــحــمــد آل خــلــيــفــة الــرئــيــس 
التنفيذي للمركز الوطني لأمن 
السيبراني التابع لوزارة الداخلية 
مذكرة تفاهم مع نظيره اإلماراتي 
الــدكــتــور مــحــمــد حــمــد الــكــويــتــي 
السيبراني  األمــن  مجلس  رئيس 
العربية المتحدة  بدولة اإلمارات 
بين  بــالــتــعــاون  تتعلق  الــشــقــيــقــة، 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن فـــي مــجــال 
األمن السيبراني، وتتضمن تبادل 
األمــن  مخاطر  حــول  المعلومات 
لحوادث  واالستجابة  السيبراني 
أمـــن الــمــعــلــومــات، بــاإلضــافــة إلــى 
التعاون في مجال تبادل البرامج 
ــيـــة بــشــأن  ــبـ ــتـــدريـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ
أمـــن الــمــعــلــومــات وأطــــر الــبــرامــج 

التوعوية.
التنفيذي  الــرئــيــس  وأوضــــح 

للمركز الوطني لأمن السيبراني 
إضافة  تمثل  التفاهم  مــذكــرة  أن 
نــوعــيــة لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن فـــي مــجــال 
ــتــــصــــدي  ــات والــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ أمـــــــن الــ

لــلــتــحــديــات االلـــكـــتـــرونـــيـــة، الــتــي 
تستهدف قواعد البيانات وأنظمة 
في  أنها  إلــى  مشيرا  المعلومات، 
إطــــار تــوجــيــهــات وزيــــر الــداخــلــيــة 
الــمــركــز  دور  ــم  ــ دعـ ــــى  إلـ الـــهـــادفـــة 

ورفـــع معدل  الــوعــي  تعزيز  بــشــأن 
مواجهة  في  والكفاءة  االستجابة 
بما  السيبراني،  األمــن  تــهــديــدات 
يسهم في رفع مستويات الحماية 

االلكترونية.

رنا  الشيخة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
خليفة  آل  دعيج  بــن  عيسى  بنت 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي أن الزيارة 
الرسمية لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة تجسد الترابط الراسخ 
ــيـــن مــمــلــكــة  ــات بـ ــعــــالقــ ــمــــق الــ وعــ
العربية  اإلمارات  ودولة  البحرين 

المتحدة الشقيقة.
وبينت األمين العام لمجلس 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي نــــائــــب رئــيــس 
التعليم  مــجــلــس  أمــنــاء  مــجــلــس 
التي  التفاهم  مــذكــرة  أن  العالي 
بــيــن مملكة  الــتــوقــيــع عــلــيــهــا  تـــم 
العربية  اإلمارات  ودولة  البحرين 
ــاون فــي  ــعــ ــتــ ــأن الــ ــتـــحـــدة بــــشــ ــمـ الـ
مــــجــــال الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تــأتــي 
الــذي  الــبــالــغ  االهــتــمــام  لتترجم 
يــولــيــه صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
لقطاع التعليم العالي في مملكة 
المذكرة  جـــاءت  حيث  البحرين، 
امتدادًا لشراكاٍت متميزة مع دولة 
فيما  وخاصة  الشقيقة  اإلمـــارات 
يتعلق بتبادل الخبرات في مجال 
الــتــقــيــيــم الــمــؤســســي لــمــؤســســات 

التعليم العالي، وتطوير المعايير 
الــمــعــمــول بــهــا لــضــمــان جــودتــهــا، 
ــرات والــــتــــعــــاون  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ وتــــــبــــــادل الـ
التراخيص  منح  ــراءات  إجـ بشأن 
المؤسسية وآلية اعتماد البرامج 

المعلومات  وتــبــادل  األكــاديــمــيــة، 
ــادل  ــبــ ــتــ ــمــ بـــــشـــــأن االعــــــــتــــــــراف الــ
عن  الصادرة  العلمية  بالمؤهالت 
مؤسسات التعليم العالي في كال 

البلدين الشقيقين.

الأمين العام لمجل�س التعاليم العالي: التعاون بين البحرين 

والإم�ارات ف�ي التعلي�م العال�ي امت�داد ل�ش�راكة متمي�زة

} .. ومذكرة للتعاون الفني والموارد البشرية.

} توقيع مذكرة تفاهم في المجاالت الصحية والمخزون الطبي.

} جانب من توقيع إعالن اتفاقية السيادة على البيانات بين البحرين واإلمارات.
وزي������ر ال���ع���م���ل ي�����ش��ي��د ب��ت��وق��ي��ع ال���ب���ح���ري���ن والإم���������ارات 

م�����ذك�����رة ال����ت����ع����اون ال���ف���ن���ي وال�������م�������وارد ال��ب�����ش��ري��ة

وزي������رة ال�����ش��ح��ة ت�����ش��ي��د ب��ت��وق��ي��ع م��ذك��رة 

والإم�����ارات ال��ب��ح��ري��ن  ب��ي��ن  ال�شحي  ل��ل��ت��ع��اون 

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل����أم���ن ال�����ش��ي��ب��ران��ي ي��ن��وه

بم�ش���ارات التع���اون بي���ن البحري���ن والإم���ارات وخا�شة ف���ي اأم���ن المعلومات

} مذكرة تعاون بين البحرين واإلمارات في مجاالت األمن السيبراني.

الخارجية عن  وزير  الزياني  راشد  الدكتور عبداللطيف بن  أعرب 
التي  الراسخة  األخــويــة  العالقات  إليه  وصلت  لما  وتقديره  اعــتــزازه 
تجمع بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
الشقيقين  البلدين  بين  المتبادل  الحرص  في ظل  ونماء،  تطور  من 
تطلع  مؤكًدا  المجاالت،  مختلف  في  الثنائية  العالقات  توطيد  على 
أرحــب  مستويات  إلــى  العالقات  بتلك  االرتــقــاء  إلــى  البحرين  مملكة 
البلدين  بما يلبي التطلعات المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على 

والشعبين الشقيقين.
 جــاء ذلــك لــدى مــشــاركــة وزيـــر الــخــارجــيــة ضمن الــوفــد الرسمي 
المرافق لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء، لدى زيارة سموه لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة.

الــزيــارة، قــام وزيــر الخارجية وســارة بنت يوسف األميري   وخــالل 
وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم 
البلدين  في  التعليم  وزارتـــي  بين  تفاهم  ومــذكــرة   ،2023-2022-2021

بشأن التعاون في مجال التعليم العالي.
على  بالتوقيع  الزياني  راشــد  بــن  عبداللطيف  الدكتور  قــام   كما 
ودولــة  البحرين  مملكة  بين  الــبــيــانــات  على  الــســيــادة  اتفاقية  إعـــالن 

اإلمارات العربية المتحدة.

وزي���ر الخارجي���ة يوق���ع مذكرت���ي تفاه���م واإع����ن اتفاقي���ة
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م�سيًدا بزيارة �سمو ويل العهد اإىل الإمارات.. وزير الإعالم:

 التاريخ �سيظل �ساهًدا على عمق روابط البلدين

وزير الرتبية: زيارة الوفد البحريني لالإمارات 

تعك�س عمق الروابط اجلامعة بني البلدين

حممد  بن  علي  الإعالم  وزير  اأكد 

ال�شراكة  الأخوية  اأهمية  الرميحي 

البحرين  مملكة  بني  الوثيقة  التاريخية 

ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، 

جميع  على  ومناء  تقدم  من  وما  ت�شهده 

الأ�شعدة يف ظل حر�ص ح�شرة �شاحب 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

عاهل البالد املفدى اأيده اهلل ورعاه واأخيه 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

العربية  الإمارات  دولة  رئي�ص  نهيان  اآل 

املتحدة ال�شقيقة على تنميتها وتطويرها 

مبا يعود باخلري والزدهار على ال�شعبني 

ال�شقيقني.

ت�شريح  يف  الإعالم  وزير  واأ�شاد 

بالزيارة  »وام«  الإمارات  اأنباء  لوكالة 

ال�شمو  �شاحب  بها  قام  التي  الر�شمية 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

اإىل  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 

ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

هذا اليوم، ولقائه باأخيه �شاحب ال�شمو 

ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ 

عهد اأبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

وما  ال�شقيقة،  الإمارات  بدولة  امل�شلحة 

نتجت عن هذه الزيارة من اتفاقات ت�شهم 

ال�شقيقني  البلدين  بعالقات  الدفع  يف 

والتن�شيق  التكامل  من  اأرحب  اآفاق  نحو 

عمق  على  تاأكيًدا  املجالت،  خمتلف  يف 

وما  البلدين  بني  والإخاء  املحبة  اأوا�شر 

اأثبتته املواقف امل�شرتكة على مر التاريخ 

من وحدة الهدف وامل�شري �شرًيا على نهج 

الآباء والأجداد وامتداًدا لأجيال امل�شتقبل 

باإذن اهلل.

و�شّدد وزير الإعالم على اأن التوقيع 

على عدد من مذكرات التفاهم، بالإ�شافة 

اإىل برنامج تنفيذي بني البلدين ال�شقيقني 

التكامل  تعزيز  ي�شهم يف  الزيارة  خالل 

وبرامج  اأولويات  ويدعم  القت�شادي 

البلدين،  يف  القت�شادي  التعايف  خطة 

جمالت  يف  الأخوي  التعاون  ويوثق 

والعمل  والتدريب  العايل  التعليم 

الفر�ص  وتبادل  والنقل  والتجارة 

جمالت  يف  وال�شتثمار  ال�شتثمارية 

ال�شناعة والتكنولوجيا املتقدمة والذكاء 

والغاز  النفط  قطاعي  يف  ال�شطناعي 

والأمن ال�شيرباين وال�شحة وتغري املناخ 

العزم  يوؤكد  القطاعات، مبا  وغريها من 

ال�شقيقني  البلدين  قيادتي  لدى  امل�شرتك 

على تعزيز اجلهود الوطنية وت�شخريها 

ال�شقيقني يف  وال�شعبني  البلدين  خلدمة 

املجالت كافة.

العايل  التعليم  اأمناء جمل�ص  رئي�ص جمل�ص  والتعليم  الرتبية  اأ�شاد وزير 

ماجد بن علي النعيمي بالزيارة الر�شمية ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء اإىل دولة الإمارات العربية 

ال�شقيقني،  البلدين  بني  اجلامعة  الروابط  عمق  تعك�ص  التي  ال�شقيقة  املتحدة 

وجت�ّشد مدى التعاون امل�شرتك بينهما يف كل املجالت ل �شيما املجال التعليمي، 

م�شرًيا اإىل التفاقيات ومذكرات التفاهم التي نتجت عن هذه الزيارة واأهميتها 

يف الدفع مب�شارات التعاون امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني والتي كان لوزارة 

الرتبية منها الربنامج التنفيذي للتعاون يف جمال الرتبية والتعليم، ومذكرة 

التفاهم املوقعة بني وزارة الرتبية والتعليم ونظريتها بدولة الإمارات العربية 

ال�شقيقة. املتحدة 

وزير الإعالم

»ممتلكات« و»مبادلة« تبحثان اإن�ساء 

�سندوق ا�ستثماري م�سرتك بني البحرين والإمارات

ممتلكات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  اأ�شاد 

تربط  التي  املتينة  بالعالقات  الرميحي،  خالد 

العربية  الإمارات  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

املتحدة ال�شقيقة على جميع امل�شتويات ال�شيا�شية 

ال�شمو  �شاحب  زيارة  اأن  موؤكًدا  والقت�شادية، 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل لدولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�شقيقة تاأتي يف اإطار احلر�ص 

املتبادل على وتر�شيخ دعائم التعاون امل�شرتك ما 

بني البلدين ال�شقيقني على كل امليادين والأ�شعدة.

جاء ذلك مبنا�شبة م�شاركة الرئي�ص التنفيذي 

املرافق  الر�شمي  الوفد  �شمن  ممتلكات  ل�شركة 

ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

الوزراء حفظه اهلل خالل زيارة �شموه الر�شمية اإىل 

التقى مع  العربية املتحدة، حيث  الإمارات  دولة 

خلدون خليفة املبارك الع�شو املنتدب والرئي�ص 

التنفيذي ل�شركة مبادلة لال�شتثمار، واأكد اجلانبان 

اأنه �شيتم العمل على اإن�شاء �شندوق ا�شتثماري 

م�شرتك لال�شتثمار يف الفر�ص وامل�شاريع الواعدة 

يف كال البلدين وخارجهما، واأكدا على اأهمية هذه 

اخلطوة يف ت�شجيع التعاون يف جمال ال�شتثمار 

العربية  الإمارات  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

املتحدة والو�شول به اإىل م�شتويات متقدمة مبا 

يخدم التطلعات امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني نحو 

التنمية والتطور.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجالت ال�سحية واملخزون الطبي مع الإمارات

البحرين والإمارات توّقعان مذكرة تفاهم ب�ساأن الأمن ال�سيرباين

بتوقيع مذكرة  ال�شالح  فائقة بنت �شعيد  الأ�شتاذة  ال�شحة  اأ�شادت وزيرة 

التفاهم بني مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة للتعاون 

يف املجالت ال�شحية واملخزون الطبي بني البلدين، والتي جاءت يف اإطار الزيارة 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  الر�شمية 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل، اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، 

معربًة عن اعتزازها الكبري بتوقيع التفاقيات ال�شحية والتي �شتنقل التعاون 

الثنائي بني الطرفني اإىل املزيد من التطور والنماء على البلدين ال�شقيقني.

 جاء ذلك خالل م�شاركتها �شمن الوفد املرافق ل�شموه لدى زيارته اإىل دولة 

الإمارات العربية املتحدة، وقالت اإن توقيع مذكرة التفاهم ياأتي جت�شيًدا للروابط 

من  والتي  ال�شقيقني  البلدين  جتمع  التي  املتينة  والعالقات  الوثيقة  الأخوية 

ا يف جمال التعاون  �شاأنها اأن تعزز التطلعات امل�شرتكة بني البلدين وخ�شو�شً

ال�شحي، م�شريًة اإىل اأن التن�شيق الثنائي وتبادل اخلربات يعك�ص احلر�ص عليه 

تعزيز اأوا�شر التعاون، ويحقق الروؤى امل�شرتكة للبلدين ال�شقيقني.

على  التعاونية  اخلطوات  لهذه  املهم  الدور  عن  ال�شحة  وزيرة  وك�شفت   

�شعيد التطوير يف والتن�شيق والتعاون بني البلدين ال�شقيقني، مبينًة اأن مذكرة 

البلدين من خالل و�شع  ال�شحية بني  املجالت  التعاون يف  قد �شملت  التفاهم 

منظومة دوائية م�شرتكة ملراقبة جودة الأدوية وم�شادرها، والعمل على توحيد 

الدوائية،  البيانات  لقائمة  موحد  خليجي  ترميز  وخلق  الدوائية،  امل�شطلحات 

وو�شع املعايري البيئية واللوج�شتية لإدارة خمازن الأدوية مبا يكفل جودتها، 

وو�شع اآلية م�شرتكة للحد من النق�ص يف الأدوية والعمل على توريدها يف حال 

نق�شانها.

 ونّوهت وزيرة ال�شحة باأهمية التن�شيق ما بني البلدين لتطوير التعاون 

الطبي،  باملجال  املتبادل  الدعم  يف  للم�شاهمة  امل�شاعي  وتعزيز  امل�شرتك، 

وتعزيز التباحث بني البلدين لتوفري فر�ص تبادل اخلربات والتجارب املتعلقة 

باملوؤ�ش�شات ال�شحية واإدارتها، وتطوير اخلدمات ال�شحية مبا يعود بالنفع على 

البلدين ال�شقيقني.

التنفيذي للمركز الوطني لالأمن ال�شيرباين ال�شيخ �شلمان بن  اأكد الرئي�ص 

حممد اآل خليفة على ما و�شلت اإليه العالقات التي تربط بني مملكة البحرين 

مب�شارات  منوًها  متقدمة،  م�شتويات  من  املتحدة  العربية  الإمارات  ودولة 

باأمن  اخلا�ص  بالتن�شيق  يتعلق  ما  وبخا�شة  البلدين  بني  الثنائي  التعاون 

لالأمن  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�ص  م�شاركة  ذلك خالل  جاء  املعلومات، 

ال�شيرباين �شمن الوفد الر�شمي املرافق ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء حفظه اهلل اإىل دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�شقيقة.

للمركز  التنفيذي  الرئي�ص  خليفة  اآل  حممد  بن  �شلمان  ال�شيخ  وقع  وقد   

نظريه  مع  تفاهم  مذكرة  الداخلية،  لوزارة  التابع  ال�شيرباين،  لالأمن  الوطني 

بدولة  ال�شيرباين  الأمن  رئي�ص جمل�ص  الكويتي  الدكتور حممد حمد  الإماراتي 

البلدين ال�شقيقني يف  الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، تتعلق بالتعاون بني 

جمال الأمن ال�شيرباين، وتت�شمن تبادل املعلومات حول خماطر الأمن ال�شيرباين 

تبادل  جمال  يف  التعاون  اإىل  بالإ�شافة  املعلومات،  اأمن  حلوادث  وال�شتجابة 

الربامج التعليمية والتدريبية ب�شاأن اأمن املعلومات واأطر الربامج التوعوية.

مذكرة  اأن  ال�شيرباين  لالأمن  الوطني  للمركز  التنفيذي  الرئي�ص  واأو�شح   

التفاهم متثل اإ�شافة نوعية للتعاون والتن�شيق بني البلدين ال�شقيقني يف جمال 

اأمن املعلومات والت�شدي للتحديات اللكرتونية، التي ت�شتهدف قواعد البيانات 

الهادفة  الداخلية  اإطار توجيهات وزير  اأنها يف  اإىل  واأنظمة املعلومات، م�شرًيا 

والكفاءة  ال�شتجابة  معدل  ورفع  الوعي  تعزيز  ب�شاأن  املركز  دور  دعم  اإىل 

احلماية  م�شتويات  رفع  ي�شهم يف  ال�شيرباين، مبا  الأمن  تهديدات  مواجهة  يف 

الإلكرتونية.

وزير 

الرتبية 

والتعليم
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الزياين: 72 % معدل البحرنة بال�شركة وملتزمون بتوظيف البحرينيني

حميدان يطلع على خطط توظيف املواطنني يف طريان اخلليج

االأمم املتحدة ت�شيد باال�شتجابة

 الناجحة للبحرين يف الت�شدي لكورونا

املعاودة: اأمانة التظلمات حتر�ص

 على التوا�شل مع البعثات الدبلوما�شية

وزير  حميدان  علي  حممد  بن  جميل  قام 

مقر  اىل  بزيارة  الجتماعية  والتنمية  العمل 

را�شد  بن  زايد  والتقى  اخلليج،  طريان  �شركة 

وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  وزير  الزياين 

اخلليج؛  طريان  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

يف  ال�شركة  ومبادرات  جهود  على  لالطالع 

البحرينية  العاملة  القوى  وتطوير  توظيف 

الناقلة  تنتهجها  التي  ال�شرتاتيجية  �شمن 

الوطنية لال�شتفادة من الكوادر الوطنية ل�شغل 

الوظائف املختلفة، وذلك يف اإطار تكثيف جهود 

ال�شراكة املجتمعية مع القطاع اخلا�س لتعزيز 

توظيف وا�شتقرار العمالة الوطنية يف خمتلف 

القطاعات النتاجية النوعية يف �شوق العمل، 

وم�شروعات  برامج  اإجناح  يف  ي�شهم  ومبا 

توظيف املواطنني.

�شيا�شة  على  حميدان  الزياين  واأطلع   

يف  الوظيفي  والتدرج  والتدريب  التوظيف 

ملتزمة  الوطنية  ال�شركة  اأن  موؤكًدا  ال�شركة، 

يف  البحرينية  الكفاءات  وتطوير  بتوظيف 

الإدارة  فيها  مبا  والأق�شام  الإدارات  خمتلف 

توظيف  ال�شركة  خطة  �شمن  مت  اإذ  العليا، 

بالرغم  الإدارات  خمتلف  يف  بحرينًيا   60

معدل  اإن  وقال  كورونا،  جائحة  ظروف  من 

بع�س  ويف   ،%72 بلغ  ال�شركة  يف  البحرنة 

الوظائف كم�شاعد طيار حتققت الن�شبة الكاملة 

ميّثل  البحريني  اأن  موؤكًدا  بـ%100،  للبحرنة 

يف  التوظيف  عند  لل�شركة  املف�شل  اخليار 

خمتلف املجالت املهنية.

من  اجلدد  املوظفني  حميدان  التقى  وقد   

�شعادتهم  بالغ  عن  عّبوا  الذين  البحرينيني 

بالن�شمام اإىل الناقلة الوطنية طريان اخلليج، 

موؤكدين بذل ق�شارى جهدهم لرفع ا�شم مملكة 

الوزير  اطلع  كما  كافة،  املجالت  يف  البحرين 

الوظيفية  وال�شواغر  التوظيف  خطط  على 

امل�شتقبلية بال�شركة للبحرينيني، �شمن خطتها 

ال�شيافة،  جمال  يف  مواطن   100 لتوظيف 

منهم،  عدد  توظيف  يف  البدء  بالفعل  مت  اإذ 

ا�شتعداد  عن  ال�شياق  هذا  يف  حميدان  واأعرب 

للتعاون  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 

لتوفري الكفاءات الوطنية يف خمتلف املجالت 

الوظيفية بال�شركة.

الجتماعية  والتنمية  العمل  واأ�شاد وزير   

طريان  �شركة  ادارة  باهتمام  الإطار  هذا  يف 

البحريني  الب�شري  العن�شر  بتوظيف  اخلليج 

واملحافظة على ا�شتقراره الوظيفي.

املقيم  املمثل  اأ�شاد 

املتحدة  الأمم  لبنامج 

يف  الإمنائي 

البحرين،  مملكة 

بيتيناتو،  �شتيفانو 

بة  �شتجا ل با

ململكة  الناجحة 

الت�شدي  يف  البحرين 

كورونا  فريو�س  جلائحة 

خالل  من  )كوفيد-19( 

ال�شمو  �شاحب  قبل  من  الناجحة  القيادة 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظ اهلل، 

وارتكاًزا  الطبي،  الوطني  الفريق  وجهود 

جمال  يف  للمملكة  املهمة  اخلطوات  على 

ال�شحة، خا�شة ما يتعلق بالبنية التحتية 

الطبي،  الكادر  وكفاءة  ال�شحي،  للنظام 

والتغطية ال�شاملة لل�شكان.

ُتويل  البحرين  باأن  بيتيناتو  ونوه   

وتتمتع  الب�شرية،  بالتنمية  كبرًيا  اهتماًما 

�شمن  متني،  تعليمي  بنظام 

امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف 

لكل  متاح  التعليم  حيث 

اململكة،  يف  يعي�س  من 

البحرينيني  اأن  موؤكًدا 

يف  للرثوة  م�شدر  اأكب 

اململكة.

البنامج  اإن  وقال 

اجلهات  مع خمتلف  يتعاون 

الطاقة  جمالت  يف  البحرينية 

امل�شتدامة ومتكني ال�شباب وتنمية القدرات 

وذلك  القت�شادي؛  التنويع  وتعزيز 

يف  املتمثلة  اأهدافه  حتقيق  يف  للم�شاهمة 

ال�شكان  حياة  وحت�شني  امل�شتدامة  التنمية 

واحلفاظ على البيئة واملوارد الطبيعية.

واعد  امل�شتدامة جمال  الطاقة  اأن  واأكد 

البحرين يجعلها م�شدًرا عاملًيا للطاقة  يف 

النظيفة، معرًبا عن متنياته للبحرين مزيًدا 

امل�شتدامة  التنمية  يف  كقائدة  الزدهار  من 

باملنطقة وخارجها.

العام  الأمني  املعاودة  حممد  نواف  التقى 

�شفرية  ت�شاكيل  باي�شن  اأم�س،  للتظلمات، 

مملكة  لدى  املعتمدة  الرتكية  اجلمهورية 

البحرين، ترافقها نائب ال�شفري، وبح�شور غادة 

حميد حبيب نائب الأمني العام.

الرتكي؛  الدبلوما�شي  بالوفد  اللقاء  وخالل 

اأكد الأمني العام حر�س الأمانة العامة للتظلمات 

البعثات  اأع�شاء  مع  التوا�شل  على  امل�شتمر 

للدول  البحرين  يف  املعتمدة  الدبلوما�شية 

ال�شقيقة وال�شديقة، والذي ياأتي يف اإطار تعزيز 

عملها  يف  الأمانة  تنتهجه  الذي  ال�شفافية  مبداأ 

الهتمام  ذات  والهيئات  باملوؤ�ش�شات  وعالقتها 

بالتعرف على جهودها واأن�شطتها املهنية.

للتظلمات  العام  الأمني  ا�شتعر�س  كما 

يف  املتبعة  العمل  اآليات  الرتكية  ال�شفرية  مع 

التي  واخلدمات  للتظلمات،  العامة  الأمانة 

تقدمها للجمهور بح�شب اخت�شا�شاتها القانونية 

اخلدمات  هذه  من  ال�شتفادة  وو�شائل  وطرق 

بل متتد  فح�شب  املواطنني  على  تقت�شر  ل  التي 

الذي  الأمر  ا،  اأي�شً والزائرين  املقيمني  لت�شمل 

ير�شخ بو�شوح النهج الرائد الذي تتبعه مملكة 

حقوق  قيم  احرتام  من  الإعالء  يف  البحرين 

الإن�شان كافة.

كما اأ�شار نواف املعاودة يف حديثه مع الوفد 

الدويل  التعاون  اأن�شطة  من  اإىل جوانب  الرتكي 

خالله  من  وتهدف  الأمانة  فيه  تنخرط  الذي 

املمار�شات  اأف�شل  على  التعرف  ا�شتمرارية  اإىل 

عملها  جمالت  يف  دولًيا  املتبعة  واخلبات 

والتي تتطور ب�شكل م�شتمر لتواكب امل�شتجدات 

عمل  نطاق  يف  العامل  م�شتوى  على  احلا�شلة 

الهتمام  نطاقات  ويف  التظلمات  اأمناء  مكاتب 

النزلء  بفئات  املرتبط  احلقوقي  باجلانب 

واملحبو�شني واملحتجزين. 

الأمانــة  جانب  من  ا  اأي�شً اللقاء  وح�شــر 

اآل  علــي  بن  حممد  ال�شيخ  للتظلمات  العامــة 

خليفة مدير اإدارة التعاون الدويل والتطوير.

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

ملحق  يو�شف  ناجي حممد  اأركان حرب حممد  العميد  الثالثاء،  اأم�س  العامة  القيادة  يف 

الدفاع امل�شري املعتمد لدى مملكة البحرين واملقيم يف الريا�س، مبنا�شبة تعيينه، بح�شور 

الفريق الركن عبداهلل بن ح�شن النعيمي وزير �شوؤون الدفاع.

 ويف بداية اللقاء رّحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بامللحق الع�شكري امل�شري 

عمله  مهام  يف  وال�شداد  التوفيق  دوام  له  متمنًيا  اجلديد،  البحرين  مملكة  لدى  املعتمد 

اجلديدة.

 واأ�شاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بعمق العالقات الأخوية القائمة بني البلدين 

ا يف املجال  ال�شقيقني التي ت�شهد على الدوام تقدًما وتطوًرا يف خمتلف املجالت، خ�شو�شً

الع�شكري والتعاون الدفاعي امل�شرتك.

ح�شر اللقاء اللواء الركن غامن اإبراهيم الف�شالة م�شاعد رئي�س هيئة الأركان للعمليات، 

وعدد من كبار �شباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام ي�شيد بعمق العالقات 

االأخويــة القائمــة بني البحريــن وم�شر

ا�شتعر�ص اإن�شاء اجلوامع وملحقاتها.. »االأعلى لل�شوؤون االإ�شالمية«:

 البحرين بقيادة امللك تويل رعاية خا�شة خلدمة القراآن 

لل�شوؤون  الأعلى  املجل�س  اأكد 

البحرين  مملكة  اأن  الإ�شالمية 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

ورعاه، تويل رعاية خا�شة خلدمة 

مبادئه  واإعالء  العزيز  اهلل  كتاب 

الالزم  الدعم  وتوفري  وقيمه 

لتعليمه ون�شر علومه ال�شريفة.

اجلل�شة  يف  ذلك  جاء   

املجل�س  عقدها  التي  العتيادية 

تقنية  عب  ُبعد  عن  ام�س،  �شباح 

ال�شيخ  برئا�شة  املرئي،  الت�شال 

اآل  عبدالرحمن بن حممد بن را�شد 

خليفة.

 واأبدى املجل�س اعتزازه الكبري 

الوطنية  اجلهود  يف  باإ�شهامه 

القراآن  خدمة  جمال  يف  احلثيثة 

الكرمي مبا يتواءم مع عقيدة البالد 

وهويتها،  وح�شارتها  وتاريخها 

وتر�شيًخا ملا يعب عنه هذا الكتاب 

العزيز من م�شدر اأ�شا�س ل�شتلهام 

ال�شامية  والأخالق  النبيلة  القيم 

التي يتمتع بها �شعب البحرين.

اخلطط  على  املجل�س  ووافق   

جمل�س  و�شعها  التي  الإدارية 

اإدارة معهد القراءات واإعداد معلمي 

الإجراءات  ب�شاأن  الكرمي  القراآن 

لت�شغيل  الالزمة  والتنظيمات 

مكافاآت  جدول  اأقرَّ  كما  املعهد، 

و�شيوخ  العلمي  املجل�س  اأع�شاء 

الإقراء واملحا�شرين والأ�شاتذة.

اطلع  مت�شل،  مو�شوع  ويف   

الأمانة  من  مذكرة  على  املجل�س 

وتوزيع  ن�شر  خطة  ب�شاأن  العامة 

البحرينية  ال�شوتية  اخلتمات 

برواية  الكرمي  للقراآن  الكاملة 

�شمن  عا�شم«  عن  »حف�س 

البحرين، معرًبا  م�شروع م�شحف 

اخلطوة  بهذه  الكبري  ترحيبه  عن 

حتقيق  �شاأنها  من  التي  الطيبة 

املزيد من الأهداف املرجوة من هذا 

امل�شروع املبارك.

املجل�س  وا�شتعر�س   

اإن�شاء  متابعة  جلنة  من  تقريًرا 

ملتابعة  وملحقاتها  اجلوامع 

خطة  تنفيذ  يف  امل�شتجدات  اآخر 

لإعمار اجلوامع، وت�شمن  املجل�س 

يتبنى  التي  امل�شروعات  التقرير 

�شيانة  وهي  تنفيذها،  املجل�س 

هدم  باملحرق،  حمد  ال�شيخ  جامع 

بن  جامع  من  كل  بناء  واإعادة 

وجامع  ال�شرقي،  بالرفاع  حويل 

النعيم،  بحالة  منا�شبات  و�شالة 

وجامع كرزكان، وجامع املعامري، 

و�شيانة جامع �شرتة، كما ت�شمن 

بع�س  تبنى  م�شروعات  خم�شة 

�شيانة  وهي  تنفيذها،  املح�شنني 

ال�شديق ر�شي اهلل  اأبي بكر  جامع 

عنه باحلورة، وبناء جامع مبدينة 

�شرق  مب�شروع  وجامعني  حمد، 

احلد الإ�شكاين، وهدم واإعادة بناء 

اهلل  مالك ر�شي  بن  جامع احلارث 

عنه يف �شند.

جل�شته  املجل�س  واختتم   

والطلبات  الر�شائل  با�شتعرا�س 

من  ي�شتجد  ما  وبحث  الواردة 

اأعمال، واتخذ ب�شاأنها ما يلزم.

�شارك يف املنتدى االإقليمي العربي للحد من خماطر الكوارث.. رئي�ص االأمن العام:

اأ�شلوب منهجي لر�شد املخاطر وخطط ملواجهة جميع الطوارئ

ح�شن  بن  طارق  الفريق  �شارك 

رئي�س  العام،  الأمن  رئي�س  احل�شن 

الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اللجنة 

العربي  الإقليمي  املنتدى  يف  ام�س، 

الكوارث  خماطر  من  للحد  اخلام�س 

حتت �شعار »من اخلطر اإىل ال�شمود: 

من  للحد  املحلي  العمل  ت�شريع 

انطلقت  والذي  الكوارث«،  خماطر 

تقنية  عب  الإثنني  اأم�س  يوم  اأعماله 

وزارة  من  بتنظيم  املرئي  الت�شال 

ال�شقيقة  املغربية  باململكة  الداخلية 

للدول  الإقليمي  املتحدة  الأمم  ومكتب 

الكوارث،  خماطر  من  للحد  العربية 

وجامعة الدول العربية، بح�شور وفد 

عام  مدير  ي�شم  البحرين  مملكة  من 

الإدارة العامة للدفاع املدين وعدد من 

�شباط الإدارة.

كلمة  العام،  الأمن  رئي�س  واألقى 

خالل املنتدى، نقل يف م�شتهلها حتيات 

بالتوفيق  ومتنياته  الداخلية  وزير 

مملكة  اأن  موؤكًدا  للمنتدى،  والنجاح 

اأ�شلوب  البحرين حر�شت على و�شع 

املخاطر  م�شفوفة  لتحديث  منهجي 

ب�شكل منتظم وم�شتمر ت�شمنت خطط 

حالت  جميع  ملواجهة  الطوارئ 

اإىل  اإ�شافة  والكوارث،  الطوارئ 

و�شع نظام وطني يف اململكة لالإنذار 

التن�شيق  على  احلر�س  مع  املبكر، 

امل�شئولة  واجلهات  الوزارات  مع 

لو�شع خطط طوارئ مف�شلة لتغطي 

جًدا  العالية  الأولوية  ذات  الخطار 

اللجنة  حر�س  اإىل  م�شرًيا  والعالية، 

الوطنية ملواجهة الكوارث على توفري 

احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا 

الكوارث،  ملواجهة  الوطني  للمركز 

وتاأهيل وتدريب العاملني فيه، ل�شمان 

وجود نظام متطور للعمل بحيث يتم 

دقيقة   )60( املركز خالل  هذا  تفعيل 

من اإعالن حالة الطوارئ.

كما ا�شتعر�س رئي�س الأمن العام 

مواجهة  يف  البحرين  مملكة  جتربة 

مو�شًحا  كورونا،  فريو�س  انت�شار 

ح�شرة  من  وبتوجيهات  اململكة  اأن 

حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اهلل ورعاه، تعاملت مع هذه اجلائحة 

العاملية ا�شتناًدا اإىل بنية حتتية قوية، 

ومن خالل خطوات ا�شتباقية وتدابري 

يف  الأ�شا�شي  الدور  لها  كان  وقائية، 

الفريو�س،  انت�شار  على  ال�شيطرة 

انت�شاره  من  احلد  يف  اأ�شهم  مما 

بعمل  م�شيًدا  �شحاياه،  عدد  وتقليل 

اجلهات  من  واملكون  البحرين  فريق 

وطنية  كفاءات  وي�شم  العالقة  ذات 

م�شهودة، بتوجيهات ومتابعة اللجنة 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  التن�شيقية 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

�شكره  بالغ  عن  معرًبا  الوزراء، 

كان  والتي  �شموه  جلهود  وتقديره 

اهلل يف و�شع  من  بتوفيق  الف�شل  لها 

البحرين يف مو�شع متقدم يف مواجهة 

اجلائحة.

اإىل  املنتدى  هذا  عقد  ويهدف 

ال�شرتاتيجية  تنفيذ  وتقييم  تعزيز 

الكوارث  خماطر  من  للحد  العربية 

للحد  الأولوية  ذات  العمل  وخطط 

مرونة  وبناء  الكوارث  خماطر  من 

مواجهة  يف  والدول  املجتمعات 

من  التي  وتلك  الطبيعية  الأخطار 

�شنع الإن�شان.

متّكنت مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة من القب�س على امراأة )32 عاًما( حتمل 

جن�شية عربية اإثر قيامها ب�شرقة عدد من الأ�شخا�س يف مناطق خمتلفة باملحافظة.

اأ�شخا�س  البالغات، مفادها تعر�س  تلقت عدًدا من  قد  باأنها  املديرية  واأو�شحت 

خالل  من  وذلك  التجارية،  باملحالت  تواجدهم  اأثناء  يف  امراأة  قبل  من  لل�شرقة 

ا�شتغفالهم و�شرقة مبالغهم املالية، وعليه با�شرت ال�شرطة عمليات البحث والتحري 

والتي اأ�شفرت عن حتديد هوية املذكورة والقب�س عليها وهي يف حالة تلّب�س، فيما مت 

�شبط مبالغ مالية عند تفتي�س م�شكنها.

واأ�شارت مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية 

الالزمة واإحالة الق�شية للنيابة العامة.

القب�ص على امراأة قامت ب�شرقة عدد من االأ�شخا�ص
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د. مريزا وال�شيخ دعيج بن �شلمان يوقعان مذكرة تفاهم م�شرتكة 

»الطاقة امل�شتدامة« و»األبا« تتعاونان يف مبادرات الطاقة املتجددة 

القطاعني  بني  امل�شرتك  التعاون  اإطار  يف 

ال�شتثمار  على  للت�شجيع  واخلا�ص  احلكومي 

من  وال�شتفادة  ال�شم�شية  الطاقة  م�شاريع  يف 

مل�شاريع  م�شتغلة  الغري  وامل�شاحات  الأرا�شي 

احل�شني  عبد  الدكتور  وّقع  املتجددة،  الطاقة 

امل�شتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�ص  مريزا  علي  بن 

وال�شيخ دعيج بن �شلمان بن دعيج اآل خليفة 

البحرين  اأملنيوم  �شركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 

م�شرتكة  تفاهم  مذكرة  على  )البا(  �ص.م.ب. 

الفرتا�شية  املن�شة  على  اأقيم  حفل  خالل 

علي  البا  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص  بح�شور 

من  امل�شئولني  كبار  اىل  بالإ�شافة  البقايل 

التعاون  اأوجه  تعزيز  بهدف  وذلك  اجلانبني، 

امل�شرتك بني هيئة الطاقة امل�شتدامة و�شركة البا 

وخف�ص  النظيفة  الطاقة  جمالت  يخ�ص  فيما 

النبعاثات الكربونية على وجه اخل�شو�ص.

مريزا  الدكتور  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

الإجنازات  مبنا�شبة  تهانيه  عن  ت�شريحه  يف 

خالل  حتقيقها  من  البا  متكنت  التي  الهامة 

اإ�شهامات هامة  لها  والتي كان  املا�شي،  العام 

اجلائحة  فرتة  خالل  اململكة  اقت�شاد  منو  يف 

التي  التنموية  امل�شرية  اأهداف  يحقق  مبا 

البحرين،  ململكة  الر�شيدة  القيادة  و�شعتها 

والتي  الأخرية  البا  �شركة  مببادرة  م�شيداً 

للطاقة  حديقة  اإن�شاء  عن  خاللها  من  اأعلنت 

ال�شم�شية، وموؤكداً دعم هيئة الطاقة امل�شتدامة 

ملختلف الأطراف يف القطاعني اخلا�ص والعام 

الطاقة  وم�شاريع  تطبيقات  من  لال�شتفادة 

كفاءة  حت�شني  وحلول  وتقنيات  املتجددة 

والأهداف  املبادرات  مع  يت�شق  مبا  الطاقة، 

للحياد  البحرين  مملكة  تبنتها  التي  الوطنية 

والأهداف   2060 بحلول  الكربوين  ال�شفري 

اهداف  فيها  مبا  ذلك،  اىل  للو�شول  املرحلية 

وخف�ص  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة 

الكربونية. النبعاثات 

بن  دعيج  ال�شيخ  اأعرب  جانبه،  ومن 

�شلمان بن دعيج اآل خليفة رئي�ص جمل�ص اإدارة 

هيئة  مع  بال�شراكة  اعتزازه  عن  البا  �شركة 

الطاقة امل�شتدامة وذلك مبا يتوافق وخمرجات 

الذي  املناخي  للتغري  املتحدة  الأمم  موؤمتر 

�شاحب  بقيادة  البحرين  مملكة  فيه  �شاركت 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

حيث  الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل 

الكربونية،  انبعاثاتها  بخف�ص  اململكة  تعهدت 

وزيادة  املتجددة  الطاقة  اأهداف  وم�شاعفة 

الغطاء النباتي فيها. 

حديقة  تعد  قائاًل:  دعيج  ال�شيخ  واأ�شاف 

 5 عن  تزيد  )ب�شعة  البا  ال�شم�شية يف  الطاقة 

الإ�شرتاجتية  املبادرات  احدى  من  ميجاوات( 

تعزيز  اىل  تهدف  والتي  لل�شركة  الهامة 

واحلوكمة  والجتماعية  البيئية  اجلوانب 

جلميع  امل�شتدامة  القيمة  خللق   )ESG(

الأطراف ذات العالقة يف مملكة البحرين.

كما اإن �شركة البا تتطلع اىل تبني العديد 

يف  ت�شهم  اأن  �شاأنها  من  التي  املبادرات  من 

بحلول  الكربوين  ال�شفري  احلياد  حتقيق 

2060، و�شوف يتم الإعالن عن هذه امل�شاريع 

خالل الفرتة القادمة.

د. عبداحل�سني مريزا ال�سيخ دعيج بن �سلمان

منذ بداية العام وحتى نهاية �شبتمرب.. »�شوؤون الأ�شغال«:

540 تو�شيلة منزلية ل�شبكة ال�شرف ال�شحي يف مناطق اململكة
البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  ذكرت 

التو�شيالت  عدد  باأن  العمراين  والتخطيط 

 540 بلغت  ال�شحي  ال�شرف  ل�شبكة  املنزلية 

تو�شيلة منذ بداية العام وحتى نهاية �شبتمرب 

باقي  تغطية  يف  ال�شتمرار  موؤكدة   ،2021

تنفيذ  يف  التو�شع  ظل  يف  ال�شكنية  املناطق 

�شبكات ال�شرف ال�شحي وربط منازل املواطنني 

واملباين بها يف جميع مدن وحمافظات اململكة، 

الذي  املت�شارع  العمراين  التطور  مع  بالتزامن 

ت�شهده اململكة.

واأهمية  الإيجابي  التاأثري  الوزارة  وبينت 

ربط  حيث  من  لل�شكان  بالن�شبة  امل�شروع 

املنازل ب�شبكة ال�شرف ال�شحي وما له من اأثر 

الناجتة يف حالة  الأ�شرار ال�شحية  يف تفادي 

في�شان املياه العادمة وذلك من خالل ت�شريفها 

اإىل �شبكة ال�شرف ال�شحي عو�شاً عن خزانات 

ال�شرف ال�شحي.

واأ�شافت الوزارة باأن التو�شيالت املنزلية، 

املحافظات  جميع  يف  املناطق  من  عدد  �شملت 

حمد-(  مدينة  يف   1038 )جممع  اأبرزها 

و)جممع  عي�شى-(  816-مدينة  و)جممع 

�شماهيج-(   -236 و)جممع  قاليل(   -254

و)جممع 743- �شند( و)جممع 951-ع�شكر) 

و( 704 جممع - �شلماباد( و)905 - الرفاع 

الغربي(،  الرفاع   -439 و)جممع  ال�شرقي(، 

الق�شيبية(، ) جممع575-   - و)425 جممع 

اجلنيبية(، و)جممع 411- امل�شلي ) وغريها 

من املناطق.

طلب  خدمة  تقدم  اأنها  الوزارة  واأ�شارت 

التو�شيل ب�شبكات ال�شرف ال�شحي اإلكرتونياً 

واجلهات  اخلا�ص  القطاع  وموؤ�ش�شات  لالأفراد 

يف  الراغبة  الأهلية  واملنظمات  احلكومية 

للمباين  ال�شحي  ال�شرف  �شبكة  تو�شيل 

طريق  عن  وال�شناعية  والتجارية،  ال�شكنية، 

www.works.gov..موقع الوزارة الإلكرتوين

.bh
اجلدير بالذكر اأن الوزارة تويل اهتماماً كبرياً 

ت�شمل  التي  ال�شحي  ال�شرف  خدمات  بتطوير 

ال�شحي،  ال�شرف  )�شبكات  منظومات وهي   3

وت�شريف مياه الأمطار، واملياه املعاجلة(، نظراً 

الإن�شان  ب�شحة  والل�شيق  املبا�شر  لرتباطها 

من  عدد  بتنفيذ  قامت  وقد  البيئة.  وحماية 

العالية  التكاليف  ذات  الإ�شرتاتيجية  امل�شاريع 

ال�شحي  ال�شرف  م�شتوى خدمة  رفع  اأجل  من 

وم�شروع  للمعاجلة،  املحرق  حمطة  كم�شروع 

وبناء خطوط  توبلي  الرابعة ملحطة  التو�شعة 

النقل الرئي�شة وغريها من امل�شاريع، الأمر الذي 

احلايل  النظام  ا�شتعداد  من  التعزيز  �شاهم يف 

ل�شتقبال ونقل ومعاجلة مياه ال�شرف ال�شحي 

وهو ما كان له الأثر الإيجابي يف اإي�شال اخلدمة 

اإىل عدد كبري من �شكان البحرين

لدى تروؤ�س �شموه اجتماع اللجنة الأمنية.. حمافظ اجلنوبية: 

متابعة احتياجات الهايل الأمنية لتعزيز ال�شراكة املجتمعية

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  تراأ�ص 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة 

رئي�ص اللجنة الأمنية، اجتماع اللجنة الأمنية 

العميد  بح�شور   ،2021 لعام  ع�شر  الثاين 

وعدد  املحافظ،  نائب  الدو�شري  ثامر  عي�شى 

من ال�شباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة 

الداخلية، وذلك مبقر املحافظة اجلنوبية.

ويف م�شتهل الجتماع، اأ�شاد �شمو حمافظ 

اأول  الفريق  بتوجيهات  اجلنوبية  املحافظة 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

الهادفة  واملبادرات  الربامج  ملتابعة  الداخلية 

وتر�شيخ دعائم الأمن يف كل املناطق مبا يوفر 

نطاق  �شمن  والطماأنينة  ال�شالمة  للمجتمع 

املحافظة.

اجلهود  الأمنية،  اللجنة  ناق�شت  بعدها، 

لتكثيف  للمرور  العامة  الإدارة  من  املبذولة 

احلركة  ت�شهيل  خالل  من  املروري  التواجد 

املرورية وان�شيابيها يف املحافظة، مبيًنا �شموه 

دور العمل امل�شرتك مع الإدارة العامة للمرور 

التوعوية  املبادرات  من  �شل�شلة  تنظيم  يف 

والأمنية، منوًها بدور تلك احلمالت يف تعزيز 

ال�شراكة املجتمعية واإ�شهامها يف تر�شيخ الأمن 

املجتمعي وحتقيق املزيد من املكت�شبات الأمنية 

يف جميع مناطق املحافظة.

كما بحث �شمو حمافظ املحافظة اجلنوبية 

قيادة  مع  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون  تعزيز 

عر�ص  على  �شموه  مطلًعا  ال�شواحل،  خفر 

جهودهم  حول  ال�شواحل  خفر  قبل  من  مرئي 

معايري  اأعلى  توفري  يف  املبذولة  واجلاهزية 

اأن  ال�شالمة ملرتادي البحر، موؤكًدا �شموه على 

هذه ال�شراكة ذات اأهمية لبذل املزيد من اجلهد 

املتوا�شل لأمن و�شالمة الأهايل، م�شيًدا �شموه 

بالدور الذي يقوم به خفر ال�شواحل من �شرعة 

ا�شتجابة يف كل �شوره.

على  املحافظ  �شمو  اطلع  اآخر،  جانب  من 

الإدارة العامة للدفاع املدين يف متابعة  جهود 

حيث  خليفة،  مبدينة  الأهايل  احتياجات 

م�شتوى  رفع  يف  خطتها  الإدارة  ا�شتعر�شت 

وال�شالمة،  الوعي  با�شرتاطات  والتقيد  الوعي 

املدين  الدفاع  رجال  دور  �شموه  ثمن  كما 

واجلهود املبذولة يف حتقيق �شالمة املواطنني 

واملقيمني.

الأمنية،  اللجنة  اطلعت  ذلك،  جانب  اإىل 

حممد  النقيب  قدمه  �شامل  مرئي  عر�ص  على 

الأمني  التن�شيق  بو�شليبي �شابط  عبدالرحمن 

اأبرز املوا�شيع واملالحظات  باملحافظة، ت�شمن 

التي ت�شلمتها املحافظة من خالل الر�شد امل�شتمر 

الفرتا�شي،  واملجل�ص  التوا�شل  ملن�شات 

حول  تتمحور  والتي  امليدانية،  والزيارات 

ملناطق  الأمنية  الأهايل  احتياجات  متابعة 

على  املحافظة  حر�ص  �شموه  مبيًنا  املحافظة، 

اإي�شال وتلبية احتياجات الأهايل بال�شكل الذي 

من  الأمن  دعائم  تر�شيخ  يف  تطلعاتهم  يحقق 

جهة و�شرعة ال�شتجابة والتوا�شل الفعال مع 

خمتلف اجلهات املخت�شة من جهة ثانية.

من  احل�شور  اأثنى  الجتماع،  ختام  ويف 

�شمو  يوليه  ما  على  الأمنية  الأجهزة  ممثلي 

التن�شيق  على  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ 

الأمن  مقومات  تر�شيخ  يف  الأمنية  وال�شراكة 

م�شيدين  املحافظة،  مناطق  يف  وال�شالمة 

بني  القائم  والتن�شيق  التعاون  مب�شتوى 

الأمنية مبا ي�شهم  الأجهزة  املحافظة وخمتلف 

يف حتقيق اأعلى معايري الأمن وال�شالمة.

»الع�شكري« ُينهي معاناة مري�س 

من ورم دموي حميد يف الأذن الو�شطى

بامل�شت�شفى  الطبي  الفريق  متكن 

اجلراحي  ال�شتئ�شال  من  الع�شكري 

 ) لالذن  اجلراحي  باملنظار   ( الدقيق 

الو�شطى  الأذن  يف  حميد  دموي  لورم 

متداخل  الورم  كان  اإذ  بحريني،  ملري�ص 

مع العظيمات ال�شمعية، ما ت�شبب له يف 

تبنّي  فقد  الذن،  م�شتمر يف  نب�شي  طنني 

وجود  والأ�شعة  الفحو�شات  اإجراء  بعد 

ورم دموي ناب�ص يف الأذن الو�شطى.

جلراحة  اجلراحي  الفريق  وبا�شر 

واحلنجرة  والأذن  الأنف  ق�شم  يف  الأذن 

باإ�شراف  الع�شكري،  بامل�شت�شفى 

ال�شت�شاري حممد ال�شهابي، اإجراء تدخل 

الورم  اإزالة  جراحي دقيق، مت من خالله 

-الذي  الوجه  ع�شب  تاأثر  دون  بالكامل 

ُيعد من الأن�شجة بالغة الأهمية املوجودة 

الو�شطى  لالذن  اجلراحة  منطقة  يف 

اإىل  احلاجة  ودون  الداخلية-،  والذن 

اإزالة العظيمات ال�شمعية وترميمها، وقد 

غادر  حتى  املري�ص  حالة  متابعة  متت 

امل�شت�شفى وهو يتمتع ب�شحة جيدة.

بالدعم  الطبي  الفريق  اأ�شاد  وقد 

الطبية  اخلدمات  قائد  قبل  من  املتوا�شل 

امللكية اللواء الربوفي�شور ال�شيخ خالد بن 

الطبية  الكوادر  لت�شجيع  خليفة  اآل  علي 

على البداع يف املجال اجلراحي والطبي، 

الفريق اجلراحي  اأفراد  كذلك �شكر جميع 

يف ق�شم الأنف والأذن واحلنجرة، وفريق 

التخدير والتمري�ص الذي اأ�شهم يف عالج 

هذه احلالة اجلراحية الدقيقة.

اأكد الربوفي�شور عودة اجليو�شي، اأ�شتاذ �شيا�شات البتكار بجامعة اخلليج العربي، متيز 

دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية يف حتولها ل�شتخدام التقنيات احلديثة وتوجهها 

التحول  بداأت يف  اأنها  معتربا  والبتكار،  التنمية  اأحد حمركات  يعترب  الذي  الرقمي  للتحول 

لالقت�شاد الأخ�شر فعلًيا وتنويع م�شادر الدخل، اإدراًكا منها باأهمية الب�شمة البيئية.

 واأو�شح الربوفي�شور اجليو�شي اأن دول اخلليج العربي تتجه مب�شاٍع جادة نحو تطبيق 

الدائري،  والقت�شاد  الأخ�شر  والقت�شاد  املتجددة  الطاقة  �شيا�شات  وتبني  الكربوين،  احلياد 

�شمن روؤاها التنموية القائمة على تنويع القت�شاد والتحول نحو ال�شتدامة مب�شاريع وطنية 

تالئم طبيعة الدول واحتياجاتها، معترًبا اأنه لي�ص كل مدينة م�شتدامة هي مدينة ذكية، لفًتا 

اإىل اأهمية عدم ربط معايري التقدم بال�شتهالك واإعادة حتديد مفهوم ال�شعادة الفعلي.

الدرو�ص  كورونا:  جائحة  بعد  ما  وامل�شتدامة  املبتكرة  »املدن  ندوة  خالل  ذلك  جاء   

وتبعات ال�شيا�شات«، التي نظمها مركز البحرين للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية والطاقة 

»درا�شات« عرب تقنية الت�شال املرئي، �شمن �شل�شلة ندوات »حوارات فكرية«، واأدارها د. عمر 

العبيديل، مدير اإدارة الدرا�شات والبحوث مبركز درا�شات، تناولت تو�شيًحا لعنا�شر املدينة 

القوية،  التحتية  والبنية  الب�شري  املال  راأ�ص  ووجود  والتقنية  املوهبة  على  القائمة  الذكية 

ودور جائحة كورونا خالل �شنتني يف الإ�شراع من وترية التحول التقني والتوا�شل عن ُبعد.

 ورًدا على �شوؤال لوكالة اأنباء البحرين )بنا(، اأو�شح الربوفي�شور اجليو�شي اأن تطوير 

التن�شيق  اأهمية  اإىل  اإ�شافة  ا�شرتاتيجية وطنية،  اأي  من جناح  املمكنات  اأحد  يعترب  القوانني 

املدن  »فكرة  وقال:  املطلوب،  التحول  اأ�شا�ص  باعتبارها  والطاقة  والبيئة  املياه  قطاعات  بني 

على  لالتفاق  القطاعات  بني  وتوا�شل  موؤ�ش�شاتي  حوار  اإىل  حتتاج  جمملها  يف  امل�شتدامة 

القوا�شم امل�شرتكة«.

 واأ�شاف قائالً: »على الرغم من اأن جائحة كورونا �شرعت وترية تنفيذ اخلدمات الرقمية 

من  دقيقة   15 بعد  على  كلها  اخلدمات  توفر  التي  املت�شامنة  املدن  مو�شوع  اأن  اإل  العامة، 

امل�شتفيدين هي الهدف ال�شرتاتيجي، وال�شوؤال هو عن كيفية توفري اإمكانية بلوغ مواقع العمل 

اأو ال�شوق اأو امل�شت�شفى خالل هذه الدقائق فقط«.

 ولفت الربوفي�شور اجليو�شي النظر اإىل اأهمية عنا�شر بناء املدن البتكارية التي ترتكز 

مع  املختلفة،  والبيئية  ال�شحية  والأنظمة  النقل  اأنظمة  وتوافر  العمراين،  التخطيط  على 

تعزيز  ي�شهم يف  العام، مبا  واملكان  الف�شاء  من  وال�شتفادة  الأرا�شي،  با�شتعمالت  الهتمام 

القت�شاد الدائري اأو الت�شاركي الذي يحقق فكرة ال�شتدامة.

 واأكد الربوفي�شور اجليو�شي ارتباط املدن البتكارية مب�شتوى ونوعية البنى التحتية، 

التطوير  اجتاه  يف  ي�شب  الذي  املرتو  م�شروع  لإقامة  البحرين  مملكة  توجه  اإىل  م�شريا 

والتحديث يف البنية التحتية.

 واأ�شاف: »املجتمع الذكي هو الذي يهتم بالبعد الإن�شاين والجتماعي، واأن فكرة التميز 

الفهم  اإىل  الفرد  تعلم  من  التعلم  حتويل  جانب  اإىل  الأثر،  وقيا�ص  املمكنات  فهم  على  تقوم 

املتعلمة  املوؤ�ش�شة  فكر  وتكوين  الأثر،  قيا�ص  ت�شمل  والتي  املتعلمة،  املوؤ�ش�شة  اأو  املوؤ�ش�شي 

للتحول اإىل القت�شاد امل�شتدام«.

الربوفي�شور اجليو�شي: دول اخلليج 

بداأت يف التحول لالقت�شاد الأخ�شر فعلًيا

طالب بجامعة البحرين ي�شارك يف �شفينة 

�شباب ُعمان الثانية �شمن اإك�شبو دبي 2020

البحرين  جامعة  من  طالب  ي�شارك 

�شفينة  منت  على  �شبابية  �شمن جمموعة 

من  انطلقت  التي  الثانية  ُعمان  �شباب 

نوفمرب   7( الأحد  يوم  عمان  �شلطنة 

دبي  اأك�شبو  فعاليات  �شمن  2021م(، 

2020 ل�شلطنة ُعمان، وذلك حتت رعاية 

ال�شمو  �شاحب  ُعمان  �شلطنة  عهد  ويل 

اآل �شعيد املوقر، وزير  ذي يزن بن هيثم 

الثقافة والريا�شة وال�شباب.

اأحمد  يو�شف  الطالب  و�شيق�شي 

يف  الثانية  ال�شنة  طالب  وهو   - جاد 

بق�شم  والتلفزيون  الإذاعة  تخ�ش�ص 

الآداب  بكلية  والفنون  وال�شياحة  الإعالم 

- يف الرحلة �شهًرا كامالً، بعد اأن ا�شتوفى 

�شروط ومعايري امل�شاركة يف الرحلة. 

طالًبا   30 الرحلة،  يف  وي�شارك 

وطالبة من عدد من جامعات دول جمل�ص 

اجلامعات  من  وعدد  اخلليجي،  التعاون 

وهنغاريا،  اأملانيا،  من  الأوروبية، 

البحر  ال�شفينة  و�شتجوب  وكرواتيا. 

اأخرى،  اإىل  خليجية  دولة  من  لتتنقل 

تعليمية  برامج  ال�شباب يف عدة  لي�شارك 

وثقافية و�شياحية، بالتعاون مع البحرية 

الُعمانية. 

بـ»ُعمان  و�شمت  التي  للرحلة  واأقيم 

ميناء  يف  توديع،  حفل  ُمتجدد«،  نهج 

البحري  الطريق  على  قابو�ص،  ال�شلطان 

الهواء  على  احلفل  وُنقل  مطرح،  بولية 

مبا�شرة عرب تلفزيون �شلطنة ُعمان. 

مملكة  ال�شفينة  ت�شل  اأن  املقرر  ومن 

نوفمرب   16( الثالثاء  يوم  البحرين، 

 - بالتزامن   - تقام  اأن  على  2021م(، 

لوفد  البحرين  مملكة  يف  ثقافية  جولة 

العمانية،  ال�شلطانية  البحرية  ال�شفينة 

للثقافة  البحرين  هيئة  من  بتنظيم 

والآثار.
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وافق بالإجماع على ا�ستحداث و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي.. »النواب«:

قيادة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء لـ»فريق البحرين« اأثبتت حكمة �سموه

القا�سي: �ساأح�سر العاطلني للمجل�س.. و�سلمان: ما هي التخ�س�سات النادرة والبحريني و�سل للف�ساء؟!

»النواب« ي�سّوت على قانون ي�سع قيوًدا على توظيف الأجانب يف احلكومة

م�شطفى ال�شاخوري:

ي�شتحدث  بقانون  مر�شوم  على  النواب  جمل�س  وافق 

لال�شتحقاق  حمد  بن  �شلمان  »الأمري  با�شم  جديًدا  و�شاًما 

الطبي« مينح للقائمات الطبية من ال�شفوف الأمامية وملن 

كانت لهم اإ�شهامات جليلة يف مثل هذه الظروف.

الطبية  الطواقم  جلهود  تكرمًيا  القانون  وياأتي 

ال�شفوف  يف  واملمر�شني  الأطباء  من  واملدنية  الع�شكرية 

الأمامية، والعاملني يف الأق�شام الطبية امل�شاندة من اإداريني 

واخت�شا�شيني وفنيني، وممن ا�شت�شهد منهم يف اأثناء تاأدية 

الأفراد واملوؤ�ش�شات، نظري اجلهود  واجباتهم، وغريهم من 

الإ�شهامات  من  وغريها  واجلليلة  املتميزة  واخلدمات 

)كوفيدـ19(،  كورونا  فريو�س  جائحة  اأثناء  قدموها  التي 

جميع  ملوا�شلة  �شيوؤدي  الذي  املعنوي  احلافز  واإيجاد 

الكوادر الوطنية بال�شفوف الأمامية واجلهات امل�شاندة لها 

الت�شدي جلائحة فريو�س كورونا، وحتفيز  جلهودهم يف 

اململكة على  قدرة  ُيعزز من  غريهم لالنخراط يف ذلك مبا 

جتاوز هذه اجلائحة.

من جانبه، اأثنى النواب على جهود فريق البحرين بقيادة 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء والتي اثبتت كفاءتها وقدرتها 

على قيادة البحرين اإىل بر الأمان وجعلها يف م�شاف الدول 

املتقدمة يف كل املجالت، موؤكدين اأن قيادة �شمو ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء لفريق البحرين كانت قيادة مثالية 

تعك�س روؤية �شموه الثاقبة وقيادته احلكيمة للو�شول اإىل 

نتائج اإيجابية مرت مبملكة البحرين اإىل بر الأمان.

ال�شامي  امللكي  بالأمر  النفيعي  اإبراهيم  النائب  واأ�شاد 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  ل�شاحب 

البالد با�شتحداث »و�شام الأمري �شلمان بن حمد لال�شتحقاق 

الطبي«، موؤكًدا اأن تقدير جاللة امللك للجهود الكبرية لالأطباء 

واملمر�شني والطواقم الطبية ميثل امتداًدا للرعاية الكرمية 

جلميع  املتوا�شلة  للجهود  جاللته  من  ال�شامي  والدعم 

الكوادر الوطنية بال�شفوف الأمامية واجلهات امل�شاندة لها 

الوطنية اجلامعة يف  باملثابرة �شمن اجلهود  التي متيزت 

الت�شدي جلائحة فريو�س كورونا.

واأعرب عن �شكره وتقديره للمتابعة الدوؤوبة ل�شاحب 

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

رئي�س جمل�س الوزراء وقيادته اجلهود الوطنية للت�شدي 

للفريو�س كانت ركيزة امل�شي بثبات يف تنفيذ اخلطط التي 

كورونا  فريو�س  مع  التعامل  م�شارات  ملختلف  ُو�شعت 

واحلد من تداعياته، موؤكًدا اأن �شموه كان ومنذ الأيام الأوىل 

اإىل  وينزل  يبا�شر  وليزال  كان  حيث  للفريق  فعلًيا  قائًدا 

املواقع املختلفة من اأجل �شالمة هذا الوطن ومواطنيه.

جمل�س  جل�شة  خالل  الأن�شاري  اأحمد  النائب  وتوجه 

وكيل  املانع  وليد  الدكتور  اإىل  خا�س  ب�شكر  اأم�س  النواب 

خالل  الطبي  الكادر  وجهود  جهوده  على  ال�شحة  وزارة 

جائحة كورونا.

وقال الأن�شاري يف مداخلته حول  و�شام الأمري �شلمان 

من  اعرتاًفا  ياأتي  الو�شام  باأن  الطبي  لال�شتحقاق  حمد  بن 

الدولة بجهود اأبنائها املخل�شني ممن عربوا مبملكة البحرين 

كورونا  مع فريو�س  املعاناة  من  اأ�شهر  بعد  الأمان،  بر  اإىل 

وتبعاته.

على  اأم�س  جل�شته  النواب خالل  وافق جمل�س 

جهاز  على  كبرية  قيوًدا  ي�شع  بقانون  م�شروع 

يف  البحرينيني  غري  توظيف  يف  املدنية  اخلدمة 

الوزارات واملوؤ�ش�شات واجلهات احلكومية.

العقد  فرتة  تزيد  األ  النيابي  القانون  وي�شرتط 

واملوؤ�ش�شات  الوزارات  يف  الأجنبي  لوظيفة  املوؤقت 

واجلهات التابعة جلهاز اخلدمة املدنية على �شنتني 

تلك  خالل  يتم  اأن  على  للتمديد،  قابلتني  غري  فقط 

ال�شنتني تاأهيل بحريني ليحّل مكانه.

كما يلزم القانون اجلهاز باإ�شدار تقرير �شنوي 

كل  يف  البحرينيني  غري  املوظفني  عدد  يت�شمَّن 

الوظيفي،  وم�شماه  منهم  كل  موؤهالت  وبيان  جهة، 

وتاريخ نفاذ العقد، وتاريخ انتهائه، واإجمايل تكلفة 

كل  حمّل  بحريني  لإحالل  الالزمة  واملدة  رواتبهم، 

لتلك  للبحرينيني  املمنوحة  البعثات  وعدد  منهم، 

التخ�ش�شات.

طويلة  برامج  الذوادي  عبداهلل  النائب  وطالب 

اإعادة  الوظائف وهذا يتطلب  املدى وجادة لبحرنة 

النظر يف اآلية العمل وو�شع حلول �شريعة لحتواء 

ال�شباب وتوظيفهم بالقطاعني.

النواب  جمل�س  لرئي�س  الول  النائب  وت�شاءل 

النواب وعلى مدى 3 �شنوات  اأن  عبدالنبي �شلمان 

عن  املجل�س  جل�شات  من  جل�شة  كل  يف  يعربون 

واإعطاء  الوظائف  ببحرنة  املتكررة  مطالباتهم 

الولوية للموظف البحريني اإل انه ل احد ي�شمع.

�شلمان:»الردود  قال  الر�شمية  الردود  وحول 

اآلف   7 من  اأكرث  بوجود  تعرتف  التي  الر�شمية 

موظف اجنبي باحلكومة واأغلبها يف وزارة الرتبية 

الوظائف  هذه  ان  تقول  الوزارات  وتلك  وال�شحة، 

نادرة، فماهي هذه الوظائف النادرة، واذا ا�شتطاع 

الف�شاء و�شي�شل اىل  ان يعمل يف قطاع  البحريني 

هي  فما  النادر  التخ�ش�س  هو  وهذا  قريبا  الف�شاء 

تلك التخ�ش�شات النادرة؟

وا�شارت النائب زينب عبدالمري اأن الإح�شاءات 

بحريني،  عاطل  اآلف   6 وجود  توؤكد  الر�شمية 

اآلف موظف   7 من  اأكرث  لوجود  ت�شري  كذلك  وهي 

بالأجنبي، فلماذا ل يتم الحالل للبحرينيني لتنتهي 

هذه امل�شكلة مبعادلة ب�شيطة وليقفل هذا امللف؟!.

القا�شي:»اأن  النائب عي�شى  اآخر قال  من جانب 

يف  لكم  العاطلني  بجلب  و�شاأقوم  تبكي..  النا�س 

ح�شر  من  وحتى  معاناتهم..  تعرفوا  لكي  اجلل�شة 

جمل�س النواب من اللجان ال�شبابية اأغلبهم عاطلني«.

الــبــطــالــة �ــســيــحــّل  بــاحلــكــومــة  اأجــنــبــي  اآلف  الـ7  مـــكـــان  الــبــحــريــنــيــني  اإحـــــالل  ـــدالأمـــري:  عـــب

ت�سكيل جلنتي حتقيق حول 

»طريان اخلليج« و»الأوقاف اجلعفرية«

بوعنق: 300 مليون دعم 

»الإ�سكان« لربنامج »مزايا«

على  اأم�س  يوم  جل�شته  خالل  النواب  جمل�س  وافق 

الأوقاف  اإدارة  حول  برملانيتني  حتقيق  جلنتي  ت�شكيل 

اجلعفرية، وطريان اخلليج.

للقيام  اجلعفرية  الأوقاف  يف  التحقيق  جلنة  وتهدف 

مبراجعة عامة �شاملة ل�شوؤونها.

ف�شيرتكز  اخلليج  طريان  حول  التحقيق  جلنة  اأما 

حق  يف  واأ�شبابها  الف�شل،  اإجراءات  معرفة  على  عملها 

العاملني البحرينيني يف ال�شركة، بالإ�شافة اإىل من مت قبول 

وحتى   2010 يناير   1 منذ  املمتدة  الفرتة  يف  ا�شتقالتهم 

الآن.

الإدارية  الأنظمة  معرفة  على  اللجنة  �شتعمل  كما 

واآليات  ال�شركة  ملوظفي  املحا�شبة  وتعاميم  والر�شادات 

الوظيفي،  والتطوير  التدريبية  وال�شيا�شات  التنظيم، 

واإحالل البحرينيني حمل الأجانب يف ال�شركة، والتحقق من 

عقود العمل، و�شيا�شات الأجور املتبعة.

نوعية  جلنة  ت�شكيل  على  النواب  جمل�س  وافق  كما 

ف�شلية لبحرنة الوظائف بالقطاعني تبحث ما يحال اإليها من 

م�شروعات القوانني املتعلقة ببحرنة الوظائف يف القطاعني 

العام واخلا�س وتقدمي التقارير حولها اإىل املجل�س.

 ت�شاءل النائب خالد بو عنق عن وجود 300 

لربنامج  ال�شكان  وزارة  دفعتها  دينار  مليون 

مزايا، مت�شائال اذا كان بنك ال�شكان بنك خا�س، 

او  بنوك  هم  مزايا  برنامج  بناء  على  والقائمني 

املبلغ  هذا  الوزارة  تدفع  فلماذا  خا�شة،  جهات 

للقطاع اخلا�س؟  العائد منه وهل يذهب  وماهو 

قطاع  �شركات  لدعم  حكومية  مبالغ  ندفع  فهل 

اخلا�س؟.

واأ�شار اإىل منازل قامت الوزارة ب�شرائها منذ 

توزيعها  يتم  البيوت مل  تلك  اأن  اإّل  �شنوات  عّدة 

حتى الآن، مت�شائاًل عن ال�شبب.

نّواب: متى �سيتم تثبيت املتطوعني بال�سفوف الأمامية؟!

 احلمر: اإجناز 15 % من املرحلة الأوىل ل�سرق �سرتة

ال�شالح  ممدوح  النائب  طالب 

بتثبيت املتطوعني بال�شفوف الأمامية، 

موؤكًدا اأن هوؤلء املتطوعني عملوا يف اأ�شد 

خلدمة  وتفاٍن  اإخال�س  وبكل  الأوقات 

يف  �شبًبا  كانوا  وقد  واملواطن،  الوطن 

يف  متقدمة  مراحل  من  اإليه  و�شلنا  ما 

تخطي جائحة كورونا، كما كانوا �شبًبا 

عالًيا  البحرين  ا�شم مملكة  و�شول  يف 

عليه  اأثنى  الذي  كورونا  مكافحة  مللف 

منهم  كثرًيا  اأن  اإىل  لفًتا  اأجمع،  العامل 

اأجل  من  وعوائلهم  هم  عانوا  ما  عانوا 

مملكتنا الغالية، م�شرًيا اإىل اأن تثبيتهم 

يعد مبثابة ال�شكر لهم على ت�شحياتهم 

وتفانيهم وحبهم لوطنهم.

فالح  ال�شيد  النائب  اأكد  جانبه  من 

�شلمان  الأمري  و�شام  اأن  على  ها�شم 

مبثابة  هو  ال�شحية  للكوادر  حمد  بن 

العاملني  هوؤلء  حق  على  التاأكيد 

من  الكوكبة  لهذه  واملتطوعني وعرفان 

اأبناء الوطن لعطائهم الكبري.

الوزارة  اأن  احلمر  با�شم  الإ�شكان  وزير  ك�شف 

�شرق  مدينة  لإن�شاء  الأوىل  املرحلة  من   %15 اأجنزت 

�شرتة والتي تت�شمن 1077 وحدة �شكنية، كما ح�شلت 

الوزارة على موافقة من وزارة املالية لتخ�شي�س مبلغ 

لل�شروع يف البنى التحتية للمرحلة الثانية.

الوزارة تعمل على ت�شريع  اأن  واأّكد يف مداخلة له 

وترية العمل يف اإن�شاء املدينة، حيث يعمل حالًيا حوايل 

بحرينيتني،  مقاولت  ل�شركتي  تابعني  عامل   1500

والعمل جاٍر على زيادة العدد.

�شوؤاله  اإن  عبا�س  اآل  عمار  النائب  قال  جانبه  من 

و�شلته  التي  الأ�شئلة  لكرثة  ا�شتجابة  جاء  الربملاين 

من املواطنني، وقال: »اأكرث �شوؤال ي�شاأله املواطنون عن 

عدد ال�شنوات التي �شيغّطيها امل�شروع وعدد الوحدات 

ال�شكنية«.

البحراين: اأين لنقتِد باجلريان يف قوانني »البحرنة«

يح�سل املواطن على الوظيفة؟! و�شع  املجاورة يف  الدول  من جتارب  ال�شتفادة  اإىل  الكوهجي  حمد  النائب  دعا 

الآليات التي ت�شمن توظيف املواطنني ومتكينهم من احل�شول على الوظائف املنا�شبة.

لي�س  الكبري  الأجانب  وعدد  الأجانب،  لتوظيف  وكالة  لي�شت  »البحرين  وقال: 

اأ�شعب  خالل  بالتطوع  وعمله  العمل  يف  كفاءته  اأثبت  البحريني  واملوظف  مقبوًل، 

اأن  امل�شوؤولني  على  ُيوجب  الذي  الأمر  الأر�س،  لهذه  لإخال�شه  باجلائحة  الفرتات 

يقّدروه«.

العمالة،  وا�شتغالل  »الرخ�س«  عن  يبحث  الأعمال  رجال  بع�س  »لالأ�شف  وقال: 

ولهذا ال�شبب نراهم يرف�شون قوانني البحرنة«.

اأّكد النائب حممود البحراين على �شرورة امل�شروع بقانون بو�شع قيود 

�شريف�س  هل  ترى  مت�شائاًل:  احلكومي،  القطاع  يف  الأجانب  توظيف  على 

جمل�س ال�شورى هذا القانون كما رف�س بالأم�س قانون ح�شر بع�س الوظائف 

على البحرينيني؟!.

م�شيًفا: قرار ال�شوريني الراف�س لقانون البحرنة ت�شّبب يف اإحباط لدى 

ال�شارع البحريني، ونحن نت�شاءل عن �شبب هذا الرف�س.

ت�سوير - ح�سن قربان



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ر�سوًخا  تزداد  الإماراتية  البحرينية  العالقات 

اإرادة  اإنها  املجالت..  جميع  يف  وان�سجاًما  وتكاماًل 

وحتّدياته  امل�ستقبل  ت�ست�سرفان  حكيمتني  قيادتني 

باملزيد من التعاون والتن�سيق والت�ساور والدفع ُقدًما 

باخلطط امل�سرتكة لنه�سة �ساملٍة لكال البلدين.

اأرّحب باأخي �سلمان بن حمد اآل خليفة يف داره 

يف  تركزت  مثمرة،  كانت  مباحثاتنا  اأهله..  وبني 

دعم العالقات الأخوية الوطيدة بني البلدين وتعزيزها 

اإ�سافة اإىل تن�سيق اجلهود لأمن املنطقة وا�ستقرارها.
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1729 - قوات م�سقط تهزم الربتغاليني 
وتتمكن من حترير مدينة مومبا�سا.

جرانفيل  الأمريكي  املخرتع   -  1891
وودز يح�سل على براءة اخرتاع »القطار 

يف  الأوىل  للمرة  ظهر  الذي  الكهربائي« 

ظهور  من  �سنوات  بعد  الب�سرية  تاريخ 

»القطار البخاري«.

1928 - المرباطور هريوهيتو يتوىل 
عر�ش اليابان.

التحرير  منظمة  رئي�ش   -  1975
اأمام  الفل�سطينية يا�سر عرفات يلقي كلمة 

مقرها  يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

تاريخ  يف  مرة  لأول  نيويورك  مبدينة 

الق�سية الفل�سطينية.

يف  الثورة  قيادة  »جمل�ش   -  1994
اعرتاف  فيه  يعلن  بياًنا  ي�سدر  العراق« 

الكويت  دولة  ب�سيادة  العراق  جمهورية 

وا�ستقاللها ال�سيا�سي، و»املجل�ش الوطني 

تاأييده ومباركته  بعد ذلك  يعلن  العراقي« 

لهذا العرتاف.

امل�سري  الأهلي  النادي   -  2013
 2013 اأفريقيا  اأبطال  دوري  لقب  يحرز 

بعد فوزه على  تاريخه،  الثامنة يف  للمرة 

اأورلندو بايرت�ش اجلنوب اأفريقي بنتيجة 

1-3 يف جمموع املبارتني.
الثاين  عبداهلل  الأردن  ملك   -  2019
اخلا�سني  باملُلحقني  العمل  انتهاء  يعلن 

معاهدة  يف  والغمر  الباقورة  مبنطقتي 

بفر�ش  الإ�سرائيلية  الأردنية  ال�سالم 

�سيادة الدولة عليهما.

اأبوظبي حت�سد لقب »مدينة املو�سيقى« من »اليوني�سكو«

ت�شنيف  اأب�ظبي  اإمارة  ح�شدت 

»مدينة امل��شيقى« من منظمة الأمم املتحدة 

)الي�ني�شك�(.  والثقافة  والعلم  للرتبية 

ن�فمرب   8 ي�م  الت�شنيف  هذا  عن  واأُعلن 

اجلاري، من »�شبكة املدن املبدعة« التابعة 

لـ»الي�ني�شك�«.

الثقافة  على  اأب�ظبي  ركزت  ولطاملا 

للتنمية  اأ�شا�شيني  كمحركني  والإبداع 

الجتماعية والتن�ع القت�شادي، ول �شيما 

اهتماًما  الإمارة  منحتها  التي  امل��شيقى 

وا�شتثماًرا بالغني، اإذ تعمل با�شتمرار على 

تعزيز مفاهيم التعبري واله�ية التي جت�شد 

التنمية امل�شتدامة وتركز على الإن�شان اأولً. 

اأنها كانت، ول تزال، مبثابة ج�شر  خا�شة 

واأوروبا،  واآ�شيا  العربي  العامل  بني  التقاء 

وقد �شاهم هذا الإرث من النفتاح والتبادل 

التنم�ية  العا�شمة  روؤية  بدعم  الثقايف 

فر�ص  من  يعزز  مبا  امل��شيقى،  لقطاع 

وبني  املجتمعات،  عرب  واله�ية  الندماج 

الأجيال.

يف  امل��شيقى«  »مدينة  لقب  وي�شهم 

تعزيز م�قع اأب�ظبي مركًزا متنامي الأهمية 

باعتبارها  العاملية  امل��شيقى  خريطة  على 

م�طًنا ملنظ�مة م��شيقية مرنة وم�شتدامة 

واحل�كمة  والتعاون  البتكار  على  قائمة 

امل�شرتكة.

مزاد على اأول جهاز كمبيوتر اأنتجته »اآبل«

ُطرح للبيع يف مزاد اأقيم اأم�ص الثالثاء يف 

من  خ�شبي  كمبي�تر  جهاز  كاليف�رنيا  جن�ب 

طرحته  حا�ش�ب  اأول  وه�  »اآبل-1«،  طراز 

عام 1976،  الأ�ش�اق  التكن�ل�جيا يف  �شركة 

ملي�ن  من  اأكرث  اإىل  �شعره  ي�شل  اأن  وميكن 

�شتيف  اأ�ش�شها  التي  ال�شركة  تنتج  دولر.ومل 

 200 �ش�ى  ببناء  ج�بز  و�شتيف  ف�زنياك 

ج�بز،  عند  يدوًيا  كلها  ُجمعت  »اآبل-1«، 

وبيع معظمها يف ذلك ال�قت مقابل 666،66 

يف  املعرو�شة  الن�شخة  قيمة  وُقدرت  دولًرا. 

للمزادات  دار »ج�ن م�ران«  العلني يف  املزاد 

اأجنل��ص،  ل��ص  من  بالقرب  م�نروفيا،  يف 

األف دولر،  األف و600  يراوح بني 400  مبا 

يت�قع  ما  على  ذلك،  من  باأكرث  تباع  قد  لكنها 

ل  كان  »اآبل-1«  جهاز  وبيع  املتخ�ش�ش�ن. 

يزال �شاحًلا للعمل باأكرث من 900 األف دولر 

عام 2014 يف مزاد اأقامته دار »ب�نهامز«.

ل�شحيفة  ك�هني  ك�ري  اخلبري  وقال 

»اآبل- اإن 60 جهاز  تاميز«:  اأجنل��ص  »ل��ص 

1« اأح�شيت حتى الي�م، لكن 20 منها فح�شب، 

بينها ذلك الذي تطرحه دار »ج�ن م�ران«، ل 

الن�شخة  هذه  فرادة  يف  يزيد  وما  تعمل.  تزال 

الك�ا من جزر  اأن علبتها م�شن�عة من خ�شب 

فح�شب  اأجهزة  �شتة  من  واحد  وهي  هاواي، 

مزودة خ�شًبا من هذا الن�ع، بح�شب كتّيب دار 

املزادات.

»كورونا« يعّجل رحيل الفنان امل�سري اأحمد خليل

خليل،  اأحمد  امل�شري،  املمثل  ُت�يف 

اأم�ص الثالثاء، عن عمر ناهز 80 عاًما، اإثر 

نقيب  واأكد  ك�رونا.  فريو�ص  مع  �شراع 

نباأ  زكي،  اأ�شرف  امل�شرية،  التمثيلية  املهن 

الراحل  للفنان  �ش�رة  ون�شر  خليل،  وفاة 

»اإن�شتغرام«.  يف  الر�شمية  �شفحته  على 

وقال زكي يف ت�شريح ل�شحيفة »امل�شري 

الي�م« اإنه �شيتم ت�شييع اجلنازة من م�شجد 

بالقاهرة،  زايد  ال�شيخ  مدينة  يف  ال�شرطة 

اإعالم  و�شائل  وكانت  الظهر.  �شالة  عقب 

م�شرية ذكرت اأن حالة الفنان اأحمد خليل 

اإ�شابته  اإثر  الأخرية،  الأيام  يف  تده�ت 

مبر�ص »ك�فيد-19« الذي ي�شببه فريو�ص 

ك�رونا، مما ا�شتدعى نقله اإىل امل�شت�شفى.

ك�سفت النجمة نوال الزغبي، عن 

مقطع جديد من اأغنيتها امل�سربة »نقطة 

انتهى«، عرب ح�سابها ال�سخ�سى مبوقع 

ان�ستجرام، لتعلّق على كوالي�ش ت�سريبها 

خالل الفرتة احلالية، بالرغم من 

حت�سريها لها منذ اأربع �سنوات.

وكتبت الزغبي على الفيديو الذى ن�سرته 

»اأغنية نقطة انتهى اأ�سالً ا�سمها )نحنا 

لبع�ش(، هالأغنية عمرها 4 �سنوات، 

اتعملت ملنا�سبة خا�سة، كيف نزلت 

وكيف ات�سّربت ما بعرف، انت�سرت 

الأغنية وما حدا قادر يهّديها«.

قام بالعديد من العمليات.. �سبط طبيب اأ�سنان مزّيف يف م�سر
حتارب م�شر خالل ال�شن�ات الأخرية ظاهرة انتحال �شفة الأطباء من عدد من امل�اطنني 

الذين ل ميلك�ن رخ�شة ملزاولة املهنة.

ومتّكنت اإدارة العالج احلر مبديرية ال�شحة مبحافظة الغربية م�ؤخًرا من �شبط اأحد 

الكربى، ويق�م  املحلة  اأ�شنان مبدينة  بانتحال �شفة طبيب  امل�شه�رين بعد قيامه  الأطباء 

ا على غرفة ملحقة بها معمل خا�ص. بالك�شف على املر�شى يف عيادة جمهزة حتت�ي اأي�شً

ويق�ل وكيل وزارة ال�شحة مبحافظة الغربية عبدالنا�شر حميدة اإنه »مت ت�شكيل جلنة 

مكرّبة من عدد من القيادات يف املحافظة، وذلك بعد اأن وردت معل�مات، عن وج�د مقّدم 

للخدمة يرتّدد عليه عدد كبري من امل�اطنني، وت�جد ح�له �شبهة عدم ك�نه طبيًبا يحمل 

رخ�شة مزاولة املهنة«.

وتابع حميدة يف حديثه مع م�قع »�شكاي ني�ز عربية«: »بعد اأن مت تقنني الإجراءات، 

مت ا�شتهداف العيادة مبعرفة اإدارة العالج احلر، و�شبط املتهم منتحل �شفة طبيب الأ�شنان، 

وعمل حم�شر اإثبات حالة بال�اقعة واتخاذ كافة الإجراءات القان�نية«.

واأقّر عدد من املر�شى الذين كان�ا مت�اجدين يف العيادة، اأن الطبيب املزيف قام بالعديد 

واإعطائهم  عليهم  الك�شف  بخالف  والرتكيبات،  واخللع  كاحل�ش�  الطبية  الإجراءات  من 

ال��شفات )الرو�شتات( الطبية للعالج.

»ال�سحة«: ت�سجيل 15 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 41 حالة

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

اأظهرت ت�شجيل 15  14241 يف ي�م 9 ن�فمرب 2021، 

و10  وافدة،  لعمالة  حالت   4 منها  جديدة  قائمة  حالة 

قادمة  واحدة  وحالة  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالت 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   41 تعافت  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 275404.

حالت،   3 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

 6 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

اأن 313 حالة و�شعها م�شتقر من العدد  حالت، يف حني 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 316 حالة قائمة.



 وزير العمل: مذكرة التفاهم بين البحرين 
واإلمارات تشمل التعاون باإلحصاءات والعمالة الوافدة

أش��اد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، 
بتوقي��ع مذكرة التفاه��م بين البحري��ن ودولة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة الش��قيقة، في مج��ال تعزيز التعاون 
الفن��ي وتنمية الموارد البش��رية، والتي ج��اءت في إطار 
الزيارة الرس��مية لصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة، ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
إلى دولة إلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، الفتًا إلى 
أنه��ا تأتي انطالقًا من العالق��ات األخوية القائمة بين 
البلدي��ن، معتب��رًا أن هذه المبادرة المش��تركة ترّس��خ 
أطر التعاون الفني وتنظي��م العالقات العمالية بما في 
ذلك تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مجال تحس��ين 
بيئة العمل وتطوير مبادئ الس��المة المهنية وتسوية 

المنازعات والشكاوى العمالية.
وأكد حميدان أنه بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين 
البحرين، ممثلة ف��ي وزارة العمل والتنمية االجتماعية، 

واإلم��ارات ممثلة في وزارة الموارد البش��رية والتوطين 
في مجالي العمل وتنمية الموارد البشرية، سيتم تعزيز 
التع��اون القائم في مجال تطوير التش��ريعات الوطنية 
وتنظيم العالقات بين أطراف اإلنتاج بما فيها تحس��ين 
ظروف العمل واش��تراطات الس��المة والصح��ة المهنية 
وتس��وية المنازع��ات العمالي��ة الفردي��ة والجماعي��ة 
والتفتيش العمالي، إلى جانب شروط تسجيل وتوظيف 
الباحثين عن عمل، ومش��روعات التدريب وإعادة تأهيل 
القوى العاملة والموارد البشرية الوطنية، وكذلك خطط 
وبرامج التس��ويق وتوفير الش��واغر الوظيفية للباحثين 
ع��ن عم��ل والحوافز المقدم��ة ألصحاب العم��ل، ونظم 
التأمين ض��د التعطل، إضافة إلى النظم والتش��ريعات 
المتعلقة بتنظيم استقدام العمالة المنزلية، وإجراءات 
واش��تراطات توظي��ف العمالة المؤقت��ة الوافدة، فضاًل 
عن التعاون لتبادل اإلحصاءات ومؤش��رات سوق العمل 

ووسائل نشرها.
وتقض��ي مذك��رة التفاهم بتب��ادل زي��ارات الوفود بين 
البلدي��ن بهدف التع��رف على أحدث التج��ارب المطبقة 
وتبادل الخبرات، وتقديم المش��ورة الفنية واالس��تعانة 
بأحدث المعلومات والمؤشرات اإلحصائية الخاصة بسوق 
العمل، والمنش��ورات واإلصدارات العلمي�ة والتشريعات 
القانونية الحديثة والبرمجيات اإللكترونية، وإنشاء ربط 
إلكتروني لتبادل المعلومات وإقامة برامج التدريب عن 
بعد، وكذلك التنسيق التخاذ مواقف موحدة في المحافل 
الدولي��ة، وتعزي��ز الجه��ود إلب��راز تج��ارب البلدين في 
مجاالت العمل وتنمية الموارد البش��رية، وتبادل الدعم 
في الترش��يحات التي يقدمها أحد الطرفين للمناصب أو 
العضوي��ات في الهيئات اإلقليمي��ة والدولية، فضاًل عن 
تش��جيع انتقال الق��وى العاملة بين البلدي��ن ومعاملة 

القوى العاملة من الطرف اآلخر معاملة المواطن.

 بن دينه: البحرين حريصة 
على تعزيز العمل المشترك مع دولة اإلمارات

أك��د المبع��وث الخاص لش��ؤون 
التنفي��ذي  الرئي��س  المن��اخ 
للمجلس األعل��ى للبيئة والعضو 
المنتدب للشركة الوطنية للنفط 
والغاز الدكت��ور محمد بن مبارك 
ب��ن دينه ح��رص البحري��ن على 
تعزيز التعاون والعمل المشترك 
العربي��ة  اإلم��ارات  دول��ة  م��ع 
البيئ��ي  الش��أن  ف��ي  المتح��دة 
والمناخ��ي م��ن خ��الل المبادرات 
والمش��اريع  المتنوعة  والبرام��ج 
المتط��ورة التي يتبناه��ا البَلدان 
أفضل  لمواكبة  ضمن جهودهما 
الحديث��ة لتحقي��ق  المنظوم��ات 
المس��تدامة  التنمي��ة  أه��داف 
ودعم االقتصاد األخضر والطاقة 
البديل��ة، مش��يرًا إل��ى أن دول��ة 
المتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات 
أصبح��ت أنموذجا يحتذى به على 
الصعي��د الدول��ي ف��ي مواجه��ة 
آثار تغي��ر المن��اخ والحفاظ على 
البيئة، ومركًزا إس��تراتيجيا دوليا 
لتوحيد الجهود الدولية للتصدي 
لتداعيات ظاهرة التغير المناخي 
منوه��ا  الس��لبية،  واالنبعاث��ات 
بما وصل إليه مس��توى التعاون 
بي��ن البلدين من تط��ور في ظل 
صاح��ب  حض��رة  ودع��م  رعاي��ة 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى 
وأخي��ه صاح��ب الس��مو الش��يخ 
خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس 
دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 

حفظهما اهلل.
ج��اء ذلك خالل مش��اركته ضمن 
الس��مو  المرافق لصاحب  الوف��د 

الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س 
مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل لدى 
زيارته إلى دولة اإلمارات العربية 
المتح��دة الش��قيقة ف��ي زي��ارة 
رس��مية، حي��ث ت��م التوقيع على 
ع��دة مذك��رات تفاه��م تختص 
مملكة  بي��ن  الثنائي  بالتع��اون 
البحرين ودول��ة اإلمارات العربية 
ف��ي مجاالت  الش��قيقة  المتحدة 
البيئي،  والتع��اون  المن��اخ  تغير 
وال��ذكاء االصطناعي في قطاعي 
النف��ط والغاز، واتفاقي��ة الدعم 
الفني لصناع��ات المنبع وتختص 

بتطوير الم��واد الهيدروكربونية 
التقليدي��ة وغي��ر التقليدية، بما 
في ذلك تطوير الخزانات الضيقة 
ف��ي تطوي��ر حواف  والمش��اركة 
الغاز وتحس��ين  النف��ط وأغطية 
وتحس��ين  النف��ط  اس��تخراج 
اس��تخالصه واإلدارة المتكامل��ة 
للخزانات وإدارة الحقول الناضجة. 
التفاه��م  مذكرت��ي  ووق��ع 
واالتفاقية م��ن الجانب البحريني 
الدكت��ور محم��د بن مب��ارك بن 
دينه ومن الجان��ب اإلماراتي كل 
من الدكتور سلطان أحمد الجابر 
والتكنولوجي��ا  الصناع��ة  وزي��ر 

المتقدم��ة ف��ي دول��ة اإلم��ارات 
والمبع��وث  المتح��دة  العربي��ة 
للتغير  اإلم��ارات  لدول��ة  الخاص 
المناخ��ي ورئي��س مجل��س إدارة 
شركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
المنت��دب  والعض��و  »مص��در« 
لش��ركة  التنفي��ذي  والرئي��س 
بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 
ومجموعة شركاتها، ومريم بنت 
محم��د س��عيد ح��ارب المهي��ري 
وزي��رة التغيير المناخ��ي والبيئة 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ون��وه الدكتور محمد ب��ن مبارك 
بن دين��ه بما وصل��ت إليه دولة 

المتحدة من  العربي��ة  اإلم��ارات 
تطور وازدهار متس��ارع في مجال 
االبتكار وال��ذكاء الصناعي، حيث 
والخبرات  للعق��ول  حاضنة  باتت 
في ال��ذكاء االصطناعي من خالل 
والمش��اريع  والبرامج  المب��ادرات 
الحديثة التي تطلقها الستقطاب 
الطاق��ات المتخصص��ة ف��ي هذا 

المجال من مختلف دول العالم. 
 وأش��ار إلى أن مذك��رات التفاهم 
والتطوي��ر  بالبح��ث  تهت��م 
االهتم��ام  ذات  المج��االت  ف��ي 
ذل��ك  ف��ي  بم��ا  المش��ترك، 
للنف��ط  المع��زز  االس��تخالص 

واحتج��از الكرب��ون واس��تخدامه 
وتخزينه وتقنيات استدامة الغاز. 
التفاه��م  مذكرت��ي  أن  وأوض��ح 
تهدفان إلنش��اء إطار عمل محدد 
يمكن من خالله تس��هيل تعزيز 
التعاون الثنائي وتنفيذ المشاريع 
وتب��ادل  والبرام��ج  والمب��ادرات 
وتعزيز  والخب��رات،  المعلوم��ات 
التعاون بين البلدين الش��قيقين 
التخطي��ط، وعملية  م��ن خ��الل 
إدارة المخاطر المؤسسية وتقليل 
والتش��غيلية  المالي��ة  المخاط��ر 
أثن��اء األزم��ات وتحس��ين قائمة 

المنتجات واإليرادات.

 وزير التربية: التعاون مع اإلمارات 
بإجراءات تراخيص مؤسسات التعليم العالي

أك��د وزير التربية والتعلي��م رئيس مجلس أمناء 
مجلس التعلي��م العالي الدكتور ماجد النعيمي، 
أن االتفاقيات التعليمي��ة الموقعة بين مملكة 
البحري��ن واإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، 
ف��ي إط��ار الزي��ارة الرس��مية لصاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء إل��ى دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، تش��مل التع��اون في إجراءات 
من��ح التراخي��ص لمؤسس��ات التعلي��م العالي 

المعتمدة، وآلية اعتماد البرامج األكاديمية.
وأش��اد النعيم��ي، بالزي��ارة الرس��مية لصاحب 
الس��مو الملكي رئيس مجلس ال��وزراء إلى دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة التي تعكس 
عمق الروابط الجامعة بين البلدين الش��قيقين، 
وتجسد مدى التعاون المشترك بينهما في كافة 

المجاالت ال سيما المجال التعليمي. 
وأش��ار إلى االتفاقيات ومذك��رات التفاهم التي 
نتجت عن الزيارة وأهميتها في الدفع بمس��ارات 
التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتي 
كان ل��وزارة التربي��ة منه��ا البرنام��ج التنفيذي 
للتعاون ف��ي مجال التربي��ة والتعليم، ومذكرة 
التفاه��م الموّقعة بي��ن وزارة التربية والتعليم 
ونظيرته��ا بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 

الشقيقة.
وأّك��د الوزير أّن البرنام��ج التنفيذي للتعاون في 
مج��ال التربي��ة والتعليم الذي ت��ّم توقيعه في 
إطار الزيارة سيس��هم في تعزيز العمل التربوي 
المش��ترك بين البلدين، وسيكون لها انعكاسها 
الترب��وي وتدري��ب  اإلش��راف  عل��ى ممارس��ات 
المعلمين واإلداريين وتأهليهم في كال البلدين 

من خالل تب��ادل الزيارات والخب��رات في مختلف 
المجاالت التربوية والتعليمية. 

وأش��ار إل��ى أّن مذك��رة التفاه��م الموّقعة بين 
وزارة التربية والتعليم ونظيرتها بدولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة بش��أن التع��اون ف��ي مجال 
التعليم العالي ستسهم بشكل فاعل في تطوير 
العمل ف��ي هذا القطاع الحيوي، من خالل تعزيز 
أوج��ه التع��اون وتب��ادل الزي��ارات والمعلومات 
العلمي��ة  المج��االت  ف��ي  الفني��ة  والخب��رات 
والتعليمية المختلفة بي��ن البلدين في مجاالت 
تقيي��م مؤسس��ات التعلي��م العال��ي وتطوي��ر 
األنظم��ة والمعايي��ر المعم��ول به��ا لضم��ان 
جودته��ا، باإلضاف��ة إل��ى تب��ادل المعلوم��ات 
الخاص��ة بالمؤه��الت الصادرة عن مؤسس��ات 
التعليم العالي تسهياًل لالعتراف المتبادل بها.
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وزيرة الصحة: منظومة دوائية مشتركة بين 
البحرين واإلمارات لمراقبة جودة األدوية ومصادرها

كش��فت وزيرة الصحة عن ال��دور الهام لمذكرة 
التفاه��م بين البحرين ودولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقية والخط��وات التعاونية على 
صعيد التطوير في والتنس��يق والتعاون، مبينًة 
أن مذك��رة التفاه��م ق��د ش��ملت التع��اون في 
المج��االت الصحية بين البلدي��ن من خالل وضع 
منظومة دوائية مشتركة لمراقبة جودة األدوية 
ومصادره��ا، والعمل على توحي��د المصطلحات 
الدوائي��ة، وخلق ترمي��ز خليجي موح��د لقائمة 
البيان��ات الدوائي��ة، ووض��ع المعايي��ر البيئي��ة 
واللوجس��تية إلدارة مخ��ازن األدوي��ة بما يكفل 
جودتها، ووضع آلية مش��تركة للحد من النقص 
ف��ي األدوي��ة والعم��ل عل��ى توريدها ف��ي حال 

نقصانها.
جاء ذلك خالل مش��اركتها ضمن الوفد المرافق 
لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لدى زيارة سموه 
إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث أشادت 
بتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين الش��قيقين 
للتعاون في المجاالت الصحية والمخزون الطبي 
بين البلدين، معربًة عن اعتزازها الكبير بتوقيع 
االتفاقي��ات الصحي��ة والت��ي س��تنقل التعاون 
الثنائ��ي بي��ن الطرفين إلى المزي��د من التطور 

والنماء على البلدين الشقيقين.
يأت��ي  التفاه��م  أن توقي��ع مذك��رة  وأضاف��ت 
تجس��يدًا للرواب��ط األخوية الوثيق��ة والعالقات 

المتين��ة التي تجم��ع البلدين الش��قيقين والتي 
من ش��أنها أن تعزز التطلعات المش��تركة بين 
البلدي��ن وخصوصًا في مجال التع��اون الصحي، 
مش��يرًة إلى أن التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات 
يعك��س الح��رص على تعزي��ز أواص��ر التعاون، 
ويحق��ق الرؤى المش��تركة للبلدين الش��قيقين، 
منوه��ة بأهمي��ة التنس��يق م��ا بي��ن البلدي��ن 
لتطوير التعاون المش��ترك، وتعزيز المس��اعي 
للمساهمة في الدعم المتبادل بالمجال الطبي، 
وتعزي��ز التباح��ث بي��ن البلدي��ن لتوفير فرص 
تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بالمؤسسات 
الصحية وإدارتها، وتطوير الخدمات الصحية بما 

يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.
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خالل استقباله رئيس شركة هواوي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

 ناصر بن حمد: البحرين تولي 
ازدهار البنية التحتية التقنية اهتمامًا كبيرًا

أكد س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الشباب أن المملكة 
تول��ي ازدهاَر البنية التحتية التقني��ة اهتمامًا كبيرًا في 
إطار الرؤي��ة الملكية من حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى حفظه 
اهلل ورعاه واهتمام صاحب السمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

 جاء ذلك خالل استقبال سموه، لعضو مجلس اإلشراف 
ورئيس ش��ركة هواوي في الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقي��ا س��تيفن ي��ي، بحضور وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة أيم��ن المؤي��د ومدي��ر عام مكت��ب ممثل 
جالل��ة المل��ك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب 
عبداهلل الزين، حيث استعرض سموه معه العديد من 
المواضيع المتعلقة بالتقنيات لش��ركة هواوي عالميًا 

والمواضيع المختلفة في ذات الشأن.
 وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن المملكة 
وصل��ت إلى مس��تويات متقدم��ة في تعزي��ز دور قطاع 
تقني��ة المعلومات واالتصاالت وهو م��ا يعزز دورها في 
التس��هيل عل��ى المواطنين والمقيمي��ن وتخدم الجودة 
الحكومي��ة في المملكة بما يواكب التطور التكنولوجي، 
مشيدًا سموه بدور ش��ركة هواوي في مواكبة التطورات 

التكنولوجية لتقديم أفضل الخدمات وتس��هيل وتسريع 
إج��راءات عمالئها، مبينًا س��موه أن المملكة ماضية في 
تحقي��ق األه��داف التنموية الش��املة في مج��ال تقنية 

المعلومات واالتصاالت.
من جانبه، قدم س��تيفن يي ش��كره وتقديره إلى س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة على حفاوة االس��تقبال 

ودور سموه البناء في تعزيز دور الشركة في المملكة.

تابع مع مدراء المؤسسات التعليمية مستجدات سير العام الدراسي

 مدير عام المدارس: استقبال 
الفصل الدراسي الثاني بنفس االنضباط اإلداري

استكمل قطاع ش��ؤون المدارس اجتماعاته مع 
مديري ومديرات المدارس الحكومية، حيث التقى 
المدير العام لش��ؤون الم��دارس الدكتور محمد 
مبارك بن أحمد مع 110 من القيادات التعليمية 
العليا بالمؤسس��ات المدرسية الحكومية بصالة 
وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، وذلك في 
سابع اجتماع ينفذه القطاع مع ما مجموعه 210 
مديرين ومديرات مدارس يش��رفون على أداء 16 
ألف موظف وعلى تعليم ما يفوق 145 ألف طالب 
وطالبة ف��ي جميع مناطق مملكة البحرين، وذلك 
بحضور وكيلة الوزارة للسياسات واإلستراتيجيات 
واألداء ن��وال إبراهي��م الخاطر وع��دد من الوكالء 

المساعدين ومدراء اإلدارات والمستشارين.
وخالل االجتماع اس��تعرض المدير العام لشؤون 
الم��دارس أهم محطات الفصل الدراس��ي الجاري 
واإلج��راءات المطلوب االلتزام به��ا لضمان عام 
دراس��ي موفق وناجح من الناحيتي��ن التنظيمية 
والتعليمية، مش��يرًا إلى ضرورة االلتزام بتطبيق 
نظ��ام التقويم األكاديمي الذي تم تعميمه على 
جمي��ع المدارس ومراعاة التقويم ورصد الدرجات 
بم��ا يتوافق والمس��تويات الفعلي��ة للطلبة، مع 

ض��رورة إش��راك الطلب��ة وأولياء األم��ور من أجل 
وأدوات  العلم��ي  التحصي��ل  بأهمي��ة  التوعي��ة 

قياسه.
وهنأ المدير العام لشؤون المدارس جميع مدراء 
المؤسس��ات التعليمية المدرسية على استكمال 
موافق��ات تس��كينهم عل��ى الدرج��ة التنفيذية، 
وكذل��ك اعتم��اد المعايي��ر المط��ورة لترقي��ات 
المعلمي��ن الت��ي س��يتم تعميمها عل��ى جميع 
الم��دارس خ��الل هذا األس��بوع، مؤك��دًا أن ذلك 
يأتي في سياق تنفيذ الخطط الحكومية لالرتقاء 
بالمس��توى االجتماعي لمنتس��بي المؤسس��ات 
التعليمي��ة وتعزي��ز مكانة القي��ادات التعليمية 
والمعلمي��ن، ومش��يرًا إلى أن المرحل��ة المقبلة 
س��وف تعالج أيض��ًا عملي��ة تثبي��ت المنتدبين 
والمكلفين على وظائف رؤساء ومنسقي الشؤون 
المالية واإلدارية مع األخذ بتقويم األداء الوظيفي 
كمعيار أساس��ي ف��ي عملية التثبي��ت وتوصيات 

إدارات العمليات التعليمية المختصة.
كما ش��دد الدكتور محمد مبارك على أن الخطط 
المعتمدة ف��ي الجانبين التنظيم��ي والتعليمي 
الدراس��ي  للفص��ل  تطبيقه��ا  يس��تمر  س��وف 

الثان��ي، مؤك��دًا ض��رورة االس��تعداد التام من 
قبل المؤسس��ات التعليمية المدرسية واإلدارات 
المس��اندة له��ا ف��ي ال��وزارة الس��تقبال الفصل 
الدراس��ي الثان��ي بنف��س الق��در م��ن االلت��زام 
والمتابع��ة والح��رص الذي ش��هده ب��دء العام 

الدراسي.
من جانبها أش��ادت الخاطر بدور مدراء المدارس 
ف��ي حس��ن س��ير الي��وم الدراس��ي، مؤك��دًة أن 
جمي��ع العملي��ات اإلدارية والتعليمي��ة في وزارة 
التربي��ة والتعليم تصب ف��ي نهاية المطاف في 
قطاع ش��ؤون المدارس باعتب��اره يمثل العملية 

التعليمية في الميدان.
وبين��ت أن جميع الم��دارس الحكومية قد أتقنت 
الفص��ول  وتطبي��ق  الرقمي��ة  األدوات  توظي��ف 
االفتراضية بش��كل ناجح، مؤكدًة أن التحقق من 
عملي��ة التعلم والتحصي��ل العلمي ه��و الهدف 
األساس��ي لكل ما يتم توظيفه من أدوات رقمية، 
مؤكدًة أن االستثمار في تدريب المعلمين حقق 
مكاسب كبيرة للمؤسسات التعليمية المدرسية 
من خالل إتقان أغلب منتس��بيها توظيف األدوات 
الرقمية وإدارة المنصات التعليمية بشكل فاعل.

 »العسكري« ُينهي 
 معاناة مريض من ورم 

دموي حميد باألذن الوسطى
تمكن الفريق الطبي بالمستشفى العسكري من االستئصال 
الجراح��ي الدقيق بالمنظار الجراح��ي لألذن، لورم دموي حميد 
في األذن الوس��طى لمريض بحريني، حيث كان الورم متداخل 
م��ع العظيمات الس��معية؛ مما تس��بب له ف��ي طنين نبضي 
مس��تمر في األذن؛ حيث تبين بعد إجراء الفحوصات واألشعة 

وجود ورم دموي نابض في األذن الوسطى.
وباش��ر الفريق الجراحي لجراحة األذن في قس��م األنف واألذن 
والحنجرة بالمستشفى العس��كري بإشراف االستشاري محمد 
الش��هابي، بإج��راء تدخل جراح��ي دقيق، تم م��ن خالله إزالة 
ال��ورم بالكام��ل دون تأث��ر عص��ب الوجه - ال��ذي يعتبر من 
األنسجة بالغة األهمية المتواجدة في منطقة الجراحة لألذن 
الوس��طى واألذن الداخلية، ودون الحاجة إلى إزالة العظيمات 
الس��معية وترميمها، حيث تمت متابعة حالة المريض حتى 

غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة، وهلل الحمد.
وأش��اد الفري��ق الطب��ي بالدع��م المتواص��ل من قب��ل قائد 
الخدمات الطبية الملكية اللواء البروفيس��ور الش��يخ خالد بن 
علي آل خليفة، لتشجيع الكوادر الطبية على اإلبداع في المجال 
الجراحي والطبي، مقدمًا شكره إلى كافة أفراد الفريق الجراحي 
في قس��م األنف واألذن والحنجرة وفري��ق التخدير والتمريض 

الذي ساهم في عالج هذه الحالة الجراحية الدقيقة.

 البحرين و»اليونسكو« تتفقان 
على تطوير برامج في التعليم الفني والمهني

التربي��ة والتعلي��م  تواف��ق وزي��ر 
الدكت��ور ماج��د النعيم��ي، خ��الل 
السياس��ات  قس��م  مدي��ر  لقائ��ه 
وأنظم��ة التعل��م م��دى الحياة في 
منظمة اليونسكو برهاني شاكرون 
وعدد من الخبراء المتخصصين في 
للطلبة  والمهن��ي  الفني  التعلي��م 
والطالب��ات، على تطوي��ر عدد من 
البرامج ف��ي مج��ال التعليم الفني 

والمهني.
وأطل��ع الوزي��ر، الوفد عل��ى جهود 
البحري��ن لتطوي��ر التعلي��م الفني 
المختلف��ة  والبرام��ج  والمهن��ي 
يت��م تقديمه��ا، خصوص��ًا  الت��ي 
عل��ى مس��توى الم��دارس ومعهد 
البحري��ن للتدري��ب، م��ع االهتمام 
بتطوي��ر كلي��ات التعلي��م الفن��ي 
والمهن��ي، وم��ا قامت ب��ه الوزارة 
من اس��تحداث لإلرش��اد والتوجيه 
المهن��ي ف��ي المرحل��ة اإلعدادية، 
مع بحث السبل الكفيلة لالستعانة 
بخبرات اليونس��كو ف��ي تخصصات 
التعليم الهندس��ي وريادة األعمال 
واالبت��كار، والتكنولوجيا اإلبداعية 

والمعلوم��ات، والخدم��ات المالية 
واإللكتروني��ات  والمحاس��بية، 
الش��بكات  وهندس��ة  الرقمي��ة 
المخصصة  والبرامج  واالتص��االت، 
للطالب��ات الملتحق��ات بالتعلي��م 
الفني والمهني، والورش التدريبية 
للعاملي��ن ف��ي ه��ذا القط��اع من 

التعليم.
وأش��اد الخب��راء بم��ا وص��ل إلي��ه 

ف��ي  والمهن��ي  الفن��ي  التعلي��م 
اس��تعدادهم  مبدي��ن  البحري��ن، 
اس��تمرارًا  ال��وزارة  م��ع  للتع��اون 
الجانبين،  الناجحة بي��ن  للتج��ارب 
ومنها تطوير مناهج هذا النوع من 
التعليم، والتي تمت بالشراكة مع 
منظمة اليونسكو، واستفادت منها 
العديد من الدول بعد أن أدرجتها 
المنظم��ة على موقعه��ا بعد أخذ 

الموافقة من ال��وزارة، نظرًا لجودة 
تلك المناهج.

كما تم االتفاق على التواصل بين 
الجانبين لتنظي��م عدد من الورش 
والدراس��ات والبرامج التدريبية من 
خ��الل مركز التمي��ز للتعليم الفني 
والمهني، والذي يعمل في مملكة 
البحري��ن بالتع��اون م��ع منظم��ة 

اليونسكو.

»المهن الصحية«: منظومة 
قانونية متكاملة للمساءلة 
الطبية من خالل التشريعات

أك��دت الهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية أّن 
مملكة البحرين تمتلك منظومة قانونية متكاملة للمس��اءلة 
الطبية من خالل التشريعات واللوائح التي تراعي حقوق كافة 

األطراف ذات العالقة.
وأف��ادت الهيئة ب��أّن التحقيق في األخط��اء الطبية يمر بعدة 
مراحل قبل الوصول إلى القرار النهائي واعتماده من المجلس 
األعل��ى للصحة، وتوجد لجنة فني��ة متخصصة مؤلفة من 15 

استشاريًا يمثلون كافة التخصصات الطبية.
وأوضحت الهيئة في توضيح بش��أن التقرير الصحفي المنشور 
ف��ي صحيف��ة »الوطن« بش��أن ضمان��ات األطباء ف��ي قضايا 
األخطاء الطبية، أّن شكوى الخطأ الطبي تعرض أواًل على خبير 
فني مختص ف��ي ذات التخصص  الدقيق المتعلق بالش��كوى، 
كما أنه قد يس��تدعي األمر في بعض الح��االت طلب أكثر من 
رأي فن��ي قبل العرض عل��ى اللجان الفني��ة المختصة الصادر 
بإنش��ائها قرار من المجلس األعلى للصحة للبت في ش��كاوى 
المرضى بش��أن األخطاء الطبي��ة أو القضايا المحالة إليها من 
النيابة العامة والمحاكم بذات الش��أن، وكما س��بقت اإلشارة 
إليه ف��إن اللجان الفنية المختصة تتش��كل من عدد كبير من 

األطباء االستشاريين في كافة التخصصات الطبية.
وأش��ارت الهيئة إلى أّنه بع��د االنتهاء من التحقيقات وتحديد 
المخالف��ات يتم منح الطبيب المش��كو في حقه مهلة زمنية ال 
تتجاوز أس��بوعين للرد على المخالفات وتقديم أي دفوع أخرى 
لم يقم بتقديمها في أثناء التحقيق، قبل أن يتم إعداد التقرير 
النهائ��ي للحال��ة والرد عل��ى الش��اكي أو الجه��ات القضائية 

المختصة.
كم��ا أوضحت الهيئة أن��ه في حالة تقرير وج��ود خطأ طبي أو 
مهن��ي من الطبيب واتخ��اذ قرار إحالته إلى اللج��ان التأديبية 
بالهيئ��ة فإن��ه يحق للطبي��ب تقديم كافة دفوع��ه، والتظلم 
م��ن الق��رار التأديبي الصادر ف��ي حقه أمام اللجن��ة المركزية 
للتظلمات الصادر بإنش��ائها قرار من المجلس األعلى للصحة 
وعليه يمك��ن القول إن موضوع التحقيق ف��ي األخطاء الطبية 
يت��م بمهنية عالي��ة وبإج��راءات دقيقة طبقًا لقان��ون مزاولة 
المهنة واللوائح الصحية الصادرة عن المجلس األعلى للصحة، 
كما أص��درت الهيئة كتيب��ات تعريفية لألطباء المس��تدَعين 
للتحقي��ق ليكونوا على علم بكافة اإلجراءات واللوائح المنظمة 

لقرار االستدعاء.
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 وزير اإلسكان: 15٪ نسبة اإلنجاز 
بالمرحلة األولى في »شرق سترة«

مريم بوجيري - تصوير: سهيل وزير «

كش��ف وزير اإلس��كان باس��م الحمر إنجاز المرحلة األولى من مش��روع شرق 
سترة اإلسكاني بنسبة 15% حتى اآلن ويجري العمل حاليًا على إعداد قوائم 

المستفيدين النهائية للمرحلتين الثانية والثالثة بالمستفيدين.
وأكد في رده على س��ؤال برلماني للنائب عمار عباس خالل جلس��ة مجلس 
الن��واب، أنه تم تس��ليم ش��هادات اس��تحقاق كاف��ة المرش��حين للمدينة 
بالمرحل��ة األول��ى كما تم تخصي��ص ميزانية للبدء بإنش��اء البنية التحتية 
الخاصة بالقس��ائم الس��كنية والوحدات بالمرحلة الثانية من المدينة ليتم 
تقديمه��ا بالتزامن مع المرحلة األولى الس��تفادة عدد أكبر من المواطنين 

من المشروع.
وفيما يتعلق بأبرز مس��تجدات مشروع شرق س��ترة اإلسكاني، أوضح الوزير 
أن المدينة تقع بالكامل على واجهة بحرية وروعي في تصميمها متطلبات 
جودة الحياة لتكون من المدن المتميزة في المملكة، مؤكدًا أنه تم توقيع 
االتفاقي��ة اإلطارية لتنفي��ذ المدينة بالكامل مع مط��ور من خالل 3 مراحل 
بأيدي مقاولين بحرينيين اثنين لتنفيذ الوحدات ومقاول بحريني آخر يعمل 

على تشييد البنية التحتية للمدينة.
وأك��د أن إجمال��ي األيدي العامل��ة بالمدينة ضمن تش��ييد المرحلة األولى 

حاليًا يصل إلى 1500 عامل وهي نسبة كبيرة سيتم زيادتها لتسريع وتيرة 
العمل في األيام المقبلة.

وبي��ن الحمر ح��دوث تعديل على المخط��ط العام للمدين��ة بزيادة عرض 
الواجه��ات البحري��ة بحيث ال تقل ع��ن 50 مت��رًا بمحيط المدين��ة لزيادة 
جماليتها إلى جانب زيادة الرقعة الخضراء كقيمة مضافة والنظر في زيادة 
عرض لشوارع من 12.5 متر إلى 15.5 متر، مؤكدًا أن ذلك يؤثر على العدد 

اإلجمالي للوحدات السكنية لكن سيتم تعويضه في المستقبل.

العسومي »ينشف ريج« العشيري 

مريم بوجيري «

بعد اس��تمراره لتالوة تقرير لجنة ال��رد على الخطاب الملكي 
الس��امي ألكثر من نصف ساعة بعد طلب رئيس اللجنة عادل 
العسومي، اقتطع النائب هشام العشيري حديثه لشرب الماء 
وبل ريقه قبل اس��تمراره ف��ي قراءة التقرير وس��ط ضحكات 
زمالئه النواب الذين ألقوا باللوم على النائب العس��ومي ليرد 

العشيري بقوله: »يآمر رئيس اللجنة«.

 البوعينين: يستحق 
 وسام »االستحقاق الطبي« 

من استشهد خالل أداء الواجب
مريم بوجيري «

أكد وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والنواب غانم البوعينين 
أن وس��ام األمير سلمان بن حمد لالس��تحقاق الطبي سيمنح 
ألصحاب��ه م��ن الفئ��ات المح��ددة ف��ي المرس��وم منهم من 
استش��هد في أداء الواجب الطبي س��يمنح الوسام لذويه وكل 

من تنطبق عليه األوصاف سيكون مستحقًا للوسام.
ج��اء ذلك فيم��ا أقر مجلس النواب بأغلبية س��احقة مرس��ومًا 
بقانون الستحداث وس��ام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الطب��ي، حيث أكد أن��ه تم تحدي��د الفئات التي س��يمنح لها 
الوس��ام منها األطب��اء والممرضون من الصف��وف العاملين 
واألخصائيين والفنيين والعسكريين وفي كل األحوال سيكون 
الوس��ام قائمًا ليمن��ح ألصحابه في حالة وج��وده حيًا أو ميتًا، 
كما بين أن المرس��وم جاء في ظرف طارئ واألوس��مة ستمنح 

على وجه العموم وليس في ظروف الجائحة فقط.

تخصيص ميزانية لطرح القسائم 
السكنية ضمن المدينة الجديدة

 تعليمات الفريق الطبي 
ترفع الجلسة بعد 5 ساعات ونصف

 لجنة نوعية فصلية لبحرنة الوظائف للمرة األولى في المجلس

لجنتا تحقيق في »طيران الخليج« و»األوقاف الجعفرية«
مريم بوجيري «

بعد مضي 5 س��اعات ونصف رفعت 
الرئاسة الجلس��ة التزامًا بتعليمات 
الفريق الطبي وذلك بعد التصويت 
على تش��كيل لجنة نوعي��ة فصلية 
لبحرن��ة الوظائ��ف ف��ي القطاعين 

الع��ام والخ��اص و تش��كيل لجن��ة 
تحقيق حول إدارة األوقاف الجعفرية 
ولجن��ة تحقيق حول ش��ركة طيران 

الخليج. كما طمأنت الرئيسة فوزية 
زين��ل جميع من يتابع الجلس��ة بأن 
النائب عمار قمب��ر بخير وهو يجري 

فحوصات إجرائية في الوقت الحالي 
بعد الظ��رف الصحي الط��ارئ الذي 
ألّم به خالل الجلس��ة ما اس��تدعى 

رفعها 10 دقائق.
إل��ى ذلك ت��م ترحيل م��ا تبقى من 
بنود على جدول أعمال الجلس��ة إلى 

جلسة الثالثاء المقبل.

Eternals البحرين تمنع عرض فيلم
مريم بوجيري «

بعد تصدر مطالبات عبر وس��ائل التواص��ل االجتماعي بأهمية 
منع عرض فيلم Eternals عبر شاشات السينما في المملكة نظرًا 
الحتوائه على مش��اهد تم��س القيم واحتوائه عل��ى دالالت غير 
الئق��ة، أكد النائب عمار قمبر أنه س��يتم صدور قرار لمنع عرض 
الفيلم على شاش��ات السينما في البحرين وذلك بعد تواصله مع 
وزير ش��ؤون اإلعالم علي الرميحي. ونش��ر قمبر عبر حس��ابه في 
وس��ائل التواصل االجتماعي تأكيد الوزير على مس��ح أي لقطات 
منافية لآلداب العامة في أي فيلم يعرض في السينما بحيث يتم 
مراقبته ابتداء، في حين أشار قمبر إلى التأكيد على اإللغاء ومنع 

عرض الفيلم خالل الساعات القليلة القادمة.

 الرئيسة ردًا على متداخلين: 
كل االحترام والتقدير لـ»الشورى« 

محمد رشاد «

علقت رئيس��ة مجلس النواب على وصف نواب مجلس الشورى 
بأنه »مقب��رة القوانين« قائلة: »إن الوصف غير مقصود، وأن 
الش��ورى مثلهم مثل النواب مجلس تش��ريعي يش��رع وُيقيم 
كل األمور ونحن معهم نتعاون كس��لطة واحدة هي السلطة 
التشريعية لهم كل االحترام والتقدير في كل ما يذهبون إليه 

وفق ما يرونه األنسب في اتخاذ قراراتهم«.

»بريك« 10 دقائق بعد إغماء النائب 

سالمات عمار قمبر

اضطرت رئاس��ة مجل��س النواب لرفع الجلس��ة 10 
دقائق أثناء مناقش��ة مش��روع قانون يهدف لوضع 
معايي��ر توظي��ف األجانب، وذلك بع��د أن ألم ظرف 

صحي طارئ بالنائب عم��ار قمبر قبل ثواٍن من بدء 
مداخلته حيث اضطر للجلوس للراحة بعد ش��عوره 
بالتع��ب. وهم أعض��اء مجلس النواب، بمس��اعدة 

النائ��ب قمبر خالل ظرفه الصح��ي الطارئ في حين 
قامت النائب سوسن كمال باإلسعاف األولي للنائب 

قمبر.

هاشم: رجال األعمال يتحسسون 
جيوبهم في توظيف البحرينيين

مريم بوجيري «

هاج��م النائ��ب فالح هاش��م، رج��ال األعمال ف��ي البحرين قائ��اًل: »إنهم 
يتحسس��ون جيوبهم ف��ي توظي��ف البحرينيين ويراع��ون مصالحهم قبل 
مصلحة المواطن«، مشيرًا إلى أن التنمية ال تقوم على سواعد األجانب بل 
على سواعد أبناء الوطن ومن هنا نطالب الحكومة بضبط آليات التوظيف 

لشغل البحرينيين تلك الوظائف وإحاللهم بداًل من األجانب.

 الصالح: أوائل البحرين أسماؤهم 
في كشوف الباحثين عن العمل

محمد رشاد «

أبدى النائب ممدوح الصالح، اس��تغرابه من وجود أس��ماء أوائل الثانوية 
في كش��وف الباحثي��ن عن العمل الس��يما وأن الحكوم��ة ابتعثت هؤالء 
للخ��ارج م��ن أجل اس��تكمال العملي��ة التعليمية بما يع��ود بالنفع على 
الوطن، مطالبًا بضرورة تس��كين أوائل الثانوية في البحرين في وظائف 

مناسبة.

المتأخرونالمعتذرون

يوسف زينلعادل العسوميكلثم الحايكيد. معصومة عبدالرحيم

آل رحمة: 6 آالف أجنبي بـ»التربية« 
 و»الصحة«.. وبحرينيون 

في التخصصات عاطلون

محمد رشاد «

أكد النائب غازي آل رحم��ة، أن هناك 6 آالف موظف أجنبي بوزارة 
التربي��ة والتعليم، ووزارة الصحة على الرغم من وجود اآلالف من 

البحرينيين المؤهلين في ذات التخصصات ولكنهم عاطلون.
وأشار إلى أن هناك المئات ممن تطوعوا للعمل في الكادر الطبي 
أثناء الجائحة، ويحملون مؤه��الت طبية أيضًا وهم عاطلون عن 
العم��ل، فما ه��و مصيرهم؟، الفتًا إلى أن هن��اك تحديات تواجه 
البحري��ن ف��ي التوظيف في القط��اع الخاص من أبرزها س��يطرة 

األجانب على مفاصل كثير من الشركات وعمل تكتالت.

إعداد القوائم النهائية للمستفيدين من المشروع بمرحلتيه الثانية والثالثة
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شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

اعرف قيمة نفسك أيها البحريني
ال أحد يعرف قوة »الثقة بالنفس« وقدرتها على فعل المعجزات، س��واء ثقة 
الفرد بنفسه أيًا كان جنسه رجاًل أو امرأة وأيًا كان عمره طفاًل أو راشدًا، وكذلك 

ثقة المجتمعات والدول بنفسها، هي األخرى تفعل المعجزات.
أن تثق بقدراتك وقيمك ومبادئك أنت، أن تثق بعلو هامتك وعزة نفسك، أن 
تثق بأنك تملك ما ال يملكه اآلخرون سترى بعد حين أن اآلخرين سيقتنعون 

ويؤمنون بك تلقائيًا.
من له الحق أن يحدد لك حجمك وقدراتك غير نفس��ك؟ من له الحق أن يقيم 

ويثمن ما تملكه غيرك أنت؟

المشهد األول
حي��ن قالت ش��ركة ديزني وقال��ت معها الممثل��ة أنجلينا جول��ي بطلة فيلم 
»األبديون« الذي يحكي قصة بطل ش��اذ، إن من يمنع عرض فيلم الشواذ هم 
الدول »المتخلفة«!! وها نحن منعناه، ومن حقنا أن نس��أل من أعطاها الحق 
ك��ي تحدد مكانة ما نملكه من قيم ومب��ادئ إن كان متقدمًا أم متخلفًا؟ هل 
المعيار والمس��طرة وخط البداية والنهاية ه��و »قيمها هي ومبادئها«؟ من 

وضع قيمها في المقدمة ووضع من يختلف معها في الخلف؟
ال أحد يحدد لنا مكانة قيمنا غيرنا، وثقتنا بأنفس��نا ستجبر اآلخرين عاجاًل أم 

آجاًل على احترام ما نؤمن به.

المشهد الثاني
نحت��اج حين نرافق وفود االتحاد األوروبي أو الكونغرس األمريكي أو الروس��ي 
أو غيرها ممن يزور البحرين في هذه األيام أن نزود مرافقيهم من البحرينيين 
ون��زود من يجتمعون بهم من البحرينيين بجرع��ات من الثقة بالنفس وعلو 
الهم��ة قبل أن نزودهم بالمعلومات التي يج��ب أن ينقلوها أو يطلعوا عليها 
الزوار ليروا ثقتنا بأنفسنا قبل أن يروا إنجازاتنا، فإن وثقنا بأن ما نملكه من 
إنج��ازات ال يملكه اآلخرون وأننا نحن من يح��دد مكانتنا في كل موقع ال هم، 
فتلك الروح ستنتقل مع الحقائق والوقائع والمعلومات للزائرين وهناك فرق.
يكفينا أن نذكر أنفس��نا أننا نس��بقهم في كثير من الميادين بأشواط ولدينا 
م��ن القي��م والمب��ادئ العربية واإلس��المية م��ا يفتقدونه ف��ي منظومتهم 
االجتماعي��ة، ب��ل ويتمنونه، ولدين��ا أصالة وعراقة وقدم وج��ذور ضاربة في 

األرض أسست لتلك القيم منذ زمن قبل أن تخلق دولهم.
ما جرأهم علينا إال أننا صدقنا أنهم هم مدارسنا وهم معلمونا وهم من لهم 

حق تحديد مكانتنا وقيمة ما نملك إن كان متخلفًا أو متقدمًا.

المشهد األخير 
مث��ال على ما يفعله تعزيز الثقة بالنفس وش��حذ الهم��ة واإليمان بقدراتك 
الذاتية هو ما يحدث لنا اآلن في الرياضة، أننا نحقق ما عجزنا عن تحقيقه في 
س��نوات س��ابقة، لقد جعلنا نتائجنا في الرياضة عماًل وطنيًا وجعلناها تحديًا 
شعبيًا وجعلناها تحديًا ذاتيًا وزرعنا الثقة بالنفس زرعًا وسقيناه قبل أن نكثر 
من التدريب والتمرين، رفعنا الهمة قبل أن نرفع األثقال، وانظروا ما تفعله 

قوة الثقة بالنفس؟

أخيرًا 
كفان��ا ركض��ًا وجريًا لني��ل رضاهم عنا ومنحن��ا مكانتنا وقدرن��ا، كفانا تنازاًل 
ورضوخ��ًا لما ال نقتنع به وال نؤمن به والهو ملبوس��نا وال هو منا فقط حتى 

يصفقوا ويقولوا لنا »برافو« أنتم اآلن متقدمون!
نحن ش��عب منفت��ح على الثقافات والحضارات ولس��نا منغلقين أب��دًا، ولكننا 
ننفت��ح عل��ى العالم ونح��ن نفتخر بما نمل��ك ولدينا الق��درة والقيم والهمة 
والمبادئ أن نكون نحن المعلمون الهم، ازرعوا هذه الثقة بأبنائنا حتى حين 

يصلوا إلى مواقع القرار تبقى البحرين عالية بعلو هامتهم.

 افتتاح »بشغف يمتزجان« 
بمركز الفنون اليوم

تفتت��ح هيئة البحري��ن للثقافة 
واآلثار المعرض الفني المشترك 
للفنان��ة أري��ج رج��ب والش��اعر 
ب��در الرويحي، بعنوان »بش��غف 
الس��ابعة  اليوم عند  يمتزجان« 
مس��اًء بمركز الفنون، ويس��تمر 
حتى 24 نوفمبر الج��اري، يوميًا 
م��ن التاس��عة صباح��ًا وحت��ى 

الثامنة مساًء.
»ِبَش��َغ�ٍف  تجرب��ة  وتمث��ل 

َيْمَت���زَج��ان« مش��روعًا رائدًا على صعيد امت��زاج الفن واألدب 
وانصهارهما معًا، حيث تش��كل حوارًا جماليًا بين الريشة والقلم، 
وتناغمًا ساحرًا بين اللون والكلمة، ومزيجًا فنيًا بين الرسم والشعر، 
لتضيف بعدًا جدي��دًا مغايرًا ومختلفًا عن جميع التجارب األخرى - 
غير المش��ابهة - والتي س��بقتها في هذا المج��ال اإلبداعي. وتم 
اختيار الزهرة موضوعًا رئيسًا تجريديًا لهذه التجربة، ليتم طرحه 
عبر هذا المزيج الفني/األدبي المش��ترك، والذي يتميز بإسقاطات 
فلس��فّية ش��ّفافة تارة، وغزلّية لونّية تارًة أخرى، في تماٍه يرتكز 
على طرح عالمات اس��تفهام تترك لمخّيلة المتلّقي كامل الحرية 
ف��ي التحليق وانتق��اء اإلجابات التي تليق به لتفس��ير وتأويل ما 
يش��عر به ويتفاعل معه بال سقٍف افتراضي يقّنن انطالقة أفكاره 

الخاّلقة. 

وفاة الفنان أحمد خليل متأثرًا بـ»كورونا«
غيب الموت أمس، الفنان المصري أحمد خليل عن عمر 

يناهز 80 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.
وبحس��ب الفنان أش��رف زكي، نقيب المهن التمثيلية، 
تق��ام الجنازة في مس��جد الش��رطة بالش��يخ زايد عقب 

صالة الظهر.
وُنق��ل الفنان الراحل، مس��اء اإلثنين، إلى المستش��فى 
بعد أن ساءت حالته إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث 

تم وضعه تحت اإلشراف الطبي.
وكش��ف الفنان بنفس��ه عن تطورات حالت��ه الصحية، 
قائاًل: »إنه مريض جدًا بسبب إصابته بفيروس كورونا 

وتفاقم األعراض ومضاعفاتها لديه«.
الفن��ان الراح��ل واس��مه بالكام��ل أحمد محم��د خليل 
إبراهيم من مواليد 15 يناير 1941 بمحافظة الدقهلية. 
وكان يه��وى التمثيل منذ صغ��ره، لكن والده رفض أن 
يس��لك طريق الفن ألنه يريده مهندس��ًا، وبعد تخرجه 

م��ن الثانوية العام��ة أصر على دخول معهد الس��ينما 
وتخرج في العام 1965.

التحق بعد ذلك بمسرح الجيب، ومن مسرحياته »خادم 
سيدين« و»ياسين وبهية«، و»حب تحت الحراسة«.
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من لقاء سمو ولي العهد رئيس الوزراء أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات 
العربية المتحدة، في إطار زيارة سموه ألبوظبي.

تصل إلى المملكة الثالثاء

 طالب بجامعة البحرين يشارك 
في سفينة شباب ُعمان الثانية ضمن »إكسبو«

يش��ارك طالب من جامعة البحرين ضمن مجموعة شبابية على متن سفينة 
ش��باب ُعمان الثانية التي انطلقت من سلطنة عمان، ضمن فعاليات أكسبو 
دبي 2020 لسلطنة ُعمان، وذلك تحت رعاية ولي عهد سلطنة ُعمان صاحب 
الس��مو الس��يد ذي يزن بن هيثم آل س��عيد الموقر، وزير الثقافة والرياضة 
والش��باب. وس��يقضي الطالب يوس��ف أحمد جاد -وهو طالب السنة الثانية 
ف��ي تخصص اإلذاعة والتلفزيون بقس��م اإلعالم والس��ياحة والفنون بكلية 
اآلداب- في الرحلة ش��هرًا كاماًل، بعد أن استوفى شروط ومعايير المشاركة 
في الرحلة. ويش��ارك ف��ي الرحلة 30 طالب��ًا وطالبة من ع��دد من جامعات 
دول مجل��س التعاون الخليجي، وعدد من الجامع��ات األوروبية، من ألمانيا، 
وهنغاريا، وكرواتيا. وس��تجوب الس��فينة البحر لتتنقل من دولة خليجية إلى 
أخرى، ليشارك الشباب في عدة برامج تعليمية وثقافية وسياحية، بالتعاون 
م��ع البحرية الُعمانية. وأقيم للرحلة التي وس��مت ب�»ُعم��ان نهج ُمتجدد«، 
حفل توديع، في ميناء السلطان قابوس، على الطريق البحري بوالية مطرح، 

وُنقل الحفل على الهواء مباشرة عبر تلفزيون سلطنة ُعمان. 
ومن المقرر أن تصل الس��فينة إلى البحرين، الثالث��اء المقبل، على أن تقام 
-بالتزام��ن- جولة ثقافية في المملكة لوفد الس��فينة البحرية الس��لطانية 

العمانية، بتنظيم من هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
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فـــي إطـــار الزيارة الرســـمية التي قـــام بها  
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، فقـــد صـــدر بيـــان مشـــترك بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة اإلمـــارات العربية 
المتحدة بشـــأن ترســـيخ التآخـــي وتطوير 

التعاون الثنائي.. فيما ما يلي نصه:
إن حكومـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
وحكومـــة مملكـــة البحرين، تأسيســـًا على 
الشـــعبين،  تجمـــع  التـــي  الترابـــط  عالقـــة 
والمصالح المشتركة والطويلة التي تربط 
البلديـــن، آخذيـــن فـــي االعتبـــار األهـــداف 
فـــي  المرســـخة  المشـــتركة  والمصالـــح 
النظام األساســـي لـــدول مجلـــس التعاون 
لدول الخليـــج العربية، وبمناســـبة الزيارة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي  الرســـمية 
الـــوزراء  صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفة  إلـــى اإلمارات 
العربيـــة المتحدة، حيث التقى أخيه  ولي 
عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 
المسلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
آل نهيـــان، وعمـــالً باالتفاقيـــات ومذكرات 
وبنـــاًء  البلديـــن،  بيـــن  الموقعـــة  التفاهـــم 
علـــى اإلرث المشـــترك للعالقـــات الثنائيـــة 
الراســـخة القائمـــة، تم االتفـــاق على وضع 
إطـــار لترســـيخ وتطويـــر التعـــاون الثنائي 
ممـــا ســـيمكن اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
ومملكـــة البحرين من تعزيـــز تعاونهما في 
المجاالت ذات االهتمام المشـــترك، بما في 
ذلك على ســـبيل المثال ال الحصر مجاالت 
التعاون السياســـي والدبلوماسي واألمني 
واالقتصاد والتجارة والسياحة والشراكة 
والتكنولوجيـــا  التجاريـــة  األعمـــال  بيـــن 
المتقدمـــة والطاقـــة والنقـــل والمواصالت 
والتعليـــم ، وفـــي مجـــاالت العمـــل وتنمية 
المـــوارد البشـــرية، وأيضـــا بشـــأن التغيـــر 

المناخي والصحة.

األهداف المشتركة

يتفـــق كال البلدين علـــى أن تعزيز التعاون 
مـــن  المذكـــورة  المجـــاالت  فـــي  الثنائـــي 
شـــأنه أن يحقـــق منافع متبادلـــة للمصالح 
واألهـــداف المشـــتركة للبلدين، وســـيعمل 
كل طرف على تشجيع الوزارات والهيئات 
التواصـــل فيمـــا بينهـــم  الحكوميـــة علـــى 
لتطويـــر أهـــداف التعـــاون وبرمجتـــه فـــي 

مشاريع مشتركة.
التعاون السياسي والدبلوماسي 

يحـــرص كال البلديـــن علـــى تعزيـــز الحوار 
السياسي والمشـــاورات الدبلوماسية، من 
خـــالل زيـــادة مســـتوى الزيـــارات رفيعـــة 
خـــالل  ومـــن  الدبلوماســـية،  المســـتوى 
تحديـــد أولويـــات وجداول أعمـــال ثنائية 

المشـــتركة  المواقـــف  وبلـــورة  مشـــتركة، 
الثنائـــي  السياســـي  العمـــل  صعيـــد  علـــى 
والدولي، باإلضافة إلى التعاون في مجال 
التأهيـــل الدبلوماســـي بيـــن األكاديميـــات 
الدبلوماســـية، كمـــا ســـيتم تعزيـــز العمـــل 
القنصلـــي عبـــر إنشـــاء لجنـــة قنصلية بين 

البلدين.
ويؤكـــد البلـــدان تأكيـــد التزامهمـــا بمبادئ 
األمم المتحدة، وسوف يستكشفان فرص 
التعـــاون في المنظمـــات الدولية المتعددة 
األطـــراف لتعزيز وتقويـــة التعاون بما في 
ذلـــك تعزيز قيم التســـامح ومبادئ حقوق 

اإلنسان.
ويحـــرص كال البلديـــن العمـــل مًعـــا علـــى 
تســـهيل الجهود الرامية إلى تعزيز الســـلم 
الدوليـــة  الجريمـــة  ومكافحـــة  الدولـــي 
والتطـــرف واإلرهـــاب، والعمـــل المشـــترك 
علـــى تنفيـــذ أهـــداف التنمية المســـتدامة 

.)SDGs(

األمن السيبراني 

يحـــرص كال البلديـــن على تعزيـــز التعاون 
المشترك في المجال األمني بما يسهم في 
تطويـــر المنظومة األمنية من خالل تبادل 
الخبـــرات والتجارب وأفضل الممارســـات 
بيـــن البلديـــن، بمـــا في ذلـــك التعـــاون في 
مجـــال األمـــن الســـيبراني، حيث ســـتعمل 
البلديـــن  كال  فـــي  المختصـــة  الجهـــات 
علـــى تبـــادل الخبـــرات فـــي مجـــال األمن 

السيبراني. 

إزالة العقبات

يحـــرص كال البلدين علـــى تعزيز العالقات 
االقتصادية القائمـــة ودفعها آلفاق أرحب 
والعمـــل علـــى إزالـــة العقبـــات التنظيميـــة 
لألعمـــال  تمكيًنـــا  أكثـــر  بيئـــة  وتطويـــر 
التجاريـــة مـــن أجـــل إعطـــاء دفعـــة كبيرة 
لتدفـــق التجـــارة واالســـتثمار علـــى مـــدى 
الســـنوات المقبلـــة،  والعمـــل علـــى إنشـــاء 
صنـــدوق اســـتثماري مشـــترك لالســـتثمار 
فـــي الفـــرص والمشـــاريع الواعـــدة في كال 

البلدين وخارجهما.
ســـتعمل المؤسسات الوطنية ذات العالقة 
في البلدين على تعزيز العالقة االقتصادية 
بيـــن البلديـــن عبر إنشـــاء مركز للمســـتثمر 
اإلماراتي في البحرين لتســـهيل وتســـريع 
اإلماراتييـــن  المســـتثمرين  إجـــراءات 
لألعمـــال التجارية في البحرين، باإلضافة 
إلـــى ربط الســـجالت التجارية في البلدين 
للســـماح للشركات المســـجلة في اإلمارات 
لممارسة األنشطة التجارية في البحرين.

كما ســـتعمل الهيئـــات الوطنيـــة المختصة 
في البلدين على بحث االستثمار المشترك 
في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، 
باإلضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء شركة 
اســـتثمارية إماراتيـــة بحرينيـــة مشـــتركة 

لالستثمار في مملكة البحرين.
يحرص الجانبان على زيادة االستثمارات 
المتبادلـــة وتوســـيع رقعـــة التعـــاون، كمـــا 
أكـــدا التزامهما بتســـهيل زيـــادة التبادالت 
الصغيـــرة  الشـــركات  بيـــن  التجاريـــة 
البلديـــن،  فـــي  والكبيـــرة  والمتوســـطة 
مـــن خـــالل وضـــع إطـــار لشـــراكة صناعية 
واســـتثمارية مشـــتركة رفيعـــة المســـتوى 

بين األعمال .
كمـــا يحـــرص البلـــدان علـــى أهميـــة عودة 
قطـــاع الطيران لمـــا كان عليه قبل جائحة 
فايـــروس كورونا عبر زيادة عدد الرحالت 

الجوية بين البلدين.
فـــرص  لخلـــق  البلديـــن  كال  سيســـعى 
التعاون لتســـهيل تبادل أفضل الممارسات 
الدعـــم  االقتصاديـــة، وتقديـــم  والمعرفـــة 
لبناء القـــدرات وتطوير اقتصاد مســـتدام 

قائـــم على االبتكار، وتوســـيع نطاق الدعم 
التجـــاري المتبـــادل والتعـــاون فـــي قطاع 

مشاريع البنية التحتية.
يســـلط كال البلديـــن الضـــوء علـــى أهميـــة 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
العـــام وكذلـــك القطـــاع  ورقمنـــة القطـــاع 
الخـــاص ويحرصان علـــى التعاون وتبادل 

أفضل األمثلة في هذا المجال.

العلوم المتقدمة 

أكد البلدان أهمية مواصلة تعزيز التعاون 
المباشـــر في المجاالت العلمية والتعليمية 
المتعلقـــة بالتعليم العـــام والعالي والبحث 
العلمي المشترك، حيث ستعمل مؤسسات 
التربيـــة والتعليـــم فـــي كال البلديـــن علـــى 
تبـــادل أفضل الخبـــرات والممارســـات في 
المجـــاالت العلميـــة المختلفـــة مـــن خـــالل 
تبادل المعلومات حول األنظمة التعليمية 

في وتقييم البرامج األكاديمية واالعتماد 
المؤسسي.

الصلـــة  ذات  المؤسســـات  ســـتعزز  كمـــا 
التعـــاون فـــي مجـــال التدريـــب األكاديمي 
من خالل التعاون المباشـــر بين الجامعات 
بمـــا فـــي ذلـــك تبـــادل اآلراء فـــي المناهج 
وطرق التدريس واإلشـــراف على الرسائل 
لألكاديمييـــن  الزيـــارات  وتبـــادل  العلميـــة 
بهـــدف تبـــادل الخبـــرات المتخصصـــة في 

هذا المجال.
وانطالقـــًا مـــن أهمية تبـــادل الخبرات في 
مجاالت العلوم المتقدمة ســـيعمل البلدان 
علـــى التعـــاون فـــي هـــذا المجـــال بمـــا في 
التكنولوجيـــا  فـــي مجـــال  التعـــاون  ذلـــك 
وتطبيقات الـــذكاء االصطناعي، باإلضافة 
لتبـــادل الخبـــرات والمعلومـــات في مجال 

أنشطة  الفضاء. 

العمل والتوطين 

حرصـــًا مـــن البلدين علـــى أهميـــة التعاون 
الوثيق فـــي مجال العمل والقـــوى العاملة 
شـــراكة  تطويـــر  خـــالل  مـــن  والتوطيـــن، 
لنتائـــج  الوصـــول  فـــي  مؤسســـية تســـهم 
عمليـــة، فقـــد اتفـــق الطرفـــان علـــى تبادل 
التوظيـــف  ممارســـات  فـــي  الخبـــرات 
البلديـــن  كال  ألنظمـــة  وفقـــًا  والتوطيـــن 
برامـــج  الوطنيـــة، وتنفيـــذ  وتشـــريعاتهما 
عمل مشـــتركة تســـهم فـــي تحديـــد آليات 

التعاون وتبادل التجارب المشتركة. 

االرتقاء بالسياحة

رغبـــًة مـــن البلديـــن فـــي تعزيـــز التعـــاون 
لالرتقاء بالقطاع الســـياحي بكافة أشكاله 
للنمـــو  تحقيقـــًا  والترفيهيـــة  الثقافيـــة 
الجهـــات  فســـتعمل  الســـياحي،  والتدفـــق 
المختصـــة فـــي كال البلديـــن علـــى تبـــادل 
الخبـــرات والتجارب في مجال التســـويق 
الســـياحي من خالل وضع مشـــاريع جذب 
مشـــتركة، والتـــي تشـــمل قطـــاع الضيافة 
العـــام  القطـــاع  وســـيعمل  والطيـــران. 
والخـــاص فـــي كال البلديـــن علـــى توســـيع 
الســـياحي  القطـــاع  لتطويـــر  الشـــراكات 
تحقيقـــًا للـــدور التكاملي في هـــذا المجال 
والتنافـــس فـــي تقديـــم أفضـــل الخدمات 

المشتركة. 

التحديات البيئية 

الحلـــول  وضـــع  أهميـــة  علـــى  وتأكيـــدا 
التغيـــر  تحديـــات  لمواجهـــة  المســـتدامة 
المناخـــي وتنفيذًا للمبـــادرات التي أعلنت 
عنهـــا دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة  
ومملكـــة البحريـــن فـــي هـــذا الشـــأن، فإن 
لتحقيـــق  ســـعيهما  يواصـــالن  البلـــدان 
التطلعات المنشـــودة للوصـــول إلى الحياد 
الكربوني مـــن خالل المبـــادرات والبرامج 
التـــي  المتطـــورة  والمشـــاريع  المتنوعـــة 
يتبناهـــا البلـــدان ضمن جهودهمـــا لمواكبة 
لتحقيـــق  الحديثـــة  المنظومـــات  أفضـــل 
ودعـــم  المســـتدامة  التنميـــة  أهـــداف 

االقتصاد األخضر والطاقة البديلة.

مواجهة الجائحة

في ظل انتشـــار جائحة فايروس كورونا، 
أكـــد البلـــدان التزامهمـــا بتعزيـــز التعـــاون 
خـــالل  مـــن  الجائحـــة  لمواجهـــة  الدولـــي 
تبـــادل أفضـــل الممارســـات، باإلضافة إلى 
المســـتلزمات  وتوفيـــر  العلمـــي  التعـــاون 
الطبية الطارئة. ويحرص كال البلدين على 
تعزيز التعاون في مجال التعاون الصحي 
والطبـــي، وزيـــادة الروابط بين الســـلطات 
والجامعـــات  والمستشـــفيات  المختصـــة 
والكليـــات الطبيـــة، وزيـــادة التعـــاون فـــي 
وتعزيـــز  الصحيـــة،  والبرامـــج  الـــدورات 

البحث والتطوير الطبي المشترك.

غـــادر ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
رســـمية  زيـــارة  بعـــد  الشـــقيقة  المتحـــدة 
التقـــى ســـموه خاللها ولـــي عهـــد أبوظبي 
المســـلحة  للقـــوات  األعلـــى  القائـــد  نائـــب 
بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة صاحب 
الســـمو الشـــيخ محمـــد بن زايـــد آل نهيان، 
وأجرى ســـموه مباحثات تناولت العالقات 
المتميـــزة والتاريخيـــة التي تربـــط مملكة 
البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة ودعم وتعزيز التعاون والتكامل 
بيـــن البلديـــن الشـــقيقين فـــي المجـــاالت 
مجمـــل  اســـتعراض  إلـــى  إضافـــة  كافـــة، 
التطـــورات اإلقليميـــة والدوليـــة والقضايا 

موضع اهتمام البلدين الشقيقين.
وكان فـــي وداع صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لدى 
مغادرتـــه ولـــي عهـــد أبوظبي نائـــب القائد 
األعلـــى للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات 
المتحدة العربية الشـــقيقة صاحب السمو 
الشـــيخ محمد بـــن زايد آل نهيـــان، ونائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزيـــر الداخليـــة 
بدولـــة اإلمارات العربية المتحدة والفريق 
ســـمو الشـــيخ ســـيف بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
وعدد من أصحاب السمو والسعادة وكبار 

المسؤولين.
وبعـــث ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء إثر مغادرته أبوظبي برقية شـــكر 
وتقديـــر إلى رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشـــقيقة صاحب الســـمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان، هذا نصها:
صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان حفظه هللا
رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 

الشقيقة
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يســـرني وأنـــا أغـــادر بلـــدي الثانـــي دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة الشـــقيقة، أن 
أعـــرب لســـموكم الكريـــم عـــن بالغ الشـــكر 
والتقديـــر على مـــا لقيته والوفـــد المرافق 
مـــن كـــرم الضيافـــة وحفـــاوة االســـتقبال 
خـــالل زيارتي لدولة اإلمارات عكس عمق 
ومتانـــة العالقـــات بين بلدينا وما تشـــهده 
من تطور يســـتند إلى أســـس راســـخة من 
تاريـــخ  فـــي  الممتـــدة  والترابـــط  األخـــوة 

البلدين.
وأنتهز هذه الفرصة، ألعبر عن االعتزاز بما 
وصـــل إليه التنســـيق المشـــترك بين بلدينا 
مـــن تطور فـــي مختلـــف مســـاراته بفضل 
رعايـــة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى عاهل البالد المفدى حفظه هللا 
ورعـــاه، وبدعمكـــم وإســـنادكم لـــكل جهـــد 

نحـــو استشـــراف مجـــاالت واعدة تشـــكل 
إضافة للبناء الراسخ الذي تمثله العالقات 

البحرينية - اإلماراتية.
إننـــا في مملكـــة البحريـــن نتابـــع بإعجاب 
خطـــوات التنمية والتطويـــر التي تقودها 
دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادتكم، 
والمســـتوى والمكانة الرفيعة التي وصلت 
أن  وتعالـــى  ســـبحانه  هللا  داعيـــن  إليـــه، 
يحفظكـــم ويرعاكـــم وأن ُيحقـــق لبلدكـــم 
وشعبه الكريم دوام التقدم واالزدهار في 

ظل قيادتكم الحكيمة.
ودمتم سموكم سالمين موفقين...

سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

كمـــا بعث ســـموه برقية شـــكر وتقدير إلى 
أخيـــه ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد 
األعلـــى للقوات المســـلحة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشـــقيقة صاحب السمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، هـــذا 

نصها:
األخ العزيز صاحب الســـمو الشـــيخ محمد 

بن زايد آل نهيان حفظه هللا
ولـــي عهـــد أبوظبـــي نائـــب القائـــد األعلى 
للقوات المســـلحة بدولـــة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

يســـرني وأنـــا أغـــادر بلـــدي الثانـــي دولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة أن 
أعـــرب لســـموكم الكريـــم عـــن بالغ الشـــكر 
والتقدير على ما لقيته أنا والوفد المرافق 

مـــن كـــرم الضيافـــة وحفـــاوة االســـتقبال 
خـــالل زيارتنـــا الرســـمية لدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة التـــي نكن لها 
كل الحـــب واالعتـــزاز في قلوبنـــا، متمنين 

للدولة الشقيقة وقيادتها وشعبها الشقيق 
دوام النماء واالزدهار.

وأنتهـــز هـــذه الفرصة ألشـــيد بمـــا وصلت 
إليـــه عالقاتنـــا المشـــتركة من مســـتويات 
متميزة على كافة األصعدة بفضل الرعاية 
واالهتمام التـــي تحظى بها هذه العالقات 
مـــن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
الشـــيخ خليفـــة  الســـمو  وأخيـــه صاحـــب 
بـــن زايد آل نهيـــان رئيس دولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة حفظهما هللا، وما تولونه 
سموكم حفظكم هللا من اهتمام بتعزيزها 
علـــى كافـــة المســـتويات، كان آخرهـــا مـــا 
تـــم مـــن نتائـــج مميـــزة خـــالل زيارتنا من 
التعـــاون  تطويـــر  فـــي  تصـــب  اتفاقيـــات 
المشـــترك، وما لمسناه من ســـموكم العزيز 
مـــن رغبة صادقـــة نحو ترســـيخ العالقات 
بين بلدينا الشقيقين في شتى المجاالت.

داعيـــن هللا أن يوفقنـــا جميًعا في تحقيق 
التطلعـــات المشـــتركة وأن يوفـــق خطانـــا 

لمزيد من التطور والنماء.
ودمتم سموكم سالمين موفقين...

أخوكم
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

أبوظبي - بنا

تعاون أوسع في المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية والسياحية والصحية

نعتز باستشراف مجاالت واعدة وترسيخ العالقات التاريخية بين بلدينا

بيان بحريني إماراتي مشترك يؤكد توثيق عالقة الترابط والمصالح التاريخية المشتركة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يغادر اإلمارات ويشكر رئيس الدولة وولي عهد أبوظبي

سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى مغادرته اإلمارات
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أشـــاد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميـــدان بتوقيـــع مذكـــرة التفاهم 
اإلمـــارات  ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
العربية المتحدة الشقيقة في مجال تعزيز 
التعـــاون الفنـــي وتنمية الموارد البشـــرية، 
والتـــي جاءت فـــي إطار الزيارة الرســـمية 
لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة، الفًتا إلى أنهـــا تأتي انطالًقا من 
العالقـــات األخويـــة القائمـــة بيـــن البلدين، 
معتبًرا أن هذه المبادرة المشـــتركة ترّسخ 
أطـــر التعـــاون الفنـــي وتنظيـــم العالقـــات 
العماليـــة بمـــا فـــي ذلـــك تبـــادل الخبـــرات 
والتجارب الرائدة في مجال تحسين بيئة 
العمـــل وتطوير مبـــادئ الســـالمة المهنيـــة 

وتسوية المنازعات والشكاوى العمالية.
وأكد حميدان أنه بموجب مذكرة التفاهم 
المبرمـــة بين البحريـــن، ممثلة فـــي وزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، واإلمارات 
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  فـــي  ممثلـــة 
العمـــل وتنميـــة  فـــي مجالـــي  والتوطيـــن 
المـــوارد البشـــرية، ســـيتم تعزيـــز التعاون 
التشـــريعات  تطويـــر  مجـــال  فـــي  القائـــم 
الوطنيـــة وتنظيـــم العالقات بيـــن أطراف 

اإلنتـــاج بمـــا فيها تحســـين ظـــروف العمل 
واشـــتراطات الســـالمة والصحـــة المهنيـــة 
الفرديـــة  العماليـــة  المنازعـــات  وتســـوية 
والجماعية والتفتيش العمالي، إلى جانب 

شـــروط تســـجيل وتوظيـــف الباحثين عن 
عمل، ومشروعات التدريب وإعادة تأهيل 
القوى العاملة والموارد البشـــرية الوطنية، 
وكذلـــك خطط وبرامج التســـويق وتوفير 

الشـــواغر الوظيفيـــة للباحثيـــن عـــن عمـــل 
والحوافز المقدمة ألصحاب العمل، ونظم 
التأميـــن ضد التعطـــل، إضافة إلـــى النظم 
والتشـــريعات المتعلقـــة بتنظيم اســـتقدام 

العمالة المنزلية، وإجراءات واشـــتراطات 
الوافـــدة،  المؤقتـــة  العمالـــة  توظيـــف 
فضـــاًل عـــن التعـــاون لتبـــادل اإلحصاءات 

ومؤشرات سوق العمل ووسائل نشرها.
بتبـــادل  التفاهـــم  مذكـــرة  وتقضـــي 
بهـــدف  البلديـــن؛  بيـــن  الوفـــود  زيـــارات 
التعـــرف علـــى أحـــدث التجـــارب المطبقة 
المشـــورة  وتقديـــم  الخبـــرات،  وتبـــادل 
المعلومـــات  بأحـــدث  الفنيـــة واالســـتعانة 
والمؤشـــرات اإلحصائيـــة الخاصة بســـوق 
واإلصـــدارات  والمنشـــورات  العمـــل، 
العلميـــة والتشـــريعات القانونيـــة الحديثة 
والبرمجيـــات اإللكترونيـــة، وإنشـــاء ربط 
وإقامـــة  المعلومـــات  لتبـــادل  إلكترونـــي 
برامج التدريب عن بعد، وكذلك التنســـيق 
المحافـــل  فـــي  التخـــاذ مواقـــف موحـــدة 
الدوليـــة، وتعزيـــز الجهـــود إلبـــراز تجارب 
البلدين في مجاالت العمل وتنمية الموارد 
البشـــرية، وتبادل الدعم في الترشـــيحات 
التـــي يقدمهـــا أحـــد الطرفيـــن للمناصـــب 
اإلقليميـــة  الهيئـــات  فـــي  العضويـــات  أو 
والدولية، فضاًل عن تشجيع انتقال القوى 
العاملة بين البلدين ومعاملة القوى العاملة 

من الطرف اآلخر معاملة المواطن.

أشـــادت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح بتوقيع 
مذكـــرة التفاهـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة للتعـــاون 
فـــي المجـــاالت الصحيـــة والمخـــزون الطبي بين 
البلدين، والتي جاءت في إطار الزيارة الرســـمية 
لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة إلى 
دولة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة، معربًة 
عـــن اعتزازها الكبير بتوقيع االتفاقيات الصحية 
والتي ســـتنقل التعاون الثنائي بين الطرفين إلى 
مزيد من التطور والنماء على البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خالل مشـــاركتها ضمـــن الوفد المرافق 
لســـموه لـــدى زيارته إلـــى دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، وقالت إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي 
تجســـيًدا للروابـــط األخويـــة الوثيقـــة والعالقات 
المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي من 
شـــأنها أن تعزز التطلعات المشـــتركة بين البلدين 
خصوًصـــا فـــي مجال التعـــاون الصحي، مشـــيرًة 
إلى أن التنسيق الثنائي وتبادل الخبرات يعكس 
الحـــرص عليـــه تعزيـــز أواصـــر التعـــاون، ويحقق 

الرؤى المشتركة للبلدين الشقيقين.

وكشـــفت وزيـــرة الصحـــة عـــن الدور المهـــم لهذه 
التطويـــر  صعيـــد  علـــى  التعاونيـــة  الخطـــوات 
والتنســـيق والتعـــاون بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، 
مبينًة أن مذكرة التفاهم قد شـــملت التعاون في 
المجـــاالت الصحية بيـــن البلدين من خالل وضع 
منظومة دوائية مشـــتركة لمراقبة جودة األدوية 
ومصادرهـــا، والعمـــل على توحيـــد المصطلحات 
الدوائيـــة، وخلـــق ترميـــز خليجي موحـــد لقائمة 
البيئيـــة  المعاييـــر  ووضـــع  الدوائيـــة،  البيانـــات 
واللوجســـتية إلدارة مخـــازن األدويـــة بمـــا يكفل 
جودتهـــا، ووضع آلية مشـــتركة للحـــد من النقص 
فـــي األدويـــة والعمـــل علـــى توريدهـــا فـــي حال 

نقصانها.
ونّوهـــت وزيـــرة الصحـــة بأهميـــة التنســـيق مـــا 
بيـــن البلديـــن لتطوير التعاون المشـــترك، وتعزيز 
المساعي للمساهمة في الدعم المتبادل بالمجال 
الطبـــي، وتعزيـــز التباحـــث بيـــن البلديـــن لتوفير 
المتعلقـــة  والتجـــارب  الخبـــرات  تبـــادل  فـــرص 
وتطويـــر  وإدارتهـــا،  الصحيـــة  بالمؤسســـات 
الخدمـــات الصحية بما يعـــود بالنفع على البلدين 

الشقيقين.

أكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ الرئيس 
والعضـــو  للبيئـــة  األعلـــى  للمجلـــس  التنفيـــذي 
المنتدب للشركة الوطنية للنفط والغاز محمد بن 
دينه حرص مملكـــة البحرين على تعزيز التعاون 
والعمـــل المشـــترك مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحدة الشـــقيقة في الشـــأن البيئـــي والمناخي 
المتنوعـــة  والبرامـــج  المبـــادرات  خـــالل  مـــن 
والمشـــروعات المتطـــورة التـــي يتبناهـــا البلدان 
ضمـــن جهودهمـــا لمواكبـــة أفضـــل المنظومـــات 
الحديثـــة؛ لتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

ودعم االقتصاد األخضر والطاقة البديلة.
وأشـــار إلـــى أن دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
أصبحـــت أنموذًجـــا يحتـــذى بـــه علـــى الصعيـــد 
الدولـــي فـــي مواجهة أثار تغير المنـــاخ والحفاظ 
علـــى البيئة، ومركـــًزا إســـتراتيجًيا دولًيا لتوحيد 
الجهود الدولية للتصدي لتداعيات ظاهرة التغير 
المناخـــي واالنبعاثات الســـلبية، منوًها بما وصل 
إليه مســـتوى التعـــاون بين البلدين من تطور في 
ظـــل رعاية ودعـــم عاهل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة ورئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.
المبعـــوث الخـــاص  جـــاء ذلـــك خـــالل مشـــاركة 
للمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  المنـــاخ  لشـــؤون 

األعلـــى للبيئـــة والعضـــو المنتـــدب للنفـــط والغاز 
ضمن الوفـــد المرافق لولي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة لـــدى زيارته دولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة فـــي زيارة رســـمية، 
عـــدة  تفاهـــم  مذكـــرات  علـــى  التوقيـــع  تـــم  إذ 
تختـــص بالتعـــاون الثنائـــي بين مملكـــة البحرين 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة 

فـــي مجـــاالت تغيـــر المنـــاخ والتعـــاون البيئـــي، 
والـــذكاء االصطناعي في قطاعـــي النفط والغاز، 
واتفاقيـــة الدعم الفني لصناعات المنبع وتختص 
بتطويـــر المواد الهيدروكربونيـــة التقليدية وغير 
التقليديـــة، بما في ذلك تطوير الخزانات الضيقة 
والمشـــاركة فـــي تطوير حـــواف النفـــط وأغطية 
وتحســـين  النفـــط  اســـتخراج  وتحســـين  الغـــاز 
اســـتخالصه واإلدارة المتكاملة للخزانات وإدارة 

الحقول الناضجة. 
ووقـــع مذكرتـــي التفاهم واالتفاقيـــة من الجانب 
البحريني محمد بن دينة ومن الجانب اإلماراتي 
كل مـــن وزير الصناعـــة والتكنولوجيـــا المتقدمة 
فـــي دولة اإلمـــارات العربية المتحـــدة والمبعوث 
الخاص لدولة اإلمـــارات للتغير المناخي ورئيس 
مجلـــس إدارة شـــركة أبوظبي لطاقة المســـتقبل 
“مصـــدر” والعضـــو المنتـــدب والرئيـــس التنفيذي 

“أدنـــوك”   الوطنيـــة  أبوظبـــي  بتـــرول  لشـــركة 
ومجموعـــة شـــركاتها ســـلطان الجابـــر، ووزيـــرة 
التغييـــر المناخي والبيئة بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة الشقيقة مريم المهيري. 
وقد نـــوه بن دينة بما وصلت إليه دولة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة مـــن تطـــور وازدهار متســـارع 
فـــي مجـــال االبتـــكار والـــذكاء الصناعـــي، حيث 
باتـــت حاضنـــة للعقـــول والخبـــرات فـــي الـــذكاء 
والبرامـــج  المبـــادرات  خـــالل  مـــن  االصطناعـــي 
والمشـــروعات الحديثة التي تطلقها الســـتقطاب 
مـــن  المجـــال  هـــذا  فـــي  المتخصصـــة  الطاقـــات 

مختلف دول العالم. 
وأشـــار إلـــى أن مذكـــرات التفاهم تهتـــم بالبحث 
والتطوير في المجاالت ذات االهتمام المشـــترك، 
بما في ذلك االستخالص المعزز للنفط واحتجاز 
وتقنيـــات  وتخزينـــه  واســـتخدامه  الكربـــون 

استدامة الغاز. 
وأوضـــح أن مذكرتـــي التفاهـــم تهدفـــان إلنشـــاء 
إطار عمل محدد يمكن من خالله تســـهيل تعزيز 
التعاون الثنائي وتنفيذ المشـــروعات والمبادرات 
والبرامج وتبـــادل المعلومات والخبرات، وتعزيز 
خـــالل  مـــن  الشـــقيقين  البلديـــن  بيـــن  التعـــاون 
التخطيـــط، وعمليـــة إدارة المخاطر المؤسســـية 
أثنـــاء  والتشـــغيلية  الماليـــة  المخاطـــر  وتقليـــل 

األزمات وتحسين قائمة المنتجات واإليرادات.

المنامة- وزارة العمل

المنامة - بنا

أبوظبي - بنا

تعزيز التعــاون الفني وتنميــة الموارد البشريـــة

تعــــــاون مع اإلمـــارات بالمجـــاالت الصحيـــــة

تعزيــــز العمــــل المشتـــرك في الشــأن البيئـي

التعرف على أحدث التجارب المطبقة وتبادل الخبرات

مذكرة التفاهم بالمجاالت الصحية تجسيد للروابط بين البلدين

مذكرات التفاهم لتقليل المخاطر المالية والتشغيلية أثناء األزمات
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