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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــيــــق  ــوفــ عـــــقـــــد أيـــــــمـــــــن بــــــــن تــ
ــد وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــؤيــ ــمــ الــ
الدكتور  مــع  اجتماعا  والــريــاضــة 
برنامج  مدير  ليرماونت  سايمون 
فــي  األعـــــمـــــال  إدارة  مـــاجـــســـتـــيـــر 
جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج، وذلـــــك عبر 
تقنية االتصال المرئي عن بعد. 

أيمن  رحــب  اللقاء  بداية  في 
ــق الــــمــــؤيــــد بـــالـــدكـــتـــور  ــيـ ــوفـ ــــن تـ بـ
ــون لــــيــــرمــــاونــــت، مـــشـــيـــدا  ــمــ ــايــ ســ
بــــالــــتــــاريــــخ الــــعــــريــــق لــلــجــامــعــة 
والدور المهم الذي تقوم به على 
الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي والــبــحــثــي، 
وزارة  بين  التعاون  أهمية  مــؤكــدا 
شؤون الشباب والرياضة وجامعة 
بالجانب  يتعلق  فيما  كامبريدج 

الشبابي. 
ــتـــور  ــبـــه أشـــــــاد الـــدكـ ــانـ مــــن جـ

ســـايـــمـــون لـــيـــرمـــاونـــت بــالــحــركــة 
الــشــبــابــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كبيرة  نــجــاحــات  مــن  ومــا حققته 
في  مشيدا  كــافــة،  األصــعــدة  على 
الوقت ذاته بالسمعة الطيبة التي 

تتمتع بها الحركة التعليمية في 
من  وما حققته  البحرين  مملكة 

نجاحات وإنجازات متميزة.
ــر  ــاء بـــحـــث وزيــ ــقـ ــلـ وخــــــال الـ
ــة مــع  ــاضــ ــريــ ــاب والــ ــبـ شــــــؤون الـــشـ

ــمــــون لـــيـــرمـــاونـــت  ــايــ الــــدكــــتــــور ســ
ــي الـــمـــجـــال الــشــبــابــي  الـــتـــعـــاون فـ
الجامعة  خبرات  من  واالستفادة 
والــدراســات  البحوث  مجاالت  في 

واستخاص النتائج.

كتب: محمد القصاص
ــة الـــعـــاصـــمـــة فــي  ــ ــانـ ــ يـــنـــاقـــش مـــجـــلـــس أمـ
ــن الـــمـــوضـــوعـــات  االجـــتـــمـــاع الــــقــــادم عـــــــددًا مــ
لجنة  ــادة  إفــ مناقشة  ضمنها  ومـــن  الــخــدمــيــة 
الــخــدمــات والـــمـــرافـــق الــعــامــة بــشــأن األعــمــال 
المطلوبة في صيانة سوق سترة المركزي على 

أن يتم رفعها كمشروع قرار.
جـــاء ذلـــك مـــن خـــال الـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة 
لــســوق ســتــرة الــمــركــزي الــتــي نــظــمــتــهــا لجنة 
أمــانــة  الــعــامــة بمجلس  والــمــرافــق  الــخــدمــات 
رئــيــس المجلس  بــمــشــاركــة  الــعــاصــمــة مــؤخــرا 
ــة الـــعـــاصـــمـــة بــمــعــيــة عــضــو  ــانــ ــام أمــ ــ ومــــديــــر عـ
المجلس د. عبدالواحد النكال ورفقة عدد من 

المسئولين واألعضاء.
ضــرورة  على  الــتــوافــق  تــم  النكال  وبحسب 
إنجاز أعمال الصيانة المطلوبة بأقصى سرعة 
السوق  تطوير  مقترح  يتخذ  أن  على  ممكنة 
فــي االجتماع  الصيانة  مــوازيــا ألعــمــال  مــســارا 
الـــقـــادم لــلــجــنــة الــخــدمــات حــيــث ســيــتــم إدراج 
ــال الــمــطــلــوبــة لــلــصــيــانــة لــيــتــم رفــعــهــا  ــمــ األعــ

كمشروع قرار للمجلس. 
ــن تــهــالــك الــبــنــيــة  ــوق ســـتـــرة مـ ويـــعـــانـــي ســ
كما  الداخلية  وطرقاته  شــوارعــه  فــي  التحتية 
الخاصة  المعاصرة  المعايير  إلــى  يفتقر  انــه 
بــــاألســــواق الــمــركــزيــة مــنــهــا الـــمـــرافـــق الــعــامــة 

والـــتـــكـــيـــيـــف واإلنـــــــــــارة والـــــطـــــاء والـــخـــدمـــات 
الضرورية كغرفة )التسفيط( تنظيف األسماك 

وغيرها من االحتياجات الهامة والضرورية.
وســـبـــق أن شــهــد الـــســـوق بــعــض الـــزيـــارات 
الرسمية حيث نوقشت بشأنه أبرز االحتياجات 
والــخــطــط الــمــعــدة لــتــطــويــره بــمــا يـــتـــواءم مع 
متطلبات أهالي المنطقة كما تم االطاع على 
وشئون  األشــغــال  وزارة  أعدتها  الــتــي  الخطط 
أفــادت  والتي  العمراني  والتخطيط  البلديات 
التقديرية  تأهيله  ــادة  وإعــ صيانته  كلفة  بــأن 

تصل إلى 200 ألف دينار في العام الماضي.
ويأمل الباعة وأهالي المنطقة بقرب العمل 

على تلبية احتياجات سوق سترة المركزي بما 
ليصبح  بالسوق  واالرتــقــاء  باإليجاب  ينعكس 
مـــركـــزًا مــؤهــًا بــكــافــة مــرافــقــه الــتــي تخدمهم 
المقدمة  الــخــدمــات  وتــطــويــر  دعـــم  سبيل  فــي 

للمواطنين والمقيمين.
مناطق  عدة  المركزي  سترة  سوق  ويخدم 
ال تقل عن 13 منطقة منها واديان والخارجية 
ومركوبان والمهزة والقرية وسفالة وأبو العيش 
وإســـكـــان ســـتـــرة الــقــديــم وإســـكـــان شــــرق ســتــرة 
كقرى  المجاورة  المناطق  عن  فضا  الحديث 
والمعامير  والــنــويــدرات  والعكر  صــالــح  النبيه 
إضافة إلى رواده من القرى والمناطق البعيدة.

فــــــي مـــــــبـــــــادرة فــــــريــــــدة مــن 
المحلي،  المستوى  على  نوعها 
تــنــطــلــق يــــوم اإلثــنــيــن الــمــوافــق 
ورش  سلسلة   2022 فــبــرايــر   28
ــــط الـــــــــــوردي( الـــمـــوجـــهـــة  ــخـ ــ )الـ
عن  الباحثات  النساء  لشريحة 
عـــمـــل والـــجـــامـــعـــيـــات وطـــالـــبـــات 
ــانــــويــــة، لــتــعــزيــز  ــثــ ــلـــة الــ الـــمـــرحـ
الــتــوعــيــة والـــقـــدرات والــمــهــارات 
في  الــنــجــاح  على  لهن  المعينة 
بقاعة  وذلــك  المهنية،  حياتهن 
الــــمــــؤتــــمــــرات بـــفـــنـــدق الــخــلــيــج 
ضــمــن  صــــبــــاحــــًا،   10 ــة  ــاعــ ــســ الــ
الـــــــورش الـــمـــصـــاحـــبـــة لــمــعــرض 
ما  والتعليم  للتدريب  البحرين 
قبل العمل في دورته الـ11، تحت 
رعـــايـــة جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
والتنمية  العمل  وزيــر  حميدان 

االجتماعية.
ــة  ــيـــخـ ــشـ ــت الـ ــ ــرحــ ــ وقـــــــــد صــ
بـــنـــت خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  نــــــورة 
الــورش يأتي  بــأن تقديمها هــذه 
تمهيدًا لتدشين كتابها )الخط 
ــي الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة  الــــــــوردي( فـ
ومضات  تتناول  حيث  المقبلة، 
مـــن الـــكـــتـــاب الـــــذي يـــركـــز على 
في  للمرأة  العمل  بيئة  تحسين 
وإكسابها  المؤسسات،  مختلف 

القدرة على إقامة عاقات مهنية 
مواجهة  بسبل  وتعريفها  بناءة، 
لمسيرتها  المعيقة  التحديات 
المهنية، وتمكينها من التصدي 
في  بنجاح  القيادية  للمناصب 

مختلف المواقع والمجاالت.
ــيــــخــــة نــــــورة  وأشـــــــــــــارت الــــشــ
ستمتد  الـــورش  سلسلة  أن  إلــى 
الورشة  سيعقب  إذ  كاما،  عاما 
االفــتــتــاحــيــة ورشـــــة افــتــراضــيــة 
ــانــــب ورشــــة  ــى جــ ــ ــًا، إلــ ــيــ ــوعــ ــبــ أســ
حضورية كل شهر في مقر وزارة 
االجتماعية،  والتنمية  الــعــمــل 
حـــــــــيـــــــــث ســــــــيــــــــتــــــــم تــــــوظــــــيــــــف 
ودراســـات  القصيرة  االخــتــبــارات 
التقديمية  والـــعـــروض  الــحــالــة 
ــات الـــمـــوســـعـــة مــع  ــاقــــشــ ــنــ ــمــ والــ
الــــحــــاضــــرات، لـــلـــخـــروج بـــرؤيـــة 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــة عـــــن واقـــــــــع الـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
لتحقيق  واحتياجاتها،  العاملة 

التميز المهني المنشود.
ــعـــى مــن  وقـــــالـــــت إنــــهــــا تـــسـ
خــــال هــــذا الـــتـــوجـــه إلــــى دعــم 
المبذولة في  العظيمة  الجهود 
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
الملكي  الــســمــو  بــدعــم صــاحــب 

ــلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وصاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
المفدى  العاهل  قرينة  خليفة 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــ ــمـ ــ لــتــمــكــيــن الـ
وتــــعــــزيــــز دورهــــــــا الــــحــــيــــوي فــي 

المجتمع.
ــة نــــــــورة  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ودعـــــــــــــت الـ
الـــشـــريـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مــن 
ــال عــلــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاء إلـــــــى اإلقـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
هـــــــــذه الــــــــــــــورش الــــــتــــــي تـــشـــكـــل 
قــيــمــة مـــضـــافـــة لـــهـــن لــتــحــقــيــق 
طــمــوحــاتــهــن الــمــهــنــيــة وإثــبــات 
ذاتـــــهـــــن وحــــضــــورهــــن الـــفـــاعـــل 
فــي الــمــجــتــمــع، مــشــيــرًة إلـــى أن 
ثقافة  لنشر  المبذولة  الجهود 
كتاب »الخط الوردي« ستتعدى 
من  إذ  الــدولــيــة،  إلـــى  المحلية 

الـــــــورش  تـــشـــمـــل  أن  الــــمــــؤمــــل 
وفــعــالــيــات الــتــدشــيــن عـــدة دول 
عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي 
وقــــارة إفــريــقــيــا، مــثــل اإلمــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية وأنغوال وغيرها.

ــدورة الـــعـــاديـــة )56(  ــ ــ ــعــــدادات لــعــقــد الـ ــتــ ــار االســ ــ فـــي إطـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم  الـــعـــرب، شـــاركـــت  الــصــحــة  لــمــجــلــس وزراء 
إبــراهــيــم الــهــاجــري الــوكــيــل الــمــســاعــد للصحة الــعــامــة في 
االستشارية  الفنية  للجنة  عشر  الــحــادي  االجتماع  أعمال 
األمــانــة  بمقر  عقد  والـــذي  الــعــرب،  الصحة  وزراء  لمجلس 
الوفود  بمشاركة  بالقاهرة،  العربية  الــدول  لجامعة  العامة 
من الدول األعضاء خال الفترة من 23 – 24 فبراير 2022م.

ونــاقــش الــمــشــاركــون فــي االجــتــمــاع، الــمــوضــوعــات التي 
الصحة  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  على  ستعرض 
والذي  المكتب،  في  األعضاء  الصحة  وزراء  بحضور  العرب 
ــداد جـــدول  ــ يــســبــق الـــــدورة الــعــاديــة )56(، ومـــن ثـــم يــتــم إعـ
في  عقده  والمزمع  العرب  الصحة  وزراء  لمجلس  األعمال 

17 مارس 2022.

} وكيل الخارجية يترأس اجتماع المشاورات السياسية بين البحرين واالتحاد السويسري

وكيل  آل خليفة  أحــمــد  بــن  عــبــداهلل  الــشــيــخ  الــدكــتــور  تــــرأس 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية االجتماع الخامس للمشاورات 
الذي عقد  السويسري،  البحرين واالتحاد  السياسية بين مملكة 
بجناح سويسرا في معرض »اكسبو 2020 دبي«، فيما ترأس الجانب 
األوســط  للشرق  العام  المدير  تيسافي  مايا  السيدة  السويسري 

وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية.
وأشاد الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة بالعاقات 
واالتــحــاد  البحرين  مملكة  بين  تجمع  الــتــي  والمتميزة  الطيبة 
السويسري، وما تتسم به من نماء وتطور على كل األصعدة، مؤكًدا 
أهمية تفعيل االتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتنفيذ مخرجات 

جوالت المشاورات السابقة، بما يلبي التطلعات المشتركة.

الفرص  السياسية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  واستعرض 
مــركــًزا  باعتبارها  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  المتنوعة  االستثمارية 
إقليمًيا لريادة األعمال واالقتصاد الرقمي، كما تطرق إلى جهود 
السام  المملكة في مجاالت تعزيز قيم حقوق اإلنسان، وإحال 

والتعايش في المنطقة. 
من جانبها، أشادت المدير العام بوزارة الخارجية السويسرية 
تطلع  عــن  معربة  الصديقين،  البلدين  بين  الــبــنــاءة  بــالــعــاقــات 
مختلف  على  البحرين  مملكة  مــع  الــتــعــاون  تطوير  إلــى  بــادهــا 

المستويات.
شهد االجتماع بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، 

وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك. 

بحث اآفاق جديدة للتعاون بين البحرين واالتحاد ال�سوي�سري

ال��������س�����ب�����اب وزارة  ب�����ي�����ن  ال�����ت�����ع�����اون  ب���ح���ث 
وج��ام��ع��ة ك��ام��ب��ري��دج ف���ي ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات

} اجتماع وزير الشباب ومدير برنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة كامبريدج

»اأمان�ة العا�سم�ة« يناق��ش متطلب�ات تطوي�ر �س�وق �س�ترة المركزي

ال��ب��ح��ري��ن ت�����س��ارك ف��ي اج��ت��م��اع 
ال��ع��رب ال�����س��ح��ة  وزراء  ل��ج��ن��ة 

في مبادرة فريدة �ضمن معر�ض البحرين للتدريب

اإطالق ور�ش »الخط الوردي« لدعم المراأة المقبلة على الحياة المهنية

} الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة.

اســــتــــكــــمــــااًل لـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
المدن  برنامج  معايير  تنفيذ 
ــع لــمــنــظــمــة  ــابــ ــتــ ــة الــ ــيـ الـــصـــحـ
الصحة العالمية، والتي تعمل 
زار  تحقيقها،  على  المحافظة 
ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي 
الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــرق مـــــركـــــز الـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
لـــــــــأورام بــمــســتــشــفــى الــمــلــك 

حمد الجامعي.
وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه لــدى 
وصــــولــــه لــمــســتــشــفــى الــمــلــك 
ــد  ــيــ ــمــ ــعــ ــي الــ ــعــ ــامــ ــجــ حـــــمـــــد الــ
ــام يــــوســــف  ــ ــشــ ــ بـــــروفـــــيـــــســـــور هــ
واالذن  االنــف  اســتــشــاري  علي، 
العميد  وبــحــضــور  والــحــنــجــرة، 
عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الــجــيــران 
ــافـــظـــة  ــــظ مـــحـ ــافـ ــ ــــحـ ــب مـ ــ ــائــ ــ نــ
اإلداري  والــــــكــــــادر  ــرق،  ــحــ ــمــ الــ
والفريق  بالمستشفى  والطبي 
برنامج  لجنة  ضمن  الــمــرافــق 
محافظة  في  الصحية  المدن 

المحرق.
بروفيسور  ورحــب الــعــمــيــد 
بالمحافظ  علي  يوسف  هشام 
ــب الـــمـــحـــافـــظ والـــفـــريـــق  ــائــ ونــ
ــــق حــــيــــث تـــــم تـــقـــديـــم  ــرافـ ــ ــمـ ــ الـ
الطبية  الــخــدمــات  عــن  ايــجــاز 
ــا مــســتــشــفــى  ــهــ ــدمــ ــقــ الـــــتـــــي يــ
ومركز  الجامعي  حمد  الملك 
الـــبـــحـــريـــن لــــــــــأورام ودورهــــــــم 

البحرين  فريق  ضمن  الفعال 
مع  كــورونــا  فــيــروس  لمكافحة 
عـــرض فــلــم يــوثــق أبــــرز مـــا تم 
إنجازه خال الفترة الماضية، 
من جانبه قدم العميد عبداهلل 
نــبــذة عن  الــجــيــران  بــن خليفة 
ودور  الصحية  الــمــدن  برنامج 
تطبيق  في  المحرق  محافظة 

معاييره.
ــام الــمــحــافــظ  بــعــد ذلـــك قـ
على  لاطاع  ميدانية  بجولة 
مـــركـــز الــبــحــريــن لـــــــأورام ومــا 
حديثة  تجهيزات  من  يحتويه 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــعــرف على 
مـــخـــتـــلـــف األقــــــســــــام الــطــبــيــة 
واألجــــــنــــــحــــــة والــــمــــخــــتــــبــــرات 

ومــــا تــضــمــنــتــه مـــن الــتــقــنــيــات 
والــخــدمــات  فــيــه  المستخدمة 
الـــصـــحـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لــتــلــبــيــة 
لجميع  الصحية  االحتياجات 
ــي مــمــلــكــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــي ومـ ــنــ ــواطــ مــ
الــبــحــريــن، وأثـــنـــاء الــجــولــة تم 
الصيدلية  نظام  على  االطــاع 
اآللية الذكية الفريد من نوعه 
الـــقـــدرات  وذات  الــمــنــطــقــة  فـــي 

والمستويات العالية عالميًا.
وفــــي خــتــام الــــزيــــارة أبـــدى 
الــمــحــافــظ إعــجــابــه وتــقــديــره 
الملك  مستشفى  يقدمه  بما 
ــز  ــ ــركــ ــ ــي ومــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ ــد الــ ــ ــمــ ــ حــ
خدمات  مــن  لـــأورام  البحرين 
األجهزة  وتــوفــر  متميزة  طبية 

عالميا،  والــمــتــطــورة  الحديثة 
المميز  المستوى  على  مثنيًا 
الملك  مستشفى  أوصل  الذي 
حــمــد الــجــامــعــي إلــــى مــصــاف 
الـــمـــراكـــز الــطــبــيــة الــمــتــقــدمــة 
ـــًا عــن  ــعــــربـ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مــ
ــزازه بــتــواجــد مثل  ــتـ فــخــره واعـ
ــذا الــــصــــرح الـــطـــبـــي الــكــبــيــر  ــ هـ
ــم الــغــالــي  ــذي يــحــمــل االســ ــ والـ
الجالة  الباد صاحب  لعاهل 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المحرق،  خليفة في محافظة 
مقدمًا شكره لجميع العاملين 
بــالــمــســتــشــفــى عــلــى جــهــودهــم 
مملكتنا  خدمة  فــي  العظيمة 

الغالية. 

م��ح��اف��ظ ال��م��ح��رق ي����زور م��رك��ز ال��ب��ح��ري��ن ل����الأورام

} محافظ المحرق خال الزيارة

} زيارة ميدانية من مجلس امانة العاصمة لسوق سترة

كتبت: فاطمة علي
أن  الخليجي  اإلحــصــاء  مــركــز  كشف 
عـــدد جــرعــات الــلــقــاح الــمــضــاد لــفــيــروس 
كورونا »كوفيد 19« المعطاة بدول مجلس 
مايين   108 تجاوزت  الخليجي  التعاون 

772 ألف جرعة.
الرسمي  موقعه  عبر  المركز  وأوضــح 
أن عدد اإلصابات المؤكدة بكورونا في دول 
مجلس التعاون الخليجي بلغ حتي أمس 
وصــل  بينما  إصـــابـــة،   3.476.955 األول 
إلى 3.334.499  التعافي  إجمالي حاالت 
حالة، وفيما يتعلق بحاالت الوفاة فبينت 
20.173 حالة حتى  بلوغها  اإلحصائيات 

يوم الخميس 24 فبراير الجاري.
بياني نشره  فــي رســم  الــمــركــز  وأشـــار 
في حسابه الرسمي إلى أن نسبة التعافي 
في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 
بلغت  إذ  اإلصابات,  إجمالي  مــن   %95.9
في مملكة البحرين 94% و96% بالمملكة 
الكويت  بــدولــة  و%97  السعودية  العربية 
و94% بدولة اإلمارات العربية و98% في 

قطر و95.6% في سلطنة عمان.
عبر  الــمــنــشــورة  اإلحــصــائــيــات  وبينت 

الــمــوقــع أن مــؤشــر حـــدة »كــوفــيــد 19« في 
دول مجلس التعاون بلغ 12.3 بما يشير 
إلى انخفاض حدة الجائحة وفق المؤشر 

الصحي. 
يــذكــر أن الــمــركــز اإلحـــصـــائـــي لـــدول 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
أطلق في مارس 2020 منصة عبر موقعه 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــتــابــعــة تــــطــــورات انــتــشــار 

ــا الــمــســتــجــد كــوفــيــد 19  ــورونــ فـــيـــروس كــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  دول مجلس  فــي 
ــــال الــتــحــديــث  ــك مــــن خـ ــ الـــعـــربـــيـــة، وذلــ
المستمر ألعداد الحاالت وتطور وضعها.
وتـــقـــدم الــمــنــصــة رقـــمـــا مـــوحـــدا لكل 
الــخــلــيــج  لــــــدول  ــتــــعــــاون  الــ مــجــلــس  دول 
العربية بصورة تكتل، حول أعداد حاالت 
اإلصــــابــــات والـــشـــفـــاء والــــوفــــاة بــفــيــروس 
المنصة  تــقــدم  كــمــا  الــمــســتــجــد،  ــا  ــورونـ كـ
دول  مــن  دولـــة  لــكــل  إحـــصـــاءات منفصلة 

مجلس التعاون على حدة.
وتربط المنصة اإللكترونية الخاصة 
مجلس  دول  كورونا  فيروس  بإحصائيات 
بالعالم  العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون 
ــدة تعمل  عــبــر قــاعــدة بــيــانــات دولــيــة واحــ

على تحديث األرقام بشكل مستمر. 
ــر  ــاريـ ــقـ ــلــــى تـ وتــــحــــتــــوي الـــمـــنـــصـــة عــ
إحصائية خاصة أعدها المركز اإلحصائي 
ــدول الــخــلــيــج  ــ ــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ ــ لـ
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  حــول  العربية 
كوفيد 19، باإلضافة إلى رسومات بيانية 
لتسهيل  وذلــك  إنفرجرافيك،  وتصاميم 

عملية المتابعة واالطاع.

وفق بيانات الإح�ضاء الخليجي

95.9% ن�س���بة التعاف���ي م���ن كورونا ف���ي دول مجل����ش التعاون

ــد وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة  أكــ
بـــن محمد  االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل 
علي حميدان أن التعديات التي 
ضد  التأمين  قــانــون  على  طـــرأت 
 78 رقــم  بقانون  الــصــادر  التعطل 
مــســتــجــيــبــة  جــــــاءت   2006 لــســنــة 
والتنمية  الــعــمــل  وزارة  لــمــرئــيــات 
المتطلبات  لمواكبة  االجتماعية 
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لــ
ــذلـــك  ــمــــل، وكـ الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن عــ
مـــرئـــيـــاتـــهـــا بــــشــــأن إضـــــافـــــة بــنــد 
جــديــد فـــي قـــانـــون الــتــأمــيــن ضد 
الــتــعــطــل لــصــرف الــدعــم الــمــالــي 
للقطاعات المتضررة من جائحة 
كـــورونـــا، حــيــث تــم وضـــع ضــوابــط 
لدفع  المالي  الــدعــم  الستحقاق 
ــور الــعــمــال الــبــحــريــنــيــيــن في  ــ أجـ
أسهم في  المنشآت، وهو ما  تلك 
وظيفيًا  واســتــقــرارهــم  حمايتهم 

في 12 قطاعًا.
وأشـــار حــمــيــدان إلــى أن عدد 

التأمين  نظام  من  المستفيدين 
 )31099( ــغ  ــلــ بــ الـــتـــعـــطـــل  ــد  ــ ضــ
مــؤكــدًا   ،2021 عــام  فــي  مستفيدا 
التعطل  إعــانــة  وقــف  لــم يتم  انــه 
عليه  تــنــطــبــق  مــســتــحــق  أي  عـــن 
يتوافق  بما  االســتــحــقــاق  شـــروط 

مع قانون التأمين ضد التعطل.
ولــفــت حــمــيــدان إلـــى أنـــه مع 
وإطــاق خطة  الجائحة،  انحسار 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي واســتــعــادة 
فإن  الطبيعي،  ــه  دورانــ االقــتــصــاد 
انعكاسات  نحو  تتجه  الــتــوقــعــات 
ــة بــشــكــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــحــــركــــة االقـ
ــابـــي عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتــنــشــيــط  ايـــجـ
من  أكــبــر  بشكل  التوظيف  حــركــة 
ــوزارة  ــ ــى أن الـ الــســابــق، مــشــيــرًا إلـ
تــتــابــع مـــن كــثــب الــخــطــط الــتــي 
تــعــلــنــهــا الـــقـــطـــاعـــات اإلنــتــاجــيــة 
والتي من المتوقع أن تشهد نموًا 
أن  مؤكدًا  القادمة،  الفترة  خــال 
النمو  تستثمر هذا  الستقطاب المزيد من الوظائف، الــوزارة سوف 

والــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
حركة  دعــم  لصالح  الــعــاقــة  ذات 

التوظيف والتأهيل للمواطنين.

توفير الحماية االجتماعية ل�31 األف مواطن عبر نظام التاأمين �سد التعطل خالل 2021
حميدان: ا�ضتثمار نمو القطاعات الإنتاجية لت�ضريع وتيرة اإدماج المواطنين في �ضوق العمل
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــيــــق  ــوفــ عـــــقـــــد أيـــــــمـــــــن بــــــــن تــ
ــد وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــؤيــ ــمــ الــ
الدكتور  مــع  اجتماعا  والــريــاضــة 
برنامج  مدير  ليرماونت  سايمون 
فــي  األعـــــمـــــال  إدارة  مـــاجـــســـتـــيـــر 
جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج، وذلـــــك عبر 
تقنية االتصال المرئي عن بعد. 

أيمن  رحــب  اللقاء  بداية  في 
ــق الــــمــــؤيــــد بـــالـــدكـــتـــور  ــيـ ــوفـ ــــن تـ بـ
ــون لــــيــــرمــــاونــــت، مـــشـــيـــدا  ــمــ ــايــ ســ
بــــالــــتــــاريــــخ الــــعــــريــــق لــلــجــامــعــة 
والدور المهم الذي تقوم به على 
الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي والــبــحــثــي، 
وزارة  بين  التعاون  أهمية  مــؤكــدا 
شؤون الشباب والرياضة وجامعة 
بالجانب  يتعلق  فيما  كامبريدج 

الشبابي. 
ــتـــور  ــبـــه أشـــــــاد الـــدكـ ــانـ مــــن جـ

ســـايـــمـــون لـــيـــرمـــاونـــت بــالــحــركــة 
الــشــبــابــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كبيرة  نــجــاحــات  مــن  ومــا حققته 
في  مشيدا  كــافــة،  األصــعــدة  على 
الوقت ذاته بالسمعة الطيبة التي 

تتمتع بها الحركة التعليمية في 
من  وما حققته  البحرين  مملكة 

نجاحات وإنجازات متميزة.
ــر  ــاء بـــحـــث وزيــ ــقـ ــلـ وخــــــال الـ
ــة مــع  ــاضــ ــريــ ــاب والــ ــبـ شــــــؤون الـــشـ

ــمــــون لـــيـــرمـــاونـــت  ــايــ الــــدكــــتــــور ســ
ــي الـــمـــجـــال الــشــبــابــي  الـــتـــعـــاون فـ
الجامعة  خبرات  من  واالستفادة 
والــدراســات  البحوث  مجاالت  في 

واستخاص النتائج.

كتب: محمد القصاص
ــة الـــعـــاصـــمـــة فــي  ــ ــانـ ــ يـــنـــاقـــش مـــجـــلـــس أمـ
ــن الـــمـــوضـــوعـــات  االجـــتـــمـــاع الــــقــــادم عـــــــددًا مــ
لجنة  ــادة  إفــ مناقشة  ضمنها  ومـــن  الــخــدمــيــة 
الــخــدمــات والـــمـــرافـــق الــعــامــة بــشــأن األعــمــال 
المطلوبة في صيانة سوق سترة المركزي على 

أن يتم رفعها كمشروع قرار.
جـــاء ذلـــك مـــن خـــال الـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة 
لــســوق ســتــرة الــمــركــزي الــتــي نــظــمــتــهــا لجنة 
أمــانــة  الــعــامــة بمجلس  والــمــرافــق  الــخــدمــات 
رئــيــس المجلس  بــمــشــاركــة  الــعــاصــمــة مــؤخــرا 
ــة الـــعـــاصـــمـــة بــمــعــيــة عــضــو  ــانــ ــام أمــ ــ ومــــديــــر عـ
المجلس د. عبدالواحد النكال ورفقة عدد من 

المسئولين واألعضاء.
ضــرورة  على  الــتــوافــق  تــم  النكال  وبحسب 
إنجاز أعمال الصيانة المطلوبة بأقصى سرعة 
السوق  تطوير  مقترح  يتخذ  أن  على  ممكنة 
فــي االجتماع  الصيانة  مــوازيــا ألعــمــال  مــســارا 
الـــقـــادم لــلــجــنــة الــخــدمــات حــيــث ســيــتــم إدراج 
ــال الــمــطــلــوبــة لــلــصــيــانــة لــيــتــم رفــعــهــا  ــمــ األعــ

كمشروع قرار للمجلس. 
ــن تــهــالــك الــبــنــيــة  ــوق ســـتـــرة مـ ويـــعـــانـــي ســ
كما  الداخلية  وطرقاته  شــوارعــه  فــي  التحتية 
الخاصة  المعاصرة  المعايير  إلــى  يفتقر  انــه 
بــــاألســــواق الــمــركــزيــة مــنــهــا الـــمـــرافـــق الــعــامــة 

والـــتـــكـــيـــيـــف واإلنـــــــــــارة والـــــطـــــاء والـــخـــدمـــات 
الضرورية كغرفة )التسفيط( تنظيف األسماك 

وغيرها من االحتياجات الهامة والضرورية.
وســـبـــق أن شــهــد الـــســـوق بــعــض الـــزيـــارات 
الرسمية حيث نوقشت بشأنه أبرز االحتياجات 
والــخــطــط الــمــعــدة لــتــطــويــره بــمــا يـــتـــواءم مع 
متطلبات أهالي المنطقة كما تم االطاع على 
وشئون  األشــغــال  وزارة  أعدتها  الــتــي  الخطط 
أفــادت  والتي  العمراني  والتخطيط  البلديات 
التقديرية  تأهيله  ــادة  وإعــ صيانته  كلفة  بــأن 

تصل إلى 200 ألف دينار في العام الماضي.
ويأمل الباعة وأهالي المنطقة بقرب العمل 

على تلبية احتياجات سوق سترة المركزي بما 
ليصبح  بالسوق  واالرتــقــاء  باإليجاب  ينعكس 
مـــركـــزًا مــؤهــًا بــكــافــة مــرافــقــه الــتــي تخدمهم 
المقدمة  الــخــدمــات  وتــطــويــر  دعـــم  سبيل  فــي 

للمواطنين والمقيمين.
مناطق  عدة  المركزي  سترة  سوق  ويخدم 
ال تقل عن 13 منطقة منها واديان والخارجية 
ومركوبان والمهزة والقرية وسفالة وأبو العيش 
وإســـكـــان ســـتـــرة الــقــديــم وإســـكـــان شــــرق ســتــرة 
كقرى  المجاورة  المناطق  عن  فضا  الحديث 
والمعامير  والــنــويــدرات  والعكر  صــالــح  النبيه 
إضافة إلى رواده من القرى والمناطق البعيدة.

فــــــي مـــــــبـــــــادرة فــــــريــــــدة مــن 
المحلي،  المستوى  على  نوعها 
تــنــطــلــق يــــوم اإلثــنــيــن الــمــوافــق 
ورش  سلسلة   2022 فــبــرايــر   28
ــــط الـــــــــــوردي( الـــمـــوجـــهـــة  ــخـ ــ )الـ
عن  الباحثات  النساء  لشريحة 
عـــمـــل والـــجـــامـــعـــيـــات وطـــالـــبـــات 
ــانــــويــــة، لــتــعــزيــز  ــثــ ــلـــة الــ الـــمـــرحـ
الــتــوعــيــة والـــقـــدرات والــمــهــارات 
في  الــنــجــاح  على  لهن  المعينة 
بقاعة  وذلــك  المهنية،  حياتهن 
الــــمــــؤتــــمــــرات بـــفـــنـــدق الــخــلــيــج 
ضــمــن  صــــبــــاحــــًا،   10 ــة  ــاعــ ــســ الــ
الـــــــورش الـــمـــصـــاحـــبـــة لــمــعــرض 
ما  والتعليم  للتدريب  البحرين 
قبل العمل في دورته الـ11، تحت 
رعـــايـــة جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
والتنمية  العمل  وزيــر  حميدان 

االجتماعية.
ــة  ــيـــخـ ــشـ ــت الـ ــ ــرحــ ــ وقـــــــــد صــ
بـــنـــت خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  نــــــورة 
الــورش يأتي  بــأن تقديمها هــذه 
تمهيدًا لتدشين كتابها )الخط 
ــي الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة  الــــــــوردي( فـ
ومضات  تتناول  حيث  المقبلة، 
مـــن الـــكـــتـــاب الـــــذي يـــركـــز على 
في  للمرأة  العمل  بيئة  تحسين 
وإكسابها  المؤسسات،  مختلف 

القدرة على إقامة عاقات مهنية 
مواجهة  بسبل  وتعريفها  بناءة، 
لمسيرتها  المعيقة  التحديات 
المهنية، وتمكينها من التصدي 
في  بنجاح  القيادية  للمناصب 

مختلف المواقع والمجاالت.
ــيــــخــــة نــــــورة  وأشـــــــــــــارت الــــشــ
ستمتد  الـــورش  سلسلة  أن  إلــى 
الورشة  سيعقب  إذ  كاما،  عاما 
االفــتــتــاحــيــة ورشـــــة افــتــراضــيــة 
ــانــــب ورشــــة  ــى جــ ــ ــًا، إلــ ــيــ ــوعــ ــبــ أســ
حضورية كل شهر في مقر وزارة 
االجتماعية،  والتنمية  الــعــمــل 
حـــــــــيـــــــــث ســــــــيــــــــتــــــــم تــــــوظــــــيــــــف 
ودراســـات  القصيرة  االخــتــبــارات 
التقديمية  والـــعـــروض  الــحــالــة 
ــات الـــمـــوســـعـــة مــع  ــاقــــشــ ــنــ ــمــ والــ
الــــحــــاضــــرات، لـــلـــخـــروج بـــرؤيـــة 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــة عـــــن واقـــــــــع الـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
لتحقيق  واحتياجاتها،  العاملة 

التميز المهني المنشود.
ــعـــى مــن  وقـــــالـــــت إنــــهــــا تـــسـ
خــــال هــــذا الـــتـــوجـــه إلــــى دعــم 
المبذولة في  العظيمة  الجهود 
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
الملكي  الــســمــو  بــدعــم صــاحــب 

ــلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وصاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
المفدى  العاهل  قرينة  خليفة 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــ ــمـ ــ لــتــمــكــيــن الـ
وتــــعــــزيــــز دورهــــــــا الــــحــــيــــوي فــي 

المجتمع.
ــة نــــــــورة  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ودعـــــــــــــت الـ
الـــشـــريـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مــن 
ــال عــلــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاء إلـــــــى اإلقـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
هـــــــــذه الــــــــــــــورش الــــــتــــــي تـــشـــكـــل 
قــيــمــة مـــضـــافـــة لـــهـــن لــتــحــقــيــق 
طــمــوحــاتــهــن الــمــهــنــيــة وإثــبــات 
ذاتـــــهـــــن وحــــضــــورهــــن الـــفـــاعـــل 
فــي الــمــجــتــمــع، مــشــيــرًة إلـــى أن 
ثقافة  لنشر  المبذولة  الجهود 
كتاب »الخط الوردي« ستتعدى 
من  إذ  الــدولــيــة،  إلـــى  المحلية 

الـــــــورش  تـــشـــمـــل  أن  الــــمــــؤمــــل 
وفــعــالــيــات الــتــدشــيــن عـــدة دول 
عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي 
وقــــارة إفــريــقــيــا، مــثــل اإلمــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية وأنغوال وغيرها.

ــدورة الـــعـــاديـــة )56(  ــ ــ ــعــــدادات لــعــقــد الـ ــتــ ــار االســ ــ فـــي إطـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم  الـــعـــرب، شـــاركـــت  الــصــحــة  لــمــجــلــس وزراء 
إبــراهــيــم الــهــاجــري الــوكــيــل الــمــســاعــد للصحة الــعــامــة في 
االستشارية  الفنية  للجنة  عشر  الــحــادي  االجتماع  أعمال 
األمــانــة  بمقر  عقد  والـــذي  الــعــرب،  الصحة  وزراء  لمجلس 
الوفود  بمشاركة  بالقاهرة،  العربية  الــدول  لجامعة  العامة 
من الدول األعضاء خال الفترة من 23 – 24 فبراير 2022م.

ونــاقــش الــمــشــاركــون فــي االجــتــمــاع، الــمــوضــوعــات التي 
الصحة  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  على  ستعرض 
والذي  المكتب،  في  األعضاء  الصحة  وزراء  بحضور  العرب 
ــداد جـــدول  ــ يــســبــق الـــــدورة الــعــاديــة )56(، ومـــن ثـــم يــتــم إعـ
في  عقده  والمزمع  العرب  الصحة  وزراء  لمجلس  األعمال 

17 مارس 2022.

} وكيل الخارجية يترأس اجتماع المشاورات السياسية بين البحرين واالتحاد السويسري

وكيل  آل خليفة  أحــمــد  بــن  عــبــداهلل  الــشــيــخ  الــدكــتــور  تــــرأس 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية االجتماع الخامس للمشاورات 
الذي عقد  السويسري،  البحرين واالتحاد  السياسية بين مملكة 
بجناح سويسرا في معرض »اكسبو 2020 دبي«، فيما ترأس الجانب 
األوســط  للشرق  العام  المدير  تيسافي  مايا  السيدة  السويسري 

وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية.
وأشاد الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة بالعاقات 
واالتــحــاد  البحرين  مملكة  بين  تجمع  الــتــي  والمتميزة  الطيبة 
السويسري، وما تتسم به من نماء وتطور على كل األصعدة، مؤكًدا 
أهمية تفعيل االتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتنفيذ مخرجات 

جوالت المشاورات السابقة، بما يلبي التطلعات المشتركة.

الفرص  السياسية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  واستعرض 
مــركــًزا  باعتبارها  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  المتنوعة  االستثمارية 
إقليمًيا لريادة األعمال واالقتصاد الرقمي، كما تطرق إلى جهود 
السام  المملكة في مجاالت تعزيز قيم حقوق اإلنسان، وإحال 

والتعايش في المنطقة. 
من جانبها، أشادت المدير العام بوزارة الخارجية السويسرية 
تطلع  عــن  معربة  الصديقين،  البلدين  بين  الــبــنــاءة  بــالــعــاقــات 
مختلف  على  البحرين  مملكة  مــع  الــتــعــاون  تطوير  إلــى  بــادهــا 

المستويات.
شهد االجتماع بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، 

وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك. 

بحث اآفاق جديدة للتعاون بين البحرين واالتحاد ال�سوي�سري

ال��������س�����ب�����اب وزارة  ب�����ي�����ن  ال�����ت�����ع�����اون  ب���ح���ث 
وج��ام��ع��ة ك��ام��ب��ري��دج ف���ي ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات

} اجتماع وزير الشباب ومدير برنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة كامبريدج

»اأمان�ة العا�سم�ة« يناق��ش متطلب�ات تطوي�ر �س�وق �س�ترة المركزي

ال��ب��ح��ري��ن ت�����س��ارك ف��ي اج��ت��م��اع 
ال��ع��رب ال�����س��ح��ة  وزراء  ل��ج��ن��ة 

في مبادرة فريدة �ضمن معر�ض البحرين للتدريب

اإطالق ور�ش »الخط الوردي« لدعم المراأة المقبلة على الحياة المهنية

} الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة.

اســــتــــكــــمــــااًل لـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
المدن  برنامج  معايير  تنفيذ 
ــع لــمــنــظــمــة  ــابــ ــتــ ــة الــ ــيـ الـــصـــحـ
الصحة العالمية، والتي تعمل 
زار  تحقيقها،  على  المحافظة 
ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي 
الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــرق مـــــركـــــز الـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
لـــــــــأورام بــمــســتــشــفــى الــمــلــك 

حمد الجامعي.
وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه لــدى 
وصــــولــــه لــمــســتــشــفــى الــمــلــك 
ــد  ــيــ ــمــ ــعــ ــي الــ ــعــ ــامــ ــجــ حـــــمـــــد الــ
ــام يــــوســــف  ــ ــشــ ــ بـــــروفـــــيـــــســـــور هــ
واالذن  االنــف  اســتــشــاري  علي، 
العميد  وبــحــضــور  والــحــنــجــرة، 
عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الــجــيــران 
ــافـــظـــة  ــــظ مـــحـ ــافـ ــ ــــحـ ــب مـ ــ ــائــ ــ نــ
اإلداري  والــــــكــــــادر  ــرق،  ــحــ ــمــ الــ
والفريق  بالمستشفى  والطبي 
برنامج  لجنة  ضمن  الــمــرافــق 
محافظة  في  الصحية  المدن 

المحرق.
بروفيسور  ورحــب الــعــمــيــد 
بالمحافظ  علي  يوسف  هشام 
ــب الـــمـــحـــافـــظ والـــفـــريـــق  ــائــ ونــ
ــــق حــــيــــث تـــــم تـــقـــديـــم  ــرافـ ــ ــمـ ــ الـ
الطبية  الــخــدمــات  عــن  ايــجــاز 
ــا مــســتــشــفــى  ــهــ ــدمــ ــقــ الـــــتـــــي يــ
ومركز  الجامعي  حمد  الملك 
الـــبـــحـــريـــن لــــــــــأورام ودورهــــــــم 

البحرين  فريق  ضمن  الفعال 
مع  كــورونــا  فــيــروس  لمكافحة 
عـــرض فــلــم يــوثــق أبــــرز مـــا تم 
إنجازه خال الفترة الماضية، 
من جانبه قدم العميد عبداهلل 
نــبــذة عن  الــجــيــران  بــن خليفة 
ودور  الصحية  الــمــدن  برنامج 
تطبيق  في  المحرق  محافظة 

معاييره.
ــام الــمــحــافــظ  بــعــد ذلـــك قـ
على  لاطاع  ميدانية  بجولة 
مـــركـــز الــبــحــريــن لـــــــأورام ومــا 
حديثة  تجهيزات  من  يحتويه 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــعــرف على 
مـــخـــتـــلـــف األقــــــســــــام الــطــبــيــة 
واألجــــــنــــــحــــــة والــــمــــخــــتــــبــــرات 

ومــــا تــضــمــنــتــه مـــن الــتــقــنــيــات 
والــخــدمــات  فــيــه  المستخدمة 
الـــصـــحـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لــتــلــبــيــة 
لجميع  الصحية  االحتياجات 
ــي مــمــلــكــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــي ومـ ــنــ ــواطــ مــ
الــبــحــريــن، وأثـــنـــاء الــجــولــة تم 
الصيدلية  نظام  على  االطــاع 
اآللية الذكية الفريد من نوعه 
الـــقـــدرات  وذات  الــمــنــطــقــة  فـــي 

والمستويات العالية عالميًا.
وفــــي خــتــام الــــزيــــارة أبـــدى 
الــمــحــافــظ إعــجــابــه وتــقــديــره 
الملك  مستشفى  يقدمه  بما 
ــز  ــ ــركــ ــ ــي ومــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ ــد الــ ــ ــمــ ــ حــ
خدمات  مــن  لـــأورام  البحرين 
األجهزة  وتــوفــر  متميزة  طبية 

عالميا،  والــمــتــطــورة  الحديثة 
المميز  المستوى  على  مثنيًا 
الملك  مستشفى  أوصل  الذي 
حــمــد الــجــامــعــي إلــــى مــصــاف 
الـــمـــراكـــز الــطــبــيــة الــمــتــقــدمــة 
ـــًا عــن  ــعــــربـ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مــ
ــزازه بــتــواجــد مثل  ــتـ فــخــره واعـ
ــذا الــــصــــرح الـــطـــبـــي الــكــبــيــر  ــ هـ
ــم الــغــالــي  ــذي يــحــمــل االســ ــ والـ
الجالة  الباد صاحب  لعاهل 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المحرق،  خليفة في محافظة 
مقدمًا شكره لجميع العاملين 
بــالــمــســتــشــفــى عــلــى جــهــودهــم 
مملكتنا  خدمة  فــي  العظيمة 

الغالية. 

م��ح��اف��ظ ال��م��ح��رق ي����زور م��رك��ز ال��ب��ح��ري��ن ل����الأورام

} محافظ المحرق خال الزيارة

} زيارة ميدانية من مجلس امانة العاصمة لسوق سترة

كتبت: فاطمة علي
أن  الخليجي  اإلحــصــاء  مــركــز  كشف 
عـــدد جــرعــات الــلــقــاح الــمــضــاد لــفــيــروس 
كورونا »كوفيد 19« المعطاة بدول مجلس 
مايين   108 تجاوزت  الخليجي  التعاون 

772 ألف جرعة.
الرسمي  موقعه  عبر  المركز  وأوضــح 
أن عدد اإلصابات المؤكدة بكورونا في دول 
مجلس التعاون الخليجي بلغ حتي أمس 
وصــل  بينما  إصـــابـــة،   3.476.955 األول 
إلى 3.334.499  التعافي  إجمالي حاالت 
حالة، وفيما يتعلق بحاالت الوفاة فبينت 
20.173 حالة حتى  بلوغها  اإلحصائيات 

يوم الخميس 24 فبراير الجاري.
بياني نشره  فــي رســم  الــمــركــز  وأشـــار 
في حسابه الرسمي إلى أن نسبة التعافي 
في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 
بلغت  إذ  اإلصابات,  إجمالي  مــن   %95.9
في مملكة البحرين 94% و96% بالمملكة 
الكويت  بــدولــة  و%97  السعودية  العربية 
و94% بدولة اإلمارات العربية و98% في 

قطر و95.6% في سلطنة عمان.
عبر  الــمــنــشــورة  اإلحــصــائــيــات  وبينت 

الــمــوقــع أن مــؤشــر حـــدة »كــوفــيــد 19« في 
دول مجلس التعاون بلغ 12.3 بما يشير 
إلى انخفاض حدة الجائحة وفق المؤشر 

الصحي. 
يــذكــر أن الــمــركــز اإلحـــصـــائـــي لـــدول 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
أطلق في مارس 2020 منصة عبر موقعه 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــتــابــعــة تــــطــــورات انــتــشــار 

ــا الــمــســتــجــد كــوفــيــد 19  ــورونــ فـــيـــروس كــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  دول مجلس  فــي 
ــــال الــتــحــديــث  ــك مــــن خـ ــ الـــعـــربـــيـــة، وذلــ
المستمر ألعداد الحاالت وتطور وضعها.

وتـــقـــدم الــمــنــصــة رقـــمـــا مـــوحـــدا لكل 
الــخــلــيــج  لــــــدول  ــتــــعــــاون  الــ مــجــلــس  دول 
العربية بصورة تكتل، حول أعداد حاالت 
اإلصــــابــــات والـــشـــفـــاء والــــوفــــاة بــفــيــروس 
المنصة  تــقــدم  كــمــا  الــمــســتــجــد،  ــا  ــورونـ كـ
دول  مــن  دولـــة  لــكــل  إحـــصـــاءات منفصلة 

مجلس التعاون على حدة.
وتربط المنصة اإللكترونية الخاصة 
مجلس  دول  كورونا  فيروس  بإحصائيات 
بالعالم  العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون 
ــدة تعمل  عــبــر قــاعــدة بــيــانــات دولــيــة واحــ

على تحديث األرقام بشكل مستمر. 
ــر  ــاريـ ــقـ ــلــــى تـ وتــــحــــتــــوي الـــمـــنـــصـــة عــ
إحصائية خاصة أعدها المركز اإلحصائي 
ــدول الــخــلــيــج  ــ ــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ ــ لـ
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  حــول  العربية 
كوفيد 19، باإلضافة إلى رسومات بيانية 
لتسهيل  وذلــك  إنفرجرافيك،  وتصاميم 

عملية المتابعة واالطاع.

وفق بيانات الإح�ضاء الخليجي

95.9% ن�س���بة التعاف���ي م���ن كورونا ف���ي دول مجل����ش التعاون

ــد وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة  أكــ
بـــن محمد  االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل 
علي حميدان أن التعديات التي 
ضد  التأمين  قــانــون  على  طـــرأت 
 78 رقــم  بقانون  الــصــادر  التعطل 
مــســتــجــيــبــة  جــــــاءت   2006 لــســنــة 
والتنمية  الــعــمــل  وزارة  لــمــرئــيــات 
المتطلبات  لمواكبة  االجتماعية 
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لــ
ــذلـــك  ــمــــل، وكـ الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن عــ
مـــرئـــيـــاتـــهـــا بــــشــــأن إضـــــافـــــة بــنــد 
جــديــد فـــي قـــانـــون الــتــأمــيــن ضد 
الــتــعــطــل لــصــرف الــدعــم الــمــالــي 
للقطاعات المتضررة من جائحة 
كـــورونـــا، حــيــث تــم وضـــع ضــوابــط 
لدفع  المالي  الــدعــم  الستحقاق 
ــور الــعــمــال الــبــحــريــنــيــيــن في  ــ أجـ
أسهم في  المنشآت، وهو ما  تلك 
وظيفيًا  واســتــقــرارهــم  حمايتهم 

في 12 قطاعًا.
وأشـــار حــمــيــدان إلــى أن عدد 

التأمين  نظام  من  المستفيدين 
 )31099( ــغ  ــلــ بــ الـــتـــعـــطـــل  ــد  ــ ضــ
مــؤكــدًا   ،2021 عــام  فــي  مستفيدا 
التعطل  إعــانــة  وقــف  لــم يتم  انــه 
عليه  تــنــطــبــق  مــســتــحــق  أي  عـــن 
يتوافق  بما  االســتــحــقــاق  شـــروط 

مع قانون التأمين ضد التعطل.
ولــفــت حــمــيــدان إلـــى أنـــه مع 
وإطــاق خطة  الجائحة،  انحسار 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي واســتــعــادة 
فإن  الطبيعي،  ــه  دورانــ االقــتــصــاد 
انعكاسات  نحو  تتجه  الــتــوقــعــات 
ــة بــشــكــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــحــــركــــة االقـ
ــابـــي عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتــنــشــيــط  ايـــجـ
من  أكــبــر  بشكل  التوظيف  حــركــة 
ــوزارة  ــ ــى أن الـ الــســابــق، مــشــيــرًا إلـ
تــتــابــع مـــن كــثــب الــخــطــط الــتــي 
تــعــلــنــهــا الـــقـــطـــاعـــات اإلنــتــاجــيــة 
والتي من المتوقع أن تشهد نموًا 
أن  مؤكدًا  القادمة،  الفترة  خــال 
النمو  تستثمر هذا  الستقطاب المزيد من الوظائف، الــوزارة سوف 

والــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
حركة  دعــم  لصالح  الــعــاقــة  ذات 

التوظيف والتأهيل للمواطنين.
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ــيــــق  ــوفــ عـــــقـــــد أيـــــــمـــــــن بــــــــن تــ
ــد وزيــــــــر شــــــــؤون الـــشـــبـــاب  ــؤيــ ــمــ الــ
الدكتور  مــع  اجتماعا  والــريــاضــة 
برنامج  مدير  ليرماونت  سايمون 
فــي  األعـــــمـــــال  إدارة  مـــاجـــســـتـــيـــر 
جــامــعــة كـــامـــبـــريـــدج، وذلـــــك عبر 
تقنية االتصال المرئي عن بعد. 

أيمن  رحــب  اللقاء  بداية  في 
ــق الــــمــــؤيــــد بـــالـــدكـــتـــور  ــيـ ــوفـ ــــن تـ بـ
ــون لــــيــــرمــــاونــــت، مـــشـــيـــدا  ــمــ ــايــ ســ
بــــالــــتــــاريــــخ الــــعــــريــــق لــلــجــامــعــة 
والدور المهم الذي تقوم به على 
الــمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي والــبــحــثــي، 
وزارة  بين  التعاون  أهمية  مــؤكــدا 
شؤون الشباب والرياضة وجامعة 
بالجانب  يتعلق  فيما  كامبريدج 

الشبابي. 
ــتـــور  ــبـــه أشـــــــاد الـــدكـ ــانـ مــــن جـ

ســـايـــمـــون لـــيـــرمـــاونـــت بــالــحــركــة 
الــشــبــابــيــة فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
كبيرة  نــجــاحــات  مــن  ومــا حققته 
في  مشيدا  كــافــة،  األصــعــدة  على 
الوقت ذاته بالسمعة الطيبة التي 

تتمتع بها الحركة التعليمية في 
من  وما حققته  البحرين  مملكة 

نجاحات وإنجازات متميزة.
ــر  ــاء بـــحـــث وزيــ ــقـ ــلـ وخــــــال الـ
ــة مــع  ــاضــ ــريــ ــاب والــ ــبـ شــــــؤون الـــشـ

ــمــــون لـــيـــرمـــاونـــت  ــايــ الــــدكــــتــــور ســ
ــي الـــمـــجـــال الــشــبــابــي  الـــتـــعـــاون فـ
الجامعة  خبرات  من  واالستفادة 
والــدراســات  البحوث  مجاالت  في 

واستخاص النتائج.

كتب: محمد القصاص
ــة الـــعـــاصـــمـــة فــي  ــ ــانـ ــ يـــنـــاقـــش مـــجـــلـــس أمـ
ــن الـــمـــوضـــوعـــات  االجـــتـــمـــاع الــــقــــادم عـــــــددًا مــ
لجنة  ــادة  إفــ مناقشة  ضمنها  ومـــن  الــخــدمــيــة 
الــخــدمــات والـــمـــرافـــق الــعــامــة بــشــأن األعــمــال 
المطلوبة في صيانة سوق سترة المركزي على 

أن يتم رفعها كمشروع قرار.
جـــاء ذلـــك مـــن خـــال الـــزيـــارة الــمــيــدانــيــة 
لــســوق ســتــرة الــمــركــزي الــتــي نــظــمــتــهــا لجنة 
أمــانــة  الــعــامــة بمجلس  والــمــرافــق  الــخــدمــات 
رئــيــس المجلس  بــمــشــاركــة  الــعــاصــمــة مــؤخــرا 
ــة الـــعـــاصـــمـــة بــمــعــيــة عــضــو  ــانــ ــام أمــ ــ ومــــديــــر عـ
المجلس د. عبدالواحد النكال ورفقة عدد من 

المسئولين واألعضاء.
ضــرورة  على  الــتــوافــق  تــم  النكال  وبحسب 
إنجاز أعمال الصيانة المطلوبة بأقصى سرعة 
السوق  تطوير  مقترح  يتخذ  أن  على  ممكنة 
فــي االجتماع  الصيانة  مــوازيــا ألعــمــال  مــســارا 
الـــقـــادم لــلــجــنــة الــخــدمــات حــيــث ســيــتــم إدراج 
ــال الــمــطــلــوبــة لــلــصــيــانــة لــيــتــم رفــعــهــا  ــمــ األعــ

كمشروع قرار للمجلس. 
ــن تــهــالــك الــبــنــيــة  ــوق ســـتـــرة مـ ويـــعـــانـــي ســ
كما  الداخلية  وطرقاته  شــوارعــه  فــي  التحتية 
الخاصة  المعاصرة  المعايير  إلــى  يفتقر  انــه 
بــــاألســــواق الــمــركــزيــة مــنــهــا الـــمـــرافـــق الــعــامــة 

والـــتـــكـــيـــيـــف واإلنـــــــــــارة والـــــطـــــاء والـــخـــدمـــات 
الضرورية كغرفة )التسفيط( تنظيف األسماك 

وغيرها من االحتياجات الهامة والضرورية.
وســـبـــق أن شــهــد الـــســـوق بــعــض الـــزيـــارات 
الرسمية حيث نوقشت بشأنه أبرز االحتياجات 
والــخــطــط الــمــعــدة لــتــطــويــره بــمــا يـــتـــواءم مع 
متطلبات أهالي المنطقة كما تم االطاع على 
وشئون  األشــغــال  وزارة  أعدتها  الــتــي  الخطط 
أفــادت  والتي  العمراني  والتخطيط  البلديات 
التقديرية  تأهيله  ــادة  وإعــ صيانته  كلفة  بــأن 

تصل إلى 200 ألف دينار في العام الماضي.
ويأمل الباعة وأهالي المنطقة بقرب العمل 

على تلبية احتياجات سوق سترة المركزي بما 
ليصبح  بالسوق  واالرتــقــاء  باإليجاب  ينعكس 
مـــركـــزًا مــؤهــًا بــكــافــة مــرافــقــه الــتــي تخدمهم 
المقدمة  الــخــدمــات  وتــطــويــر  دعـــم  سبيل  فــي 

للمواطنين والمقيمين.
مناطق  عدة  المركزي  سترة  سوق  ويخدم 
ال تقل عن 13 منطقة منها واديان والخارجية 
ومركوبان والمهزة والقرية وسفالة وأبو العيش 
وإســـكـــان ســـتـــرة الــقــديــم وإســـكـــان شــــرق ســتــرة 
كقرى  المجاورة  المناطق  عن  فضا  الحديث 
والمعامير  والــنــويــدرات  والعكر  صــالــح  النبيه 
إضافة إلى رواده من القرى والمناطق البعيدة.

فــــــي مـــــــبـــــــادرة فــــــريــــــدة مــن 
المحلي،  المستوى  على  نوعها 
تــنــطــلــق يــــوم اإلثــنــيــن الــمــوافــق 
ورش  سلسلة   2022 فــبــرايــر   28
ــــط الـــــــــــوردي( الـــمـــوجـــهـــة  ــخـ ــ )الـ
عن  الباحثات  النساء  لشريحة 
عـــمـــل والـــجـــامـــعـــيـــات وطـــالـــبـــات 
ــانــــويــــة، لــتــعــزيــز  ــثــ ــلـــة الــ الـــمـــرحـ
الــتــوعــيــة والـــقـــدرات والــمــهــارات 
في  الــنــجــاح  على  لهن  المعينة 
بقاعة  وذلــك  المهنية،  حياتهن 
الــــمــــؤتــــمــــرات بـــفـــنـــدق الــخــلــيــج 
ضــمــن  صــــبــــاحــــًا،   10 ــة  ــاعــ ــســ الــ
الـــــــورش الـــمـــصـــاحـــبـــة لــمــعــرض 
ما  والتعليم  للتدريب  البحرين 
قبل العمل في دورته الـ11، تحت 
رعـــايـــة جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
والتنمية  العمل  وزيــر  حميدان 

االجتماعية.
ــة  ــيـــخـ ــشـ ــت الـ ــ ــرحــ ــ وقـــــــــد صــ
بـــنـــت خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة  نــــــورة 
الــورش يأتي  بــأن تقديمها هــذه 
تمهيدًا لتدشين كتابها )الخط 
ــي الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة  الــــــــوردي( فـ
ومضات  تتناول  حيث  المقبلة، 
مـــن الـــكـــتـــاب الـــــذي يـــركـــز على 
في  للمرأة  العمل  بيئة  تحسين 
وإكسابها  المؤسسات،  مختلف 

القدرة على إقامة عاقات مهنية 
مواجهة  بسبل  وتعريفها  بناءة، 
لمسيرتها  المعيقة  التحديات 
المهنية، وتمكينها من التصدي 
في  بنجاح  القيادية  للمناصب 

مختلف المواقع والمجاالت.
ــيــــخــــة نــــــورة  وأشـــــــــــــارت الــــشــ
ستمتد  الـــورش  سلسلة  أن  إلــى 
الورشة  سيعقب  إذ  كاما،  عاما 
االفــتــتــاحــيــة ورشـــــة افــتــراضــيــة 
ــانــــب ورشــــة  ــى جــ ــ ــًا، إلــ ــيــ ــوعــ ــبــ أســ
حضورية كل شهر في مقر وزارة 
االجتماعية،  والتنمية  الــعــمــل 
حـــــــــيـــــــــث ســــــــيــــــــتــــــــم تــــــوظــــــيــــــف 
ودراســـات  القصيرة  االخــتــبــارات 
التقديمية  والـــعـــروض  الــحــالــة 
ــات الـــمـــوســـعـــة مــع  ــاقــــشــ ــنــ ــمــ والــ
الــــحــــاضــــرات، لـــلـــخـــروج بـــرؤيـــة 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــة عـــــن واقـــــــــع الـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ مـ
لتحقيق  واحتياجاتها،  العاملة 

التميز المهني المنشود.
ــعـــى مــن  وقـــــالـــــت إنــــهــــا تـــسـ
خــــال هــــذا الـــتـــوجـــه إلــــى دعــم 
المبذولة في  العظيمة  الجهود 
صاحب  لحضرة  الــزاهــر  العهد 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
الملكي  الــســمــو  بــدعــم صــاحــب 

ــلـــمـــان بــــن حـــمـــد آل  األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وصاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
المفدى  العاهل  قرينة  خليفة 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة، 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة  ــ ــمـ ــ لــتــمــكــيــن الـ
وتــــعــــزيــــز دورهــــــــا الــــحــــيــــوي فــي 

المجتمع.
ــة نــــــــورة  ــ ــخـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ودعـــــــــــــت الـ
الـــشـــريـــحـــة الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مــن 
ــال عــلــى  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــاء إلـــــــى اإلقـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
هـــــــــذه الــــــــــــــورش الــــــتــــــي تـــشـــكـــل 
قــيــمــة مـــضـــافـــة لـــهـــن لــتــحــقــيــق 
طــمــوحــاتــهــن الــمــهــنــيــة وإثــبــات 
ذاتـــــهـــــن وحــــضــــورهــــن الـــفـــاعـــل 
فــي الــمــجــتــمــع، مــشــيــرًة إلـــى أن 
ثقافة  لنشر  المبذولة  الجهود 
كتاب »الخط الوردي« ستتعدى 
من  إذ  الــدولــيــة،  إلـــى  المحلية 

الـــــــورش  تـــشـــمـــل  أن  الــــمــــؤمــــل 
وفــعــالــيــات الــتــدشــيــن عـــدة دول 
عــلــى مــســتــوى الـــوطـــن الــعــربــي 
وقــــارة إفــريــقــيــا، مــثــل اإلمــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة 
الـــمـــغـــربـــيـــة وجـــمـــهـــوريـــة مــصــر 

العربية وأنغوال وغيرها.

ــدورة الـــعـــاديـــة )56(  ــ ــ ــعــــدادات لــعــقــد الـ ــتــ ــار االســ ــ فـــي إطـ
الـــدكـــتـــورة مــريــم  الـــعـــرب، شـــاركـــت  الــصــحــة  لــمــجــلــس وزراء 
إبــراهــيــم الــهــاجــري الــوكــيــل الــمــســاعــد للصحة الــعــامــة في 
االستشارية  الفنية  للجنة  عشر  الــحــادي  االجتماع  أعمال 
األمــانــة  بمقر  عقد  والـــذي  الــعــرب،  الصحة  وزراء  لمجلس 
الوفود  بمشاركة  بالقاهرة،  العربية  الــدول  لجامعة  العامة 
من الدول األعضاء خال الفترة من 23 – 24 فبراير 2022م.

ونــاقــش الــمــشــاركــون فــي االجــتــمــاع، الــمــوضــوعــات التي 
الصحة  وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب  على  ستعرض 
والذي  المكتب،  في  األعضاء  الصحة  وزراء  بحضور  العرب 
ــداد جـــدول  ــ يــســبــق الـــــدورة الــعــاديــة )56(، ومـــن ثـــم يــتــم إعـ
في  عقده  والمزمع  العرب  الصحة  وزراء  لمجلس  األعمال 

17 مارس 2022.

} وكيل الخارجية يترأس اجتماع المشاورات السياسية بين البحرين واالتحاد السويسري

وكيل  آل خليفة  أحــمــد  بــن  عــبــداهلل  الــشــيــخ  الــدكــتــور  تــــرأس 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية االجتماع الخامس للمشاورات 
الذي عقد  السويسري،  البحرين واالتحاد  السياسية بين مملكة 
بجناح سويسرا في معرض »اكسبو 2020 دبي«، فيما ترأس الجانب 
األوســط  للشرق  العام  المدير  تيسافي  مايا  السيدة  السويسري 

وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية.
وأشاد الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة بالعاقات 
واالتــحــاد  البحرين  مملكة  بين  تجمع  الــتــي  والمتميزة  الطيبة 
السويسري، وما تتسم به من نماء وتطور على كل األصعدة، مؤكًدا 
أهمية تفعيل االتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتنفيذ مخرجات 

جوالت المشاورات السابقة، بما يلبي التطلعات المشتركة.

الفرص  السياسية  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  واستعرض 
مــركــًزا  باعتبارها  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  المتنوعة  االستثمارية 
إقليمًيا لريادة األعمال واالقتصاد الرقمي، كما تطرق إلى جهود 
السام  المملكة في مجاالت تعزيز قيم حقوق اإلنسان، وإحال 

والتعايش في المنطقة. 
من جانبها، أشادت المدير العام بوزارة الخارجية السويسرية 
تطلع  عــن  معربة  الصديقين،  البلدين  بين  الــبــنــاءة  بــالــعــاقــات 
مختلف  على  البحرين  مملكة  مــع  الــتــعــاون  تطوير  إلــى  بــادهــا 

المستويات.
شهد االجتماع بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي، 

وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات االهتمام المشترك. 

بحث اآفاق جديدة للتعاون بين البحرين واالتحاد ال�سوي�سري

ال��������س�����ب�����اب وزارة  ب�����ي�����ن  ال�����ت�����ع�����اون  ب���ح���ث 
وج��ام��ع��ة ك��ام��ب��ري��دج ف���ي ال��ب��ح��وث وال���درا����س���ات

} اجتماع وزير الشباب ومدير برنامج ماجستير إدارة األعمال في جامعة كامبريدج

»اأمان�ة العا�سم�ة« يناق��ش متطلب�ات تطوي�ر �س�وق �س�ترة المركزي

ال��ب��ح��ري��ن ت�����س��ارك ف��ي اج��ت��م��اع 
ال��ع��رب ال�����س��ح��ة  وزراء  ل��ج��ن��ة 

في مبادرة فريدة �ضمن معر�ض البحرين للتدريب

اإطالق ور�ش »الخط الوردي« لدعم المراأة المقبلة على الحياة المهنية

} الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة.

اســــتــــكــــمــــااًل لـــمـــتـــطـــلـــبـــات 
المدن  برنامج  معايير  تنفيذ 
ــع لــمــنــظــمــة  ــابــ ــتــ ــة الــ ــيـ الـــصـــحـ
الصحة العالمية، والتي تعمل 
زار  تحقيقها،  على  المحافظة 
ســلــمــان بـــن عــيــســى بـــن هــنــدي 
الــمــنــاعــي مــحــافــظ مــحــافــظــة 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــرق مـــــركـــــز الـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
لـــــــــأورام بــمــســتــشــفــى الــمــلــك 

حمد الجامعي.
وكــــان فـــي اســتــقــبــالــه لــدى 
وصــــولــــه لــمــســتــشــفــى الــمــلــك 
ــد  ــيــ ــمــ ــعــ ــي الــ ــعــ ــامــ ــجــ حـــــمـــــد الــ
ــام يــــوســــف  ــ ــشــ ــ بـــــروفـــــيـــــســـــور هــ
واالذن  االنــف  اســتــشــاري  علي، 
العميد  وبــحــضــور  والــحــنــجــرة، 
عـــبـــداهلل بـــن خــلــيــفــة الــجــيــران 
ــافـــظـــة  ــــظ مـــحـ ــافـ ــ ــــحـ ــب مـ ــ ــائــ ــ نــ
اإلداري  والــــــكــــــادر  ــرق،  ــحــ ــمــ الــ
والفريق  بالمستشفى  والطبي 
برنامج  لجنة  ضمن  الــمــرافــق 
محافظة  في  الصحية  المدن 

المحرق.
بروفيسور  ورحــب الــعــمــيــد 
بالمحافظ  علي  يوسف  هشام 
ــب الـــمـــحـــافـــظ والـــفـــريـــق  ــائــ ونــ
ــــق حــــيــــث تـــــم تـــقـــديـــم  ــرافـ ــ ــمـ ــ الـ
الطبية  الــخــدمــات  عــن  ايــجــاز 
ــا مــســتــشــفــى  ــهــ ــدمــ ــقــ الـــــتـــــي يــ
ومركز  الجامعي  حمد  الملك 
الـــبـــحـــريـــن لــــــــــأورام ودورهــــــــم 

البحرين  فريق  ضمن  الفعال 
مع  كــورونــا  فــيــروس  لمكافحة 
عـــرض فــلــم يــوثــق أبــــرز مـــا تم 
إنجازه خال الفترة الماضية، 
من جانبه قدم العميد عبداهلل 
نــبــذة عن  الــجــيــران  بــن خليفة 
ودور  الصحية  الــمــدن  برنامج 
تطبيق  في  المحرق  محافظة 

معاييره.
ــام الــمــحــافــظ  بــعــد ذلـــك قـ
على  لاطاع  ميدانية  بجولة 
مـــركـــز الــبــحــريــن لـــــــأورام ومــا 
حديثة  تجهيزات  من  يحتويه 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــعــرف على 
مـــخـــتـــلـــف األقــــــســــــام الــطــبــيــة 
واألجــــــنــــــحــــــة والــــمــــخــــتــــبــــرات 

ومــــا تــضــمــنــتــه مـــن الــتــقــنــيــات 
والــخــدمــات  فــيــه  المستخدمة 
الـــصـــحـــيـــة الـــمـــقـــدمـــة لــتــلــبــيــة 
لجميع  الصحية  االحتياجات 
ــي مــمــلــكــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــي ومـ ــنــ ــواطــ مــ
الــبــحــريــن، وأثـــنـــاء الــجــولــة تم 
الصيدلية  نظام  على  االطــاع 
اآللية الذكية الفريد من نوعه 
الـــقـــدرات  وذات  الــمــنــطــقــة  فـــي 

والمستويات العالية عالميًا.
وفــــي خــتــام الــــزيــــارة أبـــدى 
الــمــحــافــظ إعــجــابــه وتــقــديــره 
الملك  مستشفى  يقدمه  بما 
ــز  ــ ــركــ ــ ــي ومــ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــجــ ــ ــد الــ ــ ــمــ ــ حــ
خدمات  مــن  لـــأورام  البحرين 
األجهزة  وتــوفــر  متميزة  طبية 

عالميا،  والــمــتــطــورة  الحديثة 
المميز  المستوى  على  مثنيًا 
الملك  مستشفى  أوصل  الذي 
حــمــد الــجــامــعــي إلــــى مــصــاف 
الـــمـــراكـــز الــطــبــيــة الــمــتــقــدمــة 
ـــًا عــن  ــعــــربـ فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مــ
ــزازه بــتــواجــد مثل  ــتـ فــخــره واعـ
ــذا الــــصــــرح الـــطـــبـــي الــكــبــيــر  ــ هـ
ــم الــغــالــي  ــذي يــحــمــل االســ ــ والـ
الجالة  الباد صاحب  لعاهل 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المحرق،  خليفة في محافظة 
مقدمًا شكره لجميع العاملين 
بــالــمــســتــشــفــى عــلــى جــهــودهــم 
مملكتنا  خدمة  فــي  العظيمة 

الغالية. 

م��ح��اف��ظ ال��م��ح��رق ي����زور م��رك��ز ال��ب��ح��ري��ن ل����الأورام

} محافظ المحرق خال الزيارة

} زيارة ميدانية من مجلس امانة العاصمة لسوق سترة

كتبت: فاطمة علي
أن  الخليجي  اإلحــصــاء  مــركــز  كشف 
عـــدد جــرعــات الــلــقــاح الــمــضــاد لــفــيــروس 
كورونا »كوفيد 19« المعطاة بدول مجلس 
مايين   108 تجاوزت  الخليجي  التعاون 

772 ألف جرعة.
الرسمي  موقعه  عبر  المركز  وأوضــح 
أن عدد اإلصابات المؤكدة بكورونا في دول 
مجلس التعاون الخليجي بلغ حتي أمس 
وصــل  بينما  إصـــابـــة،   3.476.955 األول 
إلى 3.334.499  التعافي  إجمالي حاالت 
حالة، وفيما يتعلق بحاالت الوفاة فبينت 
20.173 حالة حتى  بلوغها  اإلحصائيات 

يوم الخميس 24 فبراير الجاري.
بياني نشره  فــي رســم  الــمــركــز  وأشـــار 
في حسابه الرسمي إلى أن نسبة التعافي 
في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 
بلغت  إذ  اإلصابات,  إجمالي  مــن   %95.9
في مملكة البحرين 94% و96% بالمملكة 
الكويت  بــدولــة  و%97  السعودية  العربية 
و94% بدولة اإلمارات العربية و98% في 

قطر و95.6% في سلطنة عمان.
عبر  الــمــنــشــورة  اإلحــصــائــيــات  وبينت 

الــمــوقــع أن مــؤشــر حـــدة »كــوفــيــد 19« في 
دول مجلس التعاون بلغ 12.3 بما يشير 
إلى انخفاض حدة الجائحة وفق المؤشر 

الصحي. 
يــذكــر أن الــمــركــز اإلحـــصـــائـــي لـــدول 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس 
أطلق في مارس 2020 منصة عبر موقعه 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــمــتــابــعــة تــــطــــورات انــتــشــار 

ــا الــمــســتــجــد كــوفــيــد 19  ــورونــ فـــيـــروس كــ
الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  دول مجلس  فــي 
ــــال الــتــحــديــث  ــك مــــن خـ ــ الـــعـــربـــيـــة، وذلــ
المستمر ألعداد الحاالت وتطور وضعها.
وتـــقـــدم الــمــنــصــة رقـــمـــا مـــوحـــدا لكل 
الــخــلــيــج  لــــــدول  ــتــــعــــاون  الــ مــجــلــس  دول 
العربية بصورة تكتل، حول أعداد حاالت 
اإلصــــابــــات والـــشـــفـــاء والــــوفــــاة بــفــيــروس 
المنصة  تــقــدم  كــمــا  الــمــســتــجــد،  ــا  ــورونـ كـ
دول  مــن  دولـــة  لــكــل  إحـــصـــاءات منفصلة 

مجلس التعاون على حدة.
وتربط المنصة اإللكترونية الخاصة 
مجلس  دول  كورونا  فيروس  بإحصائيات 
بالعالم  العربية  الخليج  لــدول  الــتــعــاون 
ــدة تعمل  عــبــر قــاعــدة بــيــانــات دولــيــة واحــ

على تحديث األرقام بشكل مستمر. 
ــر  ــاريـ ــقـ ــلــــى تـ وتــــحــــتــــوي الـــمـــنـــصـــة عــ
إحصائية خاصة أعدها المركز اإلحصائي 
ــدول الــخــلــيــج  ــ ــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ ــ لـ
المستجد  كــورونــا  فــيــروس  حــول  العربية 
كوفيد 19، باإلضافة إلى رسومات بيانية 
لتسهيل  وذلــك  إنفرجرافيك،  وتصاميم 

عملية المتابعة واالطاع.

وفق بيانات الإح�ضاء الخليجي

95.9% ن�س���بة التعاف���ي م���ن كورونا ف���ي دول مجل����ش التعاون

ــد وزيـــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة  أكــ
بـــن محمد  االجــتــمــاعــيــة جــمــيــل 
علي حميدان أن التعديات التي 
ضد  التأمين  قــانــون  على  طـــرأت 
 78 رقــم  بقانون  الــصــادر  التعطل 
مــســتــجــيــبــة  جــــــاءت   2006 لــســنــة 
والتنمية  الــعــمــل  وزارة  لــمــرئــيــات 
المتطلبات  لمواكبة  االجتماعية 
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــلــ االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة لــ
ــذلـــك  ــمــــل، وكـ الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن عــ
مـــرئـــيـــاتـــهـــا بــــشــــأن إضـــــافـــــة بــنــد 
جــديــد فـــي قـــانـــون الــتــأمــيــن ضد 
الــتــعــطــل لــصــرف الــدعــم الــمــالــي 
للقطاعات المتضررة من جائحة 
كـــورونـــا، حــيــث تــم وضـــع ضــوابــط 
لدفع  المالي  الــدعــم  الستحقاق 
ــور الــعــمــال الــبــحــريــنــيــيــن في  ــ أجـ
أسهم في  المنشآت، وهو ما  تلك 
وظيفيًا  واســتــقــرارهــم  حمايتهم 

في 12 قطاعًا.
وأشـــار حــمــيــدان إلــى أن عدد 

التأمين  نظام  من  المستفيدين 
 )31099( ــغ  ــلــ بــ الـــتـــعـــطـــل  ــد  ــ ضــ
مــؤكــدًا   ،2021 عــام  فــي  مستفيدا 
التعطل  إعــانــة  وقــف  لــم يتم  انــه 
عليه  تــنــطــبــق  مــســتــحــق  أي  عـــن 
يتوافق  بما  االســتــحــقــاق  شـــروط 

مع قانون التأمين ضد التعطل.
ولــفــت حــمــيــدان إلـــى أنـــه مع 
وإطــاق خطة  الجائحة،  انحسار 
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي واســتــعــادة 
فإن  الطبيعي،  ــه  دورانــ االقــتــصــاد 
انعكاسات  نحو  تتجه  الــتــوقــعــات 
ــة بــشــكــل  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــحــــركــــة االقـ
ــابـــي عـــلـــى تـــعـــزيـــز وتــنــشــيــط  ايـــجـ
من  أكــبــر  بشكل  التوظيف  حــركــة 
ــوزارة  ــ ــى أن الـ الــســابــق، مــشــيــرًا إلـ
تــتــابــع مـــن كــثــب الــخــطــط الــتــي 
تــعــلــنــهــا الـــقـــطـــاعـــات اإلنــتــاجــيــة 
والتي من المتوقع أن تشهد نموًا 
أن  مؤكدًا  القادمة،  الفترة  خــال 
النمو  تستثمر هذا  الستقطاب المزيد من الوظائف، الــوزارة سوف 

والــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
حركة  دعــم  لصالح  الــعــاقــة  ذات 

التوظيف والتأهيل للمواطنين.

توفير الحماية االجتماعية ل�31 األف مواطن عبر نظام التاأمين �سد التعطل خالل 2021
حميدان: ا�ضتثمار نمو القطاعات الإنتاجية لت�ضريع وتيرة اإدماج المواطنين في �ضوق العمل

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16046/pdf/1-Supplime/16046.pdf?fixed7567
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286658
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286657


العدد:  16046

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

 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
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ــة حــــق الــــفــــرد فــي  ــرامــ ــكــ الــ
وأن  ــه  ــذاتـ لـ قــيــمــة  ــه  لـ يـــكـــون  أن 
ــل بـــإنـــســـانـــيـــة واحـــــتـــــرام.  ــامـ ــعـ يـ
تــســتــخــدم  ــة  ــرامــ ــكــ الــ كـــلـــمـــة  ان 
ــنـــاح كــثــيــرة فـــي الــحــيــاة،  فـــي مـ
سبيل  على  السياسة  فــي  منها 
معاملة  اثناء  تستخدم  المثال 
الــمــضــطــهــديــن والــمــجــمــوعــات 
كذلك  وتستخدم  المستضعفة 
الدينية  المعتقدات  احترام  في 

واألفكار والثقافات.
لهذا  فلسفي  تــاريــخ  هناك 
)الكرامة(  انها  إال  المصطلح، 
نادرة االستخدام، فهي تستخدم 
قيمة  مــن  ويحقر  يــهــان  عندما 
كـــان بــرضــا  ــان حــتــى وإن  اإلنـــسـ
تكون  ان  ينبغي  فــا  الــشــخــص 

البشرية عرضة لها.
تعتبر  كــمــا  الــبــشــريــة  للنفس  إذالال  الــكــرامــة  إهــانــة  وتــعــتــبــر 
الفرد  نحترم  ان  جميعا  علينا  يجب  لــذا  إنــســانــيــة.  ال  تــصــرفــات 

والمجموعات اإلنسانية وأن ال نهين كرامتهم.
فقد تاحظ بعد االنتشار الواسع للسوشيال ميديا أنه زادت 
عــن طريق  ســـواء  كــرامــتــهــم،  وإهــانــة  البشر  بعض  تحقير  جــرائــم 
األخبار  او  الخاصة  الصور  نشر  او  والقذف  السب  جرائم  ارتكاب 
الكاذبة للتقليل من شأنهم، فمن يقوم بهذه التصرفات سواء كانت 
جريمة منظمة عبر مجموعات تخرق القانون او فردية إنما ينم 

عن روح غير سوية.
لذا يجب ان يكون الضمير اإلنساني هو ميزان تصرفاتك، فإن 
الفجور في الخصومة سلوك منحرف، ينم عن مرض سلوكي ال 
إنساني أسبابه كثيرة، وأنا لست بصدد تحليل نفسية وتربية سلوك 

كل فاعل مخالف للقانون.
ان العدل لكي يمثله اي إنسان يجب ان تكون روحه خالية من 
بداخلك طفا  الــذي  الطفل  كان  فإن  ميراث طفولي غير ســوي، 
وعليك  فــاســدة  وأخـــاق  تربية  ســوء  عــن  ينم  ذلــك  فــإن  انتقاميا 
مراجعة معالج نفسي، تأكد ان المنتقم وحده يعيش في نار جهنم 

سواء في الدنيا أو اآلخرة.
الجريمة  تمنع  ال  وحدها  القوانين  ان  الدراسات  اثبتت  لقد 

بل التربية واالخاق واالديان تساعد كذلك وتحد من انتشارها.
ــراد ال يــكــون مــن خــال  ــ ان انــتــشــار جــرائــم اهــانــة كــرامــة األفـ
مرتكبها فقط بل من خال من ساعد على انتشارها، فأنت تكون 
بحكم القانون مرتكبا ذات الفعل المجرم قانونيا بموجب احكام 
قانون العقوبات المادة 43 التي تنص على: »يعد فاعا من يحقق 
بسلوكه عناصر الجريمة، ويعد فاعا بالواسطة من يحمل على 
ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول، ويعد فاعلين من يقومون معا 
بقصد مشترك باألعمال المنفذة للجريمة او التي تؤدي مباشرة 

إلى ارتكابها«.
في  شريكا  يعد  أنــه  على  القانون  ذات  مــن   44 الــمــادة  وتنص 

الجريمة: 
1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.

هذا  على  بناء  فوقعت  ارتكابها  على  غيره  مــع  اتفق  مــن   -2
التحريض.

3- من ساعد الفاعل بأي طريقة على ارتكابها مع علمه بها 
فوقعت بناء على هذه المساعدة.

علما ان من أسهم في الجريمة بوصفة فاعا او شريكا يعاقب 
بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خاف ذلك. 

القراء األعزاء،
أكـــرر حديث  أن  أرد  لــم 
ــديـــن(،  ــاعـ ــقـ ــتـ ــمـ ــوق الـ ــ ــقـ ــ )حـ
ولكن ال مفر من ذلك أمام 
بالكتابة  الــقــراء  مطالبات 
عنها ال سيما وأنها تستحق 
وتــــــســــــتــــــوجــــــب تــــــجــــــاوبــــــي، 
بــاعــتــبــارهــا مــوضــوعــا مهما 
وجــوهــريــا لــلــعــامــة وُيــشــكــل 
ــي بـــلـــوغ  ــ ــرا فـ ــ ــؤثـ ــ ــورا مـ ــ ــحـ ــ مـ
ــيــــشــــي  ــعــ ــمــ الــــــمــــــســــــتــــــوى الــ
ــافــــي والــــمــــائــــم الــــذي  ــكــ الــ
الفرد  بــه  يتمتع  أن  ينبغي 
فـــي مــجــتــمــعــه مـــع حـــق كل 
متواصل  تحسين  فــي  فـــرد 
ــة،  ــيــ ــشــ ــيــ ــعــ ــمــ ــه الــ ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــظـ ــ ــ لـ

اإلنسانية،  لكرامته  تحقيقًا 
ُيــعــد مــن الــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والثقافية  والــــذي 
بحقوق  الخاص  الثاني  الــدولــي  العهد  عليها  نص  التي  المهمة 

اإلنسان، والذي أكّده الدستور.
من  بــخــواطــرهــم  يــجــول  لما  متنفسًا  تــكــون  كلماتي  لعل  إذ، 
جانب ولربما كانت مفتاحا ألبواب األمل التي أغلقت في أعينهم 
وجوارحهم من الجانب اآلخر، ليقيني بأن الحديث عن المواضيع 
بــأن هناك من  وألنــنــي مؤمنة  ذاتـــه،  فــي حــد  ُيعد عاجا  المؤرقة 
سيستمع ويستجيب وُينصف معاشات ومكافآت موظفي الحكومة.
ركــيــزة مهمة  ُتــعــد  اإلنــســان  بــأن حــقــوق  إيماننا  ومــن منطلق 
مــن ركــائــز مــشــروع صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة اإلصاحي، وعلمنا بأنها كًل متكامل ومترابط وغير قابل 
للتجزئة، لذا فإن تأّثر أي حّق سيؤثر حتمًا في بقّية الحقوق، ومن 
التقاعدي  )المعاش  االجتماعي  الضمان  في  الحق  أن  المعلوم 
ألغراض موضوع هذا المقال( وهو حق يستفيد منه في المرحلة 
بعد  كثيرًا  تزايدت  والتي  المواطنين  من  كبيرة  شريحة  الحالية 
التقاعد االختياري، وهو حّق مرتبط بشكل مباشر  إنفاذ مشروع 
ووثيق ببقية حقوق صاحب المعاش األخرى جميعها كالحق في 
فإن  وعليه  وغيرها،  والتعليم  والصحة  والكساء  والــغــذاء  السكن 
منه  للمستفيدين  الكفاية  يحقق  أن  يجب  االجتماعي  الضمان 
براثن  من  وقايتهم  إلــى  ووصــوال  الحقوق،  لبقية  وحمايًة  كفالًة 
الخوف والفاقة وفقًا للدستور، فإن لم يصل إلى تحقيق كفايتهم 

أضحى بذلك عاجزا عن تحقيق الغرض منه.
االجتماعي  التواصل  ووســائــل  المجالس  حديث  إن  وحيث   
قانون  تعديل  مقترح  هو  الفترة  هذه  في  الشاغل  الجميع  وشغل 
مكافآت ومعاشات موظفي الحكومة، وأزمة صناديق التقاعد التي 
ويثقل  أسبابها  من  بــرآء  أنفسهم  والمتقاعدون  الموظفون  يــرى 
كاهلهم تحمل تبعاتها، أضف إلى ذلك أن الكثير من المتقاعدين 
مــا زال يــؤّرقــهــم مــا آل إلــيــه االقـــتـــراح بــرغــبــة الـــذي وافــقــت عليه 
الحكومة بصرف الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي ُحددت بـ %3 
مع شرط قصرها فقط على من تقل رواتبهم التقاعدية عن ألف 
مع  لــه السيما  موجب  ال  تمييزي  شــرط  وهــو  ديــنــار،  وخمسمائة 

سقف الراتب الذي حدده.
الموضوع بشكل خاص ولكن  البعض عن هذا  يتواصل معي 
لي  كتب   )Instagram( فــي  لصفحتي  المتابعين  األصــدقــاء  أحــد 
عــن حقوق  أحــد  يــدافــع  لــم  )لــأســف  اآلتـــي:  التعليق  العلن  على 
المتقاعدين ذوي الراتب التقاعدي األكثر من 1500 دينار، ويظنون 
أنهم أغنياء مع أن بعضهم ذوي األعمار الكبيرة ومنهم من اشترى 
سنوات افتراضية ودفعها على أقساط سنين طويلة كوسيلة ادخار 
وزيادة المعاش التقاعدي واآلخرين أقلهم عمل أكثر من ثاثين 
سنة بجد وإخاص(، وال تخفى على البصير الحسرة في التعليق.
ذلك أن الزيادة في رأيه و رأي اآلخرين – وأّتفق معهم – يجب 
كانت  وإن  األصــل،  المتقاعدين من حيث  رواتــب جميع  أن تشمل 
الكبيرة، وعلى  الرواتب  تقرر على  فإنها  أو شروط  هناك ضوابط 
التي تتجاوز ثاثة آالف دينار، ذلك  بــدءًا من تلك  المثال  سبيل 
يفي  ال  المتقاعدين  من  العظمى  للنسبة  التقاعدي  المعاش  أن 
أصًا باحتياجات صاحب المعاش ومن يعيلهم باعتبار أن أكثرهم 
وتتكرر  الراتب  من  كبيرة  نسبة  تستنفذ  بنكية  بقروض  ملتزمون 
كما  وظروفهم،  أحوالهم  تبّدل  باستمرار  االقتراض  إلى  حاجتهم 
الجامعية ألبنائهم،  الدراسة  اإلنفاق على  في مرحلة  أكثرهم  أن 
التقاعدي  الــمــعــاش  أن صــافــي  لــدى األكــثــريــة  الــواقــع  فــإن  وعليه 
غالبًا ما يكون مبلغًا قليًا ال يكفي لتلبية االحتياجات األساسية 

للمتقاعد ومن يعيلهم.
ُيقال سابقًا إن التقاعد هو فترة راحة ورخاء مادي يستمتع 
بها المتقاعد بعد سنوات العمل والعطاء، حتى أن البعض يقضي 
أيامه بعد التقاعد مرتحًا من بلد إلى آخر لاسترخاء والمتعة، 
لمرحلة  كخاتمة  الصحيحة  الــُمــحــّصــلــة  هــي  هـــذه  أن  رأيـــي  وفـــي 
العطاء للوطن في الوظيفة العامة، ال أن يصبح التقاعد مصدر 
عن  يــقــّل  المتقاعد  راتـــب  وأن  خــاصــة  المجهول  مــن  وخـــوف  قلق 
العاوات  وخصم  تجرى  التي  االقتطاعات  بحكم  كموظف  راتبه 

المرتبطة بطبيعة البقاء على رأس العمل. 
ُيــعــد مــن المواضيع  الــتــقــاعــد  الــقــول، إن مــوضــوع  وخــاصــة 
أي  عن  تمامًا  بعيدة  متأنية  ودراســـًة  بحثًا  تقتضي  التي  المهمة 
يكون  أن  على  قــانــون،  تعديل  أو  إصـــدار  تقتضي  خارجية  أســبــاب 
من  للمستفيد  الــكــفــايــة  تحقيق  هــو  األســـاســـي  ــة  الـــدراسـ مــحــور 
ال  أفــراد  مجموعة  من  مكونة  أســرة  باعتباره  التقاعدي  المعاش 
يسهم  حــتــى  بــمــفــرده،  الــمــعــاش  مــن  يستفيد  كــفــرد  إلــيــه  بالنظر 
ــرة وحــمــايــة أفــرادهــا  الــقــانــون بشكل فــاعــل فــي حــفــظ كــيــان األســ

لضمان استقرارها باعتبارها ُتشّكل أساس المجتمع.

اهلل اهلل في حقوق المتقاعدينالكرامة حق قانوني

بقلم:
فاطمة احلواج

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

قام وفد من موظفي مجلسي 
الــــشــــيــــوخ والـــــــنـــــــواب بــــالــــواليــــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة 
ــروع مــديــنــة ســلــمــان،  ــشـ بــــزيــــارة مـ
ــارتـــه لمملكة  زيـ إطــــار  فـــي  وذلــــك 
استقبالهم  فــي  وكــــان  الــبــحــريــن، 
مدير  رشــــدان  محمد  الــمــهــنــدس 
الــمــشــاريــع  وصــيــانــة  إنـــشـــاء  إدارة 

اإلسكانية بوزارة اإلسكان. 
وخـــال الـــزيـــارة اطــلــع الــوفــد 
الوحدات  نموذج حديث من  على 
السكنية بمدينة سلمان والمواقع 
ــتــــكــــون مــتــنــفــســا  الـــمـــخـــصـــصـــة لــ
ــابـــة عن  لــلــمــقــيــمــيــن، وتــمــت اإلجـ
يتعلق  بما  استفساراتهم  جميع 
وبداية  المدن ومساحاتها  بجودة 
ــة الـــعـــمـــرانـــيـــة وتـــقـــديـــم  ــهـــضـ ــنـ الـ
الـــحـــلـــول اإلســـكـــانـــيـــة الــمــنــاســبــة 
لــلــمــواطــنــيــن بــمــخــتــلــف الــفــئــات، 
مـــشـــيـــديـــن بـــمـــســـتـــوى الــــوحــــدات 
ــلــــمــــان  ــة ســ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الــــســــكــــنــــيــــة بـ
ــــن حـــيـــث الـــمـــســـاحـــة والـــشـــكـــل  مـ
الهندسي وجودة الحياة بالمدينة 
جانب  إلــى  المختلفة،  والمرافق 
الحكومة  بتميز  اعجابهم  إبـــداء 
الــبــحــريــنــيــة مــــن خـــــال تــقــديــم 
ــر  ــبـ الـــــخـــــدمـــــات اإلســــكــــانــــيــــة ألكـ
وبشكل  المواطنين  مــن  شريحة 
مـــيـــســـر، ضـــمـــن حـــلـــول مــخــتــلــفــة 

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــضـــمـــن لـــلـــجـــمـــيـــع االسـ
األسري.

كما أطلع أعضاء الوفد على 
نـــمـــاذج لــلــبــيــوت الــحــديــثــة الــتــي 
تــــم تــشــيــيــدهــا بـــأســـلـــوب عــصــري 
ومــتــائــم مـــع الــتــطــور الــعــمــرانــي 
الـــــذي تــشــهــده الــمــمــلــكــة، وذلـــك 
ــان« فــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة »اإلسـ ــاسـ ــيـ ــن سـ ــمـ ضـ
ــر االســــتــــقــــرار لــلــقــاطــنــيــن  ــيـ ــوفـ تـ
بـــالـــمـــدن وكــــذلــــك تـــأكـــيـــد أهــمــيــة 

توفير مقومات جودة الحياة.
وخال اللقاء قدم المهندس 
إنشاء  إدارة  مدير  رشــدان  محمد 
وصـــيـــانـــة الـــمـــشـــاريـــع اإلســكــانــيــة 
عــــــــرضــــــــًا مـــــفـــــصـــــًا حــــــــــول أهـــــم 
ــمـــدن  الـــمـــشـــاريـــع اإلســـكـــانـــيـــة والـ
ــة بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــثـ ــديـ الـــحـ
مـــشـــيـــدا بـــعـــمـــق الــــعــــاقــــات بــيــن 

البلدين الصديقين. 
وفـــــــي خــــتــــام الــــجــــولــــة وجــــه 
مجلسي  مــوظــفــي  وفــــد  أعـــضـــاء 
ــي  ــكــ ــريــ الــــــنــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ األمــ
اإلســكــان على هذه  لـــوزارة  الشكر 
بالمستوى  مشيدين  االستضافة، 
الــــمــــتــــطــــور الــــــــذي وصــــلــــت إلـــيـــه 
المشاريع العمرانية في البحرين، 
مـــؤكـــديـــن حـــرصـــهـــم عـــلـــى تـــبـــادل 
الخبرات والزيارات والتجارب بين 

البلدين الصديقين. 
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السيد  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
ــواد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــراكــز  جــ
اعتزاز  أن  األولية  الصحية  الرعاية 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
الباد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
وتــثــمــيــن صــاحــب السمو  الــمــفــدى، 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
الوزراء للجهود الوطنية المخلصة 
ــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــصـــفـــوف  ــافـ ــكـ لـ
كورونا  لفيروس  للتصدي  األمامية 
مـــن الـــكـــوادر الــصــحــيــة، وقــــوة دفـــاع 
وكافة  الــداخــلــيــة،  ووزارة  البحرين، 
دافــعــًا  الــمــســانــدة، يمثان  الــجــهــات 
والعمل  الــوتــيــرة  بنفس  للمواصلة 
بروح الفريق الواحد بما يسهم في 
ــار  ــ الـــدفـــع بــمــســيــرة الــنــمــاء واالزدهــ
لمملكة البحرين، وتحقيق مختلف 
األهـــــداف الــمــنــشــودة فــي الــتــصــدي 
لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، مــشــيــدًة 
ــيـــع مـــوظـــفـــي مـــراكـــز  بـــجـــهـــود جـــمـ
الرعاية الصحية األولية وحرصهم 
وسامة  صحة  على  الحفاظ  على 
الجميع عبر عطائهم المستمر في 
كــورونــا،  فــيــروس  لجائحة  التصدي 
ــارة  ــبـ ــهــــود جـ ــه مــــن جــ ــا تــــم بــــذلــ ــ ومــ
الدكتورة  وأشارت  كبيرة.  وتضحيات 

لمراكز  التنفيذي  الرئيس  »السيد« 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة إلـــى أن 
الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم 
الجهود  من  المزيد  بــذل  يستدعي 
المنشودة،  النجاحات  إلى  للوصول 
حيث إّن هذا التقدير الملكي يمثل 
دعمًا ال محدودا للكوادر الطبية في 
العطاء  وتكريم  الــمــواقــع،  مختلف 
الـــــذي يسعى  الــمــخــلــص  الـــوطـــنـــي 
لــجــعــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن نــمــوذًجــا 

متقدًما في القطاع الصحي.
جاء ذلك لدى تسليم الدكتورة 
ــد جـــــــــواد الـــرئـــيـــس  ــيــ ــســ ــة الــ ــلـ ــيـ ــلـ جـ
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
ــام األمـــيـــر ســلــمــان بن  ــ ــيـــة »وسـ األولـ
حمد لاستحقاق الطبي« لمنتسبي 

مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة، 
وفي  السامي  الملكي  لأمر  إنــفــاًذا 
إطار توجيه صاحب السمو الملكي 
الــــوزراء  ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
بتسليم  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  لــكــافــة 
ــام لــلــعــامــلــيــن فـــي الــصــفــوف  ــوســ الــ
األمامية من الكوادر الصحية، وقوة 
الــداخــلــيــة،  ووزارة  الــبــحــريــن،  دفــــاع 
وكافة الجهات المساندة. وقد هنأت 
الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس 
على  الحاصلين  األولــيــة  الصحية 
»وســــــــام األمــــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حــمــد 
منتسبي  مــن  الطبي«  لاستحقاق 
مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــيــة 
بـــــــوزارة الـــصـــحـــة، مــــؤكــــدًة مــواصــلــة 
الــعــمــل وبــــذل الــمــزيــد مــن الــجــهــود 

ــات  ــ ــدمـ ــ ــة لــــتــــقــــديــــم خـ ــصــ ــلــ ــخــ ــمــ الــ
صــحــيــة وقـــائـــيـــة وعـــاجـــيـــة بــأعــلــى 
ــودة مــمــكــنــة لــكــافــة الــمــواطــنــيــن  ــ جـ
التوفيق  لهم  متمنيًة  والمقيمين، 
ــٍد مــن  ــ ــزيــ ــ والـــــنـــــجـــــاح لـــتـــحـــقـــيـــق مــ

اإلنجازات لمملكة البحرين.
منتسبو  ــرب  ــ أعـ جــانــبــهــم،  مـــن 
ــة الــذيــن  ــيـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـ
تشرفوا بتسلم وسام األمير سلمان 
بــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الــطــبــي عن 
ــأن يــكــونــوا  ــ ــم بـ ــزازهــ ــتــ فـــخـــرهـــم واعــ
ضــمــن الــمــكــرمــيــن، الفــتــيــن إلـــى أن 
هذا الوسام يعّد دافًعا لبذل المزيد 
ودعــم  البحرين  مملكة  خــدمــة  فــي 

تقدمها وازدهارها.

يت�سلمون  الأول����ي����ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  م��ن��ت�����س��ب��و 
الطبي ل��ا���س��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب��ن  ���س��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و���س��ام 

الحوثيين  اإط���اق  ت��دي��ن  ال��خ��ارج��ي��ة 
ط���ائ���رة م��ف��خ��خ��ة ت��ج��اه ال�����س��ع��ودي��ة 

الحوثية  المليشيات  إطــاق  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
قرية  تجاه  مفخخة  مسّيرة  طائرة  الــدولــي  صنعاء  مطار  من  اإلرهابية 
الجديين في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء آثم 

يستهدف حياة المدنيين األبرياء واألعيان المدنية.
العربية  المملكة  مع  البحرين  مملكة  وقوف  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
السعودية الشقيقة ودعمها لما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على 
أمنها واستقرارها وحماية أراضيها، داعيًة المجتمع الدولي إلى ممارسة 
االعــتــداءات  هــذه  عــن  للتوقف  اإلرهــابــيــة  المليشيات  هــذه  على  الضغط 

المنافية للقانون الدولي اإلنساني. 

} الوفد خال زيارة إحدى الوحدات.
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ــة حــــق الــــفــــرد فــي  ــرامــ ــكــ الــ
وأن  ــه  ــذاتـ لـ قــيــمــة  ــه  لـ يـــكـــون  أن 
ــل بـــإنـــســـانـــيـــة واحـــــتـــــرام.  ــامـ ــعـ يـ
تــســتــخــدم  ــة  ــرامــ ــكــ الــ كـــلـــمـــة  ان 
ــنـــاح كــثــيــرة فـــي الــحــيــاة،  فـــي مـ
سبيل  على  السياسة  فــي  منها 
معاملة  اثناء  تستخدم  المثال 
الــمــضــطــهــديــن والــمــجــمــوعــات 
كذلك  وتستخدم  المستضعفة 
الدينية  المعتقدات  احترام  في 

واألفكار والثقافات.
لهذا  فلسفي  تــاريــخ  هناك 
)الكرامة(  انها  إال  المصطلح، 
نادرة االستخدام، فهي تستخدم 
قيمة  مــن  ويحقر  يــهــان  عندما 
كـــان بــرضــا  ــان حــتــى وإن  اإلنـــسـ
تكون  ان  ينبغي  فــا  الــشــخــص 

البشرية عرضة لها.
تعتبر  كــمــا  الــبــشــريــة  للنفس  إذالال  الــكــرامــة  إهــانــة  وتــعــتــبــر 
الفرد  نحترم  ان  جميعا  علينا  يجب  لــذا  إنــســانــيــة.  ال  تــصــرفــات 

والمجموعات اإلنسانية وأن ال نهين كرامتهم.
فقد تاحظ بعد االنتشار الواسع للسوشيال ميديا أنه زادت 
عــن طريق  ســـواء  كــرامــتــهــم،  وإهــانــة  البشر  بعض  تحقير  جــرائــم 
األخبار  او  الخاصة  الصور  نشر  او  والقذف  السب  جرائم  ارتكاب 
الكاذبة للتقليل من شأنهم، فمن يقوم بهذه التصرفات سواء كانت 
جريمة منظمة عبر مجموعات تخرق القانون او فردية إنما ينم 

عن روح غير سوية.
لذا يجب ان يكون الضمير اإلنساني هو ميزان تصرفاتك، فإن 
الفجور في الخصومة سلوك منحرف، ينم عن مرض سلوكي ال 
إنساني أسبابه كثيرة، وأنا لست بصدد تحليل نفسية وتربية سلوك 

كل فاعل مخالف للقانون.
ان العدل لكي يمثله اي إنسان يجب ان تكون روحه خالية من 
بداخلك طفا  الــذي  الطفل  كان  فإن  ميراث طفولي غير ســوي، 
وعليك  فــاســدة  وأخـــاق  تربية  ســوء  عــن  ينم  ذلــك  فــإن  انتقاميا 
مراجعة معالج نفسي، تأكد ان المنتقم وحده يعيش في نار جهنم 

سواء في الدنيا أو اآلخرة.
الجريمة  تمنع  ال  وحدها  القوانين  ان  الدراسات  اثبتت  لقد 

بل التربية واالخاق واالديان تساعد كذلك وتحد من انتشارها.
ــراد ال يــكــون مــن خــال  ــ ان انــتــشــار جــرائــم اهــانــة كــرامــة األفـ
مرتكبها فقط بل من خال من ساعد على انتشارها، فأنت تكون 
بحكم القانون مرتكبا ذات الفعل المجرم قانونيا بموجب احكام 
قانون العقوبات المادة 43 التي تنص على: »يعد فاعا من يحقق 
بسلوكه عناصر الجريمة، ويعد فاعا بالواسطة من يحمل على 
ارتكاب الجريمة منفذا غير مسؤول، ويعد فاعلين من يقومون معا 
بقصد مشترك باألعمال المنفذة للجريمة او التي تؤدي مباشرة 

إلى ارتكابها«.
في  شريكا  يعد  أنــه  على  القانون  ذات  مــن   44 الــمــادة  وتنص 

الجريمة: 
1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
هذا  على  بناء  فوقعت  ارتكابها  على  غيره  مــع  اتفق  مــن   -2

التحريض.
3- من ساعد الفاعل بأي طريقة على ارتكابها مع علمه بها 

فوقعت بناء على هذه المساعدة.
علما ان من أسهم في الجريمة بوصفة فاعا او شريكا يعاقب 

بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خاف ذلك. 

القراء األعزاء،
أكـــرر حديث  أن  أرد  لــم 
ــديـــن(،  ــاعـ ــقـ ــتـ ــمـ ــوق الـ ــ ــقـ ــ )حـ
ولكن ال مفر من ذلك أمام 
بالكتابة  الــقــراء  مطالبات 
عنها ال سيما وأنها تستحق 
وتــــــســــــتــــــوجــــــب تــــــجــــــاوبــــــي، 
بــاعــتــبــارهــا مــوضــوعــا مهما 
وجــوهــريــا لــلــعــامــة وُيــشــكــل 
ــي بـــلـــوغ  ــ ــرا فـ ــ ــؤثـ ــ ــورا مـ ــ ــحـ ــ مـ
ــيــــشــــي  ــعــ ــمــ الــــــمــــــســــــتــــــوى الــ
ــافــــي والــــمــــائــــم الــــذي  ــكــ الــ
الفرد  بــه  يتمتع  أن  ينبغي 
فـــي مــجــتــمــعــه مـــع حـــق كل 
متواصل  تحسين  فــي  فـــرد 
ــة،  ــيــ ــشــ ــيــ ــعــ ــمــ ــه الــ ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــظـ ــ ــ لـ

اإلنسانية،  لكرامته  تحقيقًا 
ُيــعــد مــن الــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والثقافية  والــــذي 
بحقوق  الخاص  الثاني  الــدولــي  العهد  عليها  نص  التي  المهمة 

اإلنسان، والذي أكّده الدستور.
من  بــخــواطــرهــم  يــجــول  لما  متنفسًا  تــكــون  كلماتي  لعل  إذ، 
جانب ولربما كانت مفتاحا ألبواب األمل التي أغلقت في أعينهم 
وجوارحهم من الجانب اآلخر، ليقيني بأن الحديث عن المواضيع 
بــأن هناك من  وألنــنــي مؤمنة  ذاتـــه،  فــي حــد  ُيعد عاجا  المؤرقة 
سيستمع ويستجيب وُينصف معاشات ومكافآت موظفي الحكومة.
ركــيــزة مهمة  ُتــعــد  اإلنــســان  بــأن حــقــوق  إيماننا  ومــن منطلق 
مــن ركــائــز مــشــروع صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى آل 
خليفة اإلصاحي، وعلمنا بأنها كًل متكامل ومترابط وغير قابل 
للتجزئة، لذا فإن تأّثر أي حّق سيؤثر حتمًا في بقّية الحقوق، ومن 
التقاعدي  )المعاش  االجتماعي  الضمان  في  الحق  أن  المعلوم 
ألغراض موضوع هذا المقال( وهو حق يستفيد منه في المرحلة 
بعد  كثيرًا  تزايدت  والتي  المواطنين  من  كبيرة  شريحة  الحالية 
التقاعد االختياري، وهو حّق مرتبط بشكل مباشر  إنفاذ مشروع 
ووثيق ببقية حقوق صاحب المعاش األخرى جميعها كالحق في 
فإن  وعليه  وغيرها،  والتعليم  والصحة  والكساء  والــغــذاء  السكن 
منه  للمستفيدين  الكفاية  يحقق  أن  يجب  االجتماعي  الضمان 
براثن  من  وقايتهم  إلــى  ووصــوال  الحقوق،  لبقية  وحمايًة  كفالًة 
الخوف والفاقة وفقًا للدستور، فإن لم يصل إلى تحقيق كفايتهم 

أضحى بذلك عاجزا عن تحقيق الغرض منه.
االجتماعي  التواصل  ووســائــل  المجالس  حديث  إن  وحيث   
قانون  تعديل  مقترح  هو  الفترة  هذه  في  الشاغل  الجميع  وشغل 
مكافآت ومعاشات موظفي الحكومة، وأزمة صناديق التقاعد التي 
ويثقل  أسبابها  من  بــرآء  أنفسهم  والمتقاعدون  الموظفون  يــرى 
كاهلهم تحمل تبعاتها، أضف إلى ذلك أن الكثير من المتقاعدين 
مــا زال يــؤّرقــهــم مــا آل إلــيــه االقـــتـــراح بــرغــبــة الـــذي وافــقــت عليه 
الحكومة بصرف الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي ُحددت بـ %3 
مع شرط قصرها فقط على من تقل رواتبهم التقاعدية عن ألف 
مع  لــه السيما  موجب  ال  تمييزي  شــرط  وهــو  ديــنــار،  وخمسمائة 

سقف الراتب الذي حدده.
الموضوع بشكل خاص ولكن  البعض عن هذا  يتواصل معي 
لي  كتب   )Instagram( فــي  لصفحتي  المتابعين  األصــدقــاء  أحــد 
عــن حقوق  أحــد  يــدافــع  لــم  )لــأســف  اآلتـــي:  التعليق  العلن  على 
المتقاعدين ذوي الراتب التقاعدي األكثر من 1500 دينار، ويظنون 
أنهم أغنياء مع أن بعضهم ذوي األعمار الكبيرة ومنهم من اشترى 
سنوات افتراضية ودفعها على أقساط سنين طويلة كوسيلة ادخار 
وزيادة المعاش التقاعدي واآلخرين أقلهم عمل أكثر من ثاثين 
سنة بجد وإخاص(، وال تخفى على البصير الحسرة في التعليق.
ذلك أن الزيادة في رأيه و رأي اآلخرين – وأّتفق معهم – يجب 
كانت  وإن  األصــل،  المتقاعدين من حيث  رواتــب جميع  أن تشمل 
الكبيرة، وعلى  الرواتب  تقرر على  فإنها  أو شروط  هناك ضوابط 
التي تتجاوز ثاثة آالف دينار، ذلك  بــدءًا من تلك  المثال  سبيل 
يفي  ال  المتقاعدين  من  العظمى  للنسبة  التقاعدي  المعاش  أن 
أصًا باحتياجات صاحب المعاش ومن يعيلهم باعتبار أن أكثرهم 
وتتكرر  الراتب  من  كبيرة  نسبة  تستنفذ  بنكية  بقروض  ملتزمون 
كما  وظروفهم،  أحوالهم  تبّدل  باستمرار  االقتراض  إلى  حاجتهم 
الجامعية ألبنائهم،  الدراسة  اإلنفاق على  في مرحلة  أكثرهم  أن 
التقاعدي  الــمــعــاش  أن صــافــي  لــدى األكــثــريــة  الــواقــع  فــإن  وعليه 
غالبًا ما يكون مبلغًا قليًا ال يكفي لتلبية االحتياجات األساسية 

للمتقاعد ومن يعيلهم.
ُيقال سابقًا إن التقاعد هو فترة راحة ورخاء مادي يستمتع 
بها المتقاعد بعد سنوات العمل والعطاء، حتى أن البعض يقضي 
أيامه بعد التقاعد مرتحًا من بلد إلى آخر لاسترخاء والمتعة، 
لمرحلة  كخاتمة  الصحيحة  الــُمــحــّصــلــة  هــي  هـــذه  أن  رأيـــي  وفـــي 
العطاء للوطن في الوظيفة العامة، ال أن يصبح التقاعد مصدر 
عن  يــقــّل  المتقاعد  راتـــب  وأن  خــاصــة  المجهول  مــن  وخـــوف  قلق 
العاوات  وخصم  تجرى  التي  االقتطاعات  بحكم  كموظف  راتبه 

المرتبطة بطبيعة البقاء على رأس العمل. 
ُيــعــد مــن المواضيع  الــتــقــاعــد  الــقــول، إن مــوضــوع  وخــاصــة 
أي  عن  تمامًا  بعيدة  متأنية  ودراســـًة  بحثًا  تقتضي  التي  المهمة 
يكون  أن  على  قــانــون،  تعديل  أو  إصـــدار  تقتضي  خارجية  أســبــاب 
من  للمستفيد  الــكــفــايــة  تحقيق  هــو  األســـاســـي  ــة  الـــدراسـ مــحــور 
ال  أفــراد  مجموعة  من  مكونة  أســرة  باعتباره  التقاعدي  المعاش 
يسهم  حــتــى  بــمــفــرده،  الــمــعــاش  مــن  يستفيد  كــفــرد  إلــيــه  بالنظر 
ــرة وحــمــايــة أفــرادهــا  الــقــانــون بشكل فــاعــل فــي حــفــظ كــيــان األســ

لضمان استقرارها باعتبارها ُتشّكل أساس المجتمع.

اهلل اهلل في حقوق المتقاعدينالكرامة حق قانوني

بقلم:
فاطمة احلواج

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

قام وفد من موظفي مجلسي 
الــــشــــيــــوخ والـــــــنـــــــواب بــــالــــواليــــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة 
ــروع مــديــنــة ســلــمــان،  ــشـ بــــزيــــارة مـ
ــارتـــه لمملكة  زيـ إطــــار  فـــي  وذلــــك 
استقبالهم  فــي  وكــــان  الــبــحــريــن، 
مدير  رشــــدان  محمد  الــمــهــنــدس 
الــمــشــاريــع  وصــيــانــة  إنـــشـــاء  إدارة 

اإلسكانية بوزارة اإلسكان. 
وخـــال الـــزيـــارة اطــلــع الــوفــد 
الوحدات  نموذج حديث من  على 
السكنية بمدينة سلمان والمواقع 
ــتــــكــــون مــتــنــفــســا  الـــمـــخـــصـــصـــة لــ
ــابـــة عن  لــلــمــقــيــمــيــن، وتــمــت اإلجـ
يتعلق  بما  استفساراتهم  جميع 
وبداية  المدن ومساحاتها  بجودة 
ــة الـــعـــمـــرانـــيـــة وتـــقـــديـــم  ــهـــضـ ــنـ الـ
الـــحـــلـــول اإلســـكـــانـــيـــة الــمــنــاســبــة 
لــلــمــواطــنــيــن بــمــخــتــلــف الــفــئــات، 
مـــشـــيـــديـــن بـــمـــســـتـــوى الــــوحــــدات 
ــلــــمــــان  ــة ســ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الــــســــكــــنــــيــــة بـ
ــــن حـــيـــث الـــمـــســـاحـــة والـــشـــكـــل  مـ
الهندسي وجودة الحياة بالمدينة 
جانب  إلــى  المختلفة،  والمرافق 
الحكومة  بتميز  اعجابهم  إبـــداء 
الــبــحــريــنــيــة مــــن خـــــال تــقــديــم 
ــر  ــبـ الـــــخـــــدمـــــات اإلســــكــــانــــيــــة ألكـ
وبشكل  المواطنين  مــن  شريحة 
مـــيـــســـر، ضـــمـــن حـــلـــول مــخــتــلــفــة 

ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــضـــمـــن لـــلـــجـــمـــيـــع االسـ
األسري.

كما أطلع أعضاء الوفد على 
نـــمـــاذج لــلــبــيــوت الــحــديــثــة الــتــي 
تــــم تــشــيــيــدهــا بـــأســـلـــوب عــصــري 
ومــتــائــم مـــع الــتــطــور الــعــمــرانــي 
الـــــذي تــشــهــده الــمــمــلــكــة، وذلـــك 
ــان« فــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــة »اإلسـ ــاسـ ــيـ ــن سـ ــمـ ضـ
ــر االســــتــــقــــرار لــلــقــاطــنــيــن  ــيـ ــوفـ تـ
بـــالـــمـــدن وكــــذلــــك تـــأكـــيـــد أهــمــيــة 

توفير مقومات جودة الحياة.
وخال اللقاء قدم المهندس 
إنشاء  إدارة  مدير  رشــدان  محمد 
وصـــيـــانـــة الـــمـــشـــاريـــع اإلســكــانــيــة 
عــــــــرضــــــــًا مـــــفـــــصـــــًا حــــــــــول أهـــــم 
ــمـــدن  الـــمـــشـــاريـــع اإلســـكـــانـــيـــة والـ
ــة بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن،  ــثـ ــديـ الـــحـ
مـــشـــيـــدا بـــعـــمـــق الــــعــــاقــــات بــيــن 

البلدين الصديقين. 
وفـــــــي خــــتــــام الــــجــــولــــة وجــــه 
مجلسي  مــوظــفــي  وفــــد  أعـــضـــاء 
ــي  ــكــ ــريــ الــــــنــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ األمــ
اإلســكــان على هذه  لـــوزارة  الشكر 
بالمستوى  مشيدين  االستضافة، 
الــــمــــتــــطــــور الــــــــذي وصــــلــــت إلـــيـــه 
المشاريع العمرانية في البحرين، 
مـــؤكـــديـــن حـــرصـــهـــم عـــلـــى تـــبـــادل 
الخبرات والزيارات والتجارب بين 

البلدين الصديقين. 

وف�������د م�����ن م����وظ����ف����ي ال����ك����ون����ج����ر�����س الأم����ري����ك����ي 
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السيد  جليلة  الــدكــتــورة  أكـــدت 
ــواد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــراكــز  جــ
اعتزاز  أن  األولية  الصحية  الرعاية 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
الباد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
وتــثــمــيــن صــاحــب السمو  الــمــفــدى، 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  خليفة 
الوزراء للجهود الوطنية المخلصة 
ــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــصـــفـــوف  ــافـ ــكـ لـ
كورونا  لفيروس  للتصدي  األمامية 
مـــن الـــكـــوادر الــصــحــيــة، وقــــوة دفـــاع 
وكافة  الــداخــلــيــة،  ووزارة  البحرين، 
دافــعــًا  الــمــســانــدة، يمثان  الــجــهــات 
والعمل  الــوتــيــرة  بنفس  للمواصلة 
بروح الفريق الواحد بما يسهم في 
ــار  ــ الـــدفـــع بــمــســيــرة الــنــمــاء واالزدهــ
لمملكة البحرين، وتحقيق مختلف 
األهـــــداف الــمــنــشــودة فــي الــتــصــدي 
لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، مــشــيــدًة 
ــيـــع مـــوظـــفـــي مـــراكـــز  بـــجـــهـــود جـــمـ
الرعاية الصحية األولية وحرصهم 
وسامة  صحة  على  الحفاظ  على 
الجميع عبر عطائهم المستمر في 
كــورونــا،  فــيــروس  لجائحة  التصدي 
ــارة  ــبـ ــهــــود جـ ــه مــــن جــ ــا تــــم بــــذلــ ــ ومــ
الدكتورة  وأشارت  كبيرة.  وتضحيات 

لمراكز  التنفيذي  الرئيس  »السيد« 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة إلـــى أن 
الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم 
الجهود  من  المزيد  بــذل  يستدعي 
المنشودة،  النجاحات  إلى  للوصول 
حيث إّن هذا التقدير الملكي يمثل 
دعمًا ال محدودا للكوادر الطبية في 
العطاء  وتكريم  الــمــواقــع،  مختلف 
الـــــذي يسعى  الــمــخــلــص  الـــوطـــنـــي 
لــجــعــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن نــمــوذًجــا 

متقدًما في القطاع الصحي.
جاء ذلك لدى تسليم الدكتورة 
ــد جـــــــــواد الـــرئـــيـــس  ــيــ ــســ ــة الــ ــلـ ــيـ ــلـ جـ
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
ــام األمـــيـــر ســلــمــان بن  ــ ــيـــة »وسـ األولـ
حمد لاستحقاق الطبي« لمنتسبي 

مــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة، 
وفي  السامي  الملكي  لأمر  إنــفــاًذا 
إطار توجيه صاحب السمو الملكي 
الــــوزراء  ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
بتسليم  الــمــعــنــيــة  الــجــهــات  لــكــافــة 
ــام لــلــعــامــلــيــن فـــي الــصــفــوف  ــوســ الــ
األمامية من الكوادر الصحية، وقوة 
الــداخــلــيــة،  ووزارة  الــبــحــريــن،  دفــــاع 
وكافة الجهات المساندة. وقد هنأت 
الرعاية  لمراكز  التنفيذي  الرئيس 
على  الحاصلين  األولــيــة  الصحية 
»وســــــــام األمــــيــــر ســـلـــمـــان بــــن حــمــد 
منتسبي  مــن  الطبي«  لاستحقاق 
مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولــيــة 
بـــــــوزارة الـــصـــحـــة، مــــؤكــــدًة مــواصــلــة 
الــعــمــل وبــــذل الــمــزيــد مــن الــجــهــود 

ــات  ــ ــدمـ ــ ــة لــــتــــقــــديــــم خـ ــصــ ــلــ ــخــ ــمــ الــ
صــحــيــة وقـــائـــيـــة وعـــاجـــيـــة بــأعــلــى 
ــودة مــمــكــنــة لــكــافــة الــمــواطــنــيــن  ــ جـ
التوفيق  لهم  متمنيًة  والمقيمين، 
ــٍد مــن  ــ ــزيــ ــ والـــــنـــــجـــــاح لـــتـــحـــقـــيـــق مــ

اإلنجازات لمملكة البحرين.
منتسبو  ــرب  ــ أعـ جــانــبــهــم،  مـــن 
ــة الــذيــن  ــيـ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـ
تشرفوا بتسلم وسام األمير سلمان 
بــن حــمــد لــاســتــحــقــاق الــطــبــي عن 
ــأن يــكــونــوا  ــ ــم بـ ــزازهــ ــتــ فـــخـــرهـــم واعــ
ضــمــن الــمــكــرمــيــن، الفــتــيــن إلـــى أن 
هذا الوسام يعّد دافًعا لبذل المزيد 
ودعــم  البحرين  مملكة  خــدمــة  فــي 

تقدمها وازدهارها.

يت�سلمون  الأول����ي����ة  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  م��ن��ت�����س��ب��و 
الطبي ل��ا���س��ت��ح��ق��اق  ح��م��د  ب��ن  ���س��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و���س��ام 

الحوثيين  اإط���اق  ت��دي��ن  ال��خ��ارج��ي��ة 
ط���ائ���رة م��ف��خ��خ��ة ت��ج��اه ال�����س��ع��ودي��ة 

الحوثية  المليشيات  إطــاق  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
قرية  تجاه  مفخخة  مسّيرة  طائرة  الــدولــي  صنعاء  مطار  من  اإلرهابية 
الجديين في جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء آثم 

يستهدف حياة المدنيين األبرياء واألعيان المدنية.
العربية  المملكة  مع  البحرين  مملكة  وقوف  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
السعودية الشقيقة ودعمها لما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على 
أمنها واستقرارها وحماية أراضيها، داعيًة المجتمع الدولي إلى ممارسة 
االعــتــداءات  هــذه  عــن  للتوقف  اإلرهــابــيــة  المليشيات  هــذه  على  الضغط 

المنافية للقانون الدولي اإلنساني. 

} الوفد خال زيارة إحدى الوحدات.

 Queen Mary University د. فاطمة عبدالرحمن تحصل على درجة الماجستير في علوم الطب الشرعي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة {

حصلت الدكتورة فاطمة عبدالرحمن محمد خليفة الفاضل الطبيبة 
الشرعية بإدارة األدلة المادية بالنيابة العامة على درجة الماجستير في 
 Queen علوم الطب الشرعي بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف من جامعة

 Mary University

of London.
 وكان موضوع رسالتها بعنوان مراجعة أنماط التعرض للعقاقير في 
مملكة البحرين باستخدام عينات الشعر التي تم فحصها بواسطة جهاز 

LC-MS/MS.

اأول طبيبة �سرعية في مملكة البحرين تح�سل على درجة الماج�ستير 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16046/pdf/1-Supplime/16046.pdf?fixed7567
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286575
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286569
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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جـــــاء ذلـــــك فــــي مـــداخـــلـــتـــه خـــال 
األول  ــن  ــريــ ــحــ ــبــ الــ ــر  ــريــ ــقــ تــ ــنــــاقــــشــــة  مــ
ــام لــجــنــة الــعــهــد الـــدولـــي لــلــحــقــوق  ــ أمـ
والثقافية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
الــتــي جـــرت عــلــى مــــدار يــومــيــن، والــتــي 
الموقع  عبر  الخليج«  »أخــبــار  تابعتها 

األممي للجنة.
وأوضــــح أن الــنــظــام الــســيــاســي في 
الـــبـــحـــريـــن ومـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الــوطــنــي 
ــات تــنــص  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ والــــدســــتــــور وكــــــل الـ
الــعــدالــة والــمــســاواة بين  صــراحــة على 
المواطنين في الحقوق والواجبات وأنه 
كــان،  أســـاس  أي  عــلــى  بينهم  تمييز  ال 
أو  الـــعـــرق  أو  الــجــنــس  أو  الـــلـــون  ســــواء 
أمــام  مــتــســاوون  والــمــواطــنــون  العقيدة، 
الـــقـــانـــون فـــي الــبــحــريــن بــغــض الــنــظــر 
الدينية  وانــتــمــاءاتــهــم  خلفياتهم  عــن 
الدولة  أجهزة  أن  عن  فضا  والعرقية، 
وتمييز  تصنيف  قاطعا  رفــضــا  تــرفــض 
كــان، مشيرا  أســاس  أي  مواطنيها على 
إلـــى أن الــبــحــريــن تــعــتــز بـــوجـــود نــظــام 
التقاضي  بــحــق  يسمح  عـــادل  قــضــائــي 
ألي طرف يتقدم بشكواه بوقوع حاالت 
الحقوقية  المؤسسات  أن  التمييز، كما 
على رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق 
الرقابية  الهيئات  إلــى  إضافة  اإلنــســان 
المستقلة األخرى يمكن اللجوء إليها 

وتقديم أي شكاوى إليها.
المجتمع  أن  على  بوجيري  وشــدد 
ــال مــن  ــ ــأي حــ ــ الـــبـــحـــريـــنـــي ال يـــقـــبـــل بــ
األحوال فرز أعضائه على أسس عرقية 
لخلق  فــرصــة  أي  يمنح  ولـــن  ديــنــيــة  أو 
المواطنة  إطـــار  فــي  التصنيفات  هـــذه 
ــة لن  ــدولـ الـ وأن  لــلــجــمــيــع،  الــمــشــتــركــة 
تــعــتــرف بــــأي إحــــصــــاءات قــائــمــة على 
أن حكومة  إلى  التقسيمات، الفتا  هذه 
النظام  ضــمــان  تــؤكــد  البحرين  مملكة 

ــــدم الــتــمــيــيــز،  الــقــانــونــي لــلــمــســاواة وعـ
والذي يتجلى في النصوص الدستورية 
والتعليم  العمل  في  بالحق  المتعلقة 
والــصــحــة، وال يــوجــد فـــي الــتــشــريــعــات 
التمييز  ممارسة  يبيح  مــا  البحرينية 
ضـــد طــائــفــة بــعــيــنــهــا مـــن الــمــواطــنــيــن 
عليها  نص  التي  بالحقوق  التمتع  في 
وبــرامــج  عــن سياسات  الــدســتــور، فضا 
الــحــكــومــة الــمــتــعــلــقــة بــالــخــدمــات في 
ــمـــل والــــصــــحــــة واإلســــكــــان  ــعـ ــال الـ مــــجــ
وعــدم  الــمــســاواة  على  أســاســا  والمبنية 
المتعلقة  الجوانب  إلى جانب  التمييز 

بالضمان االجتماعي.
وأشار إلى أن مشاركة وفد البحرين 
كــانــت شــفــافــة وواضــحــة وتــبــنــي جــســورا 
المملكة،  فــي  اإلنــســان  حقوق  لتطوير 
إنجازات مطردة  وتيرة  لدينا  أن  مؤكدا 

في مجال حقوق اإلنسان.
في  الحق  حــول  التساؤالت  وبشأن 
الصحة أكد د. وليد المانع وكيل وزارة 
البحرين  إحصاءات مملكة  أن  الصحة 
خال فترة جائحة كورونا كانت شفافة، 
وأن نسبة اإلصابة بين غير البحرينيين 
مجمل  من   %38 تتجاوز  لم  بالفيروس 
المملكة،  فــي  سجلت  الــتــي  اإلصــابــات 
 %30 تتجاوز  لم  الوفيات  نسبة  أن  كما 

من مجمل الوفيات بسبب الفيروس.
وأشــــــار إلــــى أنــــه خــــال الــجــائــحــة 
العاج  توفير  على  البحرين  حــرصــت 
الـــمـــجـــانـــي لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
النظامية  غــيــر  الــعــمــالــة  ـــذي شــمــل  والـ
ــا مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــاج، حـــيـــث لــم  أيـــضـ
يفرق بين المواطن وغير المواطن في 

المملكة.
ــه تـــم الــعــمــل على  ــى أنــ وتـــطـــرق إلــ
كثافة  لتقليل  الــبــديــل  الــســكــن  تــوفــيــر 
ــال لــتــحــقــيــق  ــمـ ــعـ الـــســـكـــن فــــي ســـكـــن الـ

ــي، وتــــــم تــوفــيــر  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــتـــبـــاعـــد االجــ
ــات الــمــجــانــيــة وســـبـــل الــوقــايــة  ــبـ الـــوجـ
الــوافــدة،  للعمالة  بالمجان  واالحــتــراز 
سكان  لجميع  التطعيم  إلى  باإلضافة 
اســتــثــنــاء، وحــصــل  الــمــمــلــكــة مـــن دون 
البحرينيين على 42% من مجمل  غير 
الــتــطــعــيــمــات، كــمــا أن الــبــحــريــن وفــرت 
لــلــعــمــالــة الــــوافــــدة الـــحـــق فـــي اخــتــيــار 
المواطن  مع  الحال  هو  كما  التطعيم 

البحريني.
البحرين  أن  المانع  وليد  د.  وبين 
ــدر أي قــــــرار بــحــظــر الــتــجــول  لــــم تـــصـ
مطار  يغلق  ولم  الجائحة،  فترة  خال 

البحرين.
وحـــول حــمــايــة األســــرة والــطــفــولــة، 
ــز الــــديــــن الـــمـــؤيـــد مــســتــشــار  أوضــــــح عــ
ــامــــة بــالــمــجــلــس  ــعــ شـــــــؤون األمـــــانـــــة الــ
األعلى للمرأة أن قانون األسرة تضمن 
أحكاما توحد المركز القانوني لألسرة 
التقاضي،  عملية  وتسهل  البحرينية 
من  لــلــوصــايــة  تــكــريــس  أي  يـــوجـــد  وال 
الذكور على اإلناث، وقانون األسرة حدد 

سن الزواج بـ16 سنة.
وشــــدد عــلــى أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــــــــــزواج فــي  ــوســـط ســــن  ــتـ ــد أن مـ ــؤكــ تــ
وارتــفــع  ســنــة،   24 اإلنــــاث  مــن  المملكة 
متوسط عمر المرأة عند الزواج من 23 
فــي 2020،  إلــى 24 سنة  فــي 2001  سنة 

واستقر السن عند الرجل عند 27 سنة.
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  أن  وأكــــد 
لــحــمــايــة الـــمـــرأة مـــن الــعــنــف األســــري 
للمرأة  األعلى  المجلس  أطلقها  التي 
اإلجـــــــراءات  بــمــثــابــة  تــعــتــبــر   2015 فـــي 
من  الــمــرأة  حماية  لــقــانــون  التنفيذية 
العنف األســـري، وقــد صــدرت الــقــرارات 
ــون، وصـــــدر أمــر  ــانـ ــقـ الــمــنــفــذة لـــهـــذا الـ
مبنى  إلــى  األســرة  بنقل محاكم  ملكي 
خــــاص بــالــقــضــايــا األســـــرة وتــــم إنــشــاء 
ــفـــل،  ــة مــخــصــصــة لـــلـــمـــرأة والـــطـ ــابـ ــيـ نـ
وتـــم اســتــحــداث مــكــاتــب حــمــايــة الــمــرأة 
والــطــفــل فــي مــراكــز الــشــرطــة لــمــراعــاة 

خصوصية األسرة.
وأشار إلى ارتفاع عدد المستفيدات 
بــنــســبــة %44  ــيـــق األســــــــري  ــوفـ ــتـ الـ مــــن 
الفتا   ،2016 بعام  مقارنة   2020 خــال 
من  المستفيدات  عــدد  انــخــفــاض  إلــى 
الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي مــــن إجـــمـــالـــي 
 2012 عـــام  فــي   %62 مــن  المستفيدين 
إلى 55% في 2020، في حين ارتفع عدد 
المستفيدات من برامج االسر المنتجة 
التنمية  وزارة  تــقــدمــهــا  الــتــي  وخــطــوة 
يدل  ما  وهــو   ،%21 بنسبة  االجتماعية 
الموجهة  الــبــرامــج  وجـــود  جـــدوى  على 
لــتــمــكــيــن الــــمــــرأة وتــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء 
ريــادة  في مجال  والــدخــول  االقتصادي 

األعمال.

من جانبه أشاد الدكتور عبدالجبار 
الــطــيــب رئـــيـــس جــمــعــيــة الــحــقــوقــيــيــن 
ــي قــدمــهــا  ــتــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بــــــالــــــردود الــ
الــفــريــق الــمــمــثــل لــحــكــومــة الــبــحــريــن 
عــلــى تــــســــاؤالت الـــخـــبـــراء مـــن أعــضــاء 
االقتصادية  للحقوق  الدولية  اللجنة 

واالجتماعية. 
تقرير  مناقشة  إن  الــطــيــب  وقـــال 
امتثالها  مــدى  عــن  البحرين  مملكة 
ــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق  ــدولــ لــلــعــهــد الــ
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
الماضيين،  اليومين  خــال  تمت  قــد 
وهو التقرير األولي لمملكة البحرين 
مرجعيا ستعتمد  تقريرا  يمثل  الــذي 
ــة الــــدولــــيــــة لـــمـــقـــارنـــة  ــنـ ــلـــجـ ــيـــه الـ ــلـ عـ
ــرز فــــي حــمــايــة  ــمـــحـ ــقـــدم الـ ــتـ مـــــدى الـ
االقتصادية  الــحــقــوق  وصـــون  وتــعــزيــز 
واالجتماعية والثقافية في المملكة. 

وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــجـــبـــار 
الطيب أن اللجنة قدمت عدة تساؤالت 
فنية للوفد الحكومي حول الحق في 
العمل والحق في الضمان االجتماعي 
والحق في الصحة والحق في التعليم 
رئيس  أبــدى  وقــد  الثقافية،  والحقوق 
الــلــجــنــة الــدولــيــة وأعــضــاؤهــا إشـــادات 
كــبــيــرة بــالــتــقــريــر الــبــحــريــنــي وبــــردود 

الوفد الممثل للحكومة.
واختتم قائا إنه الحظ أن بعض 

أعضاء اللجنة الدولية قد خرجوا عن 
نطاق حقهم في السؤال عن الحقوق 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
بتقديم أسئلة تتعلق ببعض الحقوق 
ردود  أن  إال  والـــســـيـــاســـيـــة،  الـــمـــدنـــيـــة 
الداخلية  كـــوزارة  المختصة  الجهات 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة كـــجـــهـــة مــســتــقــلــة 
قضائية كانت شافية ونالت استحسان 

أعضاء اللجنة الدولية.
ــا أشــــــــادت جــمــعــيــة الـــمـــرصـــد  ــمـ كـ
ــإنـــجـــازات مملكة  بـ اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
الــبــحــريــن فــي مــجــال حــمــايــة وتعزيز 
الـــــحـــــقـــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات، والــــتــــطــــور 
الــمــتــواصــل فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
واألصعدة في ظل المشروع اإلصاحي 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الوفد  بــه  ومــا تمتع  الــمــفــدى،  الــبــاد 
عند  والشفافية  الوضوح  من  الوطني 
اســتــعــراض ومــنــاقــشــة الــتــقــريــر األول 
الـــدولـــي للحقوق  الــعــهــد  لــجــنــة  ــام  أمــ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقــــــــال مـــحـــســـن عـــلـــي الـــغـــريـــري 
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة الــــمــــرصــــد لــحــقــوق  رئــ
اإلنـــســـان إن مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــولــي 
األهمية الكبرى الحترام قيم ومبادئ 
الحقوق  تكفل  التي  اإلنــســان  حقوق 
لمنظومة  وفــقــًا  للجميع  والــحــريــات 

للرقابة  وآلــيــات  متكاملة،  تشريعية 
والحماية، وسياسات تضمن التطبيق 
الـــســـلـــيـــم بـــشـــكـــل يــــراعــــي الـــمـــواثـــيـــق 
الحرص  ويؤكد  الدولية  واالتفاقيات 
وترسيخ  القانون  سيادة  تطبيق  على 

العدالة.
الــغــريــري أن مــا تحظى به  وبــّيــن 
مملكة البحرين من سجل حافل في 
مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
ظهر  حيث  متينة،  أســس  على  يرتكز 
جانب كبير منها خال جائحة كورونا، 
الصحية  الــرعــايــة  المملكة  وفـــرت  إذ 
دون  والمقيمين  المواطنين  لجميع 
في  رائعًا  نموذجًا  واعتبرت  استثناء، 
إدارة األزمات جعلها من الدول الرائدة 
فـــي تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــأهــيــل 
الكوادر البشرية، كما لم يتوقف عمل 
الفترة،  هــذه  الــدولــة خــال  مؤسسات 
إلى  الخدمات  اتسع نطاق تقديم  بل 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  الــجــوانــب 
نسبة  من  الحد  سبيل  في  والنفسية 
األضرار وبشكل يكفل مبدأ التضامن 

والتكاتف داخل المجتمع.
المرصد  جمعية  رئــيــس  وأضـــاف 
لحقوق اإلنسان أن ما تتمتع به مملكة 
الــبــحــريــن مـــن حــــرص مــســتــمــر على 
بحقوق  المعنية  التشريعات  تطوير 
في  التقدم  تعزيز  يكفل  بما  اإلنسان 
مــجــال حــمــايــة الــمــرأة وكــفــالــة الحق 
وتوفير  مــجــانــي،  بشكل  التعليم  فــي 
والضمان  واإلسكان  العمل  في  الحق 
االجــتــمــاعــي والــثــقــافــة وغــيــرهــا من 
الحقوق جعل المملكة محًا لإلشادة 
فـــي الــعــديــد مـــن الــمــحــافــل الــدولــيــة 

واإلقليمية.
وأكد الغريري أهمية الدور الفاعل 
ــات الــمــجــتــمــع  ــسـ ــؤسـ الــــــذي تــلــعــبــه مـ
المدني المعنية بحقوق اإلنسان، وما 
تــقــوم بـــه مـــن جــهــود فـــي ســبــيــل نشر 
الثقافة والوعي في المجتمع، وإعداد 
للجهات  لتقديمها  والرصد  التقارير 
المعنية، مشيدًا بما تتميز به مملكة 
البحرين في هذا الخصوص بالسماح 
على  والمقيمين  المواطنين  لجميع 
حد سواء وهو ما يتفق مع المواثيق 

واالتفاقيات الدولية. 

الكركمين 

وتجارة الع�شابين

ــد ظـــاهـــرة الــدجــل  ــزايــ يــشــهــد الـــعـــالـــم الـــيـــوم انـــتـــشـــار وتــ
ممارسات  وتــرعــرعــت  نــشــأت  أن  بعد  مــفــزعــة،  بــصــورة  الطبي 
العشابين  تــجــارة  وبــاألخــص  العاجية،  والــشــعــوذة  الــخــرافــة 
غير المؤهلين علميا والذين يستخدمون األعشاب ويبتزون 
أنها  وراء أي وصفة ظنا منهم  الذين يركضون  المرضي  بها 

تشفيهم.
في  فــضــائــيــات تخصصت  هــنــاك  أن  فــي  تكمن  والــكــارثــة 
أو  حسيب  دون  من  المأل  على  وتعمل  المشعوذ،  الطب  هــذا 
رقيب، تدعي عاج العقم والضعف الجنسي والصلع والشيب 
وقصر القامة وآالم الظهر وعرق النسا والصرع وفك السحر 
والحسد والغيرة والجان إلخ من المشاكل الصحية التي باتت 

تحاصرنا اليوم من كل صوب.
 مـــؤخـــرا تـــم الــقــبــض عــلــى الــطــبــيــب الــصــيــدلــي الشهير 
أحمد أبو النصر أو كما يطلق عليه طبيب الكركمين، والذي 
والمعلومات  النصائح  بتقديم  طويلة  سنوات  مدار  على  قام 
عبر  للمواطنين  عــاجــيــة  وصــفــات  لبيع  والــتــرويــج  الطبية 
تلك  أن  مدعيا  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  ومــواقــع  الفضائيات 
الوصفات العاجية ومنها »الكركمين« الذي اخترعه مرخصة 
مــن وزارة الــصــحــة، وذلــــك عــلــى خـــاف الــحــقــيــقــة، مــا سبب 

اإلضرار بصحة المواطنين.
هذا المدعو ليس طبيبا، وغير مدون اسمه في سجات 
نقابة األطباء، ومنذ سنوات قام بتسخير عدة قنوات فضائية 
كـــان قـــد اشــتــراهــا لـــيـــروج مـــن خــالــهــا لــوصــفــاتــه الــعــاجــيــة 
وألدوية، وغيره كثيرون من دكاترة الفضائيات التعبانة أو كما 
الناس  الذين يخرجون على  السلم،  بئر  قنوات  يطلق عليها 
الــعــلــم ويــقــدمــون لــهــم وصــفــات عشبية يــصــل سعر  مــدعــيــن 
فــي حين ال  الجنيهات،  مــن  آالف  إلــى بضعة  منها  الــواحــدة 

تتعدي الكلفة الفعلية لها المائة جنيه.
الــمــصــيــبــة أنـــنـــا كــنــا نــظــن حــتــى وقــــت قـــريـــب أن الــطــب 
الفقراء،  البسطاء،  الناس  أمــام  المتاح  البديل  هو  العشبي 
الذين ال يملكون تحمل كلفة العاج الطبي العلمي المعتاد، 
إلى طب جاذب للمشاهير واألغنياء  اليوم قد تحول  لنجده 
ــا يــضــع الــكــثــيــر مـــن عــامــات  ــذا مـ ــ والــمــقــتــدريــن مــــاديــــا، وهـ

االستفهام عند مناقشة هذه القضية الخطيرة. 
إن فوضى وعشوائية الطب العشبي أصبحت اليوم تضخ 
بسبب  العلم،  مدعين  النصابين  هــؤالء  جيوب  في  المايين 
األعشاب،  تجارة  مافيا  وراء  واللهث  الطبية،  الثقافة  انعدام 
الــســاح فــي جمهورية مصر  تــجــارة  تــفــوق فــي حجمها  الــتــي 
الــعــربــيــة كــمــا ذكـــر أحـــد الــمــحــلــلــيــن عــلــى أثـــر الــقــبــض على 
طبيب الكركمين الذي أظهر وبقوة خطورة هذه الممارسات 
وفاة  فجرتها حالة  والتي  السطح من جديد  على  العاجية 
بتعاطي  الطبيب  هـــذا  الـــذي نصحه  الــســكــري  مــرضــى  أحـــد 

الكركمين بدال من األنسولين.
الــدجــل الطبي تــحــول الــيــوم إلــى صـــداع مــزمــن، بــل إلى 
سرطان، له نتائج كارثية على مجتمعاتنا ورغم زيفه إال أنه 
يتمتع بشعبية جارفة، لذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء 
المصري بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص إعان أي منتج 
تنظيم  بشأن   206 لقانون  إتماما  صحية  خدمات  أو  صحي 
إعان المنتجات والخدمات الصحية ليمثل خطوة إيجابية 

في طريق محاربة هذه الشعوذة األكاديمية.
ونحن في انتظار المزيد والمزيد من الخطوات في نفس 

االتجاه.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

اأعطني زراعة.. 

�أعطك ح�ضارة
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وفي ظل رفع الكثير من القيود 
واإلجراءات االحترازية، وعودة الحياة إلى طبيعتها، يتساءل الكثير 
من الناس عن إمكانية وضع الخيم الرمضانية وإقامة الفعاليات، 
وفق االشتراطات الوقائية والسامة، في األحياء السكنية وغيرها.

أعطني زراعة.. أعطك حضارة:
بــن سلطان  زايــد  للشيخ  والمنسوبة  الــمــأثــورة  الــمــقــوالت  مــن 
ثــراه: )أعطني ثقافة وزراعــة.. أعطك حضارة  آل نهيان طيب اهلل 
وتنمية(.. ومن هذا المنطلق سارت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
اإلنجازات  والزراعة، وحصاد  والثقافة  العمل  الشقيقة في مسيرة 

والتنمية والحضارة العصرية الرائدة. 
بــالــزراعــة جــاء  الــمــضــاعــف حــالــيــا  ولــعــل االهــتــمــام الخليجي 
باعتباره من مرتكزات األمن الغذائي، كما أن االهتمام بالتشجير 
يأتي من كونه مشاركة للجهود الدولية في حماية البيئة والتغييرات 
بمسألة  المنطقة  دول  مــن  العديد  بـــادرت  عليه  وبــنــاء  المناخية، 

التشجير.
الوطنية  الحملة  استمرار  واالعتزاز  الفخر  دواعــي  من  ولعله 
السمو  بــرعــايــة صــاحــبــة  ــِت خـــضـــراء«،  ــ »ُدمـ شــعــار  تــحــت  للتشجير 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد 
لتنمية  الوطنية  للمبادرة  االســتــشــاري  المجلس  رئيسة  المفدى 
القطاع الزراعي حفظها اهلل، انطاقا من الدعم العظيم من لدن 
الشخصية  ومتابعته  ــاه  ورعـ اهلل  حفظه  الجالة  صــاحــب  حــضــرة 

لسياسات واستراتيجيات التنمية الزراعية في الباد. 
وباألمس القريب وافق مجلس الوزراء على خطة التشجير في 
مملكة البحرين، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد األشجار بحلول 
من  الحثيثة  والمتابعة  المستّمرة  للتوجيهات  تنفيذا   .2035 عام 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو   صاحب 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، بشأن التوسع في مشاريع 

التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية.
إلــى  تــهــدف  أكـــد أن خــطــة التشجير  وكــــان وزيــــر األشـــغـــال قــد 
مضاعفة العدد الحالي لألشجار من 1.8 مليون شجرة إلى قرابة 
3.6 مايين شجرة بحلول عام 2035. وذلك تماشًيا مع التزامات 
تغير  بشأن  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم  باتفاقية  البحرين  مملكة 

.)COP26( المناخ
وأمام هذا االهتمام والرعاية والدعم والمتابعة الرفيعة، ثمة 
يتعلق بديمومة  إليها، خاصة غيما  واإلشــارة  تأكيدها،  أمور وجب 
المشروع الحضاري، وفائدته المرجوة للوطن، وانعكاس ذلك على 
البيئة والمناخ، وكذلك االقتصاد والتنمية والتوظيف، انطاقا من 
التوجيهات الملكية السامية، بأن كل الجهود الوطنية في مختلف 

المجاالت يجب أن تصب في صالح التنمية والوطن والمواطن.
الــيــوم، وفــي خضم  الــــوزارة  أن مــن واجـــب  وبــنــاء عليه، نعتقد 
أخــرى  أهــدافــا  فيه  تدمج  أن  الــحــضــاري،  المشروع  لتنفيذ  سعيها 
حيوية، ال تقل أهمية عن المنظر الجمالي والبيئي، وهو التوظيف 
ودعم المزارعين، وتكثيف البرامج النوعية للشباب في التشجير، 
الشوارع  للتشجير، ليس في  المحافظات  كل  تفعيل وتشجيع  مع 
ــزل.. والــــــوزارة قــــادرة عــلــى ذلــك،  ــنـ الــعــامــة، وإنــمــا فــي كــل بــيــت ومـ
وفق  ذلــك،  إلــى  أشــارت  التشجير  بحملة  الخاصة  واالستراتيجية 

المراحل المخطط لها. 
آخر السطر:

على الرغم من التعليمات الصحية الصادرة بشأن الصالونات 
العمالة  مــن  الكثير  أن  إال  وغــيــرهــا،  الــقــفــازات  ولــبــس  الــرجــالــيــة، 
اآلسيوية في الصالونات ال تلتزم بالتعليمات، وال ترتدي القفازات، 
ما يجعل يد الحاق تامس وجه الزبون مباشرة، ولك أن تتصور 
الــمــشــهــد غــيــر الــصــحــي، خــاصــة إذا كـــان الــحــاق يــشــرب سيجارة 
ورائحتها في يده و»يلغوص« فيها وجه الزبون.. وكان اهلل في عون 

الناس..!!

ــاء عــــــبــــــارة عــــــن ســلــســلــة  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ حـــــديـــــث الـ
ــدوات يــســتــضــاف خــالــهــا الــخــبــراء والــعــلــمــاء  نــ
ــلــــوم األســـاســـيـــة  ــعــ والــمــهــتــمــيــن بـــالـــفـــضـــاء والــ
)العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(، 
فــي مجال  إلـــى شخصيات صــاعــدة  بــاإلضــافــة 

علوم الفضاء.
لــمــهــنــدس مــعــمــاري تصميم  يــمــكــن  كــيــف 
مهمة بحثية في الفضاء؟ هذا الموضوع سيتم 
اســتــكــشــافــه فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة مـــن سلسلة 
من  واحـــدة  تعد  والــتــي   .2022 الفضاء  حــديــث 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  مــبــادرات  أهــم 

.)NSSA(
الجلسة الثانية من هذه السلسلة ستسلط 
الضوء على المهندس بدر الموله، والذي يحمل 
شـــهـــادات مــعــتــمــدة مـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
الهندسة  في  اإلدارة  مجاالت  في  للتكنولوجيا 
وهندسة مكوك الفضاء وهندسة الطيران، كما 
أنهى المهندس بدر دورة في الخيال المعماري 

عــلــى شغفه  بـــدر  سيعتمد  هــارفــارديــكــس.  مــن 
بــالــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة والـــعـــلـــوم واســتــكــشــاف 
كيفية  ليوضح  األفكار  مشاركة  وتعلم  الفضاء 

تصميم مهمة أبحاث فضائية.
الجدير بالذكر أن بعثات الفضاء تستكشف 
األرض وتوفر بيانات يستحيل الحصول عليها 
الدراسات  أن  المعلوم  فمن  أرضــي.  مرقاب  من 
الفضاء تحتاج  التي يتم إجراؤها في  العلمية 
إلى مجموعة من الخبرات المتنوعة إلنجازها، 
المحتملة  الــمــهــام  مـــن  مــتــزايــد  عـــدد  وهـــنـــاك 
نفسك  تتخيل  كنت  إذا  الــحــدوث.  تنتظر  التي 
مــن حيز  بــالــخــروج  مــا  يــوًمــا  يحلم  مستكشًفا 
هـــذا الــعــالــم األرضـــــي، فــســتــجــد هـــذه الجلسة 

مثيرة وممتعة.
تـــدعـــو الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء 
الـــطـــاب والــمــعــلــمــيــن ومــحــبــي الـــفـــضـــاء إلــى 
التي ستعقد الساعة 7  إلى الجلسة  االنضمام 

مساًء بتاريخ 2 مارس عبر منصة زوم.

لــلــمــشــاركــة فــي الـــمـــبـــادرات الــفــضــائــيــة، قم 
أو   NSSA.gov.bh إلـــى  الــدخــول  بتسجيل 
ابق على تواصل من خال منصة انستغرام عبر 
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ه��ي��ئ��ة �ل��ف�����ض��اء ت��ن��ظ��م ن�����دوة ح����ول ح���دي���ث �ل��ف�����ض��اء

»اأخبار الخليج« تتابع مناق�صات تقرير المملكة االأول اأمام لجنة العهد الدولي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

�لبحري���ن توؤك���د: �لمجتم���ع �لبحريني قائ���م على �لتعاي����ش وال تمييز بي���ن �لمو�طنين
ت���وف���ي���ر ال�����ع�����اج ال���م���ج���ان���ي ل���ل���م���واط���ن���ي���ن وال���م���ق���ي���م���ي���ن خ������ال ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا

كتب أحمد عبداحلميد:
أكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة 
البحرين لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف أن المجتمع البحريني مجتمع 
منفتح قائم على قيم التعايش السلمي والتسامح واحترام اآلخر، مؤكدا أن 
المجتمع البحرين جبل على هذه الصفات وكان عنوانا حقيقيا لها، وعرف 
في  األخـــرى  المجتمعات  عــن  السمات  بهذه  وخصته  األزل،  قديم  منذ  بها 

المحيط الجغرافي.

اســــتــــعــــرض طـــلـــبـــة جـــامـــعـــة 
ــوم الــتــطــبــيــقــيــة الـــعـــاقـــات  ــلـ ــعـ الـ
الــثــنــائــيــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــة الــــمــــتــــحــــدة ضــمــن  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ والــ
 London Day لندن  فعاليات 
الـــجـــامـــعـــة  نـــظـــمـــتـــه  الـــــــذي  داي 
بــحــضــور رئــيــس مــجــلــس األمــنــاء 
الخاجة،  وهيب  الدكتور  األستاذ 
ورئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد، ونائب رئيس جامعة 
لندن ساوث بانك البروفيسور بول 
البريطاني  المركز  ومدير  إيفي، 
روز  ريتشارد  السيد  البحرين  في 
الــــذي قـــدم عــرضــًا حـــول الــمــركــز 
البريطاني بالبحرين وما يقدمه 
من خدمات، كما حضر الفعالية 
ــبـــة مـــــن كــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات  نـــخـ
ومنتسبي الجامعة وجامعة لندن 

ساوث بانك.
واشـــتـــمـــلـــت الـــفـــعـــالـــيـــة الــتــي 
تـــأتـــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــــارة وفــد 
ــاوث بــانــك  ــ مـــن جــامــعــة لـــنـــدن سـ
طلبة  ألعــمــال  معرضًا  للجامعة 
وكــلــيــة  والــــعــــلــــوم،  اآلداب  كـــلـــيـــة 
ــعــــرض  ــتــ الـــــهـــــنـــــدســـــة، حــــيــــث اســ
ــعــــددة مــن  ــتــ ــــب مــ ــوانـ ــ الـــطـــلـــبـــة جـ
والعاقات  البريطانية،  الثقافة 
بــيــن مملكة  الــمــتــمــيــزة  الــثــنــائــيــة 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
خريجي  من  عــدد  استعرض  كما 
تخرجهم  مشاريع  الهندسة  كلية 
وقـــدمـــوا شـــرحـــًا عــنــهــا لــلــحــضــور، 
ــيـــث عـــكـــســـت هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع  حـ
الكلية  مــخــرجــات  جـــودة  مستوى 
للطلبة،  تــقــدمــه  الــــذي  والـــدعـــم 
ــاء مــشــروعــات  ــى إنـــشـ ودفــعــهــم إلــ
ريـــاديـــة، كــمــا تــضــمــنــت الــفــعــالــيــة 

النسيم  مـــدرســـة  طــلــبــة  مــشــاركــة 
الدولية الذين حضروا الفعالية، 
الكلمات  مــن  مــجــمــوعــة  وقـــدمـــوا 

واألعمال أمام الحضور.
استضافة  الفعالية  وشــهــدت 
مــجــمــوعــة مـــن طــلــبــة وخــريــجــي 
ــي تـــطـــرح  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــنــــدســ ــهــ كـــلـــيـــة الــ
بــــرامــــج بـــريـــطـــانـــيـــة مــســتــضــافــة 
ــاوث بــانــك،  مـــن جــامــعــة لــنــدن ســ
حيث عرض الطلبة والخريجون 
الكلية،  فــي  الــدراســيــة  تجربتهم 
على  الجامعية  حياتهم  وتــأثــيــر 
ــاتــــهــــم، والــــمــــخــــرجــــات  ــيــ شــــخــــصــ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــكـــتـــســـبـــة مــن 

دراستهم في الكلية.
من جانبه أكد رئيس مجلس 
األمــنــاء األســتــاذ الــدكــتــور وهيب 
الخاجة أن الجامعة ال تألو جهدًا 
الطلبة  في سبيل تطوير مهارات 
تعليم  عــلــى  وضـــمـــان حــصــولــهــم 

عال ذي جودة من خال التركيز 
الــمــهــاريــة  الــجــوانــب  تنمية  عــلــى 
ــهــــم وربـــطـــهـــا  ــديــ واإلبــــــداعــــــيــــــة لــ
لمساعدتهم  النظرية  بدراستهم 
ــة االنـــــــخـــــــراط فــي  ــولــ ــهــ ــلــــى ســ عــ
الخبرات  وإكسابهم  العمل  ســوق 
الكافية لذلك، مؤكدًا أن الجامعة 
تحرص وتكرس ُجلَّ جهودها في 
تخريج طلبة متميزين من خال 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ خــطــتــهــا االسـ
تــــواكــــب مـــتـــغـــيـــرات الـــعـــصـــر عــلــى 
والــعــربــيــة  المحلية  الــمــســتــويــات 
والــــعــــالــــمــــيــــة، مــــشــــيــــرًا إلـــــــى أن 
األنشطة  يدعم  األمــنــاء  مجلس 
للطلبة  الامنهجية  والفعاليات 
تــطــويــر شخصية  فـــي  ألهــمــيــتــهــا 
بما  والعلمية  الذهنية  الــطــالــب 
ــارات الــتــفــكــيــر  ــهــ تــكــســبــهــم مـــن مــ
واالتصال  والتنفيذ  والتخطيط 
والـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي مــــن خـــال 

الــمــشــاريــع الــتــي يــقــدمــونــهــا في 
هذه الفعاليات.

ــه، أعــــــــرب رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
غسان  الدكتور  األستاذ  الجامعة 
ــه بــالــمــســتــوى  ــادتـ ــعـ عــــــواد عــــن سـ
وإبداعات  ومواهب  العالي ألفكار 
فلسفة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  الــطــلــبــة، 
ــلــــى تــنــمــيــة  ــوم عــ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــعــ ــامــ الــــجــ
الطلبة  لـــدى  واالبـــتـــكـــار  اإلبـــــداع 
خاقة  جامعية  بيئة  توفير  عبر 
مبنية على اإلبداع والتفاعل من 
الوطنية  المعايير  اعتماد  خال 
والدولية لجودة التعليم وتطوير 
يتناسب  بما  والمناهج  الخطط 
التعليم  مــجــلــس  مــتــطــلــبــات  مـــع 
الــعــالــي ويـــتـــاءم مـــع الــتــطــورات 
الـــعـــالـــمـــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي 
والدولي لتسهم في تنمية وخلق 

أجيال واعية. 

طلبة جامعة �لعلوم �لتطبيقية ي�ضتعر�ضون �لعالقات �لثنائية
د�ي لندن  فعاليات  �ضمن  �لمتحدة  و�لمملكة  �لبحرين  بين 

} د. وليد المانع. } محسن الغريري.} د. عبدالجبار الطيب.} السفير يوسف عبدالكريم بوجيري.

�لبحريني �لوف���د  ب�ض���فافية وو�ض���وح  ت�ض���يد  منظم���ات حقوقية 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16046/pdf/1-Supplime/16046.pdf?fixed7567
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286477
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj

P  12

Link

P  7

Link

7العدد )16046( - السنة السابعة واألربعون - األحد 26 رجب 1443هـ - 27 فبراير 2022م

جـــــاء ذلـــــك فــــي مـــداخـــلـــتـــه خـــال 
األول  ــن  ــريــ ــحــ ــبــ الــ ــر  ــريــ ــقــ تــ ــنــــاقــــشــــة  مــ
ــام لــجــنــة الــعــهــد الـــدولـــي لــلــحــقــوق  ــ أمـ
والثقافية  واالجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة 
الــتــي جـــرت عــلــى مــــدار يــومــيــن، والــتــي 
الموقع  عبر  الخليج«  »أخــبــار  تابعتها 

األممي للجنة.
وأوضــــح أن الــنــظــام الــســيــاســي في 
الـــبـــحـــريـــن ومـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الــوطــنــي 
ــات تــنــص  ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ والــــدســــتــــور وكــــــل الـ
الــعــدالــة والــمــســاواة بين  صــراحــة على 
المواطنين في الحقوق والواجبات وأنه 
كــان،  أســـاس  أي  عــلــى  بينهم  تمييز  ال 
أو  الـــعـــرق  أو  الــجــنــس  أو  الـــلـــون  ســــواء 
أمــام  مــتــســاوون  والــمــواطــنــون  العقيدة، 
الـــقـــانـــون فـــي الــبــحــريــن بــغــض الــنــظــر 
الدينية  وانــتــمــاءاتــهــم  خلفياتهم  عــن 
الدولة  أجهزة  أن  عن  فضا  والعرقية، 
وتمييز  تصنيف  قاطعا  رفــضــا  تــرفــض 
كــان، مشيرا  أســاس  أي  مواطنيها على 
إلـــى أن الــبــحــريــن تــعــتــز بـــوجـــود نــظــام 
التقاضي  بــحــق  يسمح  عـــادل  قــضــائــي 
ألي طرف يتقدم بشكواه بوقوع حاالت 
الحقوقية  المؤسسات  أن  التمييز، كما 
على رأسها المؤسسة الوطنية لحقوق 
الرقابية  الهيئات  إلــى  إضافة  اإلنــســان 
المستقلة األخرى يمكن اللجوء إليها 

وتقديم أي شكاوى إليها.
المجتمع  أن  على  بوجيري  وشــدد 
ــال مــن  ــ ــأي حــ ــ الـــبـــحـــريـــنـــي ال يـــقـــبـــل بــ
األحوال فرز أعضائه على أسس عرقية 
لخلق  فــرصــة  أي  يمنح  ولـــن  ديــنــيــة  أو 
المواطنة  إطـــار  فــي  التصنيفات  هـــذه 
ــة لن  ــدولـ الـ وأن  لــلــجــمــيــع،  الــمــشــتــركــة 
تــعــتــرف بــــأي إحــــصــــاءات قــائــمــة على 
أن حكومة  إلى  التقسيمات، الفتا  هذه 
النظام  ضــمــان  تــؤكــد  البحرين  مملكة 

ــــدم الــتــمــيــيــز،  الــقــانــونــي لــلــمــســاواة وعـ
والذي يتجلى في النصوص الدستورية 
والتعليم  العمل  في  بالحق  المتعلقة 
والــصــحــة، وال يــوجــد فـــي الــتــشــريــعــات 
التمييز  ممارسة  يبيح  مــا  البحرينية 
ضـــد طــائــفــة بــعــيــنــهــا مـــن الــمــواطــنــيــن 
عليها  نص  التي  بالحقوق  التمتع  في 
وبــرامــج  عــن سياسات  الــدســتــور، فضا 
الــحــكــومــة الــمــتــعــلــقــة بــالــخــدمــات في 
ــمـــل والــــصــــحــــة واإلســــكــــان  ــعـ ــال الـ مــــجــ
وعــدم  الــمــســاواة  على  أســاســا  والمبنية 
المتعلقة  الجوانب  إلى جانب  التمييز 

بالضمان االجتماعي.
وأشار إلى أن مشاركة وفد البحرين 
كــانــت شــفــافــة وواضــحــة وتــبــنــي جــســورا 
المملكة،  فــي  اإلنــســان  حقوق  لتطوير 
إنجازات مطردة  وتيرة  لدينا  أن  مؤكدا 

في مجال حقوق اإلنسان.
في  الحق  حــول  التساؤالت  وبشأن 
الصحة أكد د. وليد المانع وكيل وزارة 
البحرين  إحصاءات مملكة  أن  الصحة 
خال فترة جائحة كورونا كانت شفافة، 
وأن نسبة اإلصابة بين غير البحرينيين 
مجمل  من   %38 تتجاوز  لم  بالفيروس 
المملكة،  فــي  سجلت  الــتــي  اإلصــابــات 
 %30 تتجاوز  لم  الوفيات  نسبة  أن  كما 

من مجمل الوفيات بسبب الفيروس.
وأشــــــار إلــــى أنــــه خــــال الــجــائــحــة 
العاج  توفير  على  البحرين  حــرصــت 
الـــمـــجـــانـــي لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
النظامية  غــيــر  الــعــمــالــة  ـــذي شــمــل  والـ
ــا مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــاج، حـــيـــث لــم  أيـــضـ
يفرق بين المواطن وغير المواطن في 

المملكة.
ــه تـــم الــعــمــل على  ــى أنــ وتـــطـــرق إلــ
كثافة  لتقليل  الــبــديــل  الــســكــن  تــوفــيــر 
ــال لــتــحــقــيــق  ــمـ ــعـ الـــســـكـــن فــــي ســـكـــن الـ

ــي، وتــــــم تــوفــيــر  ــاعــ ــمــ ــتــ الـــتـــبـــاعـــد االجــ
ــات الــمــجــانــيــة وســـبـــل الــوقــايــة  ــبـ الـــوجـ
الــوافــدة،  للعمالة  بالمجان  واالحــتــراز 
سكان  لجميع  التطعيم  إلى  باإلضافة 
اســتــثــنــاء، وحــصــل  الــمــمــلــكــة مـــن دون 
البحرينيين على 42% من مجمل  غير 
الــتــطــعــيــمــات، كــمــا أن الــبــحــريــن وفــرت 
لــلــعــمــالــة الــــوافــــدة الـــحـــق فـــي اخــتــيــار 
المواطن  مع  الحال  هو  كما  التطعيم 

البحريني.
البحرين  أن  المانع  وليد  د.  وبين 
ــدر أي قــــــرار بــحــظــر الــتــجــول  لــــم تـــصـ
مطار  يغلق  ولم  الجائحة،  فترة  خال 

البحرين.
وحـــول حــمــايــة األســــرة والــطــفــولــة، 
ــز الــــديــــن الـــمـــؤيـــد مــســتــشــار  أوضــــــح عــ
ــامــــة بــالــمــجــلــس  ــعــ شـــــــؤون األمـــــانـــــة الــ
األعلى للمرأة أن قانون األسرة تضمن 
أحكاما توحد المركز القانوني لألسرة 
التقاضي،  عملية  وتسهل  البحرينية 
من  لــلــوصــايــة  تــكــريــس  أي  يـــوجـــد  وال 
الذكور على اإلناث، وقانون األسرة حدد 

سن الزواج بـ16 سنة.
وشــــدد عــلــى أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــــــــــزواج فــي  ــوســـط ســــن  ــتـ ــد أن مـ ــؤكــ تــ
وارتــفــع  ســنــة،   24 اإلنــــاث  مــن  المملكة 
متوسط عمر المرأة عند الزواج من 23 
فــي 2020،  إلــى 24 سنة  فــي 2001  سنة 

واستقر السن عند الرجل عند 27 سنة.
الوطنية  االســتــراتــيــجــيــة  أن  وأكــــد 
لــحــمــايــة الـــمـــرأة مـــن الــعــنــف األســــري 
للمرأة  األعلى  المجلس  أطلقها  التي 
اإلجـــــــراءات  بــمــثــابــة  تــعــتــبــر   2015 فـــي 
من  الــمــرأة  حماية  لــقــانــون  التنفيذية 
العنف األســـري، وقــد صــدرت الــقــرارات 
ــون، وصـــــدر أمــر  ــانـ ــقـ الــمــنــفــذة لـــهـــذا الـ
مبنى  إلــى  األســرة  بنقل محاكم  ملكي 
خــــاص بــالــقــضــايــا األســـــرة وتــــم إنــشــاء 
ــفـــل،  ــة مــخــصــصــة لـــلـــمـــرأة والـــطـ ــابـ ــيـ نـ
وتـــم اســتــحــداث مــكــاتــب حــمــايــة الــمــرأة 
والــطــفــل فــي مــراكــز الــشــرطــة لــمــراعــاة 

خصوصية األسرة.
وأشار إلى ارتفاع عدد المستفيدات 
بــنــســبــة %44  ــيـــق األســــــــري  ــوفـ ــتـ الـ مــــن 
الفتا   ،2016 بعام  مقارنة   2020 خــال 
من  المستفيدات  عــدد  انــخــفــاض  إلــى 
الـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي مــــن إجـــمـــالـــي 
 2012 عـــام  فــي   %62 مــن  المستفيدين 
إلى 55% في 2020، في حين ارتفع عدد 
المستفيدات من برامج االسر المنتجة 
التنمية  وزارة  تــقــدمــهــا  الــتــي  وخــطــوة 
يدل  ما  وهــو   ،%21 بنسبة  االجتماعية 
الموجهة  الــبــرامــج  وجـــود  جـــدوى  على 
لــتــمــكــيــن الــــمــــرأة وتــحــقــيــق االكـــتـــفـــاء 
ريــادة  في مجال  والــدخــول  االقتصادي 

األعمال.

من جانبه أشاد الدكتور عبدالجبار 
الــطــيــب رئـــيـــس جــمــعــيــة الــحــقــوقــيــيــن 
ــي قــدمــهــا  ــتــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة بــــــالــــــردود الــ
الــفــريــق الــمــمــثــل لــحــكــومــة الــبــحــريــن 
عــلــى تــــســــاؤالت الـــخـــبـــراء مـــن أعــضــاء 
االقتصادية  للحقوق  الدولية  اللجنة 

واالجتماعية. 
تقرير  مناقشة  إن  الــطــيــب  وقـــال 
امتثالها  مــدى  عــن  البحرين  مملكة 
ــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق  ــدولــ لــلــعــهــد الــ
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
الماضيين،  اليومين  خــال  تمت  قــد 
وهو التقرير األولي لمملكة البحرين 
مرجعيا ستعتمد  تقريرا  يمثل  الــذي 
ــة الــــدولــــيــــة لـــمـــقـــارنـــة  ــنـ ــلـــجـ ــيـــه الـ ــلـ عـ
ــرز فــــي حــمــايــة  ــمـــحـ ــقـــدم الـ ــتـ مـــــدى الـ
االقتصادية  الــحــقــوق  وصـــون  وتــعــزيــز 
واالجتماعية والثقافية في المملكة. 

وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور عـــبـــدالـــجـــبـــار 
الطيب أن اللجنة قدمت عدة تساؤالت 
فنية للوفد الحكومي حول الحق في 
العمل والحق في الضمان االجتماعي 
والحق في الصحة والحق في التعليم 
رئيس  أبــدى  وقــد  الثقافية،  والحقوق 
الــلــجــنــة الــدولــيــة وأعــضــاؤهــا إشـــادات 
كــبــيــرة بــالــتــقــريــر الــبــحــريــنــي وبــــردود 

الوفد الممثل للحكومة.
واختتم قائا إنه الحظ أن بعض 

أعضاء اللجنة الدولية قد خرجوا عن 
نطاق حقهم في السؤال عن الحقوق 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية 
بتقديم أسئلة تتعلق ببعض الحقوق 
ردود  أن  إال  والـــســـيـــاســـيـــة،  الـــمـــدنـــيـــة 
الداخلية  كـــوزارة  المختصة  الجهات 
والـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة كـــجـــهـــة مــســتــقــلــة 
قضائية كانت شافية ونالت استحسان 

أعضاء اللجنة الدولية.
ــا أشــــــــادت جــمــعــيــة الـــمـــرصـــد  ــمـ كـ
ــإنـــجـــازات مملكة  بـ اإلنـــســـان  لــحــقــوق 
الــبــحــريــن فــي مــجــال حــمــايــة وتعزيز 
الـــــحـــــقـــــوق والـــــــحـــــــريـــــــات، والــــتــــطــــور 
الــمــتــواصــل فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
واألصعدة في ظل المشروع اإلصاحي 
لـــحـــضـــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الوفد  بــه  ومــا تمتع  الــمــفــدى،  الــبــاد 
عند  والشفافية  الوضوح  من  الوطني 
اســتــعــراض ومــنــاقــشــة الــتــقــريــر األول 
الـــدولـــي للحقوق  الــعــهــد  لــجــنــة  ــام  أمــ

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقــــــــال مـــحـــســـن عـــلـــي الـــغـــريـــري 
ــيــــس جـــمـــعـــيـــة الــــمــــرصــــد لــحــقــوق  رئــ
اإلنـــســـان إن مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــولــي 
األهمية الكبرى الحترام قيم ومبادئ 
الحقوق  تكفل  التي  اإلنــســان  حقوق 
لمنظومة  وفــقــًا  للجميع  والــحــريــات 

للرقابة  وآلــيــات  متكاملة،  تشريعية 
والحماية، وسياسات تضمن التطبيق 
الـــســـلـــيـــم بـــشـــكـــل يــــراعــــي الـــمـــواثـــيـــق 
الحرص  ويؤكد  الدولية  واالتفاقيات 
وترسيخ  القانون  سيادة  تطبيق  على 

العدالة.
الــغــريــري أن مــا تحظى به  وبــّيــن 
مملكة البحرين من سجل حافل في 
مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان 
ظهر  حيث  متينة،  أســس  على  يرتكز 
جانب كبير منها خال جائحة كورونا، 
الصحية  الــرعــايــة  المملكة  وفـــرت  إذ 
دون  والمقيمين  المواطنين  لجميع 
في  رائعًا  نموذجًا  واعتبرت  استثناء، 
إدارة األزمات جعلها من الدول الرائدة 
فـــي تــوفــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وتــأهــيــل 
الكوادر البشرية، كما لم يتوقف عمل 
الفترة،  هــذه  الــدولــة خــال  مؤسسات 
إلى  الخدمات  اتسع نطاق تقديم  بل 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  الــجــوانــب 
نسبة  من  الحد  سبيل  في  والنفسية 
األضرار وبشكل يكفل مبدأ التضامن 

والتكاتف داخل المجتمع.
المرصد  جمعية  رئــيــس  وأضـــاف 
لحقوق اإلنسان أن ما تتمتع به مملكة 
الــبــحــريــن مـــن حــــرص مــســتــمــر على 
بحقوق  المعنية  التشريعات  تطوير 
في  التقدم  تعزيز  يكفل  بما  اإلنسان 
مــجــال حــمــايــة الــمــرأة وكــفــالــة الحق 
وتوفير  مــجــانــي،  بشكل  التعليم  فــي 
والضمان  واإلسكان  العمل  في  الحق 
االجــتــمــاعــي والــثــقــافــة وغــيــرهــا من 
الحقوق جعل المملكة محًا لإلشادة 
فـــي الــعــديــد مـــن الــمــحــافــل الــدولــيــة 

واإلقليمية.
وأكد الغريري أهمية الدور الفاعل 
ــات الــمــجــتــمــع  ــسـ ــؤسـ الــــــذي تــلــعــبــه مـ
المدني المعنية بحقوق اإلنسان، وما 
تــقــوم بـــه مـــن جــهــود فـــي ســبــيــل نشر 
الثقافة والوعي في المجتمع، وإعداد 
للجهات  لتقديمها  والرصد  التقارير 
المعنية، مشيدًا بما تتميز به مملكة 
البحرين في هذا الخصوص بالسماح 
على  والمقيمين  المواطنين  لجميع 
حد سواء وهو ما يتفق مع المواثيق 

واالتفاقيات الدولية. 

الكركمين 

وتجارة الع�شابين

ــد ظـــاهـــرة الــدجــل  ــزايــ يــشــهــد الـــعـــالـــم الـــيـــوم انـــتـــشـــار وتــ
ممارسات  وتــرعــرعــت  نــشــأت  أن  بعد  مــفــزعــة،  بــصــورة  الطبي 
العشابين  تــجــارة  وبــاألخــص  العاجية،  والــشــعــوذة  الــخــرافــة 
غير المؤهلين علميا والذين يستخدمون األعشاب ويبتزون 
أنها  وراء أي وصفة ظنا منهم  الذين يركضون  المرضي  بها 

تشفيهم.
في  فــضــائــيــات تخصصت  هــنــاك  أن  فــي  تكمن  والــكــارثــة 
أو  حسيب  دون  من  المأل  على  وتعمل  المشعوذ،  الطب  هــذا 
رقيب، تدعي عاج العقم والضعف الجنسي والصلع والشيب 
وقصر القامة وآالم الظهر وعرق النسا والصرع وفك السحر 
والحسد والغيرة والجان إلخ من المشاكل الصحية التي باتت 

تحاصرنا اليوم من كل صوب.
 مـــؤخـــرا تـــم الــقــبــض عــلــى الــطــبــيــب الــصــيــدلــي الشهير 
أحمد أبو النصر أو كما يطلق عليه طبيب الكركمين، والذي 
والمعلومات  النصائح  بتقديم  طويلة  سنوات  مدار  على  قام 
عبر  للمواطنين  عــاجــيــة  وصــفــات  لبيع  والــتــرويــج  الطبية 
تلك  أن  مدعيا  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  ومــواقــع  الفضائيات 
الوصفات العاجية ومنها »الكركمين« الذي اخترعه مرخصة 
مــن وزارة الــصــحــة، وذلــــك عــلــى خـــاف الــحــقــيــقــة، مــا سبب 

اإلضرار بصحة المواطنين.
هذا المدعو ليس طبيبا، وغير مدون اسمه في سجات 
نقابة األطباء، ومنذ سنوات قام بتسخير عدة قنوات فضائية 
كـــان قـــد اشــتــراهــا لـــيـــروج مـــن خــالــهــا لــوصــفــاتــه الــعــاجــيــة 
وألدوية، وغيره كثيرون من دكاترة الفضائيات التعبانة أو كما 
الناس  الذين يخرجون على  السلم،  بئر  قنوات  يطلق عليها 
الــعــلــم ويــقــدمــون لــهــم وصــفــات عشبية يــصــل سعر  مــدعــيــن 
فــي حين ال  الجنيهات،  مــن  آالف  إلــى بضعة  منها  الــواحــدة 

تتعدي الكلفة الفعلية لها المائة جنيه.
الــمــصــيــبــة أنـــنـــا كــنــا نــظــن حــتــى وقــــت قـــريـــب أن الــطــب 
الفقراء،  البسطاء،  الناس  أمــام  المتاح  البديل  هو  العشبي 
الذين ال يملكون تحمل كلفة العاج الطبي العلمي المعتاد، 
إلى طب جاذب للمشاهير واألغنياء  اليوم قد تحول  لنجده 
ــا يــضــع الــكــثــيــر مـــن عــامــات  ــذا مـ ــ والــمــقــتــدريــن مــــاديــــا، وهـ

االستفهام عند مناقشة هذه القضية الخطيرة. 
إن فوضى وعشوائية الطب العشبي أصبحت اليوم تضخ 
بسبب  العلم،  مدعين  النصابين  هــؤالء  جيوب  في  المايين 
األعشاب،  تجارة  مافيا  وراء  واللهث  الطبية،  الثقافة  انعدام 
الــســاح فــي جمهورية مصر  تــجــارة  تــفــوق فــي حجمها  الــتــي 
الــعــربــيــة كــمــا ذكـــر أحـــد الــمــحــلــلــيــن عــلــى أثـــر الــقــبــض على 
طبيب الكركمين الذي أظهر وبقوة خطورة هذه الممارسات 
وفاة  فجرتها حالة  والتي  السطح من جديد  على  العاجية 
بتعاطي  الطبيب  هـــذا  الـــذي نصحه  الــســكــري  مــرضــى  أحـــد 

الكركمين بدال من األنسولين.
الــدجــل الطبي تــحــول الــيــوم إلــى صـــداع مــزمــن، بــل إلى 
سرطان، له نتائج كارثية على مجتمعاتنا ورغم زيفه إال أنه 
يتمتع بشعبية جارفة، لذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء 
المصري بتشكيل لجنة عليا لمنح ترخيص إعان أي منتج 
تنظيم  بشأن   206 لقانون  إتماما  صحية  خدمات  أو  صحي 
إعان المنتجات والخدمات الصحية ليمثل خطوة إيجابية 

في طريق محاربة هذه الشعوذة األكاديمية.
ونحن في انتظار المزيد والمزيد من الخطوات في نفس 

االتجاه.

halakamal99@hotmail.comهالة كمال الدين

اأعطني زراعة.. 

�أعطك ح�ضارة
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وفي ظل رفع الكثير من القيود 
واإلجراءات االحترازية، وعودة الحياة إلى طبيعتها، يتساءل الكثير 
من الناس عن إمكانية وضع الخيم الرمضانية وإقامة الفعاليات، 
وفق االشتراطات الوقائية والسامة، في األحياء السكنية وغيرها.

أعطني زراعة.. أعطك حضارة:
بــن سلطان  زايــد  للشيخ  والمنسوبة  الــمــأثــورة  الــمــقــوالت  مــن 
ثــراه: )أعطني ثقافة وزراعــة.. أعطك حضارة  آل نهيان طيب اهلل 
وتنمية(.. ومن هذا المنطلق سارت دولة اإلمارات العربية المتحدة 
اإلنجازات  والزراعة، وحصاد  والثقافة  العمل  الشقيقة في مسيرة 

والتنمية والحضارة العصرية الرائدة. 
بــالــزراعــة جــاء  الــمــضــاعــف حــالــيــا  ولــعــل االهــتــمــام الخليجي 
باعتباره من مرتكزات األمن الغذائي، كما أن االهتمام بالتشجير 
يأتي من كونه مشاركة للجهود الدولية في حماية البيئة والتغييرات 
بمسألة  المنطقة  دول  مــن  العديد  بـــادرت  عليه  وبــنــاء  المناخية، 

التشجير.
الوطنية  الحملة  استمرار  واالعتزاز  الفخر  دواعــي  من  ولعله 
السمو  بــرعــايــة صــاحــبــة  ــِت خـــضـــراء«،  ــ »ُدمـ شــعــار  تــحــت  للتشجير 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد 
لتنمية  الوطنية  للمبادرة  االســتــشــاري  المجلس  رئيسة  المفدى 
القطاع الزراعي حفظها اهلل، انطاقا من الدعم العظيم من لدن 
الشخصية  ومتابعته  ــاه  ورعـ اهلل  حفظه  الجالة  صــاحــب  حــضــرة 

لسياسات واستراتيجيات التنمية الزراعية في الباد. 
وباألمس القريب وافق مجلس الوزراء على خطة التشجير في 
مملكة البحرين، والتي تهدف إلى مضاعفة عدد األشجار بحلول 
من  الحثيثة  والمتابعة  المستّمرة  للتوجيهات  تنفيذا   .2035 عام 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو   صاحب 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، بشأن التوسع في مشاريع 

التشجير بمختلف الشوارع والتقاطعات والمشاريع الحكومية.
إلــى  تــهــدف  أكـــد أن خــطــة التشجير  وكــــان وزيــــر األشـــغـــال قــد 
مضاعفة العدد الحالي لألشجار من 1.8 مليون شجرة إلى قرابة 
3.6 مايين شجرة بحلول عام 2035. وذلك تماشًيا مع التزامات 
تغير  بشأن  اإلطــاريــة  المتحدة  األمــم  باتفاقية  البحرين  مملكة 

.)COP26( المناخ
وأمام هذا االهتمام والرعاية والدعم والمتابعة الرفيعة، ثمة 
يتعلق بديمومة  إليها، خاصة غيما  واإلشــارة  تأكيدها،  أمور وجب 
المشروع الحضاري، وفائدته المرجوة للوطن، وانعكاس ذلك على 
البيئة والمناخ، وكذلك االقتصاد والتنمية والتوظيف، انطاقا من 
التوجيهات الملكية السامية، بأن كل الجهود الوطنية في مختلف 

المجاالت يجب أن تصب في صالح التنمية والوطن والمواطن.
الــيــوم، وفــي خضم  الــــوزارة  أن مــن واجـــب  وبــنــاء عليه، نعتقد 
أخــرى  أهــدافــا  فيه  تدمج  أن  الــحــضــاري،  المشروع  لتنفيذ  سعيها 
حيوية، ال تقل أهمية عن المنظر الجمالي والبيئي، وهو التوظيف 
ودعم المزارعين، وتكثيف البرامج النوعية للشباب في التشجير، 
الشوارع  للتشجير، ليس في  المحافظات  كل  تفعيل وتشجيع  مع 
ــزل.. والــــــوزارة قــــادرة عــلــى ذلــك،  ــنـ الــعــامــة، وإنــمــا فــي كــل بــيــت ومـ
وفق  ذلــك،  إلــى  أشــارت  التشجير  بحملة  الخاصة  واالستراتيجية 

المراحل المخطط لها. 
آخر السطر:

على الرغم من التعليمات الصحية الصادرة بشأن الصالونات 
العمالة  مــن  الكثير  أن  إال  وغــيــرهــا،  الــقــفــازات  ولــبــس  الــرجــالــيــة، 
اآلسيوية في الصالونات ال تلتزم بالتعليمات، وال ترتدي القفازات، 
ما يجعل يد الحاق تامس وجه الزبون مباشرة، ولك أن تتصور 
الــمــشــهــد غــيــر الــصــحــي، خــاصــة إذا كـــان الــحــاق يــشــرب سيجارة 
ورائحتها في يده و»يلغوص« فيها وجه الزبون.. وكان اهلل في عون 

الناس..!!

ــاء عــــــبــــــارة عــــــن ســلــســلــة  ــ ــضـ ــ ــفـ ــ حـــــديـــــث الـ
ــدوات يــســتــضــاف خــالــهــا الــخــبــراء والــعــلــمــاء  نــ
ــلــــوم األســـاســـيـــة  ــعــ والــمــهــتــمــيــن بـــالـــفـــضـــاء والــ
)العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات(، 
فــي مجال  إلـــى شخصيات صــاعــدة  بــاإلضــافــة 

علوم الفضاء.
لــمــهــنــدس مــعــمــاري تصميم  يــمــكــن  كــيــف 
مهمة بحثية في الفضاء؟ هذا الموضوع سيتم 
اســتــكــشــافــه فـــي الــجــلــســة الــثــانــيــة مـــن سلسلة 
من  واحـــدة  تعد  والــتــي   .2022 الفضاء  حــديــث 
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  مــبــادرات  أهــم 
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الجلسة الثانية من هذه السلسلة ستسلط 
الضوء على المهندس بدر الموله، والذي يحمل 
شـــهـــادات مــعــتــمــدة مـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
الهندسة  في  اإلدارة  مجاالت  في  للتكنولوجيا 
وهندسة مكوك الفضاء وهندسة الطيران، كما 
أنهى المهندس بدر دورة في الخيال المعماري 

عــلــى شغفه  بـــدر  سيعتمد  هــارفــارديــكــس.  مــن 
بــالــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة والـــعـــلـــوم واســتــكــشــاف 
كيفية  ليوضح  األفكار  مشاركة  وتعلم  الفضاء 

تصميم مهمة أبحاث فضائية.
الجدير بالذكر أن بعثات الفضاء تستكشف 
األرض وتوفر بيانات يستحيل الحصول عليها 
الدراسات  أن  المعلوم  فمن  أرضــي.  مرقاب  من 
الفضاء تحتاج  التي يتم إجراؤها في  العلمية 
إلى مجموعة من الخبرات المتنوعة إلنجازها، 
المحتملة  الــمــهــام  مـــن  مــتــزايــد  عـــدد  وهـــنـــاك 
نفسك  تتخيل  كنت  إذا  الــحــدوث.  تنتظر  التي 
مــن حيز  بــالــخــروج  مــا  يــوًمــا  يحلم  مستكشًفا 
هـــذا الــعــالــم األرضـــــي، فــســتــجــد هـــذه الجلسة 

مثيرة وممتعة.
تـــدعـــو الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء 
الـــطـــاب والــمــعــلــمــيــن ومــحــبــي الـــفـــضـــاء إلــى 
التي ستعقد الساعة 7  إلى الجلسة  االنضمام 

مساًء بتاريخ 2 مارس عبر منصة زوم.

لــلــمــشــاركــة فــي الـــمـــبـــادرات الــفــضــائــيــة، قم 
أو   NSSA.gov.bh إلـــى  الــدخــول  بتسجيل 
ابق على تواصل من خال منصة انستغرام عبر 

 .nssa_bh حسابنا

ه��ي��ئ��ة �ل��ف�����ض��اء ت��ن��ظ��م ن�����دوة ح����ول ح���دي���ث �ل��ف�����ض��اء

»اأخبار الخليج« تتابع مناق�صات تقرير المملكة االأول اأمام لجنة العهد الدولي للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية

�لبحري���ن توؤك���د: �لمجتم���ع �لبحريني قائ���م على �لتعاي����ش وال تمييز بي���ن �لمو�طنين
ت���وف���ي���ر ال�����ع�����اج ال���م���ج���ان���ي ل���ل���م���واط���ن���ي���ن وال���م���ق���ي���م���ي���ن خ������ال ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا

كتب أحمد عبداحلميد:
أكد السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المندوب الدائم لمملكة 
البحرين لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف أن المجتمع البحريني مجتمع 
منفتح قائم على قيم التعايش السلمي والتسامح واحترام اآلخر، مؤكدا أن 
المجتمع البحرين جبل على هذه الصفات وكان عنوانا حقيقيا لها، وعرف 
في  األخـــرى  المجتمعات  عــن  السمات  بهذه  وخصته  األزل،  قديم  منذ  بها 

المحيط الجغرافي.

اســــتــــعــــرض طـــلـــبـــة جـــامـــعـــة 
ــوم الــتــطــبــيــقــيــة الـــعـــاقـــات  ــلـ ــعـ الـ
الــثــنــائــيــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــة الــــمــــتــــحــــدة ضــمــن  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ والــ
 London Day لندن  فعاليات 
الـــجـــامـــعـــة  نـــظـــمـــتـــه  الـــــــذي  داي 
بــحــضــور رئــيــس مــجــلــس األمــنــاء 
الخاجة،  وهيب  الدكتور  األستاذ 
ورئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد، ونائب رئيس جامعة 
لندن ساوث بانك البروفيسور بول 
البريطاني  المركز  ومدير  إيفي، 
روز  ريتشارد  السيد  البحرين  في 
الــــذي قـــدم عــرضــًا حـــول الــمــركــز 
البريطاني بالبحرين وما يقدمه 
من خدمات، كما حضر الفعالية 
ــبـــة مـــــن كــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات  نـــخـ
ومنتسبي الجامعة وجامعة لندن 

ساوث بانك.
واشـــتـــمـــلـــت الـــفـــعـــالـــيـــة الــتــي 
تـــأتـــي بـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــــارة وفــد 
ــاوث بــانــك  ــ مـــن جــامــعــة لـــنـــدن سـ
طلبة  ألعــمــال  معرضًا  للجامعة 
وكــلــيــة  والــــعــــلــــوم،  اآلداب  كـــلـــيـــة 
ــعــــرض  ــتــ الـــــهـــــنـــــدســـــة، حــــيــــث اســ
ــعــــددة مــن  ــتــ ــــب مــ ــوانـ ــ الـــطـــلـــبـــة جـ
والعاقات  البريطانية،  الثقافة 
بــيــن مملكة  الــمــتــمــيــزة  الــثــنــائــيــة 
الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
خريجي  من  عــدد  استعرض  كما 
تخرجهم  مشاريع  الهندسة  كلية 
وقـــدمـــوا شـــرحـــًا عــنــهــا لــلــحــضــور، 
ــيـــث عـــكـــســـت هـــــذه الـــمـــشـــاريـــع  حـ
الكلية  مــخــرجــات  جـــودة  مستوى 
للطلبة،  تــقــدمــه  الــــذي  والـــدعـــم 
ــاء مــشــروعــات  ــى إنـــشـ ودفــعــهــم إلــ
ريـــاديـــة، كــمــا تــضــمــنــت الــفــعــالــيــة 

النسيم  مـــدرســـة  طــلــبــة  مــشــاركــة 
الدولية الذين حضروا الفعالية، 
الكلمات  مــن  مــجــمــوعــة  وقـــدمـــوا 

واألعمال أمام الحضور.
استضافة  الفعالية  وشــهــدت 
مــجــمــوعــة مـــن طــلــبــة وخــريــجــي 
ــي تـــطـــرح  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــنــــدســ ــهــ كـــلـــيـــة الــ
بــــرامــــج بـــريـــطـــانـــيـــة مــســتــضــافــة 
ــاوث بــانــك،  مـــن جــامــعــة لــنــدن ســ
حيث عرض الطلبة والخريجون 
الكلية،  فــي  الــدراســيــة  تجربتهم 
على  الجامعية  حياتهم  وتــأثــيــر 
ــاتــــهــــم، والــــمــــخــــرجــــات  ــيــ شــــخــــصــ
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــمـــكـــتـــســـبـــة مــن 

دراستهم في الكلية.
من جانبه أكد رئيس مجلس 
األمــنــاء األســتــاذ الــدكــتــور وهيب 
الخاجة أن الجامعة ال تألو جهدًا 
الطلبة  في سبيل تطوير مهارات 
تعليم  عــلــى  وضـــمـــان حــصــولــهــم 

عال ذي جودة من خال التركيز 
الــمــهــاريــة  الــجــوانــب  تنمية  عــلــى 
ــهــــم وربـــطـــهـــا  ــديــ واإلبــــــداعــــــيــــــة لــ
لمساعدتهم  النظرية  بدراستهم 
ــة االنـــــــخـــــــراط فــي  ــولــ ــهــ ــلــــى ســ عــ
الخبرات  وإكسابهم  العمل  ســوق 
الكافية لذلك، مؤكدًا أن الجامعة 
تحرص وتكرس ُجلَّ جهودها في 
تخريج طلبة متميزين من خال 
ــة الــتــي  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ خــطــتــهــا االسـ
تــــواكــــب مـــتـــغـــيـــرات الـــعـــصـــر عــلــى 
والــعــربــيــة  المحلية  الــمــســتــويــات 
والــــعــــالــــمــــيــــة، مــــشــــيــــرًا إلـــــــى أن 
األنشطة  يدعم  األمــنــاء  مجلس 
للطلبة  الامنهجية  والفعاليات 
تــطــويــر شخصية  فـــي  ألهــمــيــتــهــا 
بما  والعلمية  الذهنية  الــطــالــب 
ــارات الــتــفــكــيــر  ــهــ تــكــســبــهــم مـــن مــ
واالتصال  والتنفيذ  والتخطيط 
والـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي مــــن خـــال 

الــمــشــاريــع الــتــي يــقــدمــونــهــا في 
هذه الفعاليات.

ــه، أعــــــــرب رئـــيـــس  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
غسان  الدكتور  األستاذ  الجامعة 
ــه بــالــمــســتــوى  ــادتـ ــعـ عــــــواد عــــن سـ
وإبداعات  ومواهب  العالي ألفكار 
فلسفة  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  الــطــلــبــة، 
ــلــــى تــنــمــيــة  ــوم عــ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــعــ ــامــ الــــجــ
الطلبة  لـــدى  واالبـــتـــكـــار  اإلبـــــداع 
خاقة  جامعية  بيئة  توفير  عبر 
مبنية على اإلبداع والتفاعل من 
الوطنية  المعايير  اعتماد  خال 
والدولية لجودة التعليم وتطوير 
يتناسب  بما  والمناهج  الخطط 
التعليم  مــجــلــس  مــتــطــلــبــات  مـــع 
الــعــالــي ويـــتـــاءم مـــع الــتــطــورات 
الـــعـــالـــمـــيـــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي 
والدولي لتسهم في تنمية وخلق 

أجيال واعية. 

طلبة جامعة �لعلوم �لتطبيقية ي�ضتعر�ضون �لعالقات �لثنائية
د�ي لندن  فعاليات  �ضمن  �لمتحدة  و�لمملكة  �لبحرين  بين 

} د. وليد المانع. } محسن الغريري.} د. عبدالجبار الطيب.} السفير يوسف عبدالكريم بوجيري.

�لبحريني �لوف���د  ب�ض���فافية وو�ض���وح  ت�ض���يد  منظم���ات حقوقية 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16046/pdf/1-Supplime/16046.pdf?fixed7567
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286654
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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ا�ستثمار القطاعات االنتاجية لت�سريع وترية اإدماج املواطنني يف �سوق العمل .. حميدان: 

31 األف مواطن امل�ستفيدين من التاأمني �سد التعطل خالل 2021
الجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  اأكد 

جميل بن حممد علي حميدان اأن التعديالت 

التي طراأت على قانون التاأمني �ضد التعطل 

 2006 ل�ضنة   78 رقم  بقانون  ال�ضادر 

العمل  وزارة  ملرئيات  م�ضتجيبة  جاءت 

املتطلبات  ملواكبة  الجتماعية  والتنمية 

القت�ضادية للمواطنني الباحثني عن عمل، 

وكذلك مرئياتها ب�ضاأن اإ�ضافة بند جديد يف 

الدعم  ل�ضرف  التعطل  التاأمني �ضد  قانون 

جائحة  من  املت�ضررة  للقطاعات  املايل 

ل�ضتحقاق  �ضوابط  و�ضع  مت  اإذ  كورونا، 

الدعم املايل لدفع اأجور العمال البحرينيني 

يف تلك املن�ضاآت، وهو ما اأ�ضهم يف حمايتهم 

وا�ضتقرارهم وظيفًيا يف 12 قطاًعا. 

واأ�ضار حميدان اإىل اأن عدد امل�ضتفيدين 

بلغ  التعطل  �ضد  التاأمني  نظام  من 

 ،2021 العام  يف  م�ضتفيًدا   )31099(

موؤكًدا انه مل يتم وقف اإعانة التعطل عن اأي 

ال�ضتحقاق  �ضروط  عليه  تنطبق  م�ضتحق 

مبا يتوافق مع قانون التاأمني �ضد التعطل. 

انح�ضار  ومع  اأنه  اإىل  حميدان  ولفت 

التعايف  خطة  واإطالق  اجلائحة، 

لدورانه  القت�ضاد  وا�ضتعادة  القت�ضادي 

نحو  تتجه  التوقعات  فاإن  الطبيعي، 

ب�ضكل  القت�ضادية  احلركة  انعكا�ضات 

حركة  وتن�ضيط  تعزيز  على  ايجابي 

م�ضرًيا  ال�ضابق،  من  اأكرب  ب�ضكل  التوظيف 

اإىل اأن الوزاة تتابع عن كثب اخلطط التي 

تعلن عنها القطاعات النتاجية والتي من 

املتوقع اأن ت�ضهد منًوا خالل الفرتة القادمة، 

موؤكًدا اأن الوزارة �ضوف ت�ضتثمر هذا النمو 

ل�ضتقطاب املزيد من الوظائف، والتن�ضيق 

ل�ضالح  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مع 

دعم حركة التوظيف والتاأهيل للمواطنني.

وحدة التحقيق اخلا�سة تنظم موؤمتًرا 

اإقليمًيا حول حماية حقوق االإن�سان

ف�ضل  بن  علي  الدكتور  العام  النائب  رعاية  حتت 

مع  بالتعاون  اخلا�ضة،  التحقيق  وحدة  تنظم  البوعينني، 

برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومعهد الدرا�ضات الق�ضائية 

والقانونية، موؤمترا اإقليميا �ضباح اليوم الأحد املوافق 27 

)الدور  عنوان  حتت  املرئي،  الت�ضال  تقنية  عرب  فرباير، 

وتعزيز  حماية  يف  الوطنية  والآليات  لالأجهزة  الفاعل 

حقوق الإن�ضان(، وذلك مبنا�ضبة مرور ع�ضر �ضنوات على 

امل�ضتقلة  الق�ضائية  اجلهة  اخلا�ضة  التحقيق  وحدة  اإن�ضاء 

التي اكتمل بها عقد الآليات الوطنية املعنية بحماية حقوق 

الإن�ضان يف منظومة العدالة اجلنائية.

البحرين تدين اإطالق امليلي�سيات احلوثية 

ة« جتاه جازان االإرهابية »م�سريرّ

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين اإطالق امليلي�ضيات 

ة  احلوثية الإرهابية من مطار �ضنعاء الدويل طائرة م�ضريرّ

العربية  باململكة  جازان  يف  اجلديني  قرية  جتاه  مفخخة 

ال�ضعودية ال�ضقيقة، يف اعتداء اآثم ي�ضتهدف حياة املدنيني 

الأبرياء والأعيان املدنية.

مع  البحرين  مملكة  وقوف  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

تتخذه من  ملا  ال�ضقيقة ودعمها  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

وحماية  وا�ضتقرارها  اأمنها  على  للحفاظ  اأمنية  اإجراءات 

اأرا�ضيها، داعية املجتمع الدويل ملمار�ضة ال�ضغط على هذه 

املنافية  العتداءات  للتوقف عن هذه  الرهابية  امليلي�ضيات 

للقانون الدويل الإن�ضاين.

املوؤيد يبحث مع جامعة كامربيدج

التعاون يف البحوث والدرا�سات ال�سبابية

ال�ضباب  �ضوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  عقد 

الدكتور �ضاميون لريماونت مدير  والريا�ضة اجتماعا مع 

كامربيدج،  جامعة  يف  الأعمال  اإدارة  ماج�ضتري  برنامج 

وذلك عرب تقنية الت�ضال املرئي عن بعد.

ويف بداية اللقاء رحب اأمين بن توفيق املوؤيد بالدكتور 

للجامعة  العريق  بالتاريخ  م�ضيدا  لريماونت،  �ضاميون 

والدور املهم الذي تقوم به على امل�ضتوى التعليمي والبحثي، 

موؤكدا اأهمية التعاون بني وزارة �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة 

جامعة كامربيدج فيما يتعلق باجلانب ال�ضبابي.

من جانبه، اأ�ضاد الدكتور �ضاميون لريماونت باحلركة 

ال�ضبابية يف مملكة البحرين وما حققته من جناحات كبرية 

على الأ�ضعدة كافة، م�ضيدا يف ذات الوقت بال�ضمعة الطيبة 

التي تتمتع بها احلركة التعليمية يف مملكة البحرين وما 

حققته من جناحات واإجنازات متميزة.

وخالل اللقاء بحث وزير �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة مع 

ال�ضبابي  املجال  يف  التعاون  لريماونت  �ضاميون  الدكتور 

البحوث  جمالت  يف  اجلامعة  خربات  من  وال�ضتفادة 

والدرا�ضات وا�ضتخال�ص النتائج.

»االإ�سكان« تطلع وفًدا من موظفي الكونغر�س

االأمريكي على منوذج حديث من الوحدات ال�سكنية

والنواب  ال�ضيوخ  جمل�ضي  موظفي  من  وفد  قام 

بالوليات املتحدة الأمريكية ال�ضديقة بزيارة اإىل م�ضروع 

البحرين،  ململكة  زيارته  اإطار  يف  وذلك  �ضلمان،  مدينة 

اإدارة  مدير  ر�ضدان  حممد  املهند�ص  ا�ضتقبالهم  يف  وكان 

اإن�ضاء و�ضيانة امل�ضاريع الإ�ضكانية بوزارة الإ�ضكان. 

من  حديث  منوذج  على  الوفد  اطلع  الزيارة  وخالل 

املخ�ض�ضة  واملواقع  �ضلمان  مبدينة  ال�ضكنية  الوحدات 

جميع  على  الإجابة  ومتت  للمقيمني،  متنف�ص  لتكون 

ا�ضتف�ضاراتهم مبا يتعلق بجودة املدن وم�ضاحاتها وبداية 

املنا�ضبة  الإ�ضكانية  احللول  وتقدمي  العمرانية  النه�ضة 

الفئات، م�ضيدين مب�ضتوى الوحدات  للمواطنني مبختلف 

وال�ضكل  امل�ضاحة  حيث  من  �ضلمان  مبدينة  ال�ضكنية 

اإىل  املختلفة،  واملرافق  باملدينة  احلياة  وجودة  الهند�ضي 

جانب ابداء اعجابهم بتميز احلكومة البحرينية من خالل 

املواطنني  من  �ضريحة  لأكرب  الإ�ضكانية  اخلدمات  تقدمي 

للجميع  ت�ضمن  خمتلفة  حلول  �ضمن  مي�ضر،  وب�ضكل 

ال�ضتقرار الأ�ضري.

اأع�ضاء الوفد على مناذج للبيوت احلديثة  كما اطلع 

التطور  مع  ومتالئم  ع�ضري  باأ�ضلوب  ت�ضييدها  مت  التي 

�ضيا�ضة  �ضمن  وذلك  اململكة،  ت�ضهده  الذي  العمراين 

وكذلك  باملدن  للقاطنني  ال�ضتقرار  توفري  يف  »الإ�ضكان« 

التاأكيد على اأهمية توفري مقومات جودة احلياة.

اإدارة  وخالل اللقاء قدم املهند�ص حممد ر�ضدان مدير 

مف�ضالً حول  الإ�ضكانية عر�ضاً  امل�ضاريع  اإن�ضاء و�ضيانة 

اأهم امل�ضاريع الإ�ضكانية واملدن احلديثة مبملكة البحرين، 

م�ضيدا بعمق العالقات بني البلدين ال�ضديقني. 

ويف ختام اجلولة وجه اأع�ضاء وفد موظفي جمل�ضي 

على  الإ�ضكان  لوزارة  ال�ضكر  الأمريكي  وال�ضيوخ  النواب 

هذه ال�ضت�ضافة، م�ضيدين بامل�ضتوى املتطور الذي و�ضلت 

اإليه امل�ضاريع العمرانية يف البحرين وموؤكدين حر�ضهم 

البلدين  بني  والتجارب  والزيارات  اخلربات  تبادل  على 

ال�ضديقني.

الهاجري ت�سارك يف اأعمال اجتماع اللجنة

الفنية اال�ست�سارية ملجل�س وزراء ال�سحة العرب

 )56( العادية  الدورة  لعقد  ال�ضتعدادات  اإطار  يف 

مرمي  الدكتورة  �ضاركت  العرب،  ال�ضحة  وزراء  ملجل�ص 

يف  العامة  لل�ضحة  امل�ضاعد  الوكيل  الهاجري  اإبراهيم 

ال�ضت�ضارية  الفنية  للجنة  ع�ضر  احلادي  الجتماع  اأعمال 

الأمانة  مبقر  عقد  والذي  العرب،  ال�ضحة  وزراء  ملجل�ص 

العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة، مب�ضاركة الوفود 

فرباير   24  –  23 من  الفرتة  خالل  الأع�ضاء  الدول  من 

2022م.

التي  املو�ضوعات  الجتماع،  يف  امل�ضاركون  وناق�ص 

ال�ضحة  وزراء  ملجل�ص  التنفيذي  املكتب  على  �ضتعر�ص 

العرب بح�ضور وزراء ال�ضحة الأع�ضاء يف املكتب، والذي 

جدول  اإعداد  يتم  ثم  ومن   ،)56( العادية  الدورة  ي�ضبق 

الأعمال ملجل�ص وزراء ال�ضحة العرب واملزمع عقده يف 17 

مار�ص 2022.

توفيق اأو�ساع ملفات التنفيذ القائمة يبداأ من 17 مار�س القادم

وزير العدل ي�سدر ع�سرة قرارات لتطبيق قانون التنفيذ اجلديد

القانون اجلديد ب�ضاأن  اإطار تطبيق  يف 

اآل  علي  بن  خالد  ال�ضيخ  اأ�ضدر  التنفيذ، 

الإ�ضالمية  وال�ضوؤون  العدل  وزير  خليفة 

الأعلى  املجل�ص  موافقة  وبعد  والأوقاف، 

للق�ضاء، ع�ضرة قرارات تتعلق بتحديد اآلية 

قبل  القائمة  التنفيذ  ملفات  اأو�ضاع  توفيق 

�ضريان اأحكام القانون اجلديد، وا�ضرتاطات 

واإجراءات  بالوفاء،  �ضده  املنفذ  اإخطار 

طلب تنفيذ ال�ضندات التنفيذية والتظلم من 

التقدم  واإجراءات  التنفيذ،  قا�ضي  قرارات 

بطلب الوفاء بالدين حمل ال�ضند التنفيذي.

العدل  وزير  قرارات  �ضملت  وكذلك 

احلجز  بكيفية  املتعلقة  القواعد  حتديد 

املنفذ �ضده وبيعها وتوزيع  منقولت  على 

العقارات  على  واحلجز  البيع،  ح�ضيلة 

وحتديد  البيع،  ح�ضيلة  وتوزيع  وبيعها 

وكذلك  العيني،  التنفيذ  واإجراءات  قواعد 

الئتماين  ال�ضجل  على  التاأ�ضري  اإجراءات 

اإىل القرارين ب�ضاأن  للمنفذ �ضده، بالإ�ضافة 

تنظيم مزاولة ن�ضاط املنفذ اخلا�ص والذي 

مت اإ�ضدارهما يف وقت �ضابق.

التنفيذ  ملفات  اأو�ضاع  توفيق  وحول 

الإجراءات  ال�ضلة  القرار ذات  القائمة، حدد 

التنظيمية لذلك، والذي يبداأ تطبيقه ابتداًء 

من 17 مار�ص 2022، وجاء فيه ا�ضتمرار 

اأحكام  ظل  يف  اتخذت  التي  الإجراءات 

القائمة  التنفيذ  ملفات  يف  ال�ضابق  القانون 

مبا يف ذلك طلبات بيع العقارات واملنقولت 

التي مت البدء فيها.

اأنه  الإطار،  هذا  يف  القرار  وت�ضمن 

عن  التنفيذ  اإر�ضاد حمكمة  له  للمنفذ  ميكن 

ملبا�ضرة  �ضده  للمنفذ  مملوكة  اأموال  اأي 

املنفذ  ارتاأى  حال  يف  وذلك  عليها،  التنفيذ 

مبوجب  املتخذة  احلجز  اإجراءات  اأن  له 

ال�ضابق مل ت�ضمل كافة احلجوزات  القانون 

)النقدية،  �ضده  املنفذ  اأموال  على  املطلوبة 

العينية، العقارية وغريها(، كما يجب على 

الأو�ضاع  توفيق  فرتة  خالل  �ضده  املنفذ 

تقدمي اف�ضاًحا كاماًل عن جميع اأمواله وفًقا 

ملتطلبات القانون اجلديد. 

اخلا�ضة  القائمة  لالأوامر  وبالن�ضبة 

تبًعا  فاإنه  ال�ضفر،  من  �ضدهم  املنفذ  مبنع 

�ضت�ضري  ال�ضاأن،  بهذا  ال�ضادر  للقرار 

الإجرائية  والقواعد  اجلديدة  املُدد  عليها 

املن�ضو�ص عليها يف قانون التنفيذ اجلديد 

 17 يف  اأحكامه  �ضريان  تاريخ  من  بدًءا 

مار�ص 2022.

لتوفيق  املقررة  لالإجراءات  وطبًقا 

التنفيذ  طلبات  اإحالة  �ضيتم  الأو�ضاع، 

�ضيتم  التي  املالية  املوؤ�ض�ضات  مواجهة  يف 

حتديدها مبوجب قرار اىل م�ضرف البحرين 

طبًقا  التنفيذ  اإجراءات  ملبا�ضرة  املركزي 

الذي  والقرار  امل�ضرف،  قانون  لأحكام 

�ضي�ضدر يف هذا ال�ضاأن.

الإجراءات  القرارات  نظمت  ذلك،  اإىل 

التي يتعنيرّ على املنفذ له اأو املنفذ اخلا�ص 

اتباعها لإخطار املنفذ �ضده بالوفاء بالدين 

املطالب به والذي يجب اأن يكون لحًقا على 

نهاية احلكم اأو وفًقا لل�ضند التنفيذي، ويتم 

اأو بخطاب  الإلكرتونية  بالو�ضائل  الإخطار 

الإجراءات  وكذلك  الو�ضول،  بعلم  م�ضجل 

طلب  تقدمي  يف  ذلك  بعد  اتباعها  الواجب 

التنفيذ عرب خدمة »فتح ملف تنفيذ« املتاحة 

عرب البوابة الوطنية للحكومة الإلكرتونية 

.www.bahrain.bh
وبيرّنت اأن قرار التنفيذ العيني �ضي�ضدر 

تلقائًيا من تاريخ اعتماد طلب التنفيذ، فاإذا 

كان احلكم بالإخالء اأو الطرد اأو الإزالة اأو 

اإ�ضدار م�ضتند وغريها، توىل املنفذ اخلا�ص 

اللجوء  وميكنه  التنفيذ  اإجراءات  مبا�ضرة 

اأمر  ل�ضت�ضدار  التنفيذ  حمكمة  قا�ضي  اإىل 

با�ضتعمال القوة اجلربية عند القت�ضاء.

القرارات  نظمت  فقد  اآخر،  جانب  من 

العقارات  على  احلجز  واإجراءات  قواعد 

فتح  ا�ضتكمال  بعد  اإذ  وبيعها،  واملنقولت 

اإجراءات  �ضُتفعل  واعتماده  التنفيذ  ملف 

احلجز على عقارات ومنقولت املنفذ �ضده 

حمددة  اإجرائية  ملُدد  طبًقا  مبا�ضر  ب�ضكل 

ال�ضند  يف  الثابتة  املطالبة  بقيمة  مرتبطة 

ي�ضتلزم  ثم  ومن  التنفيذ،  حمل  التنفيذي 

خا�ص  مبنفذ  ال�ضتعانة  له  للمنفذ  الأمر 

للقيام بالإجراءات التي تلي حجز ممتلكات 

املنفذ �ضده والتي تت�ضمن حت�ضريها للبيع 

ابتداًء من التاأ�ضري عليها وجردها وتثمينها 

موافقة  بعد  بيعها  اإجراءات  يف  وال�ضري 

التي  بالطريقة  للبيع  وعر�ضها  املحكمة 

تقررها املحكمة وتوزيع ح�ضيلة البيع.

ميكن  العدل،  وزير  لقرارات  ووفًقا 

للمنفذ �ضده املبادرة مبا�ضرة بالوفاء بالدين 

لتخاذ  جتنًبا  كامالً  التنفيذي  ال�ضند  حمل 

اإذ  مواجهته،  يف  جربية  تنفيذية  اإجراءات 

ب�ضكل  تنفيذ  ملف  فتح  �ضده  للمنفذ  اأجاز 

مبا�ضر بالو�ضائل الإلكرتونية لتنفيذ احلكم 

ق�ضى  قد  احلكم  كان  �ضواء  �ضده،  ال�ضادر 

باأداء  تكليفه  اأو  باإلزامه بتعوي�ضات نقدية 

م�ضتندات  اأو  منقولت  كت�ضليم  معنيرّ  عمل 

اأو نحوها من �ضور التنفيذ العيني، وذلك 

الفوري  الإيداع  اأو  الكامل  ال�ضداد  �ضريطة 

عند تقدميه طلب فتح امللف. 

اإمكانية  اإتاحة  فقد مت  ذلك،  اىل  اإ�ضافة 

تقدمي طلبات التظلم من الإجراءات املتعلقة 

وتوزيع  البيع  ر�ضو  قرارات  ومن  باحلجز 

يكون  والتي  الق�ضائية  وامل�ضاريف  املبالغ 

قا�ضي  من  م�ضبب  قرار  فيها مبوجب  البت 

بالو�ضائل  املتظلم  وُيعلن  التنفيذ،  حمكمة 

املعتمدة مبا يف ذلك الو�ضائل الإلكرتونية، 

قابلة  ال�ضادرة  القرارات  كافة  وتكون 

طبًقا  الكربى  املحكمة  اأمام  لال�ضتئناف 

عليها يف  املن�ضو�ص  والإجراءات  لالأ�ضباب 

القانون.

توقف  عدم  القرارات  اأكدت  كما 

املنفذ  مواجهة  يف  املتخذة  الإجراءات 

يف  اإل  وال�ضركات،  الأفراد  من  �ضدهم 

بالن�ضبة  للدين  كاملة  ت�ضوية  تقدمي  حال 

لالأفراد وال�ضخ�ضيات العتبارية من دون 

املالية،  واملوؤ�ض�ضات  التجارية  ال�ضركات 

عن  اف�ضاح  التجارية  ال�ضركات  تقدمي  اأو 

عجز  يفيد  باإقرار  مقروًنا  املايل  الو�ضع 

ال�ضركة عن ال�ضداد مع رفع دعوى تنظيم 

املخت�ضة،  املحكمة  اأمام  اإفال�ص  واإعادة 

افتتاح  على  املحكمة  موافقة  ب�ضرط 

اإجراءات الإفال�ص فيها.

وزير العدل

وزير العمل
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�شفري البحرين لدى بلجيكا ي�شارك 

باجتماع جمل�س ال�شفراء العرب

�سارك �سفري مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا عبداهلل 

بن في�سل بن جرب الدو�سري يف الجتماع الدوري ملجل�س 

الت�سال  عرب  عقد  الذي  بروك�سل  يف  العرب  ال�سفراء 

�سفرية  املجايل  �سطام  �سجى  برئا�سة  املرئي،  الإلكرتوين 

بلجيكا  مملكة  لدى  ال�سقيقة  الها�سمية  الأردنية  اململكة 

عبداحلميد  ال�سفري  وبح�سور  احلالية،  الدورة  رئي�س 

زهاين رئي�س بعثة جامعة الدول العربية يف بروك�سل.

املوا�سيع  من  عدد  مناق�سة  الجتماع  خالل  ومت 

والق�سايا املدرجة على جدول اأعمال املجل�س وجهود الأمني 

العام وجامعة الدول العربية، واأبرز امل�ستجدات الإقليمية 

والدولية ذات الرتباط بعمل اجلامعة.

القادة  قمة  بنجاح  العرب  ال�سفراء  جمل�س  اأ�ساد  كما 

الأفريقية-الأوروبية ال�ساد�سة املنعقدة يف بروك�سل خالل 

املجل�س  اإىل 18 فرباير 2022، واجتماع  الفرتة من 17 

التعاون  ملجل�س  والع�سرين  ال�ساد�س  امل�سرتك  الوزاري 

املنعقد يف 21  الأوروبي  العربية والحتاد  لدول اخلليج 

ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  املثمر يف  والتقدم  فرباير 2022، 

لتطوير  الرامي  امل�سرتك 2027-2022  العمل  وبرنامج 

التعاون يف خمتلف املجالت والإ�سهام يف حتقيق امل�سالح 

امل�سرتكة واحلفاظ على الأمن الإقليمي والعاملي.

رئي�س اجلمارك ي�شيد

بعمق العالقات مع اأذربيجان

ا�ستقبل رئي�س اجلمارك ال�سيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة، 

اأذربيجان  جمهورية  �سفري  عبدالالييف  �ساهني  ال�سفري 

املعتمد لدى مملكة البحرين. 

بال�سفري  اجلمارك  رئي�س  رحب  اللقاء،  م�ستهل  ويف 

التي  ال�سداقة  عالقات  بعمق  م�سيًدا  عبدالالييف،  �ساهني 

تربط بني مملكة البحرين وجمهورية اأذربيجان.

ذات  املو�سوعات  من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

الهتمام امل�سرتك يف املجال اجلمركي و�سبل تعزيز التعاون 

والتن�سيق امل�ستمر مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة.

من جهته، اأعرب �سفري جمهورية اأذربيجان عن �سكره 

وتقديره لرئي�س اجلمارك، لفتا اإىل اأهمية ا�ستمرار تعزيز 

كل اأوجه التعاون بني البلدين ال�سديقني.

ا�شتكماالً ملعايري برنامج املدن ال�شحية

حمافظ املحرق يزور مركز البحرين لالأورام مب�شت�شفى امللك حمد 
معايري  تنفيذ  ملتطلبات  ا�ستكمالً 

ملنظمة  التابع  ال�سحية  املدن  برنامج 

املحافظة  تعمل  والتي  العاملية،  ال�سحة 

بن  عي�سى  بن  �سلمان  زار  حتقيقها،  على 

املحرق  حمافظة  حمافظ  املناعي  هندي 

امللك  مب�ست�سفى  لالأورام  البحرين  مركز 

حمد اجلامعي.

و�سوله  لدى  ا�ستقباله  يف  وكان 

العميد  اجلامعي  حمد  امللك  مل�ست�سفى 

ا�ست�ساري  بروفي�سور ه�سام يو�سف علي 

الأنف والأذن واحلنجرة، بح�سور العميد 

حمافظ  نائب  اجلريان  خليفة  بن  عبداهلل 

حمافظة املحرق، والكادر الإداري والطبي 

املرافق �سمن جلنة  والفريق  بامل�ست�سفى، 

برنامج املدن ال�سحية يف حمافظة املحرق.

ه�سام  بروفي�سور  العميد  ورحب 

املحافظ  ونائب  باملحافظ  علي  يو�سف 

عن  اإيجاز  تقدمي  مت  اإذ  املرافق،  والفريق 

م�ست�سفى  يقدمها  التي  الطبية  اخلدمات 

البحرين  ومركز  اجلامعي  حمد  امللك 

فريق  �سمن  الفعال  ودورهم  لالأورام 

مع  كورونا،  فريو�س  ملكافحة  البحرين 

عر�س فيلم يوثق اأبرز ما مت اإجنازه خالل 

الفرتة املا�سية.

بن  عبداهلل  العميد  قدم  جانبه،  من 

املدن  برنامج  عن  نبذة  اجلريان  خليفة 

ال�سحية ودور حمافظة املحرق يف تطبيق 

بجولة  املحافظ  قام  ذلك  بعد  معايريه. 

البحرين  مركز  على  لالطالع  ميدانية 

جتهيزات  من  يحتويه  وما  لالأورام 

حديثة، بالإ�سافة اإىل التعرف اإىل خمتلف 

واملختربات  والأجنحة  الطبية  الأق�سام 

امل�ستخدمة  التقنيات  من  ت�سمنته  وما 

لتلبية  املقدمة  ال�سحية  واخلدمات  فيه 

مواطني  جلميع  ال�سحية  الحتياجات 

اأثناء  ويف  البحرين،  مملكة  ومقيمي 

ال�سيدلية  نظام  على  الطالع  مت  اجلولة 

الفريد من نوعه يف املنطقة  الذكية  الآلية 

وذات القدرات وامل�ستويات العالية عاملًيا.

ويف ختام الزيارة، اأبدى املحافظ عن 

اإعجابه وتقديره مبا يقدمه م�ست�سفى امللك 

لالأورام  البحرين  ومركز  اجلامعي  حمد 

من خدمات طبية متميزة وتوافر الأجهزة 

على  مثنًيا  عامليا،  واملتطورة  احلديثة 

م�ست�سفى  اأو�سل  الذي  املميز  امل�ستوى 

املراكز  م�ساف  اإىل  اجلامعي  حمد  امللك 

عن  معرًبا  املنطقة،  يف  املتقدمة  الطبية 

ال�سرح  هذا  مثل  بوجود  واعتزازه  فخره 

الغايل  ال�سم  يحمل  الذي  الكبري  الطبي 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  البالد  لعاهل 

اآل خليفة يف حمافظة املحرق،  بن عي�سى 

بامل�ست�سفى  العاملني  �سكره جلميع  مقدًما 

على جهودهم العظيمة يف خدمة مملكتنا 

الغالية.

نعمل على اإيجاد م�قع بديل للتّجار يك�ن م�ؤقًتا فرتة االإن�شاءات.. خلف:

تط�ير �ش�ق جدحف�س يف مراحل الت�شاميم التف�شيلية

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  اأكد 

وزارة  اأن  خلف  عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  العمراين 

تويل  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال 

اأهمية كبرية لتطوير الأ�سواق يف خمتلف مناطق مملكة 

اأهمية  ي�سكل  الذي  جدحف�س  �سوق  فيها  مبا  البحرين، 

كبرية على م�ستوى احلركة التجارية واخلدماتية. 

تاأتي  جدحف�س  ل�سوق  التطوير  اأعمال  اأن  اأكد  كما 

بناء على توجيهات من احلكومة املوقرة برئا�سة �ساحب 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

مرحلة  يف  جدحف�س  �سوق  م�سروع  اأن  واأو�سح 

الت�ساميم التف�سيلية، موؤكدا يف الوقت ذاته ر�سد ميزانية 

امل�سروع واأن امل�سروع �سيقام على م�ساحة 2042 مرتا 

اإيجاد  على  تعمل  حاليا  الوزارة  اأن  اىل  م�سريا  مربعا، 

التطوير  اأعمال  لفرتة  ال�سوق  لتجار  موؤقت  بديل  موقع 

والإن�ساءات. 

اجلهات  بع�س  مع  بالتن�سيق  حاليا  »نعمل  وقال: 

لفرتة  موؤقتا  يكون  ال�سوق  لتجار  بديل  موقع  لإيجاد 

اأعمال التطوير والإن�ساءات ل�سوق جدحف�س، اإذ ل ميكن 

م�ساحلهم  تتعطل  لكيال  بديلة  اأر�س  دون  التجار  ترك 

وجتارتهم«.

جدحف�س  ل�سوق  تطويرية  اأعمال  اأي  »اأن  وتابع 

م�سلحة  على  احلفاظ  اأهمها  مرتكزات  عدة  من  �ستنطلق 

للمواطنني،  خدمات  من  ال�سوق  هذا  يقدمه  وما  التجار 

كما اأن اأعمال التطوير �ستكون وفق مرئيات م�سرتكة من 

قبل التجار واحلكومة، والعمل على احلفاظ على الهوية 

ال�سعبية واخلدماتية لهذا ال�سوق«.

ال�سعبي  جدحف�س  �سوق  »ي�سكل  خلف:  واأ�ساف 

لدى  جميلة  ذاكرة  من  ميثله  ملا  لنا  بالن�سبة  اأهمية 

من  وهو  عموما،  واخلليجيني  خ�سو�سا  البحرينيني 

ال�سواق الذي و�سعت )البلديات( خطة متكاملة من اجل 

تطوير واحلفاظ عليه«، موؤكدا ان تطوير ال�سوق �سي�سم 

وحمال  اللحوم  لبيع  حمال  من  ال�سوق  متطلبات  جميع 

لبيع الأ�سماك وحمال للخ�سروات، وكذلك حمال خا�سة 

لبيع املنتجات البحرينية«.

ال�ساد�سة يف  الدائرة  لقائه ع�سو  اأثناء  ذلك يف  جاء 

حمافظة العا�سمة النائب مع�سومة عبدالرحيم، اإذ ح�سر 

ال�سيخ  املهند�س  البلديات  ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  اللقاء 

يف  للطرق  امل�ساعد  والوكيل  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  حممد 

عام  عبداللطيف، ومدير  كاظم  املهند�س  الأ�سغال  �سوؤون 

اأمانة العا�سمة املهند�س حممد �سعد ال�سهلي، ومدير اإدارة 

�سوؤون املجال�س البلدية ال�سيد حممود ال�سيباين. 

مع�سومة  النائب  مع  خلف  الوزير  بحث  وقد 

الدائرة  يف  اخلدمية  املوا�سيع  من  عددا  عبدالرحيم 

�سوارع  تطوير  منها  العا�سمة،  حمافظة  يف  ال�ساد�سة 

الوزارة  اأن  اىل  م�سريا  القدمي،  وبالد  جدحف�س  منطقتي 

ومنها  املناطق،  تلك  يف  ال�سوارع  خمطط  على  تعمل 

فتح �سارع من م�ست�سفى جدحف�س اىل �سارع ط�سان ملا 

وحاجة  املنطقة  تلك  يف  اأهمية  من  امل�ست�سفى  ميثله  لها 

املفتوحة  بال�سوارع  يربطه  �سارع  وجود  اىل  امل�ست�سفى 

للطوارئ. 

من جهتها، اأ�سادت النائب مع�سومة عبد الرحيم بدور 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة 

يف تقدمي اخلدمات للمواطنني و�سرعة ا�ستجابتها ملطالب 

الأهايل، والدور الكبري الذي تقوم به يف هذا الإطار. 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  بتكرمي  النائب  قامت  كما 

البلديات والتخطيط العمراين املهند�س ع�سام بن عبداهلل 

اأتقدم  اأن  اليوم  »ي�سعدين  املنا�سبة:  بهذه  وقالت  خلف، 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  اىل  اجلزيل  بال�سكر 

النواب،  مع  الكبري  تعاونه  على  العمراين  والتخطيط 

وممثلي ال�سعب، كما ي�سعدين اأن اأ�سيد بالدور الكبري الذي 

يقوم به الوزير والفريق العامل معه من وكالء ووكالء 

م�ساعدين ومديرين عامني وم�سوؤولني يف الوزارة«.

وتابعت »وجدنا يف وزارة الأ�سغال والبلديات وعرب 

م�سوؤوليها وعلى راأ�سهم الوزير كل التعاون وال�ستجابة 

مع  امليدان  يف  دائما  وجدناهم  كما  الأهايل،  مطالب  مع 

اإخال�س وتفان،  بكل  واأعمالهم  يبا�سرون مهامهم  النا�س 

حتيات  اأنقل  فاإنني  املنا�سبة  بهذه  الوزير  اأكرم  اإذ  واأنا 

و�سكر وتقدير الأهايل على ما تقدمونه من خدمات للوطن 

واملواطنني«.

املر�شد حلق�ق االإن�شان: البحرين كفلت احلق�ق االقت�شادية واالجتماعية والثقافية

الإن�سان  حلقوق  املر�سد  جمعية  اأ�سادت 

حماية  جمال  يف  البحرين  مملكة  باإجنازات 

والتطور  واحلريات،  احلقوق  وتعزيز 

والأ�سعدة  املجالت  خمتلف  يف  املتوا�سل 

يف ظل امل�سروع الإ�سالحي حل�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

متتع  وما  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

وال�سفافية  الو�سوح  من  الوطني  الوفد  به 

اأمام  عند ا�ستعرا�س ومناق�سة التقرير الأول 

القت�سادية  للحقوق  الدويل  العهد  جلنة 

والجتماعية والثقافية.

رئي�س  الغريري  علي  حم�سن  وقال 

مملكة  اإن  الإن�سان  حلقوق  املر�سد  جمعية 

قيم  لحرتام  الكربى  الأهمية  تويل  البحرين 

احلقوق  تكفل  التي  الإن�سان  حقوق  ومبادئ 

ت�سريعية  ملنظومة  وفًقا  للجميع  واحلريات 

متكاملة، واآليات للرقابة واحلماية، و�سيا�سات 

ت�سمن التطبيق ال�سليم ب�سكل يراعي املواثيق 

على  احلر�س  ويوؤكد  الدولية  والتفاقيات 

تطبيق �سيادة القانون وتر�سيخ العدالة.

مملكة  به  حتظى  ما  اأن  الغريري  وبنينّ 

تعزيز  جمال  يف  حافل  �سجل  من  البحرين 

اأ�س�س  على  يرتكز  الإن�سان  حقوق  وحماية 

متينة، وظهر جانب كبري منها خالل جائحة 

ال�سحية  الرعاية  اململكة  وفرت  اإذ  كورونا، 

ا�ستثناء،  دون  واملقيمني  املواطنني  جلميع 

الأزمات  اإدارة  يف  رائًعا  منوذًجا  واُعتربت 

البنية  توفري  يف  الرائدة  الدول  من  جعلها 

مل  كما  الب�سرية،  الكوادر  وتاأهيل  التحتية 

هذه  خالل  الدولة  موؤ�س�سات  عمل  يتوقف 

اإىل  اخلدمات  تقدمي  نطاق  ات�سع  بل  الفرتة، 

اجلوانب الجتماعية والقت�سادية والنف�سية 

وب�سكل  الأ�سرار  ن�سبة  من  احلد  �سبيل  يف 

يكفل مبداأ الت�سامن والتكاتف داخل املجتمع.

حلقوق  املر�سد  جمعية  رئي�س  واأ�ساف 

البحرين من  اأن ما تتمتع به مملكة  الإن�سان 

الت�سريعات  تطوير  على  م�ستمر  حر�س 

تعزيز  يكفل  مبا  الإن�سان  بحقوق  املعنية 

التقدم يف جمال حماية املراأة وكفالة احلق يف 

التعليم ب�سكل جماين، وتوفري احلق يف العمل 

والثقافة  الجتماعي  وال�سمان  والإ�سكان 

اململكة  التي جعلت من  وغريها من احلقوق 

حمالً لالإ�سادة يف العديد من املحافل الدولية 

والإقليمية.

واأكد الغريري اأهمية الدور الفاعل الذي 

املعنية  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  تلعبه 

جهود  من  به  تقوم  وما  الإن�سان،  بحقوق 

يف �سبيل ن�سر الثقافة والوعي يف املجتمع، 

للجهات  لتقدميها  والر�سد  التقارير  واإعداد 

املعنية، م�سيًدا مبا تتميز به مملكة البحرين 

يف هذا اخل�سو�س بال�سماح جلميع املواطنني 

واملقيمني على حد �سواء، وهو ما يتفق مع 

املواثيق والتفاقيات الدولية.

االإعالمي خالد الر�شد ي�شيء »�شفحات 

من�شية من تاريخ العالقات العربية الرو�شية«

ال�سحفي  البحرين  لرتاث  الزايد  عبداهلل  بيت  يلتقي 

يتحدث  حما�سرة  يف  الر�سد،  خالد  ال�سوري  بالإعالمي 

العربية  العالقات  تاريخ  من  من�سية  »�سفحات  عن  فيها 

الرو�سية«، يكون ذلك، يف اإطار املو�سم الثقايف »وقدر املرء 

ما هو رائم« ملركز ال�سيخ اإبراهيم للثقافة والبحوث، تزامًنا 

ال�ساعة  عند   28 الثنني  غدا  الثقافة،  ربيع  فعاليات  مع 

الر�سد من  اأن  يذكر  الزايد.  بيت عبداهلل  م�ساًء، يف  الثامنة 

مواليد مو�سكو، وهو مقدم برامج يف قناة رو�سيا اليوم.

خالد الر�شد
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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يف الذكرى الثامنة لرحيل الوجيه علي بن اإبراهيم عبدالعال 

فرباير   27 املوافق  اليوم،  هذا  مثل  يف 

بن  علي  الأ�ستاذ  الوجيه  ترجل   ،2014

بعد  عليه،  اهلل  ر�سوان  عبدالعال  اإبراهيم 

والإح�سان،  واحليوية  بالعطاء  حافلة  حياة 

اخللود، وكان رحيله م�ساًبا  دار  اىل  منتقالً 

جلالً اأحزن قلوبنا، ملا له من مكانة وتقدير.

الثامنة  ال�سنوية  الذكرى  يف  نحن  وها 

يف  �ساخ�سة  ذكراه  تزال  ول  رحيله،  على 

اأن  باأ�س  ول  ومعارفه.  وحمبيه  اأهله  قلوب 

من  بع�س  املقت�سبة  املقالة  هذه  يف  ن�سرد 

�سريته ومناقبه ر�سوان اهلل عليه.

اإبراهيم  بن  علي  الأ�ستاذ  الوجيه  ُولد 

البالد  يف   1918 �سنة  اهلل  رحمه  عبدالعال 

وُتويف  وعمل  وتعلم  وترعرع  ون�ساأ  القدمي، 

الأولد 8 ومن  فيها �سنة 2014، خلّف من 

فيهم،  اهلل  بارك  الأحفاد 59،  البنات 5 ومن 

الباقني.  اأعمار  يف  واأطال  املا�سني  اهلل  رحم 

عبدالعال  اإبراهيم  بن  علي  الأ�ستاذ  كان  لقد 

رجل اأعمال ذكًيا ومعلًما يف الرتبية والتعليم 

و�سيا�سًيا حمنًكا، ورجالً ا�ستثنائًيا واجتماعًيا 

كرمًيا  ومعطاًء  ومتوا�سًعا  اخللق،  وح�سن 

له  املغفور  به  اأ�ساد  الإح�سان. طاملا  اأهل  من 

اأمري البالد �ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن 

�سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه يف منا�سبات 

اإبراهيم  بن  علي  »الأخ  فيه:  فقال  عديدة، 

رجل معطاء يعجز الل�سان عن �سكره ملواقفه 

احلكيمة امل�سرفة واإخال�سه«.

 بذل الكثري من اأمواله وجهده ووقته يف 

موا�سات الفقراء واملحتاجني، وم�ساعدة الأهل 

و�ساند  ودعم  ووقف  �سحى  كما  والأقرباء، 

العائالت  وكبار  الأعمال  رجال  من  العديد 

يف  واأ�سهم  للم�ساعدة،  احلاجة  دعت  عندما 

امل�ساجد  وبناء  اخلريية  املوؤ�س�سات  دعم 

كني�سة  بناء  يف  اأ�سهم  كما  واملقابر،  واملاآمت 

من  الكثري  واإر�سال  الأمريكي،  امل�ست�سفى 

الأ�سخا�س للحج والعمرة، وتكفل مب�ساريف 

عالج الكثري من املحتاجني، كما تربع برتميم 

ال�سهرية  الرواتب  و�سرف  املحتاجني  بيوت 

لأكرث من 200 عائلة حمتاجة. وهذا غي�س 

ل  واأح�سانه  كثرية  فمناقبه  في�س،  من 

يح�سى ومواقفه ل تن�سى. فقد كان اأًبا حنوًنا 

وملجاأ للفقراء وامل�ساكني.

التحق بالتعليم النظامي يف عام 1924، 

وبعد تخرجه تتلمذ على يد ال�سيخ عبداهلل بن 

حممد �سالح وال�سيخ حممدعلي حميدان يف 

املنامة، كما ابتعث من قبل احلكومة للدرا�سة 

يف اجلامعة الأمريكية باجلمهورية اللبنانية، 

التحق  ثم  نف�س.  وعلم  تربية  در�س  حيث 

والتعليم  الرتبية  )وزارة  املعارف  باإدارة 

اللغة  ملادتي  مدر�س  بوظيفة  وعمل  �سابًقا( 

العربية والريا�سيات )لقلة توفر املدر�سني(، 

بعدها التحق بالعمل يف �سركة نفط البحرين 

)بابكو( وبقي حتى اخلم�سينيات،  املحدودة 

وقد تعلم اللغة الإجنليزية واأتقنها يف �سركة 

بابكو. ثم تفرغ بعدها للعمل احلر، فبداأ ببيع 

ما  يف  ال�سركة  ولثقة  )الكاز(،  الكريو�سني 

حققه من جناح يف م�سروعه، مت الرتخي�س 

له باإن�ساء ثاين حمطة )رقم 2( يف البحرين 

برتول  )حمطة  وم�ستقاته  البرتول  لتزويد 

واأن�ساأ  اخلم�سينات،  منت�سف  يف  اخلمي�س( 

 .1971 عام  يف  الغاز  لتوزيع  حمطة  ثاين 

والبناء،  الت�سييد  مقاولت  يف  �سرع  كما 

وكانت من �سمن م�ساريعه ما يتعلق ب�سركة 

بئر  اأول  حول  البناء  �سمنها  ومن  بابكو، 

الذي  ال�سخري، واملقاول  للبرتول يف منطقة 

و�سع حجر الأ�سا�س مل�سروع �سركة البحرين 

اأمري  ل�سناعة الأملنيوم )األبا( مع املغفور له 

اآل  �سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  الراحل  البالد 

خليفة طيب اهلل ثراه. كما غر�س اأ�سجار بيده 

يف منطقة عوايل وقد اأ�سبحت الآن �ساخمة.

البنية  م�ساريع  من  العديد  يف  اأ�سهم 

خالل  من  ال�سوارع  ر�سف  منها  التحتية، 

توزيع  و�سبكة  اخلليج  اأ�سفلت  �سركته 

وج�سر  البحرين  وجامعة  واملاء  الكهرباء 

امللك فهد. كما كان م�سارًكا يف ال�ساأن العام، 

البحرين  حكومة  قبل  من  تكليفه  مت  اإذ 

الغذائية يف منطقته يف  املوؤن  اآنذاك بتوزيع 

بطاقات  فاأعد  الثانية،  العاملية  احلرب  اأثناء 

اأفرادها  عدد  مبيًنا  الأ�سر  لكل  متوينية 

ع�سًوا يف  عني  كما  التي حتتاجها،  والكمية 

يف  وع�سًوا  ال�ستينات،  يف  البلدي  املجل�س 

املجل�س التاأ�سي�سي يف عام 1972، وانتخب 

عام  اأول جمل�س وطني وذلك يف  ع�سًوا يف 

.1973

اإدارة  جمال�س  يف  ع�سًوا  كان  اأنه  كما 

الوطنية  القت�سادية  املوؤ�س�سات  من  العديد 

البحرين  وبنك  املتحد،  الأهلي  البنك  مثل 

البحرين  وي  �سليب  و�سركة  الوطني، 

البحرين  و�سركة   ،1962  )Slipway(

ال�سترياد  و�سركة   ،1967 �سنة  لل�سينما 

التاأ�سي�سية يف  اللجنة  وع�سو  عام 1973، 

الجتماعية 1975، وغرفة  التاأمينات  هيئة 

الفرو�سية  ونادي  البحرين  جتارة و�سناعة 

واملدر�سة   1982 البحرين  بيان  ومدر�سة 

الهندية، كما عني حمكًما يف جلنة الف�سل يف 

اأزمة العقارات بني جتار البحرين.

كان له دور بارز يف تعجيل قرار احلكومة 

بتزويد منطقة البالد القدمي بالكهرباء واملاء 

اأنه  كما  اخلمي�س،  مدر�سة  وبناء  وتطوير 

�سنة  اخلمي�س  لنادي  الرئي�سي  املوؤ�س�س 

وموؤ�س�س  حالًيا(،  الحتاد  )نادي   1952

ماأمت اأن�سار احل�سني )البالد القدمي( 1971. 

القيادة  مع  املتميزة  عالقاته  ا�ستثمر  كما 

البالد  عاهل  راأ�سها  وعلى  البحرين  ململكة 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ورعاه، يف اإبراز احتياجات منطقته ودعمها، 

احتياجات  لتلبية  الإ�سكاين  امل�سروع  ومنها 

اأر�س  وتخ�سي�س  الإ�سكانية  املنطقة  اأهايل 

القدمي  لبالد  اخلريية  للجمعية  ا�ستثمارية 

والزجن وعذاري وال�ساحلية.

اإبراهيم  بن  علي  الأ�ستاذ  املرحوم  �سهد 

عبدالعال العقدين الأخريين من حكم املغفور 

له ال�سيخ عي�سى بن علي اآل خليفة )1869-

البحرين ملدة 63 �سنة،  الذي حكم   )1932

كما �سهد تن�سيب حاكم البحرين املغفور له 

خليفة  اآل  علي  بن  عي�سى  بن  حمد  ال�سيخ 

)1932-1942(، وتن�سيب حاكم البحرين 

املغفور له ال�سيخ �سلمان بن حمد بن عي�سى 

اآل خليفة )1942-1961(، وتن�سيب اأمري 

�سلمان  بن  عي�سى  ال�سيخ  له  املغفور  البالد 

اآل خليفة )1961-1999(، طيب  بن حمد 

�ساحب  ح�سرة  وتويل  اأجمعني،  ثراهم  اهلل 

بن  حمد  امللك  املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة 

عام  يف  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�سى 

.1999

وقد كرم عاهل البالد املفدى جاللة امللك 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه،  حمد بن عي�سى 

الوجيه الأ�ستاذ علي بن اإبراهيم عبدالعال يف 

من  البحرين  و�سام  مبنحه   2006 دي�سمرب 

العديد  تكرمي  �سمل  الأوىل، يف حفل  الدرجة 

املجالت  يف  اأ�سهموا  الذين  ال�سخ�سيات  من 

الإبداعية والعمل الوطني.

هذا ما تي�سر لنا ذكره من �سرية الوجيه 

العال ر�سوان  اإبراهيم عبد  بن  الأ�ستاذ علي 

اهلل عليه، ونبتهل اىل اهلل تعاىل اأن يخلفه يف 

ولده واأهله واأن يخلد ذكره لالأجيال القادمة 

لت�ستلهم درو�ًسا من �سريته ومناقبه العطرة.

مهدي �سالح ح�سني املدحوب

msms61@gmail.com

املرحوم علي بن اإبراهيم عبدالعال

امللتقى 12www.alayam.com
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�سقطة يف تاريخ الأفالم العربية 

رمبا بلغت العوملة اأوج تو�سعها الثقايف 

ال�سورة  بهذه  نيتفليك�س  من�سة  بانت�سار 

الب�سرية،  املجتمعات  عمق  يف  املتغلغلة 

ولعل اآخر �سيحاتها الربحية فيلم اأ�سحاب 

على  وا�سعة  �سجة  اأثار  والذي  اأعز  ول 

من�سات التوا�سل العربية.

فيلم  من  مقتب�سة  ن�سخة  الفيلم  يعترب 

ال�سينما  يف  �سهرة  اأي  يحقق  مل  اإيطايل 

الأوروبية، كما اأن بع�س اأفكاره قد تناولتها 

بع�س الأفالم العربية ومل حتقق اأي �سجة 

كل  فلماذا  ال�سورة،  بهذه  اإعالمي  اأو حدث 

تعود  رمبا  الفيلم؟  هذا  حول  الدوي  هذا 

يتزامن  الذي  العر�س  توقيت  اإىل  الأ�سباب 

مع احلمالت الإعالمية العاملية لدعم املثلية 

�سكل  ما  وهذا  اجلن�سية،  الق�سايا  وتاأييد 

�سدمة ثقافية كونها اأفكاًرا تتعار�س متاًما 

مع ثقافتنا العربية والإ�سالمية.

اأنتجت  وقد  ر�سالة،  الفن  اأن  �سك  ل 

ال�سينما العاملية مئات الأفالم اخلالدة والتي 

ل تزال عالقة يف الذاكرة الإن�سانية، وهناك 

مهمة  اجتماعية  واأبحاث  نف�سية  درا�سات 

حول الأدوار التي تلعبها اأفكار ال�سينما يف 

ت�سكيل ثقافة ووعي الأجيال النا�سئة وفئة 

ال�سباب، ومن هنا تكمن خطورة هذه الأفالم 

وغريزته  الإن�سان  فطرة  مع  املتعار�سة 

عن  الأهم  الت�ساوؤل  يح�سر  كما  ال�سوية، 

حمتوى  �سناع  يريد  التي  الر�سالة  ماهية 

هذه الأفالم اإي�سالها بني املجتمعات العربية، 

ت�سكلت منذ عدة  قد  الب�سرية  باأن  اآمنا  فلو 

وجمتمعات  متعددة  ثقافات  على  قرون 

عليها،  اإن�سانية ل خالف  متباينة كطبيعة 

على جعل  الإعالمية  احلمالت  ت�سر  فلماذا 

املعيار  هي  والغربية  الأمريكية  الثقافة 

احل�ساري للب�سر؟ وملاذا ي�سنف ما �سواها 

يف خانة التخلف والرجعية وعدم التوافق 

مع متطلبات الع�سر؟!

ع�سرات  من  تعاين  العربية  املجتمعات 

الق�سايا ال�سائكة والتي تعد اأهم بكثري من 

والتي  احل�سا�سة  املوا�سيع  هذه  مثل  طرح 

م�ستوى  فعلى  الثقافية،  قيمها  مع  تتنافى 

النقد ال�سينمائي العربي هناك ظاهرة لدى 

اأدبيات  بع�س النقاد ل جتد لها تف�سري يف 

النقد الثقايف، فجل املوا�سيع والأفكار التي 

و�سمه  يتم  وال�سذوذ  بالإنحالل  تتعلق 

امل�سمون  كان  ولو  حتى  والرقي  بالإبداع 

والأمثلة  النقدي!!  املعيار  اأ�سفل  يف  يقبع 

على ذلك كثري.

لأن  نظًرا  جًدا  ممل  بطبيعته  الفيلم 

تقريًبا،  واحد  مكان  يف  تدور  م�ساهده 

وحواراته متكررة ول تخرج عن الرتويج 

لثالث ر�سائل هي حرية اجلن�س واخليانة 

الزوجية وال�سذوذ اجلن�سي، وكل املنافحني 

العقيم  فهمهم  فلك  يف  يدورون  الفيلم  عن 

ملعنى احلرية املطلقة، وهي فكرة ل توجد 

لأن  املفرطة،  املثالية  الفل�سفة  فكر  يف  اإل 

احلرية بدون �سوابط هي فو�سى وانفالت 

الب�سري  العقل  طبيعة  مع  تتوافق  ل 

فهم  بدون  لذيوعها  والرتويج  ال�سوي، 

ملغازيها وماآربها هو اجلهل بعينه.

قيمة  اأي  يحقق  ل  الفيلم  اخلتام،  ويف 

فنية للم�ساهدين، ول ي�سهم يف �سمو الذائقة 

لغتيال  حماولة  هو  بل  للمتابعني،  الفنية 

الوالدين  لدور  وتهمي�س  ال�سليمة  الفطرة 

ا�ستن�ساخ  يف الرتبية، واإن كان ول بد من 

منتهى  يف  اأعمال  فهناك  الغربية  ال�سينما 

الروعة والإبداع وتالم�س املعاين الإن�سانية 

يف  موانع  توجد  ول  �سورها،  اأ�سمى  يف 

اإ�سدار ن�سًخا عربية منها بدلً من دناءة تلك 

الن�سخة الإيطالية.

عبداهلل العولقي

هل تعلم اأنك اأنت الداء واأنت ال�سفاء؟

من اأهم ال�سمات التي خ�س اهلل �سبحانه 

وتعاىل بها الإن�سان عن �سائر املخلوقات هي 

املختلفة  امل�ساعر  مع  التعامل  على  القدرة 

املخلوقات  ببقية  مقارنة  متطورة  باأ�ساليب 

احلية، اإذ وهبه قدرات مذهلة تفوق الت�سور 

اأي  من  الذاتي  الت�سايف  على  القدرة  يف 

�سدمات �سعورية قد مير بها يف حياته.  

بداخلنا،  الكامنة  القدرات  تلك  وملعرفة 

اإىل طبيعة  نتعرف  اأن  املهم  من  البداية  يف 

املختلفة،  واأنوعها  واأهميتها،  امل�ساعر،  تلك 

نتو�سل  حتى  بداخلنا،  عملها  اآلية  ونفهم 

والتزان  الذاتي  الت�سايف  �سر  لك�سف 

امل�ساعري. 

فهي  الثبات،  بعدم  امل�ساعر  تتميز 

متنوعة ومتغرية با�ستمرار، من حيث الكم 

والنوع، وهو ما ُيعد اأمًرا طبيعًيا. فكما اإن 

ال�ستغراق الدائم مب�ساعر ال�سعادة قد يفقد 

في�سبح  ال�سعور،  لذة  فرتة  بعد  الإن�سان 

الأمر روتيًنا معتاًدا ل قيمة له، فالنغما�س 

يوؤدي  قد  احلزن  مب�ساعر  طويلة  لفرتة 

بالإن�سان لال�سطرابات النف�سية.

يف  يكمن  امل�ساعر  وروعة  جمال  اإن 

بو�سفه  �سعور  كل  واأهمية  قيمة  اإدراك 

النف�سي  والن�سج  للنمو  �سرورية  حاجة 

ال�سليم، فعلى �سبيل املثال: عندما تكون يف 

موقف ي�سكل خطًرا عليك من الطبيعي جًدا 

�سعورك باخلوف الذي يوجه �سلوكك نحو 

البتعاد والتجنب، كذلك احلال عندما تكون 

يف موقف ي�سكل تعدًيا عليك من اجليد جًدا 

الذي يقود �سلوكك نحو  بالغ�سب  �سعورك 

املقاومة والدفاع.

امل�ساعر  ن�سنف  اأن  ميكننا  �سبق  مما 

الإن�سانية وفًقا لتاأثريها النف�سي اإىل �سنفني 

التي  وهي  املبهجة،  امل�ساعر  هما:  رئي�سني 

بامل�ساعر  والآخر حمملًة  احلني  بني  تزورنا 

امل�ساعر  من  الثاين  ال�سنف  اأما  املحببة. 

النا�س  من  العظمي  الغالبية  ت�سعى  والذي 

لتجنبه فهي امل�ساعر املوؤملة والتي ت�ستوجب 

ا.  اأن نوليها اهتماًما خا�سً

من  العديد  يف  املوؤملة  امل�ساعر  تت�سبب 

الإن�سان  طاقة  ا�ستنزاف  من  بدًءا  الآلم 

لالأمرا�س  فري�سة  ووقوعه  الداخلية 

بثقلها  لرتمي  وتطول  متتد  وقد  النف�سية، 

حمدثة  لالإن�سان،  اخلارجي  اجل�سد  على 

علم  يف  تعرف  ما  وهي  ج�سدية  ا  اأمرا�سً

والتي  النف�سج�سدية«  بـ»الأمرا�س  النف�س 

ومن  جمتمعنا،  يف  بكرثة  منت�سرة  باتت 

لنعالج  طائلة  اأمواًل  ننفق  اإننا  املوؤ�سف 

عالج  متغافلني  الظاهرية  العرا�س 

امل�سببات اجلوهرية. 

امل�ساعر  على  باللوم  نرمي  ل  وحتى 

املوؤملة ونتهمها اتهامات باطلة، ينبغي علينا 

ُيعد  ل  بالأمل  الإح�سا�س  اأن  جيًدا  نعي  اأن 

كونها  افرتا�س  على  ذاتها  حد  يف  م�سكلة 

م�ساعر طبيعية كما اأ�سرنا قبل قليل.

يف  امل�ساعر  عمل  اآلية  ولتو�سيح 

ج�سدنا، والتي �ست�ساعدنا كثرًيا على معرفة 

�سبب تاأثري الأمل علينا �سلًبا، �سناأخذ دورة 

الف�سول الأربعة كمثال تو�سيحي، فبالنظر 

الأربعة جندها تتعاقب يف  الف�سول  لدورة 

يتاأخر  ل  وقت حمدد،  ف�سل  فلكل  عام،  كل 

اأي  تاأخري  اأو  واإن تعطيل  عنه ول يتعجل، 

عنه  ينجم  قد  الطبيعي  م�ساره  عن  ف�سل 

اإخالل يف النظام الكوين.

كذلك احلال يف دورة امل�ساعر الإن�سانية، 

متر  واملوؤملة  املبهجة  بنوعيها  فامل�ساعر 

حاجات  مع  تتنا�سب  طبيعية  م�سارات  يف 

الإن�سان النف�سية، اإذ ياأخذ كل �سعور م�ساره 

حلاجات  وفًقا  حمدد  وقت  يف  الطبيعي 

ل�سعور  ال�سماح  واإن  النف�سية،  الإن�سانية 

بال�سري يف م�ساره الطبيعي دون مقاومة اأو 

رف�س اأو اإنكار يف�سح املجال لوجود �سعور 

اآخر دون اإرباك اأو تعطيل للقدرات الربانية 

التي وهبها اهلل �سبحانه وتعاىل لالإن�سان.

الال�سعورية  الإن�سان  اأن حماولت  غري 

للتدخل يف م�سارات تلك امل�ساعر اعتقاًدا منه 

اأن جتنب ال�سعور املوؤمل ومقاومته من خالل 

الأمل وتركيزه على م�سادر  جتاهل م�سادر 

لتحقيق  منه  جيدة  خطوة  بديلة  اإيجابية 

الواقع  يف  لكنها  امل�ستدامة،  ال�سعادة  حلم 

بعد  املوؤملة وحتولها  امل�ساعر  لرتاكم  توؤدي 

اأن  تلبث  ل  موقوتة  لقنبلة  الزمن  من  فرتة 

اأ�سراًرا  خملفًة  فر�سة،  اأقرب  يف  تنفجر 

مدمرة على الإن�سان وحميطه. 

غري  النظرة  تاأثري  مدى  نن�سى  ول 

لالإن�سان  املجتمع  ير�سمها  التي  الواقعية 

تر�سخ  التي  النظرة  تلك  الناجح،  الإيجابي 

الإن�سان  بحق  تعرتف  ل  التي  القوة  ثقافة 

الطبيعي يف ال�سعور بالأمل والتعبري عنه.  

ومما ل �سك فيه اإنك اأ�سبحت الآن اأكرًثا 

وعًيا بتلك العوامل التي ت�سهم ب�سكل كبري 

يف اإعاقة �سري امل�ساعر يف م�سارها الطبيعي 

اإياها  وهبك  التي  الذاتية  القدرة  وتدمري 

الذاتي.  الت�سايف  يف  وتعاىل  �سبحانه  اهلل 

واأ�سبح با�ستطاعتك الآن اإنهاء كل ما يوؤملك 

بقرار واٍع مبنح كل �سعور داخلي احلق يف 

مير  حتى  به  والعرتاف  والقبول  الوجود 

ب�سالم.

الأخ�سائية النف�سية هناء الفردان

هناء الفردان
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باإ�شراف: عبدعلي قربان

ال�شيف تاله ب�شمي ت�شتعر�ض خربتها 

يف عامل الطهو باجتماع »روتاري املنامة«

تاله  البحرينية  ال�شيف  ا�شتعر�شت 

املمتدة  الطهو  جمال  يف  خربتها  ب�شمي 

على مدى �شنوات، وذلك خالل لقاء اأقيم 

موؤخًرا عرب تقنية االت�شال املرئي، نظمه 

برناجمه  �شمن  املنامة  روتاري  نادي 

االأ�شبوعي.

رئي�س  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

م�شيًدا  بتاله،  املوؤيد  اأ�شامة  النادي 

والذي  الطهو  عامل  يف  الفاعل  بدورها 

يف  م�شاركتها  خالل  الفت  ب�شكل  برز 

الربنامج ال�شهري »توب �شيف« بن�شخته 

وحققت  �شي،  بي  ام  قناة  على  العربية 

فيه املركز الثاين.

وحتدثت ب�شمي عن بداية م�شوارها 

التي  الطهي  يف  موهبتها  رحلة  مع 

اكت�شفتها مبكًرا، وقررت اأن تبداأ م�شريتها 

املهنية ب�شقلها بالتدريب ودرا�شة فنون 

اإىل  ان�شمت  اأنها  اإىل  م�شرية  الطهو، 

درجة  بعدها  نالت  اوروبا  اكادميية يف 

الدولية يف  االأعمال  اإدارة  املاج�شتري يف 

جمال اإدارة الطهو.

املهنية  م�شريتها  اأن  واأو�شحت 

بتح�شري  خا�س  م�شروع  باإطالق  بداأت 

احللويات الذي القى ا�شتح�شاًنا و�شهرة 

اأك�شبها  ما  البحرين،  مملكة  يف  كبرية 

تبداأ  ان  املجال قبل  خربة كبرية يف هذا 

اأن  وبّينت  فيه،  والتخ�ش�س  بالدرا�شة 

�شيف«  »توب  برنامج  يف  م�شاركتها 

وهبها ثقة و�شجاعة يف موا�شلة النجاح 

الذي حققته عرب م�شاركتها يف املناف�شات 

بالقدرات  امتزج  تناف�شي  اأداء  وتقدمي 

واملهارات االبداعية.

بالقرب من فندق »بوابة اخلليج« يف املنامة

»البحرين التخ�ش�شي« يطرح وحدة ثابتة لفح�ض »كورونا« للم�شافرين

البحرين  م�شت�شفى  ق���دم 

التخ�ش�شي خدمة جديدة للمواطنني 

بال�شفر  الراغبني  وال�شياح  واملقيمني 

برا اىل اململكة العربية ال�شعودية اأو 

اىل اي بلد عرب ج�شر امللك فهد، عبارة 

الك�شف  فح�س  الإجراء  طبية  وحدة 

كوفيد-19،  كورونا  فريو�س  عن 

وذلك بالقرب من فندق بوابة اخلليج 

يف  »�شابتكو«  احلافالت  وموقف 

اخلدمة  هذه  اأن  مو�شحا  املنامة، 

متوافرة من ال�شاعة 8 �شباحا اىل 8 

م�شاء.

اإن  الرفاع  عيادة  مدير  وق��ال 

اإىل خدمة جميع  الوحدة تهدف  هذه 

فح�س  توفري  عرب  املجتمع  فئات 

املنامة،  كوفيد-19 يف و�شط مدينة 

اململكة  اىل  ال�شفر  يف  الراغبني 

على  واحل�شول  ال�شعودية  العربية 

نتائج الفح�س �شريعا.

واأ�شار اىل اأن امل�شت�شفى والعيادة 

التابعة له يف الرفاع خ�ش�س اأي�شا 

وحدة فح�س متنقلة لعمل فحو�شات 

كورونا جلميع االأ�شخا�س يف جميع 

خا�شة  العمل،  واأم��اك��ن  امل��واق��ع 

واأ�شحاب  واملقيمني  املواطنني  كبار 

واملدار�س  اإقامتهم  حمل  يف  الهمم 

توفريها  جانب  اىل  واجلامعات، 

ال�شياح  واالأفراد  العوائل  جميع  اىل 

يف  اإقامتهم  مقر  يف  امل��وج��ودي��ن 

الفنادق.

اخلدمة  ه��ذه  اأن  اأو���ش��ح  كما 

ال�شفر  ملكاتب  اأي�شا  م��ت��واف��رة 

يف  الراغبني  وللحمالت  وال�شياحة 

مل�شافريهم،  الكرونا  فح�س  اج��راء 

واحل�شول على النتائج �شريعا.

ق��ام  امل�شت�شفى  اأن  وذك���ر 

خا�شة  طبية  وح��دة  بتخ�شي�س 

وجمهزة الإجراء فحو�شات كورونا، 

طبيعة  مع  يتالءم  مبا  وم�شممة 

هذه  لتقدمي  الطاقم  احتياجات 

اخلدمة.

ودعا الراغبني يف احل�شول على 

 )RT-PCR( كوفيد-19  اختبار 

نتائج  على  واحل�شول  املنزل  يف 

وغريها  املنا�شب،  الوقت  يف  دقيقة 

زيارة  الدقيقة  الطبية  التحاليل  من 

خمترب العيادة يف الرفاع، اأو االت�شال 

هاتفيا على الرقم 13381338، اأو 

نا�شر  الرفاع  عيادة  مدير  رقم  على 

الها�شمي 36614149.

وذكر اأنه مت حتديد �شعر خا�س 

فح�س  �شهادة  مع  كورونا،  لفح�س 

فهد،  امللك  ج�شر  من  معتمدة  طبية 

وذلك لت�شهيل اإجراءات عبور اجل�شر 

للم�شافرين.

م�شت�شفى الكندي يتعاون مع بنك الربكة الإ�شالمي

م�شت�شفى  بني  التعاون  اتفاقية  على  التوقيع  مت 

تقدمي  ل�شمان  وذلك  االإ�شالمي،  الربكة  وبنك  الكندي 

امل�شت�شفى،  ملر�شى  ومي�شرة  متميزة  �شحية  خدمات 

التكافل  ملبداأ  وتفعيالً  املجتمعية  بال�شراكة  منا  اإمياًنا 

الدكتورة  قبل  من  االتفاقية  توقيع  مت  االجتماعي. 

الكندي  مل�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  الدالل  ابت�شام 

الربكة  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  نائب  كاظم  وطارق 

يوم  الزجن  يف  امل�شت�شفى  مبنى  يف  وذلك  االإ�شالمي، 

االأربعاء املوافق 23 فرباير 2022.

تتيح هذه االتفاقية توفري التمويل املي�شر للخدمات 

الكندي،  م�شت�شفى  قبل  من  املقدمة  والعالجية  الطبية 

مالئم  وقت  العالج يف  لتلقي  الفر�شة  اإتاحة  اأجل  من 

يتنا�شب مع احلالة املر�شية

»كارفور« حتتفل بـ4 �شنوات من برنامج »ماي كلوب«

متلكها  التي  كارفور،  حتتفل 

يف  الفطيم«  »ماجد  �شركة  وتديرها 

ال�شنوية  بالذكرى  البحرين،  مملكة 

الرابعة لتاأ�شي�س برنامج الوالء ماي 

كلوب، من خالل تقدمي جوائز مميزة 

الفرتة  وذلك خالل  االأوفياء  لعمالئها 

املمتدة من 23 فرباير حتى 8 مار�س. 

برنامج  هو  كلوب  ماي  برنامج 

مكافاآت رقمي جماين، يتم ت�شغيله من 

 ،MAF Carrefour تطبيق  خالل 

اأنحاء  جميع  يف  للعمالء  ويوفر 

البحرين جتربة ت�شوق رقمية ب�شيطة 

ومريحة ومالئمة.

بالذكرى  االحتفاالت  اإطار  ويف 

كلوب،  ماي  لتاأ�شي�س  ال�شنوية 

العرو�س  من  العديد  كارفور  ُتطلق 

اأمام  الفر�شة  و�شتتاح  واجلوائز. 

الذين  كلوب  ماي  اأع�شاء  جميع 

دينارا   15 مبلغ  باإنفاق  يقومون 

بحرينيا اأو اأكرث، الدخول يف ال�شحب، 

بتذاكر  الفوز  فر�شة  على  واحل�شول 

 iPhoneو  5  PlayStationو  F1

املميزة  كارفور  هدايا  وبطاقات 

وغريها الكثري.

تقدم  ذلك،  اىل  باالإ�شافة   

على  كلوب  ماي  خ�شومات  كارفور 

والتي  املنتجات  من  خمتلفة  فئات 

الطازجة  واالأطعمة  البقالة  ت�شمل 

املنزلية  واالأدوات  واالإلكرتونيات 

خالل  وذلك  وغريها،  واملن�شوجات 

الفرتة املخ�ش�شة لالحتفاالت. 

ماي  الوالء  برنامج  وي�شمح 

النقاط  ك�شب  للم�شتخدمني  كلوب 

داخل  اأو   االنرتنت  اإما عرب  واإنفاقها 

فروع كارفور على �شكل نقاط ائتمان. 

امل�شجلني  للم�شتخدمني  ميكن  كما 

وعرو�س  خ�شومات  على  احل�شول 

ماي كلوب احل�شرية، ما يجعله واحد 

من اأكرث الربامج ذات القيمة امل�شافة 

تطبيق  حتميل  وميكن  املنطقة.  يف 

 Google على   MAF Carrefour
.Apple Storeو Play

كارفور  مبادرات  اإطار  ويف 

اإطالق  مت  املتوا�شلة،  لال�شتدامة 

ميكن  اإذ   ،Go-Green فواتري 

فواتريهم   على  احل�شول  للعمالء 

بطريقة رقمية من خالل التطبيق بدالً 

من طباعتها على الورق.

 �شمن فعاليات »لندن داي«

طلبة جامعة العلوم التطبيقية ي�شتعر�شون العالقات مع اململكة املتحدة

العالقات  التطبيقية  العلوم  جامعة  طلبة  ا�شتعر�س 

الثنائية بني مملكة البحرين واململكة املتحدة �شمن فعاليات 

لندن داي )London Day( الذي نظمته اجلامعة بح�شور 

اخلاجة،  وهيب  الدكتور  االأ�شتاذ  االأمناء  جمل�س  رئي�س 

ونائب  عواد،  غ�شان  الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة  ورئي�س 

اإيفي،  بول  الربوفي�شور  بانك  �شاوث  لندن  جامعة  رئي�س 

الذي  روز  ريت�شارد  البحرين  يف  الربيطاين  املركز  ومدير 

ا حول املركز الربيطاين بالبحرين وما يقدمه من  قدم عر�شً

ال�شخ�شيات  كبار  من  نخبة  الفعالية  ح�شر  كما  خدمات، 

ومنت�شبي اجلامعة وجامعة لندن �شاوث بانك.

زيارة  مع  بالتزامن  تاأتي  التي  الفعالية  وا�شتملت 

ا  معر�شً للجامعة،  بانك  �شاوث  لندن  جامعة  من  وفد 

الهند�شة، حيث  االآداب والعلوم، وكلية  الأعمال طلبة كلية 

ا�شتعر�س الطلبة جوانب متعددة من الثقافة الربيطانية، 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  املتميزة  الثنائية  والعالقات 

الهند�شة  كلية  خريجي  من  عدد  ا�شتعر�س  كما  املتحدة، 

م�شاريع تخرجهم وقدموا �شرًحا عنها للح�شور، اإذ عك�شت 

هذه امل�شاريع م�شتوى جودة خمرجات الكلية والدعم الذي 

ريادية، كما  اإن�شاء م�شروعات  اإىل  للطلبة، ودفعهم  تقدمه 

الدولية  الن�شيم  مدر�شة  طلبة  م�شاركة  الفعالية  ت�شمنت 

الكلمات  من  جمموعة  وقدموا  الفعالية،  ح�شروا  الذين 

واالأعمال اأمام احل�شور.

طلبة  من  جمموعة  ا�شت�شافة  الفعالية  و�شهدت 

بريطانية  برامج  تطرح  التي  الهند�شة  كلية  وخريجي 

م�شت�شافة من جامعة لندن �شاوث بانك، اإذ عر�س الطلبة 

الكلية، وتاأثري حياتهم  الدرا�شية يف  واخلريجني جتربتهم 

اجلامعية على �شخ�شياتهم، واملخرجات التعليمية املكت�شبة 

من درا�شتهم يف الكلية.

من جانبه، اأكد رئي�س جمل�س االأمناء االأ�شتاذ الدكتور 

اأن اجلامعة ال تاألو جهًدا يف �شبيل تطوير  وهيب اخلاجة 

مهارات الطلبة و�شمان ح�شولهم على تعليم عال ذي جودة 

من خالل الرتكيز على تنمية اجلوانب املهارية واالإبداعية 

النظرية مل�شاعدتهم على �شهولة  بدرا�شتهم  لديهم وربطها 

الكافية  اخلربات  واإك�شابهم  العمل  �شوق  يف  االنخراط 

جهودها  ُجل  وتكر�س  حتر�س  اجلامعة  اأن  موؤكًدا  لذلك، 

يف تخريج طلبة متميزين من خالل خطتها اال�شرتاتيجية 

املحلية  امل�شتويات  على  الع�شر  متغريات  تواكب  التي 

يدعم  االأمناء  جمل�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  والعاملية،  والعربية 

االأن�شطة والفعاليات الالمنهجية للطلبة الأهميتها يف تطوير 

�شخ�شية الطالب الذهنية والعلمية مبا تك�شبهم من مهارات 

التفكري والتخطيط والتنفيذ واالت�شال والعمل اجلماعي من 

خالل امل�شاريع التي يقدمونها يف هذه الفعاليات.

الدكتور  االأ�شتاذ  اجلامعة  رئي�س  اأعرب  جانبه،  من 

غ�شان عواد عن �شعادته بامل�شتوى العايل الأفكار ومواهب 

تقوم  اجلامعة  فل�شفة  اأن  اإىل  م�شرًيا  الطلبة،  واإبداعات 

بيئة  الطلبة عرب توفري  لدى  االإبداع واالبتكار  تنمية  على 

خالل  من  والتفاعل  االإبداع  على  مبنية  خالقة  جامعية 

اعتماد املعايري الوطنية والدولية جلودة التعليم وتطوير 

اخلطط واملناهج مبا يتنا�شب مع متطلبات جمل�س التعليم 

احتياجات  لتلبية  العاملية  التطورات  مع  ويتالءم  العايل، 

املجتمع املحلي واالإقليمي والدويل لت�شهم يف تنمية وخلق 

اأجيال واعية.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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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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خمتلف  عرب  االلكرتنية  االحتيال  حمالت  تزايد 

املن�سات، يحتاج اىل تكثيف حمالت التوعية الر�سمية 

واالأهلية.

اأي  التي تتغلب فيها امل�سالح اخلا�سة على  اأيامنا هذه  يف 

تفاهم او اتفاق، على كل دولة االعتماد على نف�سها و�سعبها اأوال 

واأخرياً حلماية م�ساحلها واحلفاظ على اأمنها، وال تنتظر الوعود 

التي غالباً ما تكون فارغة.

وكما يقول االإمام ال�سافعي: “ما حك جلدك مثل ظفرك، فتوىل اأنت جميع اأمرك”.
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ت الفنانة الكبرية اأنغام عن �سعادتها ال�سديدة الإحياء حفل يف ق�سر عابدين، واأ�سارت اإىل اأن الغناء به كان اأحد اأحالمها.  عربرّ

وقالت يف تغريدة عرب ح�سابها الر�سمي بـ»تويرت«: »اأم�س التقيت بجمهوري الراقي الكرمي يف ليلة كانت كاحللم يف ق�سر عابدين، 

وكان اأحد اأحالمي اأن اأغني يف هذا املكان التاريخي العريق واألتقي بجمهوري الغايل، �سعدت وحتقق حلمي معكم، اأ�سكركم من 

قلبي على ليلة ال ُتن�سى«.

الواليات  ب�سلطة  تعرتف  بريطانيا   -  1897
املتحدة على ن�سف الكرة الغربي.

1933 - تعر�س مبنى الرايخ�ستاغ للحريق.
1983 - بدء العمل يف ج�سر امللك فهد الذي 

يربط ال�سعودية بالبحرين.

1990 - اإعادة انتخاب تو�سيكي كايفو رئي�ًسا 
لوزراء اليابان.

حممد  االأول  التون�سي  الوزير   -  2011
الغنو�سي ي�ستقيل من من�سبه، ورئي�س اجلمهورية 

ال�سب�سي  قائد  الباجي  يكلف  املبزع  فوؤاد  املوؤقت 

برئا�سة احلكومة.

بوري�س  الرو�سي  املعار�س  اغتيال   -  2015
نيمت�سو يف مو�سكو.

2019 - اإعالن فوز الرئي�س النيجريي حممد 
على  تفورّق  اأن  بعد  ثالثة  رئا�سية  بوالية  بخاري 

مناف�سه عتيق اأبوبكر.

�ليونان ت�سرتجع 55 قطعة �أثرية م�سروقة يف �أمريكا

ا�شرتجعت الي�نان 55 قطعة اأثرية مهّربة كان قد �شادرها الق�شاء الأمريكي 

و�شلّمها اإىل اأثينا، بقيمة تقديرية تف�ق 18 ملي�ن ي�رو.

الـ55  القطع  بني  من  اأن 47  بيان،  الي�نانية، يف  الثقافة  وزارة  واأو�شحت 

�شتاينهارت،  مايكل  ال�شهري  الأمريكي  اجلمع  هاوي  جمم�عة  اإىل  عائدة  كانت 

املالحق مب�جب حتقيق يف ال�ليات املتحدة بتهمة حيازة اأعمال م�شروقة.

اإن »هذا  البيان،  اأوردها  لينا ميندوين، يف ت�شريحات  الثقافة  وقالت وزيرة 

ي�م فرح عظيم للي�نان التي ت�شتعيد 47 قطعة اأثرية من جمم�عة �شتاينهارت«، 

اإ�شافة اإىل ثمانية اأعمال من حقبة ما قبل التاريخ من تي�شاليا و�شط الي�نان.

واأ�شار م�شدر وزاري ل�كالة »فران�ص بر�ص« اإىل اأن تاريخ عر�ص هذه القطع 

اأمام العامة »مل ُيحّدد بعد«.

الآثار،  تهريب  ب�شاأن  عدة  �شن�ات  ا�شتمر  حتقيًقا  القطع  هذه  اإعادة  وتتّ�ج 

واخُتتم يف دي�شمرب املا�شي على يد مكتب املدعي العام يف مانهاتن. 

مت  �شغرية  روب�ت  اأجهزة  خم�شة  تنطلق 

وقت  يف  القمر  اإىل  املك�شيك  يف  و�شنعها  ت�شميمها 

لحق من هذا العام، يف اإطار مهمة علمية ُتعد الأوىل 

العجلتني على  الأجهزة ذات  اإذ �شتتدافع  من ن�عها، 

�شطح القمر لُتجري قيا�شات متط�رة.

ي�شمى  ما  ط�روا  الذين  العلماء  كبري  وقال 

»جامعة  يف  ال�شغر«  متناهية  الروب�ت  »اأجهزة 

اإن الأجهزة �شتعمل مًعا  املك�شيك ال�طنية امل�شتقلة« 

مثل �شرب من النحل، مبجرد اأن تقطع م�شافة الرحلة 

التي يقرتب ط�لها من 386 األف كيل�مرت اإىل �شطح 

القمر على منت �شاروخ اأمريكي.

�شاروخ  منت  على  لالنطالق  »البعثة«  وت�شتعد 

من طراز »ف�لكان ليك�ن« وهي اأول مركبة ف�شائية 

ما يقرب من  القمر منذ  اأمريكية �شتهبط على �شطح 

50 عاًما.

روبوتات متناهية �ل�سغر تقوم مبهمة

 هي �لأوىل من نوعها على �لقمر

التنف�ص،  اأجل  من  يكافح  كان  رجل  اأ�شيب 

بالذه�ل، بعد اأن اكت�شف جراح� م�شت�شفى »م�نت 

�شيناي« �شًنا يبلغ ط�له 15 مل، ينم� داخل فتحة 

اأنفه اليمنى.

الرجل  ب��شت«، ذهب  »ني�ي�رك  مل�قع  ووفًقا 

من ني�ي�رك -الذي مل يك�شف عن ا�شمه- والبالغ 

من  عانى  اأن  بعد  الطبيب  اإىل  عاًما  العمر 38  من 

وك�شف  عدة،  ل�شن�ات  التنف�ص  يف  �شع�بات 

الفح�ص اأن املري�ص يعاين من انحراف يف احلاجز 

الأنفي -عندما يتم دفع احلاجز بني املمرات الأنفية 

العظم يف  ي�شبه  اإىل من�  بالإ�شافة  اجلانب-،  اإىل 

الأنف.

وكانت هذه امل�شاعفات مزعجة لأن املري�ص مل 

يف  مرئية  ت�ش�هات  اأو  �شدمة  اأي  من  يعاين  يكن 

ال�جه، ومن اأجل ال��ش�ل اإىل جذر امل�شكلة اأجرى 

جراح� الفم وال�جه والفكني، �شاجار خانا ومايكل 

يتم  لالأنف  فح�ص  وه�  لالأنف،  تنظرًيا  ترينر، 

اإجراوؤه عرب اأداة ت�شبه الأنب�ب مع �ش�ء وعد�شة، 

واكت�شف�ا اأن »كتلة بي�شاء تظهر من خالل اأر�شية 

فتحة الأنف اليمنى«.

اأ�شهر من اجلراحة، مت  ويف متابعة بعد ثالثة 

وهذه  املري�ص،  لدى  الأنف  ان�شداد  اأعرا�ص  حل 

ما  فيها �شخ�ص  يتعر�ص  التي  الأوىل  املرة  لي�شت 

اإىل مثل هذه احلالة، ففي عام 2019 اأ�شيب رجل 

فقد حا�شة ال�شم بالذه�ل بعد اأن اأخربه الأطباء اأن 

اجلاين كان �شًنا ينم� داخل اأنفه.

وفاة �لفنانة �مل�سرية جال فهمي عن 59 عاًما

�شدمة كبرية تلقاها ال��شط الفني امل�شري بالإعالن عن وفاة الفنانة 

جال فهمي عن عمر يناهز 59 عاًما، م�شاء اأم�ص ال�شبت.

من  وذلك  فهمي،  م�شطفى  الت�ش�ير  مدير  �شقيقها  اخلرب  واأعلن 

خالل ح�شابه على »في�شب�ك«، وكتب: »انتقلت اإىل رحمة اهلل اأختي جال 

ال�فاة  جاءت  بعدما  للجميع،  كبرية  �شدمة  يف  ت�شّبب  اخلرب  فهمي«. 

ب�شكل مفاجئ دون خروج اأخبار عن معاناتها من اأزمة �شحية.

فهمي،  اأ�شرف  املخرج  والدها  فنية،  عائلة  اإىل  فهمي  جال  وتنتمي 

وعملت يف بدايتها مذيعة قبل اأن تنطلق م�شريتها الفنية يف �شن مبكرة.

وتزوجت من امل��شيقار امل�شري عمر خريت واأجنبت منه ابنه ال�حيد 

»جالجال«  اأفالم  قدمتها  التي  ال�شينمائية  الأعمال  بني  ومن  »عمر«. 

و»طاأطاأ وريكا وكاظم بيه« و»قب�شة الهاليل«.

يف حالة نادرة.. منو »�سن« د�خل �أنف رجل!

»�لد�خلية« تبا�سر �إجر�ء�تها

�إز�ء و�قعتني ب�ساحية �ل�سيف

2416 �إ�سابة جديدة
بفريو�س كورونا.. وحالتا وفاة

قالت وزارة الداخلية عرب م�قعها الر�شمي على »ت�يرت« 

اأنه تعقيباً على مقطع م�ش�ر تداولته بع�ص م�اقع الت�ا�شل 

الأمنية  اإجراءاتها  العا�شمة  �شرطة  با�شرت  فقد  الجتماعي 

الأوىل  تتعلق  ال�شيف،  ب�شاحية  واقعتني  اإزاء  والقان�نية 

مب�شاجرة بني عدة اأ�شخا�ص فيما متثلت ال�اقعة الأخرى يف 

اتالف مركبة بذات امل�قع.

للك�شف  الي�مية  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

بذلك  ليك�ن  فح�شاً،   10682 بلغت  ك�رونا  فريو�ص  عن 

 9373559 ال�شحة  اأجرتها  التي  الفح��شات  اإجمايل 

حالة  ت�شجيل 2416  عن  الفح��شات  ك�شفت  كما  فح�شاً. 

قائمة جديدة م�شابة بفريو�ص ك�رونا.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »المرور«: إنجاز 920 ألف 
معاملة إلكترونية في 2021

أكد مدير ع��ام اإلدارة العامة للمرور 
ب��ن  عبدالرحم��ن  الش��يخ  العمي��د 
عبدالوه��اب آل خليف��ة أن 81% م��ن 
الخدمات المرورية في عام 2021 تم 
إنجازه��ا إلكتروني��ًا، بأكث��ر من 920 
أل��ف معاملة من أصل 1.135 مليون، 
وذلك لوعي المراجعين بأهمية إنجاز 
خدماته��م إلكتروني��ًا على م��دار 24 

ساعة بكل سهولة ويسر.
وأك��د مدير عام اإلدارة العامة للمرور 

اس��تمرار تنفيذ الخط��ط التطويرية 
والرؤي��ة التي وضعه��ا وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة، الكفيلة باستثمار التكنولوجيا 
نح��و تطوي��ر الخدم��ات اإللكترونية 
وفقًا لرؤي��ة البحرين 2030، وبرنامج 

عمل الحكومة.
وأشار مدير عام المرور إلى أن الهدف 
المنظوم��ة  تطوي��ر  م��ن  الرئي��س 
المرورية هو اختص��ار زمن المعاملة 

وس��هولة توافرها بمختل��ف القنوات 
العامة  كالتطبيق اإللكتروني لإلدارة 
للم��رور e-Traffic لألجهزة الذكية أو 
من خ��ال موقع الحكومة اإللكترونية 
bahrain.bh والمنص��ات اإللكترونية 
المحافظات،  ف��ي جمي��ع  المنتش��رة 
إضافة إلى تطوير أدوات عمل شرطة 
وموظفي المرور بتوفير كافة األجهزة 
الحديثة التي تختصر من عملية إنجاز 

مدير المرورالمعامات للمراجعين.

الحواج: استمرار اإلجراءات 
للحفاظ على الثروة السمكية

أك��د وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني إبراهيم الح��واج، أن الوكالة 
ماضية في جهودها التخاذ اإلجراءات الازمة لضمان الحفاظ 
عل��ى الثروة الس��مكية ف��ي البحري��ن، انطاقًا م��ن اهتمام 
الحكوم��ة وبمتابع��ة م��ن وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف.
جاء ذلك خال اس��تقباله، وفدًا م��ن جمعية قالي للصيادين 
برئاس��ة رئيس الجمعية محمد الدخيل، وبحضور مدير إدارة 

الرقابة البحرية خالد الشيراوي.
وأش��ار الحواج إلى أن قرارات تنظيم مهنة الصيد وأبرزها منع 
صيد الروبيان بطريقة ش��باك الجر القاعية »الكراف«، تهدف 
إلى وقف االس��تنزاف للث��روة البحرية وضم��ان الحفاظ عليها 

لألجيال القادمة.
وأش��اد بتعاون ش��ريحة كبيرة م��ن الصيادين م��ع القرارات، 
ومبادرتهم بأنفس��هم لتحويل رخصه��م أو التقدم لبيع ُعدد 
الصي��د، منوهًا إلى أن ذلك يعب��ر عن حرصهم على المصلحة 

الوطنية.
واس��تمع إل��ى ماحظ��ات الجمعي��ة ومقترحاته��ا للنهوض 
بقط��اع الثروة الس��مكية، مؤكدًا أن أب��واب الوكالة مفتوحة 
أمام الصيادين لتقديم أي ماحظات أو اقتراحات من ش��أنها 
النه��وض بهذا القطاع الحيوي الذي يش��كل ركيزة مهمة في 

تحقيق أمن غذائي مستدام للبحرين.

 تسّليم منتسبي الرعاية الصحية 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

سلمت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولي��ة الدكت��ورة جليلة الس��يد، وس��ام األمير 
س��لمان بن حمد لاس��تحقاق الطبي، لمنتسبي 
مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، إنف��اذًا لألمر 
الملكي الس��امي وفي إطار توجيه صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في 
الصف��وف األمامية م��ن الكوادر الصحي��ة، وقوة 
دف��اع البحرين، ووزارة الداخلي��ة، وكافة الجهات 

المساندة.
وأكدت الس��يد، أن اعتزاز حض��رة صاحب الجالة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 
المف��دى، وتثمين صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة 
لكافة العاملين في الصف��وف األمامية للتصدي 
لفي��روس كورونا م��ن الك��وادر الصحي��ة، وقوة 
دف��اع البحرين، ووزارة الداخلي��ة، وكافة الجهات 
المساندة، يمثل دافعًا للمواصلة بنفس الوتيرة 
والعم��ل ب��روح الفري��ق الواحد بما يس��هم في 
الدفع بمسيرة النماء واالزدهار لمملكة البحرين، 
وتحقيق مختلف األهداف المنش��ودة في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وأش��ادت بجهود جمي��ع موظفي مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة وحرصهم للحف��اظ على صحة 
وس��امة الجمي��ع عب��ر عطائهم المس��تمر في 

التص��دي لجائحة فيروس كورون��ا، وما تم بذله 
من جهود جبارة وتضحيات كبيرة.

وأشارت السيد، إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى 
اليوم يس��تدعي بذل المزيد من الجهود للوصول 
للنجاحات المنشودة، حيث إّن هذا التقدير الملكي 
يمث��ل دعمًا ال محدود للكوادر الطبية في مختلف 
المواقع، وتكري��م العطاء الوطني المخلص الذي 
يسعى إلى جعل مملكة البحرين نموذًجا متقدًما 

في القطاع الصحي.
وهنأت الحاصلين على وس��ام األمير س��لمان بن 
حم��د لاس��تحقاق الطبي م��ن منتس��بي مراكز 

الرعاي��ة الصحية األولية ب��وزارة الصحة، مؤكدًة 
مواصل��ة العم��ل وب��ذل المزي��د م��ن الجه��ود 
وقائي��ة  صحي��ة  خدم��ات  لتقدي��م  المخلص��ة 
وعاجية بأعلى جودة ممكن��ة لكافة المواطنين 
والمقيمي��ن، متمني��ًة له��م التوفي��ق والنج��اح 

لتحقيق مزيٍد من اإلنجازات لمملكة البحرين.
م��ن جانبه��م، أعرب منتس��بو الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة الذي��ن تش��ّرفوا بتس��ّلم الوس��ام، عن 
فخرهم بأن يكونوا ضمن المكرمين، الفتين إلى 
أن هذا الوسام ُيعد دافعًا لبذل المزيد في خدمة 

البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.

 البحرين تختتم مناقشة تقريرها األول أمام 
لجنة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

اختتم��ت أعمال مناقش��ة مملكة البحري��ن تقريرها األول 
أم��ام لجنة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافي��ة، يوم 25 فبراير الج��اري، المنعقدة عبر االتصال 
اإللكتروني المرئي، والتي ش��ارك فيها وفد وطني برئاسة 
وزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية 
في المملك��ة، حيث ترأس وفد مملك��ة البحرين، المندوب 
الدائم لمملك��ة البحرين لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف 

السفير يوسف بوجيري.
وخال جلس��ات المناقش��ات، أشار الس��فير بوجيري إلى أن 
التقري��ر األول للمملكة بش��أن تطبيق العه��د، وردود وفد 
المملكة خال المناقشة، تؤكد أن مملكة البحرين ملتزمة 
في مس��ارها بتطبيق ما نص عليه العه��د في إطار ميثاق 
العمل الوطني والدستور وتشريعاتها والتزاماتها الدولية 
وسياس��ات وبرامج الحكومة، وكذل��ك عزمها على مواصلة 
جهوده��ا للبناء على ما ت��م من إنجازات في ه��ذا المجال، 
تش��ريًعا وسياس��ًة وواقًعا، مش��يًرا في هذا الجانب إلى ما 
أكدته القيادة السياس��ية للمملكة على مواصلة االهتمام 

بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.
من جانبه، أكد وكي��ل وزارة الصحة وليد المانع، أن مملكة 
البحرين ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية بش��كل مجاني 
لكاف��ة المواطنين، مش��يًرا إل��ى أن المملك��ة وفرت خال 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( الفحوصات والتطعيمات 
والتش��خيص والعاج مجاًنا لكافة المواطنين والمقيمين، 
باإلضافة إل��ى توفير مختلف أنواع اللقاح��ات مجاًنا بحرية 
االختيار لمن هم بس��ن ثاث أعوام وأكثر، مع تطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية الخاصة بالفيروس دون اللجوء لإلغاق 
الكامل أو تأثر أي خدمة من الخدمات الصحية، وذلك حرًصا 
من المملكة عل��ى صحة المواطني��ن والمقيمين كأولوية 

قصوى في مسار تعاملها مع الفيروس.
كما أش��ار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية 
بوزارة اإلس��كان خالد الحيدان، إل��ى حرص مملكة البحرين 
على توفير الس��كن المائم لألس��ر البحرينية، والتي بلغت 
تكلفته��ا أكثر من 10 ملي��ارات دوالر أمريك��ي، باإلضافة 
إلى إنش��اء 8 مدن كان��ت كفيلة بتوفير الس��كن ألكثر من 
150 ألف أس��رة، واالهتم��ام بتقديم غيرها م��ن الخدمات 
اإلس��كانية مثل التموي��ات، مؤكًدا ح��رص المملكة على 

االستمرار في تقديم وتطوير الخدمات اإلسكانية.
واستعرضت الوكيل المس��اعد للمناهج واإلشراف التربوي 
ب��وزارة التربي��ة والتعليم أح��ام العامر، إنج��ازات مملكة 
البحري��ن فيما يتعلق بكفالة حق التعليم للجميع، مش��يرًة 
إلى عمل الوزارة على تطوير التعليم وتنمية الوعي بحقوق 
اإلنس��ان من خال تضمينه في المناهج الدراسية، معربًة 
عن ش��كرها لرئيس اللجنة على تهنئته��ا مملكة البحرين 
لتصدرها دول الش��رق األوسط وشمال أفريقيا في التقارير 
الدولي��ة المتعلق��ة بنس��ب التعل��م ف��ي التعلي��م العام، 

وتصدرها دول الخليج العربي في التعليم العالي.
وأشارت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الش��يخة ه��ا بنت محمد آل خليفة، إل��ى الفعاليات 
الثقافي��ة المتع��ددة والمتنوع��ة الت��ي تقيمه��ا مملكة 
البحرين عل��ى مدار العام مجاًنا أو بأس��عار رمزية، مؤكدًة 
أن البيئة العامة التي توفرها مملكة البحرين للجميع دون 

استثناء تعكس معاني التعايش والتسامح.
وفيم��ا يتعل��ق بآلي��ات االنتص��اف الوطنية، فقد ش��اركت 
ف��ي الوفد  نائ��ب أمين عام التظلمات غ��ادة حبيب، والتي 
أكدت خ��ال كلمتها على فعالية األمانة العامة للتظلمات 
ومفوضي��ة حق��وق الس��جناء والمحتجزين، مش��يرًة إلى أن 

األمانة اس��تلمت أكثر من 7,000 ش��كوى وطلب مساعدة 
منذ إنشاءها، شكل أكثر من 70% منها لطلبات مساعدة ال 

تتعلق بأي مخالفات.
وأك��د محمد مجبل، من وزارة العدل والش��ؤون اإلس��امية 
واألوقاف، أن س��ير العدال��ة مكفول بالدس��تور والقوانين 
الوطنية، مش��يًرا إل��ى أن المحكمة الدس��تورية هي صمام 
األم��ان لكافة القوانين، حيث أنه��ا تضمن عدم تعارضها 

مع أحكام الدستور.
واس��تعرض عز الدين المؤيد، من المجلس األعلى للمرأة، 
جه��ود مملكة البحرين على صعي��د تقدم المرأة من خال 
الخط��ة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وآليات تنفيذها، 
ودور النم��وذج الوطني للت��وازن بين الجنس��ين في تعزيز 
مركز المرأة وإدم��اج احتياجاتها وحوكمة تطبيقات تكافؤ 
الف��رص، مبيًنا نس��ب تقدم حض��ور الم��رأة البحرينية في 
مختل��ف القطاع��ات، كما اس��تعرض آليات تنفي��ذ قانون 
الحماية من العنف األسري واالستراتيجية الوطنية للحماية 
من العنف األس��ري وجهود مملكة البحرين في إطار تحقيق 
االس��تقرار األس��ري، وما يقدم��ه مركز دعم الم��رأة التابع 

للمجلس من خدمات واستشارات قانونية وأسرية.
وأك��د مدي��ر الش��ؤون القانونية ب��وزارة الداخلي��ة العقيد 
حس��ين مطر، أن الرعاية الصحية والنفس��ية واالجتماعية 
مكفولة لكافة ن��زالء مراكز اإلص��اح والتأهيل، إلى جانب 
التعليم والتدريب والتأهيل الذي يس��اعد على دمجهم في 

المجتمع مرة ثانيًة.
وأشار مدير إدارة وسائل اإلعام بوزارة شؤون اإلعام يوسف 
محم��د، إلى كفال��ة مملكة البحرين لحرية ال��رأي والتعبير 
وحري��ة الصحاف��ة، مؤك��ًدا أن الصحفيي��ن واإلعاميي��ن 
يمارس��ون عملهم ب��كل حري��ة، وأنه ال يوجد ف��ي مملكة 

البحرين أي صحفي أو إعامي سجن بسبب آرائه.
واس��تعرضت نجوى جناحي والوفد المراف��ق لها، من وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، توجيهات حض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل الباد 
المفدى، بتقديم برامج الدعم الت��ي تهدف لتأمين الحياة 
الكريمة لألس��ر، خاصًة فيما يتعلق بآث��ار فيروس كورونا 
عل��ى دخل األس��ر، إضافًة إلى اس��تعراض ال��وزارة إجراءات 

تقديم طلبات نزاعات العمل الفردية والجماعية.
فيما أب��دى عبداهلل الدوس��ري، ممثل النياب��ة العامة، دور 
النياب��ة العامة في حماية الحق��وق والحريات، ومنها حرية 

التعبير، كما استعرض سبل االنتصاف الوطنية.
وأش��ارت ش��يرين الس��اعاتي، م��ن هيئ��ة تنظي��م س��وق 
العم��ل، إل��ى أن مملك��ة البحرين بنت منظوم��ة متكاملة 
لمنع االس��تغال في بيئة العمل، إلى جانب إنش��اء المركز 
اإلقليمي الفريد من نوعه، والذي يقدم مس��اعدات حمائية 

لجميع العمال الوافدين.
وفيما يتعلق بموضوع البيئة، أك��دت القائم بأعمال إدارة 
الرقاب��ة وحماي��ة البيئ��ة بالمجل��س األعل��ى للبيئة لمى 
المح��روس، ب��دء العم��ل على التح��ول التدريج��ي للطاقة 
المتج��ددة، مش��يرًة إل��ى أن المملك��ة تعمل عل��ى إعداد 
العديد من الخطط واالس��تراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ 

على التنوع البيولوجي.
وأش��ار رئيس قس��م العاقات الدولي��ة والمنظمات بوزارة 
المالي��ة الش��يخ عب��داهلل ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة، إلى أن 
االستثمار في العنصر البشري من أولويات مملكة البحرين، 
حيث بلغت نس��بة إنفاق المملكة على الخدمات األساسية، 
مث��ل الصح��ة والتعليم والحماي��ة االجتماعي��ة، 35% من 

إجمال اإلنفاق الحكومي.

نهلة أبوالفتح: أدوية »التصّلب 
المتعدد« ال ُتباع بالصيدليات

هدى عبدالحميد «

أك��دت رئي��س مجل��س إدارة الجمعي��ة البحريني��ة لمرض��ى 
التصّلب المتع��دد نهلة أبوالفت��ح، أن أدوية مرض التصّلب 
المتعدد ال تتوفر في الصيدليات الخاصة وال يمكن ش��راؤها 
عب��ر اإلنترن��ت، فا بدي��ل إال انتظ��ار وصولها للمستش��فى 

الحكومي الوحيد الذي يوفرها.
وأضافت في تصريح ل�»الوطن«، أن مريض التصّلب المتعدد 
يحتاج لبرنامج متكامل ومتخصص يش��مل الخدمات الصحية 
والنفس��ية، وأن يتم توفير األدوية بشكل مستمر با انقطاع، 
خصوص��ًا وأن التصّلب المتعدد م��رض مزمن، ونقص الدواء 
ي��ؤدي لدخول المري��ض في انتكاس��ات كبي��رة وخطيرة قد 
تؤدي إلى اإلعاقة.وأش��ارت، إلى أنه كان لغياب التوعية بهذا 
الم��رض تأخر في تش��خيصه، فاألع��راض مختلفة وليس��ت 
هناك إحصائي��ة دقيقة لعدد المرض��ى، خصوصًا أن الحاالت 
في ازدياد بش��كل الف��ت للنظر، موضحة أن ع��ددًا من هؤالء 
المرض��ى يحاول��ون الس��فر إل��ى دول أخ��رى للحص��ول على 
التشخيص األولي بسبب الضغط الكبير في مجمع السلمانية 

الطبي. 
وأكدت أبوالفتح، أن تناق��ص األدوية المختلفة بدأ منذ عدة 
س��نوات، إال أن الح��ال ازداد س��وءًا في الفت��رة األخيرة، ليس 
بسبب جائحة فيروس كورونا فحسب، بل لعدم االهتمام في 
رصد المش��كلة وبيان أس��بابها وتحدي��د المقصرين في أداء 

واجبهم. 
وقالت: »تعددت أس��باب نقص األدوية ما بين عدم ش��رائها 
أصًا، أو التأخر في شرائها، إلى وصولها ولكن يتم التأخر في 
صرفها للمرضى، حيث وصل الحال في بعض الحاالت أن يتم 
تس��ليم المرضى أدوية تواريخ انته��اء صاحيتها قريبة جدًا 
بحيث ال يستفيدون منها، حتى إن بعضها تنتهي صاحيتها 
في غض��ون أيام قليلة من اس��تامها، في حي��ن أن الوصفة 

مخصصة لاستخدام عدة أشهر«.

 محافظ المحرق: »حمد الجامعي« وصل 
لمصاف المراكز الطبية المتقدمة بالمنطقة

أك��د محاف��ظ المح��رق س��لمان بن 
هندي، المس��توى المميز الذي أوصل 
مستش��فى الملك حمد الجامعي إلى 
مصاف المراكز الطبية المتقدمة في 

المنطقة.
جاء ذلك، خال زيارته، مركز البحرين 
حم��د  المل��ك  بمستش��فى  ل��ألورام 
الجامعي، وذلك استكمااًل لمتطلبات 
تنفيذ معايير برنامج المدن الصحية 
التاب��ع لمنظم��ة الصح��ة العالمية، 
عل��ى  المحافظ��ة  تعم��ل  والت��ي 

تحقيقها.
وكان ف��ي اس��تقباله ل��دى وصول��ه 
المستشفى، استش��اري األنف واألذن 
والحنجرة العميد بروفيس��ور هش��ام 
المحاف��ظ  نائ��ب  وبحض��ور  عل��ي، 
العميد عبداللهبن الجي��ران، والكادر 

اإلداري والطبي بالمستشفى والفريق 
المراف��ق ضمن لجن��ة برنامج المدن 
المحرق.وتم  ف��ي محافظ��ة  الصحية 

تقديم إيجاز عن الخدمات الطبية التي 
يقدمها المستش��فى ومركز البحرين 
لألورام، ودورهما الفعال ضمن فريق 

البحرين لمكافحة فيروس كورونا مع 
ع��رض فيلم يوثق أبرز م��ا تم إنجازه 
خ��ال الفت��رة الماضية، م��ن جانبه 
قدم العميد الجيران نبذة عن برنامج 
المدن الصحية ودور محافظة المحرق 
ف��ي تطبيق معاييره.وق��ام المحافظ 
بجول��ة ميداني��ة لاط��اع على مركز 
البحري��ن ل��ألورام وم��ا يحتوي��ه من 
إل��ى  باإلضاف��ة  حديث��ة  تجهي��زات 
التعرف على مختلف األقس��ام الطبية 
واألجنح��ة والمختب��رات وما تضمنته 
في��ه  المس��تخدمة  التقني��ات  م��ن 
والخدم��ات الصحي��ة المقدمة لتلبية 
لجميع مواطني  الصحي��ة  االحتياجات 
ومقيم��ي البحرين، وأثن��اء الجولة تم 
االطاع عل��ى نظ��ام الصيدلية اآللية 
الذكية الفريد من نوعه في المنطقة. 

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t Sun 27 Feb 2022أخبار الوطن   | 1443هـــ   26 رجــب  |  األحــد     5923 |   العــدد    17 الســنة 

 »المرور«: إنجاز 920 ألف 
معاملة إلكترونية في 2021

أكد مدير ع��ام اإلدارة العامة للمرور 
ب��ن  عبدالرحم��ن  الش��يخ  العمي��د 
عبدالوه��اب آل خليف��ة أن 81% م��ن 
الخدمات المرورية في عام 2021 تم 
إنجازه��ا إلكتروني��ًا، بأكث��ر من 920 
أل��ف معاملة من أصل 1.135 مليون، 
وذلك لوعي المراجعين بأهمية إنجاز 
خدماته��م إلكتروني��ًا على م��دار 24 

ساعة بكل سهولة ويسر.
وأك��د مدير عام اإلدارة العامة للمرور 

اس��تمرار تنفيذ الخط��ط التطويرية 
والرؤي��ة التي وضعه��ا وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة، الكفيلة باستثمار التكنولوجيا 
نح��و تطوي��ر الخدم��ات اإللكترونية 
وفقًا لرؤي��ة البحرين 2030، وبرنامج 

عمل الحكومة.
وأشار مدير عام المرور إلى أن الهدف 
المنظوم��ة  تطوي��ر  م��ن  الرئي��س 
المرورية هو اختص��ار زمن المعاملة 

وس��هولة توافرها بمختل��ف القنوات 
العامة  كالتطبيق اإللكتروني لإلدارة 
للم��رور e-Traffic لألجهزة الذكية أو 
من خ��ال موقع الحكومة اإللكترونية 
bahrain.bh والمنص��ات اإللكترونية 
المحافظات،  ف��ي جمي��ع  المنتش��رة 
إضافة إلى تطوير أدوات عمل شرطة 
وموظفي المرور بتوفير كافة األجهزة 
الحديثة التي تختصر من عملية إنجاز 

مدير المرورالمعامات للمراجعين.

الحواج: استمرار اإلجراءات 
للحفاظ على الثروة السمكية

أك��د وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني إبراهيم الح��واج، أن الوكالة 
ماضية في جهودها التخاذ اإلجراءات الازمة لضمان الحفاظ 
عل��ى الثروة الس��مكية ف��ي البحري��ن، انطاقًا م��ن اهتمام 
الحكوم��ة وبمتابع��ة م��ن وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف.
جاء ذلك خال اس��تقباله، وفدًا م��ن جمعية قالي للصيادين 
برئاس��ة رئيس الجمعية محمد الدخيل، وبحضور مدير إدارة 

الرقابة البحرية خالد الشيراوي.
وأش��ار الحواج إلى أن قرارات تنظيم مهنة الصيد وأبرزها منع 
صيد الروبيان بطريقة ش��باك الجر القاعية »الكراف«، تهدف 
إلى وقف االس��تنزاف للث��روة البحرية وضم��ان الحفاظ عليها 

لألجيال القادمة.
وأش��اد بتعاون ش��ريحة كبيرة م��ن الصيادين م��ع القرارات، 
ومبادرتهم بأنفس��هم لتحويل رخصه��م أو التقدم لبيع ُعدد 
الصي��د، منوهًا إلى أن ذلك يعب��ر عن حرصهم على المصلحة 

الوطنية.
واس��تمع إل��ى ماحظ��ات الجمعي��ة ومقترحاته��ا للنهوض 
بقط��اع الثروة الس��مكية، مؤكدًا أن أب��واب الوكالة مفتوحة 
أمام الصيادين لتقديم أي ماحظات أو اقتراحات من ش��أنها 
النه��وض بهذا القطاع الحيوي الذي يش��كل ركيزة مهمة في 

تحقيق أمن غذائي مستدام للبحرين.

 تسّليم منتسبي الرعاية الصحية 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

سلمت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولي��ة الدكت��ورة جليلة الس��يد، وس��ام األمير 
س��لمان بن حمد لاس��تحقاق الطبي، لمنتسبي 
مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، إنف��اذًا لألمر 
الملكي الس��امي وفي إطار توجيه صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في 
الصف��وف األمامية م��ن الكوادر الصحي��ة، وقوة 
دف��اع البحرين، ووزارة الداخلي��ة، وكافة الجهات 

المساندة.
وأكدت الس��يد، أن اعتزاز حض��رة صاحب الجالة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 
المف��دى، وتثمين صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة 
لكافة العاملين في الصف��وف األمامية للتصدي 
لفي��روس كورونا م��ن الك��وادر الصحي��ة، وقوة 
دف��اع البحرين، ووزارة الداخلي��ة، وكافة الجهات 
المساندة، يمثل دافعًا للمواصلة بنفس الوتيرة 
والعم��ل ب��روح الفري��ق الواحد بما يس��هم في 
الدفع بمسيرة النماء واالزدهار لمملكة البحرين، 
وتحقيق مختلف األهداف المنش��ودة في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وأش��ادت بجهود جمي��ع موظفي مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة وحرصهم للحف��اظ على صحة 
وس��امة الجمي��ع عب��ر عطائهم المس��تمر في 

التص��دي لجائحة فيروس كورون��ا، وما تم بذله 
من جهود جبارة وتضحيات كبيرة.

وأشارت السيد، إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى 
اليوم يس��تدعي بذل المزيد من الجهود للوصول 
للنجاحات المنشودة، حيث إّن هذا التقدير الملكي 
يمث��ل دعمًا ال محدود للكوادر الطبية في مختلف 
المواقع، وتكري��م العطاء الوطني المخلص الذي 
يسعى إلى جعل مملكة البحرين نموذًجا متقدًما 

في القطاع الصحي.
وهنأت الحاصلين على وس��ام األمير س��لمان بن 
حم��د لاس��تحقاق الطبي م��ن منتس��بي مراكز 

الرعاي��ة الصحية األولية ب��وزارة الصحة، مؤكدًة 
مواصل��ة العم��ل وب��ذل المزي��د م��ن الجه��ود 
وقائي��ة  صحي��ة  خدم��ات  لتقدي��م  المخلص��ة 
وعاجية بأعلى جودة ممكن��ة لكافة المواطنين 
والمقيمي��ن، متمني��ًة له��م التوفي��ق والنج��اح 

لتحقيق مزيٍد من اإلنجازات لمملكة البحرين.
م��ن جانبه��م، أعرب منتس��بو الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة الذي��ن تش��ّرفوا بتس��ّلم الوس��ام، عن 
فخرهم بأن يكونوا ضمن المكرمين، الفتين إلى 
أن هذا الوسام ُيعد دافعًا لبذل المزيد في خدمة 

البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.

 البحرين تختتم مناقشة تقريرها األول أمام 
لجنة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

اختتم��ت أعمال مناقش��ة مملكة البحري��ن تقريرها األول 
أم��ام لجنة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافي��ة، يوم 25 فبراير الج��اري، المنعقدة عبر االتصال 
اإللكتروني المرئي، والتي ش��ارك فيها وفد وطني برئاسة 
وزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية 
في المملك��ة، حيث ترأس وفد مملك��ة البحرين، المندوب 
الدائم لمملك��ة البحرين لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف 

السفير يوسف بوجيري.
وخال جلس��ات المناقش��ات، أشار الس��فير بوجيري إلى أن 
التقري��ر األول للمملكة بش��أن تطبيق العه��د، وردود وفد 
المملكة خال المناقشة، تؤكد أن مملكة البحرين ملتزمة 
في مس��ارها بتطبيق ما نص عليه العه��د في إطار ميثاق 
العمل الوطني والدستور وتشريعاتها والتزاماتها الدولية 
وسياس��ات وبرامج الحكومة، وكذل��ك عزمها على مواصلة 
جهوده��ا للبناء على ما ت��م من إنجازات في ه��ذا المجال، 
تش��ريًعا وسياس��ًة وواقًعا، مش��يًرا في هذا الجانب إلى ما 
أكدته القيادة السياس��ية للمملكة على مواصلة االهتمام 

بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.
من جانبه، أكد وكي��ل وزارة الصحة وليد المانع، أن مملكة 
البحرين ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية بش��كل مجاني 
لكاف��ة المواطنين، مش��يًرا إل��ى أن المملك��ة وفرت خال 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( الفحوصات والتطعيمات 
والتش��خيص والعاج مجاًنا لكافة المواطنين والمقيمين، 
باإلضافة إل��ى توفير مختلف أنواع اللقاح��ات مجاًنا بحرية 
االختيار لمن هم بس��ن ثاث أعوام وأكثر، مع تطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية الخاصة بالفيروس دون اللجوء لإلغاق 
الكامل أو تأثر أي خدمة من الخدمات الصحية، وذلك حرًصا 
من المملكة عل��ى صحة المواطني��ن والمقيمين كأولوية 

قصوى في مسار تعاملها مع الفيروس.
كما أش��ار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية 
بوزارة اإلس��كان خالد الحيدان، إل��ى حرص مملكة البحرين 
على توفير الس��كن المائم لألس��ر البحرينية، والتي بلغت 
تكلفته��ا أكثر من 10 ملي��ارات دوالر أمريك��ي، باإلضافة 
إلى إنش��اء 8 مدن كان��ت كفيلة بتوفير الس��كن ألكثر من 
150 ألف أس��رة، واالهتم��ام بتقديم غيرها م��ن الخدمات 
اإلس��كانية مثل التموي��ات، مؤكًدا ح��رص المملكة على 

االستمرار في تقديم وتطوير الخدمات اإلسكانية.
واستعرضت الوكيل المس��اعد للمناهج واإلشراف التربوي 
ب��وزارة التربي��ة والتعليم أح��ام العامر، إنج��ازات مملكة 
البحري��ن فيما يتعلق بكفالة حق التعليم للجميع، مش��يرًة 
إلى عمل الوزارة على تطوير التعليم وتنمية الوعي بحقوق 
اإلنس��ان من خال تضمينه في المناهج الدراسية، معربًة 
عن ش��كرها لرئيس اللجنة على تهنئته��ا مملكة البحرين 
لتصدرها دول الش��رق األوسط وشمال أفريقيا في التقارير 
الدولي��ة المتعلق��ة بنس��ب التعل��م ف��ي التعلي��م العام، 

وتصدرها دول الخليج العربي في التعليم العالي.
وأشارت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الش��يخة ه��ا بنت محمد آل خليفة، إل��ى الفعاليات 
الثقافي��ة المتع��ددة والمتنوع��ة الت��ي تقيمه��ا مملكة 
البحرين عل��ى مدار العام مجاًنا أو بأس��عار رمزية، مؤكدًة 
أن البيئة العامة التي توفرها مملكة البحرين للجميع دون 

استثناء تعكس معاني التعايش والتسامح.
وفيم��ا يتعل��ق بآلي��ات االنتص��اف الوطنية، فقد ش��اركت 
ف��ي الوفد  نائ��ب أمين عام التظلمات غ��ادة حبيب، والتي 
أكدت خ��ال كلمتها على فعالية األمانة العامة للتظلمات 
ومفوضي��ة حق��وق الس��جناء والمحتجزين، مش��يرًة إلى أن 

األمانة اس��تلمت أكثر من 7,000 ش��كوى وطلب مساعدة 
منذ إنشاءها، شكل أكثر من 70% منها لطلبات مساعدة ال 

تتعلق بأي مخالفات.
وأك��د محمد مجبل، من وزارة العدل والش��ؤون اإلس��امية 
واألوقاف، أن س��ير العدال��ة مكفول بالدس��تور والقوانين 
الوطنية، مش��يًرا إل��ى أن المحكمة الدس��تورية هي صمام 
األم��ان لكافة القوانين، حيث أنه��ا تضمن عدم تعارضها 

مع أحكام الدستور.
واس��تعرض عز الدين المؤيد، من المجلس األعلى للمرأة، 
جه��ود مملكة البحرين على صعي��د تقدم المرأة من خال 
الخط��ة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وآليات تنفيذها، 
ودور النم��وذج الوطني للت��وازن بين الجنس��ين في تعزيز 
مركز المرأة وإدم��اج احتياجاتها وحوكمة تطبيقات تكافؤ 
الف��رص، مبيًنا نس��ب تقدم حض��ور الم��رأة البحرينية في 
مختل��ف القطاع��ات، كما اس��تعرض آليات تنفي��ذ قانون 
الحماية من العنف األسري واالستراتيجية الوطنية للحماية 
من العنف األس��ري وجهود مملكة البحرين في إطار تحقيق 
االس��تقرار األس��ري، وما يقدم��ه مركز دعم الم��رأة التابع 

للمجلس من خدمات واستشارات قانونية وأسرية.
وأك��د مدي��ر الش��ؤون القانونية ب��وزارة الداخلي��ة العقيد 
حس��ين مطر، أن الرعاية الصحية والنفس��ية واالجتماعية 
مكفولة لكافة ن��زالء مراكز اإلص��اح والتأهيل، إلى جانب 
التعليم والتدريب والتأهيل الذي يس��اعد على دمجهم في 

المجتمع مرة ثانيًة.
وأشار مدير إدارة وسائل اإلعام بوزارة شؤون اإلعام يوسف 
محم��د، إلى كفال��ة مملكة البحرين لحرية ال��رأي والتعبير 
وحري��ة الصحاف��ة، مؤك��ًدا أن الصحفيي��ن واإلعاميي��ن 
يمارس��ون عملهم ب��كل حري��ة، وأنه ال يوجد ف��ي مملكة 

البحرين أي صحفي أو إعامي سجن بسبب آرائه.
واس��تعرضت نجوى جناحي والوفد المراف��ق لها، من وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، توجيهات حض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل الباد 
المفدى، بتقديم برامج الدعم الت��ي تهدف لتأمين الحياة 
الكريمة لألس��ر، خاصًة فيما يتعلق بآث��ار فيروس كورونا 
عل��ى دخل األس��ر، إضافًة إلى اس��تعراض ال��وزارة إجراءات 

تقديم طلبات نزاعات العمل الفردية والجماعية.
فيما أب��دى عبداهلل الدوس��ري، ممثل النياب��ة العامة، دور 
النياب��ة العامة في حماية الحق��وق والحريات، ومنها حرية 

التعبير، كما استعرض سبل االنتصاف الوطنية.
وأش��ارت ش��يرين الس��اعاتي، م��ن هيئ��ة تنظي��م س��وق 
العم��ل، إل��ى أن مملك��ة البحرين بنت منظوم��ة متكاملة 
لمنع االس��تغال في بيئة العمل، إلى جانب إنش��اء المركز 
اإلقليمي الفريد من نوعه، والذي يقدم مس��اعدات حمائية 

لجميع العمال الوافدين.
وفيما يتعلق بموضوع البيئة، أك��دت القائم بأعمال إدارة 
الرقاب��ة وحماي��ة البيئ��ة بالمجل��س األعل��ى للبيئة لمى 
المح��روس، ب��دء العم��ل على التح��ول التدريج��ي للطاقة 
المتج��ددة، مش��يرًة إل��ى أن المملك��ة تعمل عل��ى إعداد 
العديد من الخطط واالس��تراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ 

على التنوع البيولوجي.
وأش��ار رئيس قس��م العاقات الدولي��ة والمنظمات بوزارة 
المالي��ة الش��يخ عب��داهلل ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة، إلى أن 
االستثمار في العنصر البشري من أولويات مملكة البحرين، 
حيث بلغت نس��بة إنفاق المملكة على الخدمات األساسية، 
مث��ل الصح��ة والتعليم والحماي��ة االجتماعي��ة، 35% من 

إجمال اإلنفاق الحكومي.

نهلة أبوالفتح: أدوية »التصّلب 
المتعدد« ال ُتباع بالصيدليات

هدى عبدالحميد «

أك��دت رئي��س مجل��س إدارة الجمعي��ة البحريني��ة لمرض��ى 
التصّلب المتع��دد نهلة أبوالفت��ح، أن أدوية مرض التصّلب 
المتعدد ال تتوفر في الصيدليات الخاصة وال يمكن ش��راؤها 
عب��ر اإلنترن��ت، فا بدي��ل إال انتظ��ار وصولها للمستش��فى 

الحكومي الوحيد الذي يوفرها.
وأضافت في تصريح ل�»الوطن«، أن مريض التصّلب المتعدد 
يحتاج لبرنامج متكامل ومتخصص يش��مل الخدمات الصحية 
والنفس��ية، وأن يتم توفير األدوية بشكل مستمر با انقطاع، 
خصوص��ًا وأن التصّلب المتعدد م��رض مزمن، ونقص الدواء 
ي��ؤدي لدخول المري��ض في انتكاس��ات كبي��رة وخطيرة قد 
تؤدي إلى اإلعاقة.وأش��ارت، إلى أنه كان لغياب التوعية بهذا 
الم��رض تأخر في تش��خيصه، فاألع��راض مختلفة وليس��ت 
هناك إحصائي��ة دقيقة لعدد المرض��ى، خصوصًا أن الحاالت 
في ازدياد بش��كل الف��ت للنظر، موضحة أن ع��ددًا من هؤالء 
المرض��ى يحاول��ون الس��فر إل��ى دول أخ��رى للحص��ول على 
التشخيص األولي بسبب الضغط الكبير في مجمع السلمانية 

الطبي. 
وأكدت أبوالفتح، أن تناق��ص األدوية المختلفة بدأ منذ عدة 
س��نوات، إال أن الح��ال ازداد س��وءًا في الفت��رة األخيرة، ليس 
بسبب جائحة فيروس كورونا فحسب، بل لعدم االهتمام في 
رصد المش��كلة وبيان أس��بابها وتحدي��د المقصرين في أداء 

واجبهم. 
وقالت: »تعددت أس��باب نقص األدوية ما بين عدم ش��رائها 
أصًا، أو التأخر في شرائها، إلى وصولها ولكن يتم التأخر في 
صرفها للمرضى، حيث وصل الحال في بعض الحاالت أن يتم 
تس��ليم المرضى أدوية تواريخ انته��اء صاحيتها قريبة جدًا 
بحيث ال يستفيدون منها، حتى إن بعضها تنتهي صاحيتها 
في غض��ون أيام قليلة من اس��تامها، في حي��ن أن الوصفة 

مخصصة لاستخدام عدة أشهر«.

 محافظ المحرق: »حمد الجامعي« وصل 
لمصاف المراكز الطبية المتقدمة بالمنطقة

أك��د محاف��ظ المح��رق س��لمان بن 
هندي، المس��توى المميز الذي أوصل 
مستش��فى الملك حمد الجامعي إلى 
مصاف المراكز الطبية المتقدمة في 

المنطقة.
جاء ذلك، خال زيارته، مركز البحرين 
حم��د  المل��ك  بمستش��فى  ل��ألورام 
الجامعي، وذلك استكمااًل لمتطلبات 
تنفيذ معايير برنامج المدن الصحية 
التاب��ع لمنظم��ة الصح��ة العالمية، 
عل��ى  المحافظ��ة  تعم��ل  والت��ي 

تحقيقها.
وكان ف��ي اس��تقباله ل��دى وصول��ه 
المستشفى، استش��اري األنف واألذن 
والحنجرة العميد بروفيس��ور هش��ام 
المحاف��ظ  نائ��ب  وبحض��ور  عل��ي، 
العميد عبداللهبن الجي��ران، والكادر 

اإلداري والطبي بالمستشفى والفريق 
المراف��ق ضمن لجن��ة برنامج المدن 
المحرق.وتم  ف��ي محافظ��ة  الصحية 

تقديم إيجاز عن الخدمات الطبية التي 
يقدمها المستش��فى ومركز البحرين 
لألورام، ودورهما الفعال ضمن فريق 

البحرين لمكافحة فيروس كورونا مع 
ع��رض فيلم يوثق أبرز م��ا تم إنجازه 
خ��ال الفت��رة الماضية، م��ن جانبه 
قدم العميد الجيران نبذة عن برنامج 
المدن الصحية ودور محافظة المحرق 
ف��ي تطبيق معاييره.وق��ام المحافظ 
بجول��ة ميداني��ة لاط��اع على مركز 
البحري��ن ل��ألورام وم��ا يحتوي��ه من 
إل��ى  باإلضاف��ة  حديث��ة  تجهي��زات 
التعرف على مختلف األقس��ام الطبية 
واألجنح��ة والمختب��رات وما تضمنته 
في��ه  المس��تخدمة  التقني��ات  م��ن 
والخدم��ات الصحي��ة المقدمة لتلبية 
لجميع مواطني  الصحي��ة  االحتياجات 
ومقيم��ي البحرين، وأثن��اء الجولة تم 
االطاع عل��ى نظ��ام الصيدلية اآللية 
الذكية الفريد من نوعه في المنطقة. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/27/watan-20220227.pdf?1645934737
https://alwatannews.net/article/992596
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/992635
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link
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 »المرور«: إنجاز 920 ألف 
معاملة إلكترونية في 2021

أكد مدير ع��ام اإلدارة العامة للمرور 
ب��ن  عبدالرحم��ن  الش��يخ  العمي��د 
عبدالوه��اب آل خليف��ة أن 81% م��ن 
الخدمات المرورية في عام 2021 تم 
إنجازه��ا إلكتروني��ًا، بأكث��ر من 920 
أل��ف معاملة من أصل 1.135 مليون، 
وذلك لوعي المراجعين بأهمية إنجاز 
خدماته��م إلكتروني��ًا على م��دار 24 

ساعة بكل سهولة ويسر.
وأك��د مدير عام اإلدارة العامة للمرور 

اس��تمرار تنفيذ الخط��ط التطويرية 
والرؤي��ة التي وضعه��ا وزير الداخلية 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة، الكفيلة باستثمار التكنولوجيا 
نح��و تطوي��ر الخدم��ات اإللكترونية 
وفقًا لرؤي��ة البحرين 2030، وبرنامج 

عمل الحكومة.
وأشار مدير عام المرور إلى أن الهدف 
المنظوم��ة  تطوي��ر  م��ن  الرئي��س 
المرورية هو اختص��ار زمن المعاملة 

وس��هولة توافرها بمختل��ف القنوات 
العامة  كالتطبيق اإللكتروني لإلدارة 
للم��رور e-Traffic لألجهزة الذكية أو 
من خ��ال موقع الحكومة اإللكترونية 
bahrain.bh والمنص��ات اإللكترونية 
المحافظات،  ف��ي جمي��ع  المنتش��رة 
إضافة إلى تطوير أدوات عمل شرطة 
وموظفي المرور بتوفير كافة األجهزة 
الحديثة التي تختصر من عملية إنجاز 

مدير المرورالمعامات للمراجعين.

الحواج: استمرار اإلجراءات 
للحفاظ على الثروة السمكية

أك��د وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمراني إبراهيم الح��واج، أن الوكالة 
ماضية في جهودها التخاذ اإلجراءات الازمة لضمان الحفاظ 
عل��ى الثروة الس��مكية ف��ي البحري��ن، انطاقًا م��ن اهتمام 
الحكوم��ة وبمتابع��ة م��ن وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 

والتخطيط العمراني عصام خلف.
جاء ذلك خال اس��تقباله، وفدًا م��ن جمعية قالي للصيادين 
برئاس��ة رئيس الجمعية محمد الدخيل، وبحضور مدير إدارة 

الرقابة البحرية خالد الشيراوي.
وأش��ار الحواج إلى أن قرارات تنظيم مهنة الصيد وأبرزها منع 
صيد الروبيان بطريقة ش��باك الجر القاعية »الكراف«، تهدف 
إلى وقف االس��تنزاف للث��روة البحرية وضم��ان الحفاظ عليها 

لألجيال القادمة.
وأش��اد بتعاون ش��ريحة كبيرة م��ن الصيادين م��ع القرارات، 
ومبادرتهم بأنفس��هم لتحويل رخصه��م أو التقدم لبيع ُعدد 
الصي��د، منوهًا إلى أن ذلك يعب��ر عن حرصهم على المصلحة 

الوطنية.
واس��تمع إل��ى ماحظ��ات الجمعي��ة ومقترحاته��ا للنهوض 
بقط��اع الثروة الس��مكية، مؤكدًا أن أب��واب الوكالة مفتوحة 
أمام الصيادين لتقديم أي ماحظات أو اقتراحات من ش��أنها 
النه��وض بهذا القطاع الحيوي الذي يش��كل ركيزة مهمة في 

تحقيق أمن غذائي مستدام للبحرين.

 تسّليم منتسبي الرعاية الصحية 
وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

سلمت الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية 
األولي��ة الدكت��ورة جليلة الس��يد، وس��ام األمير 
س��لمان بن حمد لاس��تحقاق الطبي، لمنتسبي 
مراك��ز الرعاي��ة الصحية األولي��ة، إنف��اذًا لألمر 
الملكي الس��امي وفي إطار توجيه صاحب السمو 
الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء لكافة 
الجهات المعنية بتس��ليم الوس��ام للعاملين في 
الصف��وف األمامية م��ن الكوادر الصحي��ة، وقوة 
دف��اع البحرين، ووزارة الداخلي��ة، وكافة الجهات 

المساندة.
وأكدت الس��يد، أن اعتزاز حض��رة صاحب الجالة 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 
المف��دى، وتثمين صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، للجه��ود الوطني��ة المخلص��ة 
لكافة العاملين في الصف��وف األمامية للتصدي 
لفي��روس كورونا م��ن الك��وادر الصحي��ة، وقوة 
دف��اع البحرين، ووزارة الداخلي��ة، وكافة الجهات 
المساندة، يمثل دافعًا للمواصلة بنفس الوتيرة 
والعم��ل ب��روح الفري��ق الواحد بما يس��هم في 
الدفع بمسيرة النماء واالزدهار لمملكة البحرين، 
وتحقيق مختلف األهداف المنش��ودة في التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وأش��ادت بجهود جمي��ع موظفي مراك��ز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة وحرصهم للحف��اظ على صحة 
وس��امة الجمي��ع عب��ر عطائهم المس��تمر في 

التص��دي لجائحة فيروس كورون��ا، وما تم بذله 
من جهود جبارة وتضحيات كبيرة.

وأشارت السيد، إلى أن الحفاظ على ما تحقق حتى 
اليوم يس��تدعي بذل المزيد من الجهود للوصول 
للنجاحات المنشودة، حيث إّن هذا التقدير الملكي 
يمث��ل دعمًا ال محدود للكوادر الطبية في مختلف 
المواقع، وتكري��م العطاء الوطني المخلص الذي 
يسعى إلى جعل مملكة البحرين نموذًجا متقدًما 

في القطاع الصحي.
وهنأت الحاصلين على وس��ام األمير س��لمان بن 
حم��د لاس��تحقاق الطبي م��ن منتس��بي مراكز 

الرعاي��ة الصحية األولية ب��وزارة الصحة، مؤكدًة 
مواصل��ة العم��ل وب��ذل المزي��د م��ن الجه��ود 
وقائي��ة  صحي��ة  خدم��ات  لتقدي��م  المخلص��ة 
وعاجية بأعلى جودة ممكن��ة لكافة المواطنين 
والمقيمي��ن، متمني��ًة له��م التوفي��ق والنج��اح 

لتحقيق مزيٍد من اإلنجازات لمملكة البحرين.
م��ن جانبه��م، أعرب منتس��بو الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة الذي��ن تش��ّرفوا بتس��ّلم الوس��ام، عن 
فخرهم بأن يكونوا ضمن المكرمين، الفتين إلى 
أن هذا الوسام ُيعد دافعًا لبذل المزيد في خدمة 

البحرين ودعم تقدمها وازدهارها.

 البحرين تختتم مناقشة تقريرها األول أمام 
لجنة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

اختتم��ت أعمال مناقش��ة مملكة البحري��ن تقريرها األول 
أم��ام لجنة العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافي��ة، يوم 25 فبراير الج��اري، المنعقدة عبر االتصال 
اإللكتروني المرئي، والتي ش��ارك فيها وفد وطني برئاسة 
وزارة الخارجية وعضوية ممثلين من كافة الجهات المعنية 
في المملك��ة، حيث ترأس وفد مملك��ة البحرين، المندوب 
الدائم لمملك��ة البحرين لدى مكتب األمم المتحدة بجنيف 

السفير يوسف بوجيري.
وخال جلس��ات المناقش��ات، أشار الس��فير بوجيري إلى أن 
التقري��ر األول للمملكة بش��أن تطبيق العه��د، وردود وفد 
المملكة خال المناقشة، تؤكد أن مملكة البحرين ملتزمة 
في مس��ارها بتطبيق ما نص عليه العه��د في إطار ميثاق 
العمل الوطني والدستور وتشريعاتها والتزاماتها الدولية 
وسياس��ات وبرامج الحكومة، وكذل��ك عزمها على مواصلة 
جهوده��ا للبناء على ما ت��م من إنجازات في ه��ذا المجال، 
تش��ريًعا وسياس��ًة وواقًعا، مش��يًرا في هذا الجانب إلى ما 
أكدته القيادة السياس��ية للمملكة على مواصلة االهتمام 

بتحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة.
من جانبه، أكد وكي��ل وزارة الصحة وليد المانع، أن مملكة 
البحرين ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية بش��كل مجاني 
لكاف��ة المواطنين، مش��يًرا إل��ى أن المملك��ة وفرت خال 
جائحة فيروس كورونا )كوفيد19( الفحوصات والتطعيمات 
والتش��خيص والعاج مجاًنا لكافة المواطنين والمقيمين، 
باإلضافة إل��ى توفير مختلف أنواع اللقاح��ات مجاًنا بحرية 
االختيار لمن هم بس��ن ثاث أعوام وأكثر، مع تطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية الخاصة بالفيروس دون اللجوء لإلغاق 
الكامل أو تأثر أي خدمة من الخدمات الصحية، وذلك حرًصا 
من المملكة عل��ى صحة المواطني��ن والمقيمين كأولوية 

قصوى في مسار تعاملها مع الفيروس.
كما أش��ار الوكيل المساعد للسياسات والخدمات اإلسكانية 
بوزارة اإلس��كان خالد الحيدان، إل��ى حرص مملكة البحرين 
على توفير الس��كن المائم لألس��ر البحرينية، والتي بلغت 
تكلفته��ا أكثر من 10 ملي��ارات دوالر أمريك��ي، باإلضافة 
إلى إنش��اء 8 مدن كان��ت كفيلة بتوفير الس��كن ألكثر من 
150 ألف أس��رة، واالهتم��ام بتقديم غيرها م��ن الخدمات 
اإلس��كانية مثل التموي��ات، مؤكًدا ح��رص المملكة على 

االستمرار في تقديم وتطوير الخدمات اإلسكانية.
واستعرضت الوكيل المس��اعد للمناهج واإلشراف التربوي 
ب��وزارة التربي��ة والتعليم أح��ام العامر، إنج��ازات مملكة 
البحري��ن فيما يتعلق بكفالة حق التعليم للجميع، مش��يرًة 
إلى عمل الوزارة على تطوير التعليم وتنمية الوعي بحقوق 
اإلنس��ان من خال تضمينه في المناهج الدراسية، معربًة 
عن ش��كرها لرئيس اللجنة على تهنئته��ا مملكة البحرين 
لتصدرها دول الش��رق األوسط وشمال أفريقيا في التقارير 
الدولي��ة المتعلق��ة بنس��ب التعل��م ف��ي التعلي��م العام، 

وتصدرها دول الخليج العربي في التعليم العالي.
وأشارت مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار الش��يخة ه��ا بنت محمد آل خليفة، إل��ى الفعاليات 
الثقافي��ة المتع��ددة والمتنوع��ة الت��ي تقيمه��ا مملكة 
البحرين عل��ى مدار العام مجاًنا أو بأس��عار رمزية، مؤكدًة 
أن البيئة العامة التي توفرها مملكة البحرين للجميع دون 

استثناء تعكس معاني التعايش والتسامح.
وفيم��ا يتعل��ق بآلي��ات االنتص��اف الوطنية، فقد ش��اركت 
ف��ي الوفد  نائ��ب أمين عام التظلمات غ��ادة حبيب، والتي 
أكدت خ��ال كلمتها على فعالية األمانة العامة للتظلمات 
ومفوضي��ة حق��وق الس��جناء والمحتجزين، مش��يرًة إلى أن 

األمانة اس��تلمت أكثر من 7,000 ش��كوى وطلب مساعدة 
منذ إنشاءها، شكل أكثر من 70% منها لطلبات مساعدة ال 

تتعلق بأي مخالفات.
وأك��د محمد مجبل، من وزارة العدل والش��ؤون اإلس��امية 
واألوقاف، أن س��ير العدال��ة مكفول بالدس��تور والقوانين 
الوطنية، مش��يًرا إل��ى أن المحكمة الدس��تورية هي صمام 
األم��ان لكافة القوانين، حيث أنه��ا تضمن عدم تعارضها 

مع أحكام الدستور.
واس��تعرض عز الدين المؤيد، من المجلس األعلى للمرأة، 
جه��ود مملكة البحرين على صعي��د تقدم المرأة من خال 
الخط��ة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وآليات تنفيذها، 
ودور النم��وذج الوطني للت��وازن بين الجنس��ين في تعزيز 
مركز المرأة وإدم��اج احتياجاتها وحوكمة تطبيقات تكافؤ 
الف��رص، مبيًنا نس��ب تقدم حض��ور الم��رأة البحرينية في 
مختل��ف القطاع��ات، كما اس��تعرض آليات تنفي��ذ قانون 
الحماية من العنف األسري واالستراتيجية الوطنية للحماية 
من العنف األس��ري وجهود مملكة البحرين في إطار تحقيق 
االس��تقرار األس��ري، وما يقدم��ه مركز دعم الم��رأة التابع 

للمجلس من خدمات واستشارات قانونية وأسرية.
وأك��د مدي��ر الش��ؤون القانونية ب��وزارة الداخلي��ة العقيد 
حس��ين مطر، أن الرعاية الصحية والنفس��ية واالجتماعية 
مكفولة لكافة ن��زالء مراكز اإلص��اح والتأهيل، إلى جانب 
التعليم والتدريب والتأهيل الذي يس��اعد على دمجهم في 

المجتمع مرة ثانيًة.
وأشار مدير إدارة وسائل اإلعام بوزارة شؤون اإلعام يوسف 
محم��د، إلى كفال��ة مملكة البحرين لحرية ال��رأي والتعبير 
وحري��ة الصحاف��ة، مؤك��ًدا أن الصحفيي��ن واإلعاميي��ن 
يمارس��ون عملهم ب��كل حري��ة، وأنه ال يوجد ف��ي مملكة 

البحرين أي صحفي أو إعامي سجن بسبب آرائه.
واس��تعرضت نجوى جناحي والوفد المراف��ق لها، من وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، توجيهات حض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل الباد 
المفدى، بتقديم برامج الدعم الت��ي تهدف لتأمين الحياة 
الكريمة لألس��ر، خاصًة فيما يتعلق بآث��ار فيروس كورونا 
عل��ى دخل األس��ر، إضافًة إلى اس��تعراض ال��وزارة إجراءات 

تقديم طلبات نزاعات العمل الفردية والجماعية.
فيما أب��دى عبداهلل الدوس��ري، ممثل النياب��ة العامة، دور 
النياب��ة العامة في حماية الحق��وق والحريات، ومنها حرية 

التعبير، كما استعرض سبل االنتصاف الوطنية.
وأش��ارت ش��يرين الس��اعاتي، م��ن هيئ��ة تنظي��م س��وق 
العم��ل، إل��ى أن مملك��ة البحرين بنت منظوم��ة متكاملة 
لمنع االس��تغال في بيئة العمل، إلى جانب إنش��اء المركز 
اإلقليمي الفريد من نوعه، والذي يقدم مس��اعدات حمائية 

لجميع العمال الوافدين.
وفيما يتعلق بموضوع البيئة، أك��دت القائم بأعمال إدارة 
الرقاب��ة وحماي��ة البيئ��ة بالمجل��س األعل��ى للبيئة لمى 
المح��روس، ب��دء العم��ل على التح��ول التدريج��ي للطاقة 
المتج��ددة، مش��يرًة إل��ى أن المملك��ة تعمل عل��ى إعداد 
العديد من الخطط واالس��تراتيجيات الهادفة إلى الحفاظ 

على التنوع البيولوجي.
وأش��ار رئيس قس��م العاقات الدولي��ة والمنظمات بوزارة 
المالي��ة الش��يخ عب��داهلل ب��ن إبراهي��م آل خليف��ة، إلى أن 
االستثمار في العنصر البشري من أولويات مملكة البحرين، 
حيث بلغت نس��بة إنفاق المملكة على الخدمات األساسية، 
مث��ل الصح��ة والتعليم والحماي��ة االجتماعي��ة، 35% من 

إجمال اإلنفاق الحكومي.

نهلة أبوالفتح: أدوية »التصّلب 
المتعدد« ال ُتباع بالصيدليات

هدى عبدالحميد «

أك��دت رئي��س مجل��س إدارة الجمعي��ة البحريني��ة لمرض��ى 
التصّلب المتع��دد نهلة أبوالفت��ح، أن أدوية مرض التصّلب 
المتعدد ال تتوفر في الصيدليات الخاصة وال يمكن ش��راؤها 
عب��ر اإلنترن��ت، فا بدي��ل إال انتظ��ار وصولها للمستش��فى 

الحكومي الوحيد الذي يوفرها.
وأضافت في تصريح ل�»الوطن«، أن مريض التصّلب المتعدد 
يحتاج لبرنامج متكامل ومتخصص يش��مل الخدمات الصحية 
والنفس��ية، وأن يتم توفير األدوية بشكل مستمر با انقطاع، 
خصوص��ًا وأن التصّلب المتعدد م��رض مزمن، ونقص الدواء 
ي��ؤدي لدخول المري��ض في انتكاس��ات كبي��رة وخطيرة قد 
تؤدي إلى اإلعاقة.وأش��ارت، إلى أنه كان لغياب التوعية بهذا 
الم��رض تأخر في تش��خيصه، فاألع��راض مختلفة وليس��ت 
هناك إحصائي��ة دقيقة لعدد المرض��ى، خصوصًا أن الحاالت 
في ازدياد بش��كل الف��ت للنظر، موضحة أن ع��ددًا من هؤالء 
المرض��ى يحاول��ون الس��فر إل��ى دول أخ��رى للحص��ول على 
التشخيص األولي بسبب الضغط الكبير في مجمع السلمانية 

الطبي. 
وأكدت أبوالفتح، أن تناق��ص األدوية المختلفة بدأ منذ عدة 
س��نوات، إال أن الح��ال ازداد س��وءًا في الفت��رة األخيرة، ليس 
بسبب جائحة فيروس كورونا فحسب، بل لعدم االهتمام في 
رصد المش��كلة وبيان أس��بابها وتحدي��د المقصرين في أداء 

واجبهم. 
وقالت: »تعددت أس��باب نقص األدوية ما بين عدم ش��رائها 
أصًا، أو التأخر في شرائها، إلى وصولها ولكن يتم التأخر في 
صرفها للمرضى، حيث وصل الحال في بعض الحاالت أن يتم 
تس��ليم المرضى أدوية تواريخ انته��اء صاحيتها قريبة جدًا 
بحيث ال يستفيدون منها، حتى إن بعضها تنتهي صاحيتها 
في غض��ون أيام قليلة من اس��تامها، في حي��ن أن الوصفة 

مخصصة لاستخدام عدة أشهر«.

 محافظ المحرق: »حمد الجامعي« وصل 
لمصاف المراكز الطبية المتقدمة بالمنطقة

أك��د محاف��ظ المح��رق س��لمان بن 
هندي، المس��توى المميز الذي أوصل 
مستش��فى الملك حمد الجامعي إلى 
مصاف المراكز الطبية المتقدمة في 

المنطقة.
جاء ذلك، خال زيارته، مركز البحرين 
حم��د  المل��ك  بمستش��فى  ل��ألورام 
الجامعي، وذلك استكمااًل لمتطلبات 
تنفيذ معايير برنامج المدن الصحية 
التاب��ع لمنظم��ة الصح��ة العالمية، 
عل��ى  المحافظ��ة  تعم��ل  والت��ي 

تحقيقها.
وكان ف��ي اس��تقباله ل��دى وصول��ه 
المستشفى، استش��اري األنف واألذن 
والحنجرة العميد بروفيس��ور هش��ام 
المحاف��ظ  نائ��ب  وبحض��ور  عل��ي، 
العميد عبداللهبن الجي��ران، والكادر 

اإلداري والطبي بالمستشفى والفريق 
المراف��ق ضمن لجن��ة برنامج المدن 
المحرق.وتم  ف��ي محافظ��ة  الصحية 

تقديم إيجاز عن الخدمات الطبية التي 
يقدمها المستش��فى ومركز البحرين 
لألورام، ودورهما الفعال ضمن فريق 

البحرين لمكافحة فيروس كورونا مع 
ع��رض فيلم يوثق أبرز م��ا تم إنجازه 
خ��ال الفت��رة الماضية، م��ن جانبه 
قدم العميد الجيران نبذة عن برنامج 
المدن الصحية ودور محافظة المحرق 
ف��ي تطبيق معاييره.وق��ام المحافظ 
بجول��ة ميداني��ة لاط��اع على مركز 
البحري��ن ل��ألورام وم��ا يحتوي��ه من 
إل��ى  باإلضاف��ة  حديث��ة  تجهي��زات 
التعرف على مختلف األقس��ام الطبية 
واألجنح��ة والمختب��رات وما تضمنته 
في��ه  المس��تخدمة  التقني��ات  م��ن 
والخدم��ات الصحي��ة المقدمة لتلبية 
لجميع مواطني  الصحي��ة  االحتياجات 
ومقيم��ي البحرين، وأثن��اء الجولة تم 
االطاع عل��ى نظ��ام الصيدلية اآللية 
الذكية الفريد من نوعه في المنطقة. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/27/watan-20220227.pdf?1645934737
https://alwatannews.net/article/992787
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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51.5 مليون دينار لتمويل نسختي »الوطني للتوظيف« 

 »تمكين«: 61.4 مليون دينار إجمالي 
دعم »استمرارية األعمال« في 2021-2020

مريم بوجيري «

واالتص��االت  المواص��ات  وزارة  كش��فت 
-الوزارة المس��ؤولة أمام السلطة التشريعية 
عن صن��دوق العم��ل »تمكي��ن«- أن برنامج 
اس��تمرارية األعمال تلقى خال عامي 2020-

2021، نح��و 23 ألف طلب تلقوا من خالها ما 
يق��ارب 61.4 ملي��ون دينار م��ن الدعم ضمن 
الصغي��رة  للمؤسس��ات  المذك��ورة  الفت��رة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر.
في حي��ن تلقى صن��دوق العمل خ��ال العام 
الجاري نحو 1593 طلبًا لتطوير مهارات األفراد 

بإجمالي دعم قدره نحو 1.3 مليون دينار.
إلى ذل��ك، أكدت الوزارة في ردها على س��ؤال 
برلمان��ي للنائ��ب الدكت��ور عب��داهلل الذوادي 

بخص��وص الخط��ط والبرام��ج الت��ي يقدمها 
صندوق العم��ل تمكين للمواطني��ن واألفراد 
والمؤسس��ات في الفت��رة م��ن 2019 وحتى 
اآلن، وال��ذي حصل��ت »الوط��ن« على نس��خة 
من��ه، أن إجمال��ي المبل��غ الذي ت��م تقديمه 
لدعم التوظيف في البرنامج الوطني للتوظيف 
في نس��ختيه 2020-2021، بلغ 51.5 مليون 
دينار، منها 45.8 مليون دينار للنس��خة األولى 
و5.7 ملي��ون دينار لدعم النس��خة الثانية من 

البرنامج العام الماضي.
في حين كان إجمال��ي الدعم المقدم ل�1541 
طلبًا ضمن برنامج اس��تمرارية األعمال لدعم 
الروات��ب، بل��غ نح��و 2.3 ملي��ون دين��ار خال 

العامين 2021-2020.
وفيم��ا يتعل��ق بإجمال��ي الدع��م ال��ذي ت��م 

تقديمه لبرنامج المهارات األساسية والبرامج 
األخرى التي يقدمها »تمكين«، بلغ نحو 23.7 
ملي��ون دينار من��ذ عام 2019 حت��ى اآلن، في 
حين تم تمويل المؤسس��ات التابعة لريادات 
و»تمويل+« بمبلغ 124.5 مليون دينار ل�797 
طلب��ًا، أما برنامج تطوير األعم��ال تم تمويل 

3498 طلبًا بنحو 38.3 مليون دينار.
وفيم��ا يتعل��ق بتفاصي��ل الطلب��ات التي تم 
تمويله��ا لدعم األج��ور خال فت��رة الجائحة 

فإنها كالتالي:
- س��ائقو التاكسي: 744 طلبًا بتمويل مليون 

دينار في 2020.
- مدربو الس��ياقة: 308 طلبات بتمويل 714 

ألف دينار في 2020.
- معلم��و الحضان��ات والروض��ات: 213 طلبًا 

بتمويل 287 ألف دينار في 2020.
- مدربو الس��ياقة: 25 طلبًا بتمويل 19,200 

دينار في 2021.
- حم��ات الحج والعم��رة: 213 طلبًا بتمويل 

149 ألف دينار في 2021.
- س��ائقو التاكسي: 15 طلبًا بتمويل 10 آالف 

دينار في 2021.
- معلم��و الحضان��ات والروض��ات: 5 طلب��ات 

بتمويل 3270 دينارًا في 2021.
- المرشدون السياحيون: 18 طلبًا بتمويل 32 

ألف دينار في 2021.
وبينت ال��وزارة، أن صن��دوق العمل وبموجب 
األهداف التي يعمل على تحقيقها وبالتعاون 
والتنس��يق مع الوزارات والش��ركات الحكومية 
والخاص��ة ذات العاق��ة، أطل��ق مجموعة من 

برام��ج الدع��م التي من ش��أنها أن تس��اهم 
في توظي��ف وتدريب البحرينيي��ن في القطاع 
الوطن��ي  البرنام��ج  إط��اق  عب��ر  الخ��اص، 
للتوظيف بالتع��اون مع وزارة العمل والتنمية 
األج��ور  دع��م  يش��مل  وال��ذي  االجتماعي��ة، 
للبحرينيين في القطاع الخاص ودعم وتأهيل 
الباحثين عن عمل للمس��اهمة في حصولهم 

على الوظيفة المناسبة.
خ��ال  م��ن  يس��عى  »تمكي��ن«،  أن  وبين��ت 
اس��تراتيجيته خال الس��نوات القادمة لتحقيق 
واق��ع اقتصادي جديد تندرج تحت مظلته فرص 
عمل واعدة لجعل البحريني الخيار األول للتوظيف 
في سوق العمل، وتنمية القطاعات الواعدة بما 
يهدف إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي 

تحقيق االستدامة واالستقرار االقتصادي.

الدعم المجاز/ دينار الطلبات المجازه نوع الطلب العام
45,805,528 3,372 البرنامج الوطني للتوظيف 2.0 2020
5,717,840 145 البرنامج الوطني للتوظيف 2.0 2021

19,497,469.37 968 التدريب ودعم األجور 2019
1,388,430.47 57 التدريب ودعم األجور 2020
538,907.50 5 الدعم المالي 2021

 »الشورى« يبحث تعديل »التأمين ضد التعطل«
 والنظام األساسي لمنظمة تنمية المرأة اليوم 

ُيناق��ش مجل��س الش��ورى الي��وم، تقري��ر لجنة 
الخدم��ات بخصوص المرس��وم بقان��ون رقم 12 
لس��نة 2021 بإضاف��ة بن��د جدي��د برق��م 6 إلى 
الفقرة ج من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 
78 لس��نة 2006 بش��أن التأمين ض��د التعطل، 
والمتضم��ن توصي��ة اللجن��ة بالموافق��ة عل��ى 

المرسوم بقانون.
ويه��دف المرس��وم بقان��ون، إل��ى تعزي��ز قدرة 
أصح��اب العم��ل عل��ى مواجه��ة اآلثار الس��لبية 
جراء تأثر األعمال التجاري��ة بالوضع االقتصادي 
العالم��ي والمحل��ي، وما ترتب علي��ه من أهمية 
توفير الس��يولة الازمة للقطاع الخاص لتمكينه 
من االس��تمرار في خدمة االقتص��اد الوطني من 
خال سداد نسبة من أجور المواطنين البحرينيين 
العاملين في الشركات والمنشآت المتضررة من 
تداعيات فيروس كورونا لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 

يونيو 2021.
ويبح��ث المجلس ف��ي ذات الجلس��ة تقرير لجنة 
الخدمات بخصوص مش��روع قان��ون بإلغاء البند 
1 م��ن المادة 6 من المرس��وم بقان��ون رقم 78 
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمعد 
في ضوء االقت��راح بقانون - بصيغته المعدلة – 
المق��دم من مجلس النواب، حيث جاء قرار اللجنة 
بع��دم الموافقة م��ن حيث المبدأ على مش��روع 
القانون، بعد دراس��ة ق��رار مجلس الن��واب، وما 
تضمنه م��ن آراء للجهات الحكومي��ة، واالجتماع 
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  س��عادة  م��ع  مؤخ��رًا 
االجتماعي��ة وممثل��ي الهيئ��ة العام��ة للتأمين 

االجتماعي.
وذكرت اللجن��ة أن قانون التأمي��ن ضد التعطل 

س��اهم في درء خطر البطالة والمس��اس باألجور 
عن العمال البحرينيي��ن وحماية ودعم االقتصاد 
الوطني عب��ر المراس��يم بقوانين الت��ي صدرت، 
والتي تضمنت س��داد أج��ور البحرينيين المؤمن 
عليهم أو نس��بة 50% من هذه األجور من حساب 

التأمين ضد التعطل.
وبينت اللجنة، أن نظام التأمين ضد التعطل هو 
نظ��ام تأميني يقوم على فكرة التمويل، ويختلف 
عن الضم��ان االجتماعي، ويع��ود بالفائدة على 
المؤمن عليهم والباحثين عن عمل ألول مرة رغم 
عدم دفعهم ألي اش��تراكات، وهو بذلك تكريس 
لمب��دأ التكافل االجتماعي، حيث يوفر دخًا بديًا 

للمؤمن عليه، ودخًا ألسرة المتعطل.
وذكرت أن دس��تور البحري��ن، تضمنت نصوصه، 

التأكيد على أهمية التكافل والتعاون االجتماعي، 
كم��ا أن العديد م��ن الوثائق الدولي��ة تضمنت 
التأكي��د عل��ى ض��رورة التأمي��ن ض��د التعطل، 
كمنظم��ة العمل الدولي��ة، ومملكة البحرين من 
خال تبنيها لهذا النظام منذ العام 2006 سجلت 
السبق والريادة على مستوى دول الشرق األوسط 

عامة والدول العربية خاصة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة ش��ؤون المرأة 
والطفل بخصوص مشروع قانون بالتصديق على 
النظام األساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول 
األعض��اء بمنظمة المؤتمر اإلس��امي، المرافق 
2021، المتضم��ن  76 لس��نة  للمرس��وم رق��م 
توصي��ة اللجنة بالموافقة على مش��روع القانون 

من حيث المبدأ.

الدعم المجاز/ دينار الطلبات المجازه نوع الطلب العام

1,134,304.5 744 سائقي التاكسي 2020
714,600 308 مدربي السياقة 2020
287,380 213 معلمي الروضات والحضانات 2020
19,200 25 مدربي السياقة 2021

149,100 213 حمات الحج والعمرة 2021
10,800 15 سائقي التاكسي 2021
3,270 5 معلمي الروضات والحضانات 2021

32,400 18 مرشدين سياحيين 2021
2,351,054 1,541

برنامج استمرارية األعمال/دعم األجور

الدعم المقدم للمؤسسات

 دعم سائقي التاكسي 
خالل الجائحة بـ 1.14 مليون دينار 

 551 معلمة روضة وحضانة 
ومدرب سياقة يحصلون على الدعم 

 دعم 231 حملة حج وعمرة 
ومرشدًا سياحيًا العامين الماضين

 الكوهجي يدعو لسرعة 
صرف مكافآت المتطوعين في »الصحة«

دع��ا النائب حم��د الكوهجي، إلى س��رعة صرف 
األمامي��ة  الصف��وف  ف��ي  التط��وع  مكاف��آت 
ف��ي مواجه��ة جائح��ة كورون��ا خال الس��نتين 
الماضيتين، مش��يرًا إل��ى أن المتطوعين قدموا 
الغالي والنفيس في س��بيل حماي��ة المواطنين 
والمقيمين مع بقية العاملين في وزارة الصحة.

وأك��د أن عل��ى وزارة الصحة تحمل المس��ؤولية 
الوطني��ة والدس��تورية ف��ي ص��رف المكاف��آت 
لجمي��ع من عمل وتطوع ف��ي الصفوف األمامية 
س��واء من ك��وادر طبية وتمريضي��ة أو إدارية أو 
خدماتية فالجميع كان في الصف األمامي، ويجب 
مكافأتهم وعدم التمييز بينهم، خصوصًا أننا ال 

زلنا نواجه هذه الجائحة.
وقال: »على المس��ؤولين ف��ي وزارة الصحة الرد 
على ما يتم نشره في الصحافة المحلية ووسائل 
التواص��ل االجتماع��ي م��ن ش��كاوى لمواطنين 
ل��م يس��تلموا مكافآته��م نظي��ر العم��ل الذي 
قدموه خ��ال الجائحة، وع��دم الصمت، وتحمل 

المسؤولية الوطنية والقانونية«.
أظه��ره  ال��ذي  والتكات��ف  بالتع��اون  وأش��اد 
المتطوع��ون في الصفوف األمامي��ة مع الفريق 
الوطني للتصدي للجائحة، إذ أثبت أبناء البحرين 
األوفي��اء قدرتهم وجدارتهم عل��ى الوقوف صفًا 

واحدًا من أجل تخطي الجائحة.

اسئلة برلمانية

يس��أل  األنص��اري  أحم��د 
القروض  المالية ع��ن  وزير 

والشيكات.

وزيرة  يسأل  المالكي  باسم 
الصح��ة ع��ن آلي��ة تخزين 

األدوية.

أحم��د الدمس��تاني يس��أل 
وزير الش��باب عن مش��اريع 

سابعة الشمالية.

 منفردي: البحرين 
شهدت طفرة في تحول الرياضة 

من الهواية إلى االحتراف
أش��اد رئيس لجنة شؤون الش��باب بمجلس الشورى، ممثل 
 ICM) - International Center Of) الش��رق األوس��ط ف��ي
Martial ARTS، التاب��ع لمنظمة اليونس��كو رضا منفردي، 
بالتط��ور ال��ذي وصل إلي��ه المج��ال الرياضي ف��ي البحرين 
والطف��رة الت��ي تش��هدها المملك��ة بتح��ول الرياضة من 
الهواية إلى االحتراف واالستثمار تجاري. وأضاف أن الرياضة 
في البحرين، تحظى باهتمام ورعاية من لدن حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
مثمن��ًا المبادرات الت��ي تطلقها الحكومة برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، ف��ي دعم الجانب الرياضي واالهتمام 
بفئة الش��باب. جاء ذلك على هامش مشاركته في االجتماع 

.»ICM«�الخامس عشر ل

11 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

محمد ناصر لوري

نريد حاًل جذريًا لهذه المعضلة
المنضب��ط  واالندف��اع  والحم��اس  الذات��ي  التطوي��ر 
واالجتهاد، كلها س��مات يتصف بها الشباب البحريني، 
ولهذا ن��رى أع��داد الطلب��ة المقبلين على الدراس��ات 
العليا في تصاعد وهلل الحمد، وهذا مؤش��ر إيجابي يدل 
عل��ى الرغب��ة الحثيثة لدى هؤالء الش��باب في مواصلة 

مشوارهم العلمي من أجل خدمة الوطن الغالي. 
ولكن هناك مش��كلة متك��ررة تقف كحائ��ط صد بين 
طموحات هؤالء الطلبة وبين طموحاتهم وتطلعاتهم 
ف��ي المجال العلم��ي، وأق��ول كلمة »متك��ررة« ألنني 
ش��خصيًا مررت بها قبل عدة س��نوات، وأس��تغرب وأنا 
أس��مع من الطلبة أن هذا التحدي م��ازال موجودًا حتى 
اليوم على الرغم من التطور الكبير الحاصل في التعليم 
العال��ي، وإيمان مؤسس��ات المملك��ة بأهمية البحث 

العلمي. 
باختصار تتمثل المش��كلة في رحلة الطالب في إعداد 
البح��ث العلمي، وهي الدراس��ة التي يج��ب أن يعدها 
الطال��ب كمطل��ب الس��تكمال حصول��ه عل��ى درج��ة 

الماجستير أو الدكتوراه. 
تب��دأ المش��كلة بع��د انته��اء الطالب م��ن المقررات 
النظري��ة، وبدء مش��وار البح��ث العلم��ي الحقيقي في 
تحدي��د مش��كلة البح��ث، وتحديد عن��وان البحث، يقف 
الطالب حائرًا بين المأمول والواقع، فما بين تطلعاته 
وما بين مشرط اللجنة، يقضي العديد من الطلبة وقتًا 

طوياًل جدًا، ولكني ال أعتبر هذا عائقًا السيما إذا ما كان 
المش��رف متعاونًا، واللجان تعقد في فترات متقاربة، 
ولكن هن��اك بع��ض الجامع��ات تنعقد فيه��ا اللجان 
بصف��ة دوري��ة خالل فت��رات زمنية طويلة نس��بيًا مما 
يجعل بعض الطلبة يس��تغرق أكثر من فصل دراس��ي 
وه��و مازال يراوح مكانه لتحدي��د عنوان البحث، أو يتم 
اس��تبدال وتغيير المش��رف ألكثر من مرة مما يتسبب 

في خسارة الطالب الكثير من الوقت. 
وبع��د موافقة اللجنة، وإعطائه اإلج��ازة العلمية للبدء 
في المرحل��ة الثانية وهي كتابة البح��ث التي تتطلب 
»معلوم��ات« وه��ذه المعلوم��ات لها أش��كال عديدة 
منه��ا اإلحص��اءات الرس��مية أو تتطلب إج��راء بعض 
المقابالت أو اس��تطالعات ال��رأي أو االس��تبيان!! تبدأ 
المش��كلة التي أتمنى أن نجد لها حاًل سريعًا، فالباحث 
أو الطالب ال يجد تعاونًا واضحًا مع بعض المؤسسات، 
فبعضهم يحوله من قسم إلى آخر، والبعض ال يرد على 
اتصاالته أو رس��ائله!! وهناك بعض المؤسسات التي 
ترفض التعامل مع الباحثين وطلبة الدراس��ات العليا، 
وبعضه��م يعده وعودًا فضفاض��ة، وبعضهم ال توجد 
لديهم إدارات مختصة للتعامل مع هؤالء الطلبة أصاًل، 
وبعضه��م يرفض التعام��ل معهم. الش��ك بأن هذه 
التصرف��ات قد تجعل بعض الطلبة يعزفون عن تناول 
المواضي��ع الهام��ة والتي تحتاج إلى كمي��ة معلومات 

غزيرة، واالنصراف إلى مواضيع س��هلة مك��ّررة تتوافر 
لها مصادر!! 

رأيي المتواضع
البح��ث العلمي هو المح��ّرك لالبتكار، ف��ال تطّور وال 
ابتكار ُيبنى على رأي أو اعتقاد شخصي، وهذا ما يجعل 
ال��دول العظمى تتباهى بحجم االس��تثمار في البحث 
العلم��ي، بل وتتفاخر بإنش��اء م��دن متكاملة للبحث 
العلم��ي، ومنصات ومواق��ع للمعلوم��ات المفتوحة، 
ونح��ن مازلنا ن��راوح مكاننا ومازالت بع��ض الجهات 
تتصّرف بتعّنت مع بعض الطلبة والباحثين، وتماطل 

في مساندتهم بإمدادهم بالمعلومات الرسمية. 
ف��ي رأيي المتواض��ع، أن جميع الجهات الرس��مية في 
الدول��ة بحاج��ة إل��ى أبحاث ه��ؤالء الطلب��ة من أجل 
التطوير االس��تراتيجي في مؤسس��اتها، ومن األجدر 
أن تدعم هذه الجهات الطلبة والباحثين لالس��تفادة 
م��ن جهدهم العلمي، عوضًا ع��ن تعطيلهم. بل وأن 
تتع��اون هذه المؤسس��ات م��ع مؤسس��ات التعليم 
العالي والجامعات بإمدادهم بالمشاكل البحثية التي 
يجب أن يوجهوا الطلبة إلى دراستها. وأن يتم تحديد 
آلية واضحة ينتهجه��ا الطلبة والباحثون في الحصول 
عل��ى اإلحصائيات والمعلومات من المؤسس��ات لكي 

نجد حاًل جذريًا لهذه المعضلة.

سامحونا.. هذا ليس طفاًل
متاجرة أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارضة« بمفردة »طفل« صارت 
مفضوح��ة، لذا ل��م يعد أحد يصدقه��م عندما يقول��ون إن المحكمة حكمت 
على »الطفل« الفالني بالس��جن، خصوصًا وأن المقارنة بين المفردة وصورة 
الش��خص الذي عم��دوا إلى وصفه بها تظهر أن اس��تخدامها ليس في محله 
أب��دًا وال تليق به، حيث الطفل -لغة ومنطقًا- هو الذي لم يصل س��ن البلوغ 
بع��د، والتالي من الصفات هي الصبي والغ��الم والفتى، وهؤالء ال يندرجون 

تحت مفردة طفل. 
أم��ا لماذا يعم��د أولئك إل��ى التركي��ز على ه��ذه المفردة كلم��ا صدر حكم 
بالس��جن على من لم يتجاوز الثامنة عش��ر م��ن عمره وأس��اء وارتكب جرمًا 
في ح��ق المجتمع والوطن فهو للقول بأن الس��لطة هنا ال تفرق بين الطفل 
وغير الطفل وتنتهك حقوق الطفولة واإلنس��ان وأن��ه صار لزامًا على الجميع 
وخصوصًا جمعيات حقوق اإلنسان في العالم أن تنتقد السلطة وترفض تلك 

األحكام.
للتذكير فقط، في تلك الس��نة التي ش��هدت فيها بع��ض المدن البريطانية 
أعمال عنف وتخريب خرج رئي��س الوزراء البريطاني حينها »ديفيد كاميرون« 
وقال ردًا على من قالوا إن من قاموا ببعض تلك األعمال أطفال، قال بوضوح 
ما بعده وضوح إن كل من يس��تطيع أن يرم��ي حجرًا ليس طفاًل، وأمر بإحالة 
كل الذي��ن تم إلقاء القبض عليهم من الذين ش��اركوا في أعمال العنف تلك 
إلى المحكمة. حينها لم يقل أحد إن بريطانيا تحاكم األطفال وتقسو عليهم، 

ولم تنبس جمعيات حقوق اإلنسان في بريطانيا وخارجها ببنت شفة.
حان الوقت للتوقف عن هكذا تفكير، فكل من يس��تطيع أن يشارك في أعمال 
العن��ف والتخري��ب أي��ًا كان عمره ال تليق ب��ه مفردة »طف��ل«، وحان الوقت 
ليتوقف أولئك الذين يعتبرون أنفس��هم »معارض��ة« عن زج »األطفال« في 
هك��ذا أعمال خصوص��ًا وأن كل الذي يس��تطيعون فعله له��م عندما تصدر 
بحقه��م األحكام هو إص��دار بيان بائس أو نش��ر تغريدة يقول��ون فيها إنه 

»طفل«!

إشكالية »أصحاب وال أعز«
حالة من االنزعاج األقرب إلى الفزع انتابت نس��بة كبيرة من مش��اهدي فيلم 
»أصح��اب وال أعز«. البعض اس��تنكر مش��هد خلع منى زك��ي لقطعة مالبس 
داخلية، على الرغم من أن المشهد لم يكن مشهد تعٍر. والبعض اآلخر غضب 
م��ن قص��ص الخيانات الزوجية الت��ي دارت، على الرغم م��ن أن نصف األفالم 
العربية تتطرق لقصص تفصيلية حول نفس القضية. وآخرون هالهم وجود 
ش��اب مثلي بين مجموعة األصح��اب. كل تلك »الكبائ��ر« انتهت في خاتمة 
الفيلم بحالة من التصالح والقبول وهو ما زاد من اس��تياء المشاهدين الذين 

توقعوا تصاعدًا دراميًا يؤدي إلى انفجار في العالقات. لكن ذلك لم يحدث. 
بعي��دًا عن األص��ل األجنبي لنس��خة الفيلم العرب��ي، فإن قصت��ه تدور حول 
مجموعة من األصدقاء المكونة من عدة أزواج، في صدفة ما قرروا اكتش��اف 
أس��رار بعضه��م. وبغ��ض النظر ع��ن تفاصيل األس��رار فإن فلس��فة الفيلم 
األصلي��ة تكش��ف أن أي م��ن األزواج ال يع��رف ش��يئًا عن ش��ريك حياته. وأن 
مجموعة األصح��اب جميعًا ال يعرف بعضهم بعضًا. إن المجموعة األس��رية 
الت��ي تربطها صداقات قديمة، كانت ف��ي الحقيقة مجموعة أفراد تلتقي ثم 

تفترق دون أن تخلق بينها عالقات مشتركة واهتمامات عامة. 
الفيلم يق��وم عل��ى »الفردانية«. والخ��ط الدرامي يتتبع القص��ص الفردية 
لش��خصيات الفيل��م منقطعة عن عالقته��ا باآلخرين. وحتى الح��وارات التي 
تناقش مس��ألة االنفصال بين الش��ركاء كانت ترس��خ االتج��اه »الفرداني«. 
مث��ل قصة طبي��ب التجمي��ل وزوجته الطبيبة النفس��ية. فقد لج��أت الزوجة 
لطبيب تجميل آخر يجري لها عملية تجميل الثدي، ولجأ الزوج لطبيب نفسي 
آخ��ر، غير زوجته، يتعالج عنده من أزمته النفس��ية. وكانت تلك من األس��رار 
التي انكش��فت، ولم يك��ن أحد الزوجين يعلمها عن اآلخ��ر. إنها حالة تفكك 

الشراكات العميق مع وجود الروابط الشكلية. 
لكن كيف نفهم االس��تياء الكبير من الجان��ب األخالقي للفيلم، في ظل وجود 
كم كبي��ر جدًا من األفالم العربية ذات المحتوى األخالقي الرديء؟ ربما يكون 
الخ��وف المبرر على قيم المجتمع وس��المته األخالقي��ة. لكنه يمكن أن يكون 
أيضًا نجاح الفيلم في جر المش��اهدين إلى »فخ« الس��جال ف��ي قضايا عابرة 
موجودة في كل المجتمعات. لقد تحول الفيلم ضعيف السيناريو واإلخراج إلى 
ترند في وس��ائل التواصل االجتماعي. لكنه كان كالفقاعة انفجرت وتالشت 

سريعًا، ألنها ال تحمل مضمونًا حقيقيًا ومؤثرًا يستحق المجادلة فيه. 
خط��ورة الفيلم وغيره م��ن األفالم التي قد تأتي في الطري��ق، أنه ال يناقش 
قضايا اجتماعية تهم قطاع��ًا كبيرًا من أفراد المجتمع. الفيلم يطرح قصصًا 
فردية في س��ياق مستفز يستثير انفعاالت المش��اهد. الفيلم ترسيخ لصورة 
م��ن صور تف��كك الجماعة وتش��ظيها وتفرقها في اله��م الذاتي والقصص 
الخاص��ة. إنه يجر المش��اهد للتفاعل مع ما هو ذاتي ولي��س جماعي. مع ما 
هو مثير وليس ما هو مش��ترك. تمامًا مثلما انشغل الناس بطالق المطربة 
ش��يرين وظهورها حليقة الرأس. وبنفس األس��لوب المس��تفز الذي يمارسه 
محم��د رمضان في اس��تعراضاته الرامية إلى اللفت الدائ��م لالهتمام. إنها 
أح��داث فردية صارت تش��غل قطاعًا واس��عًا من الناس، بعي��دًا عن الهموم 
العامة والمس��ائل الجمعي��ة، والقضايا الكب��رى كالفقر والجه��ل والتعليم 

والتغير االجتماعي. 
الفرداني��ة ه��ي من أخط��ر الظواهر الت��ي يتجه إليه��ا مجتمعنا. انش��غالنا 
بالقصص الصغيرة وبالس��لوك الفردي بعيدًا ع��ن ارتباطه بالقضايا العامة 
ه��و حالة من التش��ظي التي تزيد م��ن عزلة الفرد وس��ط مجتمعات كبيرة 
توش��ك أن تتح��ول إلى مجموع��ات صغيرة مغترب��ة. وهذا ما ح��اول الفيلم 
ترس��يخه في وعي المش��اهد حين خرج الجميع من سهرة العشاء متصالحين 
متقبلين بعضهم. فنحن لس��نا إال مجموعة أفراد مستقلين يعيش كل واحد 

منا لوحده مع شريكه في البيت!

البنوك المركزية في »البريكس«.. مخاطر أمام االقتصاد الصيني!
ال يمكن إغفال الدراس��ة النظرية عل��ى أداء البنك المركزي ف��ي الصين، والذي أوعز 
البعض تورطه بنظرية مؤامرة )كوفيد 19( وتوجه النظرية أصابع االتهام أس��بابها 
لمحاولة إفالس العالم، فقد واجه بنك التنين المركزي نفسه، نفس تحديات الدول 
الس��بع وسياسة الخفض التدريجي في حركة توس��يع االئتمان بهدف السيطرة على 
ق التعافي االقتصادي من تأثير  المخاط��ر المالية خالل العام الحالي، بمج��رد أن حقَّ

مًا بوتيرة سريعة. جائحة كورونا تقدُّ
غي��ر أن أداء االقتصاد يكش��ف عن دالئل ضعف خالل النص��ف الثاني من عام 2021، 
ما دفع الس��لطات إلى أن تغيير اتجاهها فجأة في يوليو الماضي عبر تخفيض كمية 
النق��ود الت��ي تحتفظ بها البنوك في أرصدة االحتياطي جزئيًا لمس��اعدة البنوك في 
توفير احتياجاتها من الس��يولة، ولكن أيضًا لزيادة إقراض الش��ركات الصغيرة التي 
تضرَّرت من ارتفاع أس��عار الس��لع األولية. ومنذ ذلك الوقت تزاي��دت المخاطر التي 
تواج��ه النمو االقتصادي س��وءًا، وبس��بب إجراءات الس��يطرة الش��ديدة في مواجهة 
في��روس كورونا بهدف احتواء بؤر العدوى المتفرقة، أصبح المس��تهلكون الحذرون 

فعاًل أكثر حذرًا في إنفاق أموالهم.
وأحدث��ت أزمة المديونية لدى ش��ركة تطوير عق��اري كبرى -والتي أش��علت حديث 

جميع األوس��اط االقتصادية- بأنه��ا األزمة العقارية الكبرى له��ذا العقد حيث إنها 
ش��بيهة باألزمة العقارية الكبرى في عام 2008 بسبب تمويل العقارات المسمومة 
ما سيؤدي إلى خلل في أسواق المال، في حين أنَّ القيود الصارمة التي فرضتها بكين 
على س��وق العقارات تسببت في أزمة في االستثمار بقطاع البناء والتشييد، وبالتالي 
امت��د أثرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي والبحرين، حيث إن القوانين المتميزة 

في البحرين ساهمت في نمو القطاع العقاري.
وتعني هذه التوقُّعات الس��لبية أنَّ البنك المركزي الصيني قد يقوم بتخفيض نسبة 
االحتياط��ي اإللزام��ي على البنوك مرة أخ��رى، كما يتنبأ بذل��ك االقتصاديون، وربما 
خفض أسعار الفائدة األساسية أيضًا، وذلك بعد قيام روسيا بتوجيه ضربة عسكرية 
ض��د أوكرانيا فجر يوم الخميس الماضي األمر الذي أث��ر على االقتصاد العالمي من 

تراجع للبورصات وانخفاض لألسهم العالمية.
ويواجه اقتصاد الصين مجموعة من المخاطر الس��لبية، منها نقص الكهرباء، مرورًا 
بجائح��ة كورونا وضعف مس��توى االس��تهالك. ويمثل توتر األس��واق بس��بب أزمة 

مجموعة »إيفرغراند« باعثًا آخر على القلق.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية

سلسلة الجائحة »7«.. العالقات االجتماعية!
تقوم دول العالم هذه األيام بتخفيف القيود التي فرضتها 
ف��ي مواجه��ة الجائح��ة بش��كل تنازل��ي، فبع��د الموجات 
المتع��ّددة للفيروس والتي وصلنا »آلخرها« حس��ب أقوال 
الخبراء، ُيقب��ل األفراد إلى التحّرر م��ن القيود التي فرضها 
عليهم الفيروس بعد عامين من الوحدة والعزلة، فكثيرون 
ب��دؤوا بطرح تس��اؤل منطقي »هل مازل��ت أملك مهاراتي 
االجتماعي��ة أم أنها أصبحت متواضعة بعد عملية التباعد 

االجتماع��ي والحجر وفت��رات اإلغالق الطويل��ة، هل مازلت 
محتّفظ��ًا بصداقات��ي القديم��ة أم أن عالقات��ي أصبح��ت 
هّش��ة وأصبح الصديق اإللكتروني أو االفتراضي هو األقرب 

لنفسي؟«.
كثيرٌة هي التس��اؤالت التي يبدأ الفرد بطرحها على نفسه 
ع��ن ماهية الحي��اة ما بع��د الجائحة، وكأن��ه قضى عمره 
كل��ه ف��ي ضي��ق الجائحة وليس فقط س��نتين م��ن عمره 

والتي أدت إلى هذا التغير الس��لوكي المفاجئ خالل عملية 
التباع��د والحجر واإلغ��الق، فبعض العالق��ات االجتماعية 
التي ح��اول أصحابها إن��كار الجائحة ف��ي بدايتها وأصروا 
على عملي��ة التواصل، اضطروا للتراجع بع��د أن أصيبوا أو 
بع��د أن فقدوا أحد األقارب حتى يش��عروا بخطورة الوضع، 
وهن��اك عالقات أخ��رى والتي انقطع��ت ج��راء الجائحة أو 
صارت بعي��دة وتفّضل االنع��زال ويقتص��ر تواصلها على 
الضروريات القصوى، كتبادل المنافع أية مشاعر عاطفية أو 
اجتماعية، وأثبتت الكثير من الدراس��ات أن أغلب العالقات 
العادية تحولت إلى عالقات إلكترونية، السيما في عمليات 
الشراء والتسّوق فلم يعد الفرد لديه أي تواصل مع صاحب 
السوبرماركت أو محل الفاكهة الذي كان جزءًا من تواصله 

المجتمعي اليومي.
ومع تحّول هذه العالقات االجتماعية المباش��رة إلى عملية 
تواص��ل إلكتروني في مجملها تحّول��ت هذه العالقات من 
عالق��ة مليئة بالوّد واالمتنان إلى عالق��ة جاّفة مبنّية على 
المصلح��ة والمناف��ع المتبادل��ة، وهذا ما لحظناه بش��كل 

أساس��ي في عملية التعليم عن بعد والذي أصبح يش��تكي 
منه أهالي الطالب والمعلمون والجهاز اإلداري.

فبدل س��احات المدارس وأوقات الفس��ح ومالع��ب الفريج 
أصب��ح األطفال يبن��ون عالقاتهم االجتماعي��ة في ميادين 
األلعاب اإللكترونية التي انتش��رت بكثاف��ة، بل وأصبحت 

أرضًا خصبة للتعارف واللقاء وبناء العالقات االجتماعية.
ف��ي أوقات ما قب��ل الجائحة كان��ت المجتمع��ات العربية 
تتجه ببطء ش��ديد نح��و الفردانية والتف��كك المجتمعي 
على مس��توى األفراد والعائالت ف��ي تقليد أعمى للنموذج 
الغرب��ي من االس��تقالل والحري��ة المزعوم��ة، ولذلك أتت 
ه��ذه الجائحة لتعطينا تصّورًا عش��ناه ع��ن معنى العيش 
بفردانية وس��لبياته على التكوي��ن المجتمعي الفريد من 
نوع��ه لمجتمعاتن��ا ومحاول��ة ت��دارك القي��م االجتماعية 
اإليجابية وتحسين بعض الممارسات السلبية حتى نحافظ 
عل��ى تراب��ط المجتمعات الت��ي تعتبر الداعم األساس��ي 
للصحة النفس��ية والتي ُيع��ّول عليها في اس��تمرار البيئة 

اإليجابية للمجتمعات.

بوتين وبايدن.. َمن »كسر« اآلخر؟!
بعد أن ق��ام األمري��كان والبريطاني��ون والفرنس��يون بتقوية ش��وكة أوكرانيا عبر 
إيهامها بأنها س��تحظى بدعمهم الالمح��دود، وأن المطلوب منها فقط التحول من 
»جارة« لروس��يا إلى »ش��وكة« في خاصرتها، ها هي أوكرانيا اليوم تكتش��ف حقيقة 

حلفائها. 
ف��ي خطابه باألمس أعلن الرئيس األمريك��ي جو بايدن تخليه عن وعوده، وكيف أنه 
بعد التلويح والوعيد ب�“كسر« روسيا، هاهو يدعو الستنهاض القوى العالمية لتقوم 
بدوره الذي تعهد به لرئيس أوكرانيا. هذا الرئيس الذي قال: »تركنا لوحدنا«! وكيف 
ال ُتت��رك لوح��دك بعدما دفعوك ل�“اس��تفزاز« الروس؟! قيلت س��ابقًا ومازالت تثبت 

صحتها: »المتغطي باألمريكان عريان«، وفي التاريخ شواهد عديدة. 
التغري��ر بأوكرانيا تم بنس��ق واضح، وظن أمريكي بأنه مش��روع س��يقوض من قوة 
روس��يا االقتصادي��ة ووضعها ف��ي ميزان الق��وى العالم��ي. لكن الرئيس الروس��ي 

فالديمير بوتين هو قام بالخطوة األولى إلفشال »االستغالل« األمريكي ألوكرانيا.
وهاهو بايدن يعود في وعوده بش��أن التدخل العس��كري، ألنه يدرك س��لفًا بأن أية 
مواجهة صريحة اليوم مع الروس هي إيذان ببدء حرب عالمية ثالثة. روس��يا ليس��ت 
أفغانس��تان التي س��تحولها أمريكا لباحتها الخلفية وتتركها وقتما تش��اء لطالبان 
وه��و ما حصل. وروس��يا ليس��ت العراق التي »غزته��ا« أمريكا بحج��ة »الحفاظ على 
العراقيي��ن« ف��ي حين الحقيقة كانت ل�»س��رقة خيرات العراقيي��ن« وحولت بالدهم 
ألش��الء مه��داة بعدها إليران. ال��روس إن كانت م��ن مواجهة لن يكون��وا وحدهم، 
والبيت األبيض يدرك ذلك. بينما يتوعد بايدن روس��يا بفرض عقوبات، ويتراجع عن 
المس��اعدة العس��كرية الموعودة ألوكرانيا، يقوم الرئيس األوكراني بإلغاء متابعة 
بايدي��ن وباقي رؤس��اء العالم عل��ى »تويتر«! ويرف��ض عرض إجالء ل��ه من بالده، 

وتكتف��ي بريطانيا بالترق��ب بعدما كان أقصى ما فعل��ه إعالمها هو طرح فرضيات 
بش��أن طرد الملياردير الروس��ي رومان إبراهيموفتش مالك نادي تشلسي اللندني، 
وهو أمر لم يحصل ولن يحصل! ويظل موقف ماكرون فرنس��ا غير مهم في الموضوع 

ألن بوتين ال يلتفت له أصاًل، وعليه تبقى روسيا هي المتقدمة في المشهد كله. 
الرئي��س األوكراني كان يفترض ب��ه إدراك عملية االس��تغالل والتغرير به من قبل 
دول له��ا تاريخه��ا الحافل في تدمير دول أخرى والس��يطرة عل��ى مقدراتها، وحينما 
تواجه أول عائق أو مشكلة تترك المشهد برمته وتغادر. كان يفترض به أن يتذكر 
تاريخ المستعمرات العديدة في آس��يا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وكان يفترض به 
أن يتذكر بش��أن األمريكان تحديدًا ما فعلوه بفيتنام واليابان وأفغانستان والعراق. 
واأله��م كان عليه أن يدرك خط��وة القبول بلعب دور مصدر القل��ق والتحدي لجارته 
روس��يا، فبداًل من التحالف معها وتعزيز عالقة الجوار وجعلها حامية وسندًا له، قبل 

بكل سذاجة سياسة معاداتها والتحول ألداة تنفذ ما يريده األمريكان تحديدًا. 
بايدن يدرك بأنه ال يس��تطيع »كسر« روسيا اقتصاديًا، ألن األوربيين لن يسمحوا له 
أصاًل بذلك رأسهم األلمان، إذ هل سيضمن لهم عدم تضرر مصالحهم واقتصادهم 
ف��ي مج��االت التعاون مع روس��يا واس��تيراد غازه��ا الطبيعي؟! هو ل��ن يضمن ذلك 
واإلثب��ات ما فعله بالرئيس األوكراني. تخيل��وا بايدن ماذا قال باألمس، وافهموا ما 
هي أولوياته الحقيقية، هو يقول: »إن حزمة العقوبات على موس��كو ال تش��مل حظر 
روس��يا من نظام س��ويفت المصرفي العالمي في الوقت الحالي«. واألهم هو »دعوة 
بايدن ش��ركات النف��ط والغاز إلى عدم اس��تغالل األزمة األوكرانية لرفع األس��عار«. 
يعني س��عر البنزين أكثر ما يش��غل بايدن حاليًا، وهو أهم من س��المة األوكرانيين 

والتزامه بوعوده لرئيسهم!

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/27/watan-20220227.pdf?1645934737
https://alwatannews.net/article/992716
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/992780
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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5
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11

3
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link

P  16

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

استمرار اإلقبال على الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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قانــون التنفيــذ في المــواد المدنيــة والتجاريــة المزمع 
تطبيقــه ســيحل الكثيــر مــن المشــاكل بيــن المدينين 

ويحمي حقوق الجميع.   

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Sun 27 Feb 2022   | 1443هـــ   26 رجــب  |  األحــد     5923 |   العــدد    17 الســنة 

نحن وأوكرانيا وأمريكا
أب��دت دوُل مجلس التع��اون موقفًا حيادي��ًا تجاه األزم��ة األوكرانية منذ 
البداية، ه��ذا بعد كل ما فعلت��ه البروبغندا الغربية اإلعالمية لتحش��يد 
العالم ضد روس��يا، الموقف الخليجي واحد من التحوالت السياس��ية التي 

نشهدها في هذه المرحلة في منطقتنا العربية. 
ث��م امتنعت دولة اإلم��ارات عن التصوي��ت عن إدانة روس��يا في مجلس 
األمن، وهي ممثلة عن دول المنطقة والمجموعة العربية ليكون الموقُف 
أكثَر وضوح��ًا بعدم اتخاذ موقف منحاز، واألهم بع��دم االنصياع للرغبات 

األمريكية. هذا التحول لم يأت من فراغ. 
هذا الموقف ليس األوَل، ولن يكون األخيَر الذي يوضح مدى المسافة التي 
ابتعدت بها دول المنطقة عن بعض المصالح األمريكية -غير المشتركة- 
إن ص��ح التعبي��ر، فلن يكون هناك ذل��ك التحالُف الوثي��ق المرتبط بكل 
الملفات كما كان العهد س��ابقًا حين حشدت الواليات المتحدة األمريكية 
تحالفًا دوليًا لتحرير الكويت، واليوَم تسحب منظومتها الدفاعية، وترفض 

أن تسمي الحوثي إرهابيًا، شتان بين األمريكتين. 
ف��إذا أضفنا التق��ارَب الروس��ي والصين��ي م��ع دول المنطقة، وتش��ابَك 
التحالف��ات في العديد من الملفات خاص��ة االقتصادية، وكذلك صفقات 
السالح التي تجاوزت فيها دول المنطقة الفيتو األمريكي فإن إستراتيجية 

االنكفاء األمريكي واالنسحاب من المنطقة لن تكون من طرف واحد! 
فال تعتقد الواليات المتحدة األمريكية أن االتصاالت التي أجرتها مؤخرًا 
م��ع المملكة العربية الس��عودية كافي��ة أو حتى التصريحات المش��ددة 
اللهج��ة تجاه الحوثي يمكن أن تحدث فارقًا في تقييم المواقف األمريكية 
واإلدارة مازال��ت ت��راوح ف��ي مرحل��ة التفكي��ر بتصنيف الحوث��ي منظمة 
إرهابي��ة! في حين أنه��ا مقبلة على توقيع االتفاق الن��ووي مع إيران دون 

قيد أو شرط، ودون األخذ في االعتبارات مخاوف المنطقة ومهدداتها. 
هذا الغزل اللفظي ال��ذي اعتقدت اإلدارة األمريكية أنه كاٍف )كتنازل( من 
أجل إقناع الس��عودية بزيادة اإلنتاج، وتخفيض أسعار النفط، أو من أجل 
الوقوف مع المصالح األمريكية في األزمة األوكرانية لن يجدَي نفعًا، وتلك 
االس��تهانة بمقدرات دول المنطقة حلم ال بدَّ من أن تصحَو وتعيَد النظَر 

فيه. 
فهنا يتشكل نظام عالمي جديد على كوكب األرض وخارج حدود الواليات 
المتحدة األمريكية، فال تعتقد اإلدارة األمريكية أن انس��حابها وانكفاَءها 
األمني س��ُيبقي على مصالحها السياس��ية أو حتى االقتصادية كما كانت، 

هذه المعادلة الساذجة التي يتبناها اليسار ال توجد إال في عقلياتهم. 
لس��نا وحدنا فقط م��ن تغيرت مواقف��ه؛ فجميع حلفاء أمري��كا بما فيها 
الدول األوروبية ال يتعاملون معها اآلن كقيادة عالمية. انتهى هذا الدور، 
وانتهاُؤه يعود للخيار اإلستراتيجي الذي اتخذته، واعتقدْت أنها بتخفيف 

أحمالها ومسؤوليتها ستبقى مصالحها كما هي دون تغيير. 
يبقى علينا أن نعَي الدرس األوكراني جيدًا، فقد تم تجييش��ها وتشجيعها 
وحثها على تحدي المصالح الروس��ية، وحشدت البروبغندا األمريكية ضد 
روس��يا بشكل يس��تخف بالعقول ويعتقد أن العالم على ما كان عليه في 
التسعينات حين حشدت العالم ضد العراق بدعوى أسلحة الدمار الشامل، 
لقد اس��توعبنا نحن ال��درس جيدًا، إنم��ا يبدو أن أوكراني��ا حديثة العهد 

بالمصداقية األمريكية!

الحجري: قمر شعبان يقترن بالشمس مساء األربعاء
أكد الباحث الفلك��ي علي الحجري، أن 
قمر شهر ش��عبان لهذا العام 1443 
هجري س��يقترن بالش��مس في مساء 
يوم األربعاء 2 مارس الساعة 09:38 
مس��اء، وه��و ثان��ي الش��هور الحرجة 
في االس��تهالل واألخيرة له��ذا العام 
بالع��ادة  ترص��د  والت��ي  1443ه���، 
بواس��طة كاميرا موجهة أو من خالل 

العين المسلحة بالتلسكوب.
وأش��ار، إلى أن الرؤية الحرجة تشمل 
مناطق شاس��عة من الك��رة األرضية 
بعد يوم من اقتران القمر بالش��مس 
ومنه��ا منتص��ف ق��ارة أس��تراليا من 
جهة الشمال الغربي ودول شرق آسيا 
وجنوبه��ا إل��ى غربها، لتمت��د إلى ما 
قبل الجزء الش��مالي لق��ارة أوروبا إلى 
جنوبه��ا، والطرف الجنوب الغربي من 
قارة أفريقيا وجزيرة مدغش��قر وأخيرًا 

أقص��ى جنوب قارة أمري��كا الجنوبية، 
لتكون أول الرؤية العينية س��هلة في 
ق��ارة أفريقي��ا ما عدا أقص��ى الجنوب 
الش��رقي منها، واألمريكتي��ن ما عدا 

أقصى جنوب أمريكا الجنوبية.

وأوضح أن االس��تهالل سيكون صعبًا 
ويقتصر على التلسكوبات والكاميرات 
الموجهة فقط في مس��اء الخميس 3 
م��ارس نظرًا للظروف الفلكية الحرجة 
لله��الل باإلضافة إلى تواج��د الهباء 

الجوي وفرصة لتواجد بعض السحب 
في األف��ق الغربي وقت االس��تهالل، 
ليكون عمر القمر االقتراني السطحي 
عند غروب الش��مس الس��اعة 05:41 
مس��اء 20 س��اعة و3 دقائ��ق، وفترة 
مكث القمر ل� 47 دقيقة فقط، وعلى 
ارتفاع 8 درجات و59 دقيقة، وبإضاءة 
ويس��اوي  للقم��ر  وبس��مك   ،%0.96
18 ثاني��ة قوس��ية فق��ط، وبش��دة 
إضاءة وتس��اوي Mag -5.1، وبزاوية 
استطالة ما بين القمر والشمس 11 

درجة و12 دقيقة.
 ومن المتوقع أن تكون بداية الرصد 
بالعي��ن م��ن خ��الل التلس��كوبات أو 
الكاميرا الساعة 05:01 مساء، حينها 
يك��ون القمر عل��ى ارتف��اع 4 درجات 
و35 دقيقة، ليك��ون معامل الظروف 
 »رباعي غيتار« تحيي الجوية هو الفيصل في عملية الرصد.

أنغام الموسيقى اإلسبانية 
بمركز الشيخ إبراهيم

تق��دم فرق��ة »EntreQuatre«، وهي عبارة ع��ن رباعي غيتار 
من تأليف الموسيقيين اإلسبان مانويل باز وسييال غونزاليس 
وخيس��وس برييتو وكارمن كويلو، حفلها الموسيقي ألول مرة 
في العالم العربي على أنغام التانغو والفالمنكو والموسيقى 
 الكالس��يكية، بتنظي��م من مركز الش��يخ إبراهي��م بن محمد 
آل خليفة للثقافة والبحوث وبالتعاون مع الس��فارة اإلسبانية 

في الكويت ومؤسسة »أكسيون« الثقافية اإلسبانية.
يأتي ذلك، ضمن الموس��م الثقافي »وقدر المرء ما هو رائم«، 
تزامنًا مع فعاليات ربيع الثقافة في نس��خته ال��16، اليوم عند 
الثامنة مس��اًء، في مقر المركز. كما س��يتم أيضًا بث األمسية 

الموسيقية عبر رابط صفحة المركز على اليوتيوب.
يذك��ر أن فرق��ة رباعي غيتار أحيت خالل مس��يرتها الفنية 37 
عاًم��ا، العديد من الجوالت الموس��يقية ف��ي أوروبا والواليات 
المتح��دة األمريكية وأمريكا الالتيني��ة، وكذلك جنوب إفريقيا 

والهند.

افتتاح معرض »المرأة بين الحقيقة 
والخيال« إلبراهيم خليفة بمركز الفنون

يش��هد مركز الفن��ون اليوم، افتت��اح المعرض 
الفن��ي األول ضم��ن مهرج��ان ربي��ع الثقاف��ة 
السادس عش��ر، »المرأة بين الحقيقة والخيال« 
للفن��ان إبراهي��م خليفة، عند الس��ابعة مس��اًء. 
ويستمر المعرض حتى 13 مارس القادم ما بين 

التاسعة صباحًا وحتى الثامنة مساًء.
وف��ي ه��ذا المع��رض الف��ردي، يرس��م الفنان 
البحرين��ي إبراهيم خليفة الم��رأة وكيف تنجذب 
إليها روحه لترس��م تفاصيلها، ويكّون من خالل 
ريش��ته وألوانه أعمااًل فنية م��ن خامات ناعمة 
وصلب��ة، بما يعكس نظرته للمرأة التي تمتلك 

هاتين الصفتين ورؤيته لها كمصدر للحياة.
ويق��ام المهرجان هذا الع��ام بتنظيم من هيئة 
البحري��ن للثقافة واآلثار، مركز الش��يخ إبراهيم 
للثقاف��ة والبحوث ومس��رح الدان��ة، وبالتعاون 
م��ع مس��احة ال��رواق للفن��ون والب��ارح للفنون 

التشكيلية. 
ويقّدم للجمهور برنامجًا يتضمن طيفًا واس��عًا 

من األنشطة الفنية والموسيقية والمحاضرات والمعارض والعروض العالمية 
التي تالئم مختلف األذواق واألعمار وتمد جسور التواصل الحضاري واإلنساني 

ما بين المملكة والعالم.
ويحظى المهرجان برعاية إس��تراتيجية من قبل مجلس التنمية االقتصادية، 
ورعاية فضية من ألبا، ش��ركة مطار البحرين، ش��ركة مجمع البحرين لألسواق 

الحرة، بنك البحرين والكويت، ممتلكات وبنك البحرين الوطني. 
ويساهم في برنامج المهرجان عدد من السفارات لدى البحرين وهي سفارات 
كل م��ن: إيطالي��ا، باكس��تان، ألمانيا� مصر وس��فارة إس��بانيا ف��ي الكويت. 
كذلك يش��ارك ف��ي فعاليات المهرجان كل من: مركز إنك��ي للفنون األدائية، 
إنتيرتينمت اليف، برنامج اآلغا خان للموسيقى ومدرسة الشيخة حصة للبنات.

طالبة ابتدائي عالمية في التايكوندو 
واستثنائية بكتابة القصص

جمع��ت الطالبة ياس��مين حس��ن 
الس��الم  مدرس��ة  م��ن  جعف��ر 
االبتدائية للبنات اإلبداع الرياضي 
واألدبي في آٍن واحد، فحققت بفضل 
العديد  والمدرس��ة  أس��رتها  دعم 
م��ن الجوائ��ز المحلي��ة والدولية، 
م��ن أبرزه��ا الميدالي��ة الفضي��ة 
ف��ي بطول��ة التايكون��دو الدولية 
بجمهورية الهند، بمش��اركة أكثر 
م��ن 450 العب��ًا والعبة م��ن دول 
العالم. كما ف��ازت بالمركز الثالث 
 في جائزة الشيخة لولوة بنت محمد 

آل خليفة للقصة القصيرة، عن قصتها »أنانية ليلى«، والتي استعرضت فيها 
رس��ومًا معبرة وأحداثًا ش��يقة تبين األثر الس��لبي لصف��ة األنانية على الفرد 
واألس��رة والمجتمع. وقالت ياسمين: »أنا رياضية ورس��امة وعاشقة للكتابة 
منذ الصغر، وكان 2021 عام اإلنجازات بالنس��بة لي، بعد أن استثمرت وقتي 
ف��ي تعلم مهارات جديدة، الس��يما في أكاديمية أيس للتايكواندو، بإش��راف 
المدرب��ة البحرينية فرح الس��اعاتي، والت��ي قادتني إلنجازي ف��ي الهند، كما 
احتضنتن��ي المدرس��ة في مج��ال الكتاب��ة اإلبداعية، حتى حقق��ت الفوز في 
مسابقة القصة القصيرة على مستوى األطفال في البحرين«. من جانبه، أكد 
ولي األمر حس��ن جعفر على ضرورة صقل األهالي لمواهب أبنائهم والمبادرة 
باكتش��افها بالتعاون مع المدرسة التي هي بالش��ك حاضنة لتلك المواهب 
وداعمة أساسية لكل طالب، مقدمًا شكره إلى وزارة التربية والتعليم ومديرة 
ومعلمات المدرس��ة على المجه��ود والدعم لجعل البيئة المدرس��ية داعمة 

ومحفزة.

 اإلعالمي السوري الرشد 
يضيء بيت عبداهلل الزايد

يلتقي بيت عبداهلل الزايد لتراث البحرين الصحفي االثنين، باإلعالمي الس��وري 
خالد الرشد، في محاضرة يتحدث فيها عن »صفحات منسية من تاريخ العالقات 
العربية الروس��ية«، في إطار الموسم الثقافي »وقدر المرء ما هو رائم« لمركز 
الش��يخ إبراهيم للثقافة والبحوث، تزامنًا مع فعاليات ربيع الثقافة في نس��خته 
ال��16، عند الثامنة مساًء. يذكر أن الرشد من مواليد مدينة موسكو، وهو مقدم 
برامج في قناة روس��يا الي��وم. وتخرج من معهد بلدان آس��يا وإفريقيا بجامعة 

موسكو الحكومية سنة 2002.
وفي 2004 حصل على شهادة الماجستير. وشغل عدة مناصب في المؤسسات 
خالد الرشداإلعالمية في روسيا وخارجها. ونشر عدة أعمال متعلقة بعلم الدين المقارن.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/27/watan-20220227.pdf?1645934737
https://alwatannews.net/article/992684
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

Link

P  1

Link

أجرى اللقاء: محمد الجيوسي وأمل الحامد | تصوير: خليل إبراهيم

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

نهيان بن مبارك: البحرين 
واإلمارات شعب واحد

)02(

24 صفحة - 220 فلسا
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rajab 1443 26 26 رجـــب
Feb 2022 2727 فبراير

Year: 14السنة
No: 4884العدد
SUNاألحد

المنامة - بنا

صرح النائب العام علي البوعينين بأنه قد 
أمر بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة في 
بـــاغ وزارة الشـــباب والرياضة إلى ديوان 
كشـــف  ومـــا  واإلداريـــة،  الماليـــة  الرقابـــة 
عنـــه التقريـــر االســـتقصائي للديـــوان مـــن 
مخالفـــات ماليـــة منســـوبة لبعـــض أعضاء 
لســـباقات  البحريـــن  نـــادي  مجلـــس إدارة 
باختـــاس  والمتعلقـــة  المنحـــل  الســـرعة 
أمـــوال النـــادي واإلضـــرار بهـــا، فـــور تلقي 
النيابة العامة الباغ. وأشار إلى أن النيابة 
قـــد اســـتمعت إلى شـــهادة المدقـــق المالي 
بديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة معـــد 
التقريـــر فـــي شـــأن المخالفـــات المرتكبـــة 

ومـــا تكشـــف لـــه مـــن فحصهـــا ومـــا ترتب 
كمـــا  النـــادي.  بأمـــوال  إضـــرار  مـــن  عنهـــا 
اســـتمعت حتـــى اآلن إلى أقوال 7 شـــهود 
عن ممارســـات بعض أعضاء مجلس إدارة 

النـــادي المنســـوبة إليهـــم تلـــك المخالفات، 
وقـــد تـــم اإلذن للنيابـــة العامـــة باالطـــاع 
على الحســـابات البنكية الخاصـــة بالنادي 
بموجب أمر مـــن القاضي المختص والذي 
أمر بكشـــف ســـرية تلـــك الحســـابات، فيما 
تعمـــل النيابـــة علـــى تتبع مصـــادر األموال 

ووجه التصرف فيها وما آلت إليه.
وأصدرت النيابة أمرًا  بالقبض على رئيس 
المالـــي  واألميـــن  النـــادي  إدارة  مجلـــس 
المقـــررة  التحقيـــق  لجلســـة  وإحضارهمـــا 
واســـتجوابهما فيمـــا هـــو منســـوب إليهمـــا 

وحبسهما احتياطًيا على ذمة التحقيق.
)05(

أمرت روســـيا أمـــس قّواتهـــا بالتقّدم “من 
جميـــع االتجاهـــات” فـــي أوكرانيـــا بينمـــا 
فرضـــت كييـــف حظـــًرا شـــامًا للتجـــّول 
ا في  وأعلـــن مســـؤولون مقتـــل 198 مدنيًّ
الغـــزو الروســـي. واختبـــأ ســـكان كييـــف 
ت أصـــوات االنفجـــارات بينمـــا  حيـــث دوَّ
أعلـــن الجيش األوكرانـــي أنه صّد هجوًما 
علـــى العاصمـــة حيث يقاتـــل “مجموعات 
تخريبية” روســـية تســـللت إلـــى المدينة. 
وأعلنـــت موســـكو أنها أطلقـــت صواريخ 
وأنهـــا  عســـكرية  أهـــداف  علـــى  كـــروز 
“ستوّســـع الهجوم من جميـــع االتجاهات” 
بـ”رفـــض”  أوكرانيـــا  اّتهمـــت  بعدمـــا 

المحادثات.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، 
أمس )الســـبت(، تدميـــر 821 بنية تحتية 
 14 بينهـــا  مـــن  فـــي أوكرانيـــا،  عســـكرية 

مطاًرا، بحسب إعام محلي.

ا روسيا تشن هجوًما بجميع المحاور في أوكرانيا ومقتل 200 مدنيًّ
موسكو: كييف رفضت الحوار وتدمير 821 بنية تحتية عسكرية

جانب من المعارك

عواصم - وكاالت
القانـــون  تطبيـــق  إطـــار  فـــي 
التنفيـــذ،  بشـــأن  الجديـــد 
أصـــدر وزيـــر العدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقاف  الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  علـــي  بـــن  خالـــد 
وبعد موافقـــة المجلس األعلى 
تتعلـــق  قـــرارات   10 للقضـــاء، 
بتحديـــد آليـــة توفيـــق أوضاع 
ملفـــات التنفيـــذ القائمـــة قبـــل 
سريان أحكام القانون الجديد، 
المنفـــذ  إخطـــار  واشـــتراطات 
ضده بالوفاء، وإجراءات طلب 
التنفيذيـــة  الســـندات  تنفيـــذ 
والتظلـــم مـــن قـــرارات قاضي 
التقـــدم  وإجـــراءات  التنفيـــذ، 
بطلـــب الوفـــاء بالديـــن محـــل 
السند التنفيذي. وكذلك شملت 
قـــرارات وزيـــر العـــدل تحديـــد 
بكيفيـــة  المتعلقـــة  القواعـــد 

الحجـــز علـــى منقـــوالت المنفذ 
ضـــده وبيعها وتوزيـــع حصيلة 
البيـــع، والحجز علـــى العقارات 
وبيعهـــا وتوزيـــع حصيلة البيع، 
وإجـــراءات  قواعـــد  وتحديـــد 

التنفيذ العيني.

وزير العدل يصدر 10 قرارات 
لتطبيق قانون التنفيذ الجديد

المنامة - وزارة العدل

)12(
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كشف مدير معرض البحرين للكتاب 
بشـــار جاســـم عن أن هيئـــة البحرين 
للثقافة واآلثار تشـــارك بــــ 7 عناوين 
جديـــدة في معرض مســـقط الدولي 
للكتـــاب 2022 بدورته الــــ 26، وذلك 
في الفتـــرة من 24 فبرايـــر ولغاية 5 
مارس، أبرزها كتاب “دليل أكسفورد 

للفلسفة”.
وقـــال فـــي تصريح لــــ “البـــاد” على 
هامش مشاركة الهيئة في المعرض، 
فـــي  المعروضـــة  اإلصـــدارات  ان 
الجنـــاح تابعـــة للهيئـــة فقـــط، حيث 

يربو عددها على الـ 300 عنوان.
وكانـــت الهيئة قـــد أطلقت حديثا ما 

مجموعـــه 4 مشـــاريع ثقافيـــة، هـــي 
الثقافيـــة، والنقـــل  البحريـــن  “كتـــب 
وهـــو  ثقافـــة،  والطعـــام  المشـــترك، 
التشـــكيلي  الفـــن  يتنـــاول  خليـــط 
نقـــل  مشـــروع  والرابـــع  والطهـــي، 

المعـــارف وهـــو عبـــارة عـــن ترجمـــة 
الكتـــب العالمية إلـــى العربية، حيث 
أكد جاســـم أن المشـــروع فيه وصل 
فـــي  تمثـــل  متقدمـــة  مراحـــل  إلـــى 

)03(ترجمة نحو 50 كتابا.

تحقيقات موسعة في واقعة االختالس واإلضرار بأموال النادي

حبس رئيس “الدراج” واألمين المالي على ذمة التحقيق

البحرين تشارك في 7 عناوين جديدة 
بمعرض مسقط الدولي للكتاب

الشيخ خالد بن علي

قـــال مديـــر إدارة التدريـــب وتطويـــر 
العمـــل  وزارة  فـــي  العاملـــة  القـــوى 
والتنميـــة االجتماعية عصـــام العلوي 
إن نحـــو 6 % من الباحثين عن العمل 
البكالوريـــوس  شـــهادات  حملـــة  مـــن 
مـــن  هـــم  الـــوزارة  فـــي  المســـجلين 
خريجي التخصصـــات الطبية، بواقع 
500 باحث عـــن عمل في تخصصات 
لتوفيـــر  بحاجـــة  وهـــؤالء  مختلفـــة، 
حلول للتدريب والتوظيف، خصوصا 
أن بعـــض الباحثين عـــن عمل ما زالوا 
يبحثون عن فـــرص تدريبية لتحقيق 

متطلبات العمل.
ونّظمت صحيفة “الباد” ندوة عن بعد 
حملت عنوان “خريجـــو التخصصات 
الطبيـــة... وتطلعـــات ســـوق العمـــل”، 
بمشـــاركة نخبـــة من أعضاء الســـلطة 
ذات  الجهـــات  وممثلـــي  التشـــريعية 
االختصاص بمجال العمل في القطاع 

الطبي العام والخاص.
وقـــال عضـــو مجلـــس الشـــورى أحمد 
فـــي  الطبـــي  التدريـــب  إن  العريـــض 
البحرين ليس وليـــد اليوم، فمنذ بدء 
الخدمـــات الطبيـــة فـــي البحرين كان 
التدريب هو الشاغل األبرز للحكومة.
ورأى أن المستشـــفيات الخاصـــة غير 

مؤهلـــة للتدريـــب، وإنمـــا هـــي مؤهلة 
لتدريـــب طواقمهـــا فقط علـــى بعض 
األجهزة الخاصة بها وذلك بمســـاعدة 
بعـــض الشـــركات، حيـــث إن التدريب 
الطبي بمفهومه الحقيقي هو المرتبط 
بالجامعـــات، والتي هـــي متوافرة في 

البحرين.

المشاركون في ندوة “البالد”

ندوة “^” تناقش تطلعات سوق العمل لخريجي التخصصات الطبية

500 خريج تخصصات طبية على قوائم العاطلين

علي البوعينين

جاسم اليوسف من مسقط

)06 - 07(| تغطية: سيدعلي المحافظة | تقديم: علياء الموسوي | تصوير: رسول الحجيري 

94 % بحرنة الوظائف... والسيولة في البنوك مرتفعة... جرار لـ “^”:

تمويالت بنكية لمشاريع ضخمة بالتعاون بين “اإلسالمي” و“الوطني”

كشـــف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين اإلسامي )BisB(، حسان 
جـــرار، عـــن وجود تنســـيق بين “بنـــك البحرين اإلســـامي” وبنك 
البحرين الوطني في تمويل الكثير من المشاريع الضخمة القائمة 
فـــي مملكة البحرين، إذ يكون “الوطني” مســـؤوالً عن التمويات 

التقليدية و”اإلسامي” مسؤوال عن التمويات اإلسامية.
وأفـــاد جـــرار في لقاء مـــع “الباد االقتصـــادي” بمكتبـــه بالمنطقة 
الدبلوماســـية، أن الســـيولة فـــي البنـــوك فـــي آخـــر عاميـــن خال 
جائحـــة كورونـــا كانـــت مرتفعة نتيجة لعدم الســـفر إلـــى الخارج 
في العطل الصيفية واالستفادة من إيقاف القروض والتمويات 

البنكية، وبقاء األموال في البنوك. وكشف جرار أن نسبة البحرنة 
فـــي البنـــك تبلـــغ 94 %، مضيًفـــا “فخورين جًدا بالنســـبة”، 

والبحريـــن مختلفـــة عن الـــدول األخرى وفيهـــا مميزات 
غيـــر متوفرة لدى نظرائها على مســـتوى المنطقة 

والعالـــم وفيهـــا روح الضيافـــة والـــدفء 
البحرينيـــة  والقيـــم  االســـتثنائي 

فريدة من نوعها.

)23 - 22(

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/488427020826.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4884/bahrain/746974.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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قال عضو مجلس الشورى أحمد العريض إن التدريب الطبي في البحرين 
ليس وليد اليوم، فمنذ بدء الخدمات الطبية في البحرين كان التدريب هو 

الشاغل األبرز للحكومة.
وأشـــار إلـــى أنه منذ ســـتينات القـــرن الماضي كانت 
البعثـــات البحرينيـــة ترســـل إلـــى بيـــروت والقاهرة 
وبريطانيـــا وغيرهـــا لتدريـــب األطبـــاء البحرينيين 
علـــى وجـــه الخصـــوص، وذلـــك كان مصـــدر فخـــر 
للبحريـــن على مســـتوى الخليج، حيـــث كان مجمع 
الســـلمانية في ذلـــك الحين مركـــًزا لتدريب األطباء 
من جميـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، حيث 

كان المكان الوحيد المهيأ للتدريب.
ولفـــت إلى أنـــه بعد إنشـــاء جامعة الخليـــج العربي 
)كليـــة الخليـــج الطبيـــة حينهـــا( أصبـــح مستشـــفى 
الســـلمانية العمود الفقري للتدريب، حتى تم إنشاء 

مستشـــفى الملك حمد، وأصبحت الكلية اإليرلندية 
الجامعـــة المعتمـــدة فـــي تدريـــب األطبـــاء، وكذلك 
مستشـــفى قـــوة الدفـــاع الـــذي كان معظم كـــوادره 

يدرسون في كلية الخليج.
وذكر أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للدراسات 
والتخصصـــات الصحية يعد من المشـــاريع الرائدة، 
لـــدى المؤسســـات الصحيـــة  والـــذي يمثـــل أهميـــة 

المرتبطة بالجامعات.
مؤهلـــة  غيـــر  الخاصـــة  المستشـــفيات  أن  ورأى 
للتدريب، وإنما هـــي مؤهلة لتدريب طواقمها فقط 
علـــى بعض األجهـــزة الخاصـــة بها وذلك بمســـاعدة 

بعض الشركات، حيث إن التدريب الطبي بمفهومه 
الحقيقـــي هـــو المرتبـــط بالجامعـــات، والتـــي هـــي 

متوافرة في مملكة البحرين.
وبين أن عملية التدريب مرتبطة بالطبيب المتدرب 
والطبيـــب المـــدرب أيًضا، وذلـــك الرتباطها بالبحث 
العلمـــي، وهـــي عملية متواصلـــة ومعمـــول بها لدى 

الجامعات العالمية.
وقال إن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة مـــن المؤسســـات التي تمثل مصـــدر فخر 
ـــا وإنما هي  للبحريـــن، فالهيئة ال تعـــد جهاًزا تدريبيًّ
جهـــاز رقابي وترخيصي، فهـــي معنية بالرقابة على 

كل الحلقة الطبية في مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أن المستشـــفيات الحكوميـــة توفر نحو 
2000 سرير، ما يعطي إمكانية للمؤسسات الصحية 
ا،  المرتبطـــة بالجامعات لتدريب 200 طبيب ســـنويًّ

بواقع طبيب لكل 10 أســـرة للحصول على شهادات 
الزمالـــة أو البورد العربـــي أو الكويتي أو األردني أو 

البحريني مستقبًل.

وقـــال إن التدريـــب ينبغـــي أن يبنـــى علـــى أســـاس 
االمتيـــازات  ســـنة  ينهـــون  ممـــن  األطبـــاء  توزيـــع 
األســـرة،  هـــذه  علـــى  المهنـــة  مزاولـــة  وامتحانـــات 
فينبغي أن نكون مســـتعدين لتطوير التعليم الطبي 
في مملكـــة البحريـــن، وخصوًصا لألطبـــاء والجهاز 

التمريضي والمهن المساعدة.
وذكر أن االهتمام بالتدريب سيرفد القطاع الخاص 
والقادريـــن  الكفـــاءة  ذوي  األطبـــاء  مـــن  بفائـــض 
علـــى إدارة هذه المستشـــفيات، وهو مـــا نتطلع ألن 
يســـاهم فـــي تحقيقـــه المجلس الوطني للدراســـات 

والتخصصات الصحية.
وقال إنه ال يمكن توجيه األطباء حسب احتياجات 
ســـوق العمل، إذ ليس هو العامل الوحيد الذي يدفع 
الطبيـــب للتوجه لتخصص معين، وهو ما ينبغي أن 

يعمل عليه المجلس.
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تغطية: سيدعلي المحافظة

تقديم: عليـــــاء الموســوي

تصوير: رســـول الحجيـــري

قــال رئيــس اللجنة المالية واالقتصادية البرلمانية النائب أحمد الســلوم إن جائحة 
كورونــا أفــرزت العديــد مــن التحديــات، أبرزهــا المتعلقــة بقطــاع التدريــب، وكان 
للحكومــة برئاســة ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة دورهــا الرئيس فــي تخطي هذه التحديــات، والخروج بقــرارات تدعم وتعزز 

استكمال خطط تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، تكون روافد لمملكة البحرين.
والســـياحة  العلجيـــة  الســـياحة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التعليميـــة والتدريبيـــة تعـــد أحـــد المرتكـــزات التي 
أكـــدت عليهـــا خطـــة التعافـــي االقتصادي، الســـيما 
أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك كفاءات متميـــزة على 
مســـتوى رفيـــع إقليميـــًا ودوليًا في القطـــاع الطبي، 

قادرة على تحقيق هذا الهدف.
وقـــال إن الســـياحة العلجية تتطلـــب توفير مراكز 
طبية فـــي مختلف التخصصات كالتجميل والعلج 
الطبيعـــي أو مراكز متخصصة في تشـــخيص بعض 
األمـــراض، وهو ما تعمـــل البحرين على اســـتقطابه 

بالتنســـيق مع القطـــاع الطبي في مملكـــة البحرين، 
وذلك ليشكل إضافة لمؤسسات القطاع.

وأشـــار إلـــى وجـــود فكرة لعمـــل منتجعـــات صحية 
وتطويـــر بعض القـــرارات والتشـــريعات التـــي تعزز 
تطبيق هذه الفكرة، حيث ال يوجد حســـب القوانين 
الموجـــودة شـــيء اســـمه منتجـــع صحـــي، وهـــو ما 
ســـيتم دراســـته في المرحلـــة المقبلـــة، والعمل على 
الترخيـــص لهـــا والتســـويق لتكـــون البحريـــن مركزًا 

للقطاع.
ولفـــت إلـــى أن خطـــة التعافي االقتصـــادي وتفعيل 

الســـياحة العلجيـــة تأتـــي مواكبـــة لخطـــة توليـــد 
20 ألـــف وظيفـــة وتوفير أكثر مـــن 10 آالف فرصة 
تدريبية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم 

والتدريب الحتياجات السوق.
ونوه بأهمية تأســـيس المجلس الوطني للدراســـات 
والتخصصـــات الصحية فـــي توفير جهة إشـــرافية 
محددة المهمات واالختصاصات قادرة على تحديد 
البرامـــج التدريبيـــة الطبيـــة التـــي تعكـــس حاجـــة 
السوق، وقياس مؤشرات أداء البرامج، بما يساهم 

في رفد القطاع بالكوادر الصحية المحترفة.
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  المجلـــس  وجـــود  إن  وقـــال 
وقيادتـــه لعمليـــة التدريـــب بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
ذات االختصاص، سيســـاهم في تحقيق نقلة مهمة 
ويســـاهم في تلبية احتياجـــات المملكة على صعيد 
التدريـــب الصحي في الســـنوات المقبلة، من خلل 
برامـــج التدريـــب فـــي مختلـــف التخصصـــات، مـــع 

التـــزام معايير االعتماد الوطنيـــة والدولية، وهو ما 
يحافظ على جودة وكفاءة التدريب وبرامجه.

وذكـــر أن دور المجلـــس في إنشـــاء ومتابعة تقييم 
برامـــج التدريـــب وإعدادهـــا ووضـــع آليـــات إصدار 

الشـــهادات، سيســـاهم فـــي معالجـــة القصـــور الـــذي 
التدريبيـــة، عبـــر  البرامـــج  اعتمـــاد  يعتـــري عمليـــة 
توحيـــد الجهـــة المعنيـــة بمتابعـــة وتقييـــم البرامج 

وإصدار الشهادات.
علـــى  سيســـاعد  المجلـــس  تشـــكيل  أن  وأضـــاف 
التغلـــب علـــى التحديـــات التـــي ســـتواجه التدريب 
الصحـــي، منهـــا عـــدم وجود جهـــة محـــددة العتماد 
البرامـــج الخاصـــة لتدريـــب األطبـــاء والتخصصات 
الطبية األخـــرى، وصعوبة تقييم البرامج التدريبية 
الخارجيـــة لعدم وجود جهة محلية تشـــرف وتتابع 
لخريجـــي  تدريبيـــة  فرصـــة  ســـيوفر  كمـــا  عليهـــا، 

التخصصات الصحية لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم.
ولفـــت إلـــى أن األهـــداف التـــي أنشـــئ مـــن أجلهـــا 
المجلـــس تأتـــي منســـجمة ومكملة لخطـــة التعافي 
االقتصـــادي وخطة عمـــل الحكومـــة، ودور الجهات 

التي تعنى بالقطاع.

تطوير التشريعات المنظمة للنشاط... السلوم:

توجه لجعل البحرين مركًزا لتجمع المنتجعات الصحية

أحمد السلوم

قالــت الرئيــس التنفيــذي لهيئة المهــن والخدمات الصحيــة مريم الجالهمة 
إن إنشــاء المجلــس الوطنــي للدراســات والتخصصــات الصحية ســيغطي 

فجوة في تنظيم القطاع الصحي في مملكة البحرين.
ولفتـــت إلـــى أن القطـــاع الصحـــي فـــي البحريـــن 
يمر بتغييرات هائلـــة مع التوجه لتطبيق الضمان 
الصحـــي، واســـتقللية المستشـــفيات الحكومية 
والمراكـــز الصحية، ووجـــود هيئة تراقب وتنظم، 
ولـــد الحاجـــة لمجلـــس يشـــرف علـــى التدريـــب 
النوعـــي وتأهيل الكوادر الوطنيـــة، وخلق برامج 

تدريب وطنية غير متوافرة إال في الخارج.
وأشـــارت إلـــى أن الهيئة ومن خـــلل اختصاصها 

بتقديـــم التراخيص وجـــدت أن هنـــاك أنواعًا من 
المهـــن غيـــر متوافـــرة للبحرينيين فـــي البحرين، 
وتشـــمل المهـــن المعاونـــة كمهنـــة فنـــي بصريات، 
حيـــث إن غيـــاب التدريـــب فـــي المهنـــة  أدى ألن 
العاملـــة فيهـــا مـــن غيـــر  الكـــوادر  يكـــون أغلـــب 

البحرينيين.
وقالـــت إن المهن المعاونة التي تتوافر لها برامج 
تدريبية وطنية هي من أكثر المهن التي يكثر بها 

وجود البحرينيين، كالمختبرات والعلج الطبيعي 
واألشـــعة والتمريض والصيدلـــة، لتوافرها بكلية 

العلوم الصحية وكلية البحرين الطبية.
ولفتـــت إلى أن المجلس ســـيكون لـــه أدوار مهمة 
في مراقبة وتحســـين وتطوير البرامج التدريبية 
الحاليـــة، وخلـــق برامـــج وطنيـــة أخـــرى بحســـب 
حاجـــة ســـوق العمل، وتأهيـــل بحرينيين في هذا 
المجال، ودعم االســـتثمار في سياحة المؤتمرات 
الطبيـــة والتدريـــب، مـــن خـــلل تقديـــم معاهـــد 

تدريبية معتمدة من حيث المنشأة وبرامجها.
وأشـــارت إلـــى أن البحريـــن هـــي الوحيـــدة فـــي 

منطقـــة الخليـــج العربي التي تفتقـــر لوجود جهة 
تمارس دور هذا المجلس.

وقالـــت إن البحريـــن تحتضن مؤسســـات صحية 
تملـــك البنيـــة التحتيـــة لتنظيـــم برامـــج تدريبية 
كمركز القلب الذي يمكن أن يكون مؤهلً إلعطاء 
شـــهادات زمالـــة، إلـــى جانـــب مركـــز ولـــي العهـــد 
للتدريـــب في المستشـــفى العســـكري، وأكاديمية 
التدريـــب فـــي مستشـــفى الملـــك حمـــد، جميعهـــا 
بإمكانها خلـــق برامج تدريبية وتعتمد شـــهاداتها 
مـــن المجلـــس، وتكـــون فرصـــة لتأهيـــل الكـــوادر 
الوطنية، واالنخراط في السوق بحسب الحاجة.

غياب التدريب قلص عدد المواطنين في بعض المهن الطبية المساندة... الجالهمة:

مجلس التخصصات الصحية يدعم سياحة المؤتمرات الطبية

مريم الجالهمة

“السلمانية” كان مركًزا لتدريب األطباء في الخليج... العريض:

المستشفيـــات الخاصـــة غيـــر مؤهلـــة للتدريــب

أحمد العريض

لوضع اليد على تحديات التوظيف وفرص االستثمار في الكوادر الوطنية

ندوة “^” تناقش تطلعات سوق العمل لخريجي التخصصات الطبية
نّظمــت صحيفــة البــالد نــدوة عــن بعــد حملــت عنــوان “خريجــو 
التخصصــات الطبيــة... وتطلعــات ســوق العمــل”، ســلطت فيهــا 
الضوء على االحتياجات الراهنة والتطلعات المستقبلية لقطاع 
المهــن الطبيــة فــي مملكــة البحريــن، وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن 
أعضاء الســلطة التشــريعية وممثلي الجهــات ذات االختصاص 

بمجال العمل في القطاع الطبي العام والخاص.
وقالـــت منســـقة الندوة الزميلـــة علياء 
يأتـــي  النـــدوة  تنظيـــم  “إن  الموســـوي 
فـــي ضـــوء اإلشـــادات الدوليـــة التـــي 
حظيت بها المنظومة الصحية بمملكة 
البحريـــن، لما أظهرته من كفاءة وتميز 
فـــي التعامـــل مـــع ظـــروف الجائحـــة، 
إلـــى جانب القـــرار الصـــادر مؤخرًا عن 
المجلـــس  بإنشـــاء  الـــوزراء  مجلـــس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
الصحيـــة، والمســـاعي المشـــتركة بيـــن 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين 
لبحرنـــة الوظائـــف وتحقيـــق تطلعـــات 
الرؤيـــة االقتصاديـــة لمملكـــة البحرين 
2030، مـــن خلل االســـتثمار في رأس 
المال البشري واعتبار المواطن الثروة 
الحقيقية لتحقيق األهداف التنموية”.

وأشـــارت إلى أن الندوة التي ناقشـــت 
التدريـــب  ومشـــاريع  خطـــط  أبـــرز 
والتوظيـــف، وآليـــات وأنظمـــة معادلة 
القطـــاع  فـــي  والتوظيـــف  المؤهـــلت 
المواطنيـــن،  مـــن  للخريجيـــن  الطبـــي 
تهـــدف إلى وضـــع اليد علـــى تحديات 
التخصصـــات  خريجـــي  توظيـــف 
الطبيـــة، واالطلع علـــى خطط الدولة 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  الســـتقطاب 
واالســـتفادة منها فـــي تطوير منظومة 
الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

تناولـــت  النـــدوة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مجموعـــة مـــن المحـــاور تمثلـــت فـــي 
مناقشـــة أبعـــاد قـــرار إنشـــاء المجلس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
االحتياجـــات  ودراســـة  الصحيـــة، 

الراهنـــة والمســـتقبلية للقطـــاع الطبي 
مـــن خرجـــي التخصصـــات الطبية في 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص، إلـــى 
جانـــب اســـتعراض إجـــراءات وآليـــات 
اعتمـــاد مؤهـــلت الخريجيـــن الجـــدد 
ومشـــاريع  والخـــارج،  الداخـــل  لطلبـــة 
تأهيـــل  وبرامـــج  أنظمـــة  تطويـــر 
الخريجين الجدد وترخيصهم لمزاولة 

المهن الطبية.
وشـــارك فـــي النـــدوة كل مـــن رئيـــس 
اللجنـــة الماليـــة واالقتصادية بمجلس 

النـــواب النائب أحمد الســـلوم متحدثًا 
رئيسًا، والرئيس التنفيذي لهيئة المهن 
والخدمـــات الصحية مريـــم الجلهمة، 
وعضـــو مجلـــس الشـــورى أحمد ســـالم 
التدريـــب  إدارة  ومديـــر  العريـــض، 
وتطويـــر القـــوى العاملة بـــوزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة عصـــام العلوي، 
وأمين سر جمعية األطباء البحرينيين 
نزار بوكمال، إلى جانب رئيس مجلس 
المؤسســـات  أصحـــاب  جمعيـــة  إدارة 

الصحية الخاصة حسين المير.

^

^

^

الزميلة علياء الموسوي

قال عضو مجلس الشورى أحمد العريض إن التدريب الطبي في البحرين 
ليس وليد اليوم، فمنذ بدء الخدمات الطبية في البحرين كان التدريب هو 

الشاغل األبرز للحكومة.
وأشـــار إلـــى أنه منذ ســـتينات القـــرن الماضي كانت 
البعثـــات البحرينيـــة ترســـل إلـــى بيـــروت والقاهرة 
وبريطانيـــا وغيرهـــا لتدريـــب األطبـــاء البحرينيين 
علـــى وجـــه الخصـــوص، وذلـــك كان مصـــدر فخـــر 
للبحريـــن على مســـتوى الخليج، حيـــث كان مجمع 
الســـلمانية في ذلـــك الحين مركـــًزا لتدريب األطباء 
من جميـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، حيث 

كان المكان الوحيد المهيأ للتدريب.
ولفـــت إلى أنـــه بعد إنشـــاء جامعة الخليـــج العربي 
)كليـــة الخليـــج الطبيـــة حينهـــا( أصبـــح مستشـــفى 
الســـلمانية العمود الفقري للتدريب، حتى تم إنشاء 

مستشـــفى الملك حمد، وأصبحت الكلية اإليرلندية 
الجامعـــة المعتمـــدة فـــي تدريـــب األطبـــاء، وكذلك 
مستشـــفى قـــوة الدفـــاع الـــذي كان معظم كـــوادره 

يدرسون في كلية الخليج.
وذكر أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للدراسات 
والتخصصـــات الصحية يعد من المشـــاريع الرائدة، 
لـــدى المؤسســـات الصحيـــة  والـــذي يمثـــل أهميـــة 

المرتبطة بالجامعات.
مؤهلـــة  غيـــر  الخاصـــة  المستشـــفيات  أن  ورأى 
للتدريب، وإنما هـــي مؤهلة لتدريب طواقمها فقط 
علـــى بعض األجهـــزة الخاصـــة بها وذلك بمســـاعدة 

بعض الشركات، حيث إن التدريب الطبي بمفهومه 
الحقيقـــي هـــو المرتبـــط بالجامعـــات، والتـــي هـــي 

متوافرة في مملكة البحرين.
وبين أن عملية التدريب مرتبطة بالطبيب المتدرب 
والطبيـــب المـــدرب أيًضا، وذلـــك الرتباطها بالبحث 
العلمـــي، وهـــي عملية متواصلـــة ومعمـــول بها لدى 

الجامعات العالمية.
وقال إن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة مـــن المؤسســـات التي تمثل مصـــدر فخر 
ـــا وإنما هي  للبحريـــن، فالهيئة ال تعـــد جهاًزا تدريبيًّ
جهـــاز رقابي وترخيصي، فهـــي معنية بالرقابة على 

كل الحلقة الطبية في مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أن المستشـــفيات الحكوميـــة توفر نحو 
2000 سرير، ما يعطي إمكانية للمؤسسات الصحية 
ا،  المرتبطـــة بالجامعات لتدريب 200 طبيب ســـنويًّ

بواقع طبيب لكل 10 أســـرة للحصول على شهادات 
الزمالـــة أو البورد العربـــي أو الكويتي أو األردني أو 

البحريني مستقبًل.

وقـــال إن التدريـــب ينبغـــي أن يبنـــى علـــى أســـاس 
االمتيـــازات  ســـنة  ينهـــون  ممـــن  األطبـــاء  توزيـــع 
األســـرة،  هـــذه  علـــى  المهنـــة  مزاولـــة  وامتحانـــات 
فينبغي أن نكون مســـتعدين لتطوير التعليم الطبي 
في مملكـــة البحريـــن، وخصوًصا لألطبـــاء والجهاز 

التمريضي والمهن المساعدة.
وذكر أن االهتمام بالتدريب سيرفد القطاع الخاص 
والقادريـــن  الكفـــاءة  ذوي  األطبـــاء  مـــن  بفائـــض 
علـــى إدارة هذه المستشـــفيات، وهو مـــا نتطلع ألن 
يســـاهم فـــي تحقيقـــه المجلس الوطني للدراســـات 

والتخصصات الصحية.
وقال إنه ال يمكن توجيه األطباء حسب احتياجات 
ســـوق العمل، إذ ليس هو العامل الوحيد الذي يدفع 
الطبيـــب للتوجه لتخصص معين، وهو ما ينبغي أن 

يعمل عليه المجلس.

local@albiladpress.com06
األحد 27 فبراير 2022 - 26 رجب 1443 - العدد 4884

تغطية: سيدعلي المحافظة

تقديم: عليـــــاء الموســوي

تصوير: رســـول الحجيـــري

قــال رئيــس اللجنة المالية واالقتصادية البرلمانية النائب أحمد الســلوم إن جائحة 
كورونــا أفــرزت العديــد مــن التحديــات، أبرزهــا المتعلقــة بقطــاع التدريــب، وكان 
للحكومــة برئاســة ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة دورهــا الرئيس فــي تخطي هذه التحديــات، والخروج بقــرارات تدعم وتعزز 

استكمال خطط تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، تكون روافد لمملكة البحرين.
والســـياحة  العلجيـــة  الســـياحة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التعليميـــة والتدريبيـــة تعـــد أحـــد المرتكـــزات التي 
أكـــدت عليهـــا خطـــة التعافـــي االقتصادي، الســـيما 
أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك كفاءات متميـــزة على 
مســـتوى رفيـــع إقليميـــًا ودوليًا في القطـــاع الطبي، 

قادرة على تحقيق هذا الهدف.
وقـــال إن الســـياحة العلجية تتطلـــب توفير مراكز 
طبية فـــي مختلف التخصصات كالتجميل والعلج 
الطبيعـــي أو مراكز متخصصة في تشـــخيص بعض 
األمـــراض، وهو ما تعمـــل البحرين على اســـتقطابه 

بالتنســـيق مع القطـــاع الطبي في مملكـــة البحرين، 
وذلك ليشكل إضافة لمؤسسات القطاع.

وأشـــار إلـــى وجـــود فكرة لعمـــل منتجعـــات صحية 
وتطويـــر بعض القـــرارات والتشـــريعات التـــي تعزز 
تطبيق هذه الفكرة، حيث ال يوجد حســـب القوانين 
الموجـــودة شـــيء اســـمه منتجـــع صحـــي، وهـــو ما 
ســـيتم دراســـته في المرحلـــة المقبلـــة، والعمل على 
الترخيـــص لهـــا والتســـويق لتكـــون البحريـــن مركزًا 

للقطاع.
ولفـــت إلـــى أن خطـــة التعافي االقتصـــادي وتفعيل 

الســـياحة العلجيـــة تأتـــي مواكبـــة لخطـــة توليـــد 
20 ألـــف وظيفـــة وتوفير أكثر مـــن 10 آالف فرصة 
تدريبية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم 

والتدريب الحتياجات السوق.
ونوه بأهمية تأســـيس المجلس الوطني للدراســـات 
والتخصصـــات الصحية فـــي توفير جهة إشـــرافية 
محددة المهمات واالختصاصات قادرة على تحديد 
البرامـــج التدريبيـــة الطبيـــة التـــي تعكـــس حاجـــة 
السوق، وقياس مؤشرات أداء البرامج، بما يساهم 

في رفد القطاع بالكوادر الصحية المحترفة.
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  المجلـــس  وجـــود  إن  وقـــال 
وقيادتـــه لعمليـــة التدريـــب بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
ذات االختصاص، سيســـاهم في تحقيق نقلة مهمة 
ويســـاهم في تلبية احتياجـــات المملكة على صعيد 
التدريـــب الصحي في الســـنوات المقبلة، من خلل 
برامـــج التدريـــب فـــي مختلـــف التخصصـــات، مـــع 

التـــزام معايير االعتماد الوطنيـــة والدولية، وهو ما 
يحافظ على جودة وكفاءة التدريب وبرامجه.

وذكـــر أن دور المجلـــس في إنشـــاء ومتابعة تقييم 
برامـــج التدريـــب وإعدادهـــا ووضـــع آليـــات إصدار 

الشـــهادات، سيســـاهم فـــي معالجـــة القصـــور الـــذي 
التدريبيـــة، عبـــر  البرامـــج  اعتمـــاد  يعتـــري عمليـــة 
توحيـــد الجهـــة المعنيـــة بمتابعـــة وتقييـــم البرامج 

وإصدار الشهادات.
علـــى  سيســـاعد  المجلـــس  تشـــكيل  أن  وأضـــاف 
التغلـــب علـــى التحديـــات التـــي ســـتواجه التدريب 
الصحـــي، منهـــا عـــدم وجود جهـــة محـــددة العتماد 
البرامـــج الخاصـــة لتدريـــب األطبـــاء والتخصصات 
الطبية األخـــرى، وصعوبة تقييم البرامج التدريبية 
الخارجيـــة لعدم وجود جهة محلية تشـــرف وتتابع 
لخريجـــي  تدريبيـــة  فرصـــة  ســـيوفر  كمـــا  عليهـــا، 

التخصصات الصحية لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم.
ولفـــت إلـــى أن األهـــداف التـــي أنشـــئ مـــن أجلهـــا 
المجلـــس تأتـــي منســـجمة ومكملة لخطـــة التعافي 
االقتصـــادي وخطة عمـــل الحكومـــة، ودور الجهات 

التي تعنى بالقطاع.

تطوير التشريعات المنظمة للنشاط... السلوم:

توجه لجعل البحرين مركًزا لتجمع المنتجعات الصحية

أحمد السلوم

قالــت الرئيــس التنفيــذي لهيئة المهــن والخدمات الصحيــة مريم الجالهمة 
إن إنشــاء المجلــس الوطنــي للدراســات والتخصصــات الصحية ســيغطي 

فجوة في تنظيم القطاع الصحي في مملكة البحرين.
ولفتـــت إلـــى أن القطـــاع الصحـــي فـــي البحريـــن 
يمر بتغييرات هائلـــة مع التوجه لتطبيق الضمان 
الصحـــي، واســـتقللية المستشـــفيات الحكومية 
والمراكـــز الصحية، ووجـــود هيئة تراقب وتنظم، 
ولـــد الحاجـــة لمجلـــس يشـــرف علـــى التدريـــب 
النوعـــي وتأهيل الكوادر الوطنيـــة، وخلق برامج 

تدريب وطنية غير متوافرة إال في الخارج.
وأشـــارت إلـــى أن الهيئة ومن خـــلل اختصاصها 

بتقديـــم التراخيص وجـــدت أن هنـــاك أنواعًا من 
المهـــن غيـــر متوافـــرة للبحرينيين فـــي البحرين، 
وتشـــمل المهـــن المعاونـــة كمهنـــة فنـــي بصريات، 
حيـــث إن غيـــاب التدريـــب فـــي المهنـــة  أدى ألن 
العاملـــة فيهـــا مـــن غيـــر  الكـــوادر  يكـــون أغلـــب 

البحرينيين.
وقالـــت إن المهن المعاونة التي تتوافر لها برامج 
تدريبية وطنية هي من أكثر المهن التي يكثر بها 

وجود البحرينيين، كالمختبرات والعلج الطبيعي 
واألشـــعة والتمريض والصيدلـــة، لتوافرها بكلية 

العلوم الصحية وكلية البحرين الطبية.
ولفتـــت إلى أن المجلس ســـيكون لـــه أدوار مهمة 
في مراقبة وتحســـين وتطوير البرامج التدريبية 
الحاليـــة، وخلـــق برامـــج وطنيـــة أخـــرى بحســـب 
حاجـــة ســـوق العمل، وتأهيـــل بحرينيين في هذا 
المجال، ودعم االســـتثمار في سياحة المؤتمرات 
الطبيـــة والتدريـــب، مـــن خـــلل تقديـــم معاهـــد 

تدريبية معتمدة من حيث المنشأة وبرامجها.
وأشـــارت إلـــى أن البحريـــن هـــي الوحيـــدة فـــي 

منطقـــة الخليـــج العربي التي تفتقـــر لوجود جهة 
تمارس دور هذا المجلس.

وقالـــت إن البحريـــن تحتضن مؤسســـات صحية 
تملـــك البنيـــة التحتيـــة لتنظيـــم برامـــج تدريبية 
كمركز القلب الذي يمكن أن يكون مؤهلً إلعطاء 
شـــهادات زمالـــة، إلـــى جانـــب مركـــز ولـــي العهـــد 
للتدريـــب في المستشـــفى العســـكري، وأكاديمية 
التدريـــب فـــي مستشـــفى الملـــك حمـــد، جميعهـــا 
بإمكانها خلـــق برامج تدريبية وتعتمد شـــهاداتها 
مـــن المجلـــس، وتكـــون فرصـــة لتأهيـــل الكـــوادر 
الوطنية، واالنخراط في السوق بحسب الحاجة.

غياب التدريب قلص عدد المواطنين في بعض المهن الطبية المساندة... الجالهمة:

مجلس التخصصات الصحية يدعم سياحة المؤتمرات الطبية

مريم الجالهمة

“السلمانية” كان مركًزا لتدريب األطباء في الخليج... العريض:

المستشفيـــات الخاصـــة غيـــر مؤهلـــة للتدريــب

أحمد العريض

لوضع اليد على تحديات التوظيف وفرص االستثمار في الكوادر الوطنية

ندوة “^” تناقش تطلعات سوق العمل لخريجي التخصصات الطبية
نّظمــت صحيفــة البــالد نــدوة عــن بعــد حملــت عنــوان “خريجــو 
التخصصــات الطبيــة... وتطلعــات ســوق العمــل”، ســلطت فيهــا 
الضوء على االحتياجات الراهنة والتطلعات المستقبلية لقطاع 
المهــن الطبيــة فــي مملكــة البحريــن، وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن 
أعضاء الســلطة التشــريعية وممثلي الجهــات ذات االختصاص 

بمجال العمل في القطاع الطبي العام والخاص.
وقالـــت منســـقة الندوة الزميلـــة علياء 
يأتـــي  النـــدوة  تنظيـــم  “إن  الموســـوي 
فـــي ضـــوء اإلشـــادات الدوليـــة التـــي 
حظيت بها المنظومة الصحية بمملكة 
البحريـــن، لما أظهرته من كفاءة وتميز 
فـــي التعامـــل مـــع ظـــروف الجائحـــة، 
إلـــى جانب القـــرار الصـــادر مؤخرًا عن 
المجلـــس  بإنشـــاء  الـــوزراء  مجلـــس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
الصحيـــة، والمســـاعي المشـــتركة بيـــن 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين 
لبحرنـــة الوظائـــف وتحقيـــق تطلعـــات 
الرؤيـــة االقتصاديـــة لمملكـــة البحرين 
2030، مـــن خلل االســـتثمار في رأس 
المال البشري واعتبار المواطن الثروة 
الحقيقية لتحقيق األهداف التنموية”.

وأشـــارت إلى أن الندوة التي ناقشـــت 
التدريـــب  ومشـــاريع  خطـــط  أبـــرز 
والتوظيـــف، وآليـــات وأنظمـــة معادلة 
القطـــاع  فـــي  والتوظيـــف  المؤهـــلت 
المواطنيـــن،  مـــن  للخريجيـــن  الطبـــي 
تهـــدف إلى وضـــع اليد علـــى تحديات 
التخصصـــات  خريجـــي  توظيـــف 
الطبيـــة، واالطلع علـــى خطط الدولة 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  الســـتقطاب 
واالســـتفادة منها فـــي تطوير منظومة 
الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

تناولـــت  النـــدوة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مجموعـــة مـــن المحـــاور تمثلـــت فـــي 
مناقشـــة أبعـــاد قـــرار إنشـــاء المجلس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
االحتياجـــات  ودراســـة  الصحيـــة، 

الراهنـــة والمســـتقبلية للقطـــاع الطبي 
مـــن خرجـــي التخصصـــات الطبية في 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص، إلـــى 
جانـــب اســـتعراض إجـــراءات وآليـــات 
اعتمـــاد مؤهـــلت الخريجيـــن الجـــدد 
ومشـــاريع  والخـــارج،  الداخـــل  لطلبـــة 
تأهيـــل  وبرامـــج  أنظمـــة  تطويـــر 
الخريجين الجدد وترخيصهم لمزاولة 

المهن الطبية.
وشـــارك فـــي النـــدوة كل مـــن رئيـــس 
اللجنـــة الماليـــة واالقتصادية بمجلس 

النـــواب النائب أحمد الســـلوم متحدثًا 
رئيسًا، والرئيس التنفيذي لهيئة المهن 
والخدمـــات الصحية مريـــم الجلهمة، 
وعضـــو مجلـــس الشـــورى أحمد ســـالم 
التدريـــب  إدارة  ومديـــر  العريـــض، 
وتطويـــر القـــوى العاملة بـــوزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة عصـــام العلوي، 
وأمين سر جمعية األطباء البحرينيين 
نزار بوكمال، إلى جانب رئيس مجلس 
المؤسســـات  أصحـــاب  جمعيـــة  إدارة 

الصحية الخاصة حسين المير.

^

^

^

الزميلة علياء الموسوي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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قال عضو مجلس الشورى أحمد العريض إن التدريب الطبي في البحرين 
ليس وليد اليوم، فمنذ بدء الخدمات الطبية في البحرين كان التدريب هو 

الشاغل األبرز للحكومة.
وأشـــار إلـــى أنه منذ ســـتينات القـــرن الماضي كانت 
البعثـــات البحرينيـــة ترســـل إلـــى بيـــروت والقاهرة 
وبريطانيـــا وغيرهـــا لتدريـــب األطبـــاء البحرينيين 
علـــى وجـــه الخصـــوص، وذلـــك كان مصـــدر فخـــر 
للبحريـــن على مســـتوى الخليج، حيـــث كان مجمع 
الســـلمانية في ذلـــك الحين مركـــًزا لتدريب األطباء 
من جميـــع دول مجلـــس التعـــاون الخليجي، حيث 

كان المكان الوحيد المهيأ للتدريب.
ولفـــت إلى أنـــه بعد إنشـــاء جامعة الخليـــج العربي 
)كليـــة الخليـــج الطبيـــة حينهـــا( أصبـــح مستشـــفى 
الســـلمانية العمود الفقري للتدريب، حتى تم إنشاء 

مستشـــفى الملك حمد، وأصبحت الكلية اإليرلندية 
الجامعـــة المعتمـــدة فـــي تدريـــب األطبـــاء، وكذلك 
مستشـــفى قـــوة الدفـــاع الـــذي كان معظم كـــوادره 

يدرسون في كلية الخليج.
وذكر أن مشروع إنشاء المجلس الوطني للدراسات 
والتخصصـــات الصحية يعد من المشـــاريع الرائدة، 
لـــدى المؤسســـات الصحيـــة  والـــذي يمثـــل أهميـــة 

المرتبطة بالجامعات.
مؤهلـــة  غيـــر  الخاصـــة  المستشـــفيات  أن  ورأى 
للتدريب، وإنما هـــي مؤهلة لتدريب طواقمها فقط 
علـــى بعض األجهـــزة الخاصـــة بها وذلك بمســـاعدة 

بعض الشركات، حيث إن التدريب الطبي بمفهومه 
الحقيقـــي هـــو المرتبـــط بالجامعـــات، والتـــي هـــي 

متوافرة في مملكة البحرين.
وبين أن عملية التدريب مرتبطة بالطبيب المتدرب 
والطبيـــب المـــدرب أيًضا، وذلـــك الرتباطها بالبحث 
العلمـــي، وهـــي عملية متواصلـــة ومعمـــول بها لدى 

الجامعات العالمية.
وقال إن الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة مـــن المؤسســـات التي تمثل مصـــدر فخر 
ـــا وإنما هي  للبحريـــن، فالهيئة ال تعـــد جهاًزا تدريبيًّ
جهـــاز رقابي وترخيصي، فهـــي معنية بالرقابة على 

كل الحلقة الطبية في مملكة البحرين.
وأشـــار إلى أن المستشـــفيات الحكوميـــة توفر نحو 
2000 سرير، ما يعطي إمكانية للمؤسسات الصحية 
ا،  المرتبطـــة بالجامعات لتدريب 200 طبيب ســـنويًّ

بواقع طبيب لكل 10 أســـرة للحصول على شهادات 
الزمالـــة أو البورد العربـــي أو الكويتي أو األردني أو 

البحريني مستقبًل.

وقـــال إن التدريـــب ينبغـــي أن يبنـــى علـــى أســـاس 
االمتيـــازات  ســـنة  ينهـــون  ممـــن  األطبـــاء  توزيـــع 
األســـرة،  هـــذه  علـــى  المهنـــة  مزاولـــة  وامتحانـــات 
فينبغي أن نكون مســـتعدين لتطوير التعليم الطبي 
في مملكـــة البحريـــن، وخصوًصا لألطبـــاء والجهاز 

التمريضي والمهن المساعدة.
وذكر أن االهتمام بالتدريب سيرفد القطاع الخاص 
والقادريـــن  الكفـــاءة  ذوي  األطبـــاء  مـــن  بفائـــض 
علـــى إدارة هذه المستشـــفيات، وهو مـــا نتطلع ألن 
يســـاهم فـــي تحقيقـــه المجلس الوطني للدراســـات 

والتخصصات الصحية.
وقال إنه ال يمكن توجيه األطباء حسب احتياجات 
ســـوق العمل، إذ ليس هو العامل الوحيد الذي يدفع 
الطبيـــب للتوجه لتخصص معين، وهو ما ينبغي أن 

يعمل عليه المجلس.
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تغطية: سيدعلي المحافظة

تقديم: عليـــــاء الموســوي

تصوير: رســـول الحجيـــري

قــال رئيــس اللجنة المالية واالقتصادية البرلمانية النائب أحمد الســلوم إن جائحة 
كورونــا أفــرزت العديــد مــن التحديــات، أبرزهــا المتعلقــة بقطــاع التدريــب، وكان 
للحكومــة برئاســة ولــي العهــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة دورهــا الرئيس فــي تخطي هذه التحديــات، والخروج بقــرارات تدعم وتعزز 

استكمال خطط تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، تكون روافد لمملكة البحرين.
والســـياحة  العلجيـــة  الســـياحة  أن  إلـــى  وأشـــار 
التعليميـــة والتدريبيـــة تعـــد أحـــد المرتكـــزات التي 
أكـــدت عليهـــا خطـــة التعافـــي االقتصادي، الســـيما 
أن مملكـــة البحريـــن تمتلـــك كفاءات متميـــزة على 
مســـتوى رفيـــع إقليميـــًا ودوليًا في القطـــاع الطبي، 

قادرة على تحقيق هذا الهدف.
وقـــال إن الســـياحة العلجية تتطلـــب توفير مراكز 
طبية فـــي مختلف التخصصات كالتجميل والعلج 
الطبيعـــي أو مراكز متخصصة في تشـــخيص بعض 
األمـــراض، وهو ما تعمـــل البحرين على اســـتقطابه 

بالتنســـيق مع القطـــاع الطبي في مملكـــة البحرين، 
وذلك ليشكل إضافة لمؤسسات القطاع.

وأشـــار إلـــى وجـــود فكرة لعمـــل منتجعـــات صحية 
وتطويـــر بعض القـــرارات والتشـــريعات التـــي تعزز 
تطبيق هذه الفكرة، حيث ال يوجد حســـب القوانين 
الموجـــودة شـــيء اســـمه منتجـــع صحـــي، وهـــو ما 
ســـيتم دراســـته في المرحلـــة المقبلـــة، والعمل على 
الترخيـــص لهـــا والتســـويق لتكـــون البحريـــن مركزًا 

للقطاع.
ولفـــت إلـــى أن خطـــة التعافي االقتصـــادي وتفعيل 

الســـياحة العلجيـــة تأتـــي مواكبـــة لخطـــة توليـــد 
20 ألـــف وظيفـــة وتوفير أكثر مـــن 10 آالف فرصة 
تدريبية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم 

والتدريب الحتياجات السوق.
ونوه بأهمية تأســـيس المجلس الوطني للدراســـات 
والتخصصـــات الصحية فـــي توفير جهة إشـــرافية 
محددة المهمات واالختصاصات قادرة على تحديد 
البرامـــج التدريبيـــة الطبيـــة التـــي تعكـــس حاجـــة 
السوق، وقياس مؤشرات أداء البرامج، بما يساهم 

في رفد القطاع بالكوادر الصحية المحترفة.
المرحلـــة  هـــذه  فـــي  المجلـــس  وجـــود  إن  وقـــال 
وقيادتـــه لعمليـــة التدريـــب بالتعـــاون مـــع الجهـــات 
ذات االختصاص، سيســـاهم في تحقيق نقلة مهمة 
ويســـاهم في تلبية احتياجـــات المملكة على صعيد 
التدريـــب الصحي في الســـنوات المقبلة، من خلل 
برامـــج التدريـــب فـــي مختلـــف التخصصـــات، مـــع 

التـــزام معايير االعتماد الوطنيـــة والدولية، وهو ما 
يحافظ على جودة وكفاءة التدريب وبرامجه.

وذكـــر أن دور المجلـــس في إنشـــاء ومتابعة تقييم 
برامـــج التدريـــب وإعدادهـــا ووضـــع آليـــات إصدار 

الشـــهادات، سيســـاهم فـــي معالجـــة القصـــور الـــذي 
التدريبيـــة، عبـــر  البرامـــج  اعتمـــاد  يعتـــري عمليـــة 
توحيـــد الجهـــة المعنيـــة بمتابعـــة وتقييـــم البرامج 

وإصدار الشهادات.
علـــى  سيســـاعد  المجلـــس  تشـــكيل  أن  وأضـــاف 
التغلـــب علـــى التحديـــات التـــي ســـتواجه التدريب 
الصحـــي، منهـــا عـــدم وجود جهـــة محـــددة العتماد 
البرامـــج الخاصـــة لتدريـــب األطبـــاء والتخصصات 
الطبية األخـــرى، وصعوبة تقييم البرامج التدريبية 
الخارجيـــة لعدم وجود جهة محلية تشـــرف وتتابع 
لخريجـــي  تدريبيـــة  فرصـــة  ســـيوفر  كمـــا  عليهـــا، 

التخصصات الصحية لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم.
ولفـــت إلـــى أن األهـــداف التـــي أنشـــئ مـــن أجلهـــا 
المجلـــس تأتـــي منســـجمة ومكملة لخطـــة التعافي 
االقتصـــادي وخطة عمـــل الحكومـــة، ودور الجهات 

التي تعنى بالقطاع.

تطوير التشريعات المنظمة للنشاط... السلوم:

توجه لجعل البحرين مركًزا لتجمع المنتجعات الصحية

أحمد السلوم

قالــت الرئيــس التنفيــذي لهيئة المهــن والخدمات الصحيــة مريم الجالهمة 
إن إنشــاء المجلــس الوطنــي للدراســات والتخصصــات الصحية ســيغطي 

فجوة في تنظيم القطاع الصحي في مملكة البحرين.
ولفتـــت إلـــى أن القطـــاع الصحـــي فـــي البحريـــن 
يمر بتغييرات هائلـــة مع التوجه لتطبيق الضمان 
الصحـــي، واســـتقللية المستشـــفيات الحكومية 
والمراكـــز الصحية، ووجـــود هيئة تراقب وتنظم، 
ولـــد الحاجـــة لمجلـــس يشـــرف علـــى التدريـــب 
النوعـــي وتأهيل الكوادر الوطنيـــة، وخلق برامج 

تدريب وطنية غير متوافرة إال في الخارج.
وأشـــارت إلـــى أن الهيئة ومن خـــلل اختصاصها 

بتقديـــم التراخيص وجـــدت أن هنـــاك أنواعًا من 
المهـــن غيـــر متوافـــرة للبحرينيين فـــي البحرين، 
وتشـــمل المهـــن المعاونـــة كمهنـــة فنـــي بصريات، 
حيـــث إن غيـــاب التدريـــب فـــي المهنـــة  أدى ألن 
العاملـــة فيهـــا مـــن غيـــر  الكـــوادر  يكـــون أغلـــب 

البحرينيين.
وقالـــت إن المهن المعاونة التي تتوافر لها برامج 
تدريبية وطنية هي من أكثر المهن التي يكثر بها 

وجود البحرينيين، كالمختبرات والعلج الطبيعي 
واألشـــعة والتمريض والصيدلـــة، لتوافرها بكلية 

العلوم الصحية وكلية البحرين الطبية.
ولفتـــت إلى أن المجلس ســـيكون لـــه أدوار مهمة 
في مراقبة وتحســـين وتطوير البرامج التدريبية 
الحاليـــة، وخلـــق برامـــج وطنيـــة أخـــرى بحســـب 
حاجـــة ســـوق العمل، وتأهيـــل بحرينيين في هذا 
المجال، ودعم االســـتثمار في سياحة المؤتمرات 
الطبيـــة والتدريـــب، مـــن خـــلل تقديـــم معاهـــد 

تدريبية معتمدة من حيث المنشأة وبرامجها.
وأشـــارت إلـــى أن البحريـــن هـــي الوحيـــدة فـــي 

منطقـــة الخليـــج العربي التي تفتقـــر لوجود جهة 
تمارس دور هذا المجلس.

وقالـــت إن البحريـــن تحتضن مؤسســـات صحية 
تملـــك البنيـــة التحتيـــة لتنظيـــم برامـــج تدريبية 
كمركز القلب الذي يمكن أن يكون مؤهلً إلعطاء 
شـــهادات زمالـــة، إلـــى جانـــب مركـــز ولـــي العهـــد 
للتدريـــب في المستشـــفى العســـكري، وأكاديمية 
التدريـــب فـــي مستشـــفى الملـــك حمـــد، جميعهـــا 
بإمكانها خلـــق برامج تدريبية وتعتمد شـــهاداتها 
مـــن المجلـــس، وتكـــون فرصـــة لتأهيـــل الكـــوادر 
الوطنية، واالنخراط في السوق بحسب الحاجة.

غياب التدريب قلص عدد المواطنين في بعض المهن الطبية المساندة... الجالهمة:

مجلس التخصصات الصحية يدعم سياحة المؤتمرات الطبية

مريم الجالهمة

“السلمانية” كان مركًزا لتدريب األطباء في الخليج... العريض:

المستشفيـــات الخاصـــة غيـــر مؤهلـــة للتدريــب

أحمد العريض

لوضع اليد على تحديات التوظيف وفرص االستثمار في الكوادر الوطنية

ندوة “^” تناقش تطلعات سوق العمل لخريجي التخصصات الطبية
نّظمــت صحيفــة البــالد نــدوة عــن بعــد حملــت عنــوان “خريجــو 
التخصصــات الطبيــة... وتطلعــات ســوق العمــل”، ســلطت فيهــا 
الضوء على االحتياجات الراهنة والتطلعات المستقبلية لقطاع 
المهــن الطبيــة فــي مملكــة البحريــن، وذلــك بمشــاركة نخبــة مــن 
أعضاء الســلطة التشــريعية وممثلي الجهــات ذات االختصاص 

بمجال العمل في القطاع الطبي العام والخاص.
وقالـــت منســـقة الندوة الزميلـــة علياء 
يأتـــي  النـــدوة  تنظيـــم  “إن  الموســـوي 
فـــي ضـــوء اإلشـــادات الدوليـــة التـــي 
حظيت بها المنظومة الصحية بمملكة 
البحريـــن، لما أظهرته من كفاءة وتميز 
فـــي التعامـــل مـــع ظـــروف الجائحـــة، 
إلـــى جانب القـــرار الصـــادر مؤخرًا عن 
المجلـــس  بإنشـــاء  الـــوزراء  مجلـــس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
الصحيـــة، والمســـاعي المشـــتركة بيـــن 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الســـلطتين 
لبحرنـــة الوظائـــف وتحقيـــق تطلعـــات 
الرؤيـــة االقتصاديـــة لمملكـــة البحرين 
2030، مـــن خلل االســـتثمار في رأس 
المال البشري واعتبار المواطن الثروة 
الحقيقية لتحقيق األهداف التنموية”.

وأشـــارت إلى أن الندوة التي ناقشـــت 
التدريـــب  ومشـــاريع  خطـــط  أبـــرز 
والتوظيـــف، وآليـــات وأنظمـــة معادلة 
القطـــاع  فـــي  والتوظيـــف  المؤهـــلت 
المواطنيـــن،  مـــن  للخريجيـــن  الطبـــي 
تهـــدف إلى وضـــع اليد علـــى تحديات 
التخصصـــات  خريجـــي  توظيـــف 
الطبيـــة، واالطلع علـــى خطط الدولة 
الوطنيـــة  الكفـــاءات  الســـتقطاب 
واالســـتفادة منها فـــي تطوير منظومة 
الخدمات الصحية في مملكة البحرين.

تناولـــت  النـــدوة  أن  إلـــى  ولفتـــت 
مجموعـــة مـــن المحـــاور تمثلـــت فـــي 
مناقشـــة أبعـــاد قـــرار إنشـــاء المجلس 
والتخصصـــات  للدراســـات  البحرينـــي 
االحتياجـــات  ودراســـة  الصحيـــة، 

الراهنـــة والمســـتقبلية للقطـــاع الطبي 
مـــن خرجـــي التخصصـــات الطبية في 
القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص، إلـــى 
جانـــب اســـتعراض إجـــراءات وآليـــات 
اعتمـــاد مؤهـــلت الخريجيـــن الجـــدد 
ومشـــاريع  والخـــارج،  الداخـــل  لطلبـــة 
تأهيـــل  وبرامـــج  أنظمـــة  تطويـــر 
الخريجين الجدد وترخيصهم لمزاولة 

المهن الطبية.
وشـــارك فـــي النـــدوة كل مـــن رئيـــس 
اللجنـــة الماليـــة واالقتصادية بمجلس 

النـــواب النائب أحمد الســـلوم متحدثًا 
رئيسًا، والرئيس التنفيذي لهيئة المهن 
والخدمـــات الصحية مريـــم الجلهمة، 
وعضـــو مجلـــس الشـــورى أحمد ســـالم 
التدريـــب  إدارة  ومديـــر  العريـــض، 
وتطويـــر القـــوى العاملة بـــوزارة العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة عصـــام العلوي، 
وأمين سر جمعية األطباء البحرينيين 
نزار بوكمال، إلى جانب رئيس مجلس 
المؤسســـات  أصحـــاب  جمعيـــة  إدارة 

الصحية الخاصة حسين المير.

^

^

^
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قال مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة عصــام العلــوي إن وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعية شــكلت مع مجموعة من الشــركاء لجنة وطنية، بهدف وضع 
رؤيــة للترخيــص لبرامــج تدريبيــة خاصة فــي المجال الصحــي والطبي، 

ا. وكانت مهمة صعبة جدًّ
الوطنـــي  المجلـــس  أن  إلـــى  ولفـــت 
للدراسات والتخصصات الصحية يمثل 
حاجـــة ملحـــة لتغطية الفـــراغ الذي كان 
يعتـــري برامـــج وزارة العمـــل التدريبية، 
نظـــًرا لعدم اختصاص الـــوزارة بالمجال 

الطبي.
وأشـــار إلى أن الهيئة تفرض على جميع 
العامليـــن فـــي القطاع الصحي ســـاعات 

للتعليم المســـتمر، وهو مـــا يولد الحاجة 
إليجاد برامج ومؤسسات معتمدة تقدم 

هذه الساعات التدريبية.
وقـــال إن حوالي 6 % من الباحثين عن 
العمل من حملة شـــهادات البكالوريوس 
المســـجلين في الوزارة هم من خريجي 
التخصصات الطبيـــة، بواقع 500 باحث 
مختلفـــة،  تخصصـــات  فـــي  عمـــل  عـــن 

وهؤالء بحاجـــة لتوفير حلول للتدريب 
والتوظيف، خصوصًا أن بعض الباحثين 
عـــن عمـــل مازالـــوا يبحثون عـــن فرص 

تدريبية لتحقيق متطلبات العمل.
الوطنـــي  المشـــروع  أن  إلـــى  وأشـــار 
والـــذي  الجديـــدة  بنســـخته  للتوظيـــف 
يســـتهدف توفيـــر 20 ألـــف وظيفة و10 
عـــن  للباحثيـــن  تدريبيـــة  فرصـــة  آالف 
عمـــل، ينبغـــي أن يكون للمســـجلين من 
خريجـــي التخصصـــات الطبيـــة والكادر 

الصحي حصتهم من هذه الفرص.
وأضاف أن الـــوزارة توفر برامج تحفيز 
للمؤسســـات الصحية الخاصة من خالل 
دعم أجور البحرينيين بواقع 70 % من 

األجـــر فـــي الســـنة األولـــى، و50 % في 
السنة الثانية، و30 % في السنة الثالثة.
ولفـــت إلـــى أن برنامـــج “فـــرص” شـــكل 
إضافـــة مهمة في توفيـــر التدريب على 

رأس العمل، ومنها القطاع الطبي.
وأكد فـــي تعليقـــه على مداخلـــة رئيس 
أصحـــاب  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
المؤسســـات الصحيـــة الخاصة حســـين 
المير بشـــأن وجود عوائق قانونية أمام 
الخاصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات  تولـــي 
للتدريـــب  األطبـــاء  ابتعـــاث  مســـؤولية 
في الخـــارج، أن القانون يحمي صاحب 
العمل في حاالت االبتعاث للتدريب في 

الخارج.

القانون يحمي صاحب العمل حال االبتعاث في الخارج... العلوي:

500 خريج تخصصات طبية على قوائم العاطلين

عصام العلوي

قال رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسســات الصحية 
الخاصة حســين المير إن تأســيس المجلس الوطني للدراســات 

والتخصصات الصحية جاء متأخرا جدا مقارنة بدول الجوار.
وأشـــار فـــي حديثه عـــن تجـــارب دول 
الخليج العربي في إطالق برامج بورد 
وطنيـــة، إلـــى أن التجربـــة اإلماراتيـــة 
انطلقـــت مـــن امتالكها إمكانـــات مالية 
تدفعهـــا لعدم التخطيـــط إلطالق بورد 
االبتعـــاث  خيـــار  واتخـــاذ  إماراتـــي، 
للخـــارج بديالً عـــن ذلك، فيمـــا اتجهت 
المملكة العربية السعودية إلى تأسيس 

بورد سعودي جاء بدوافع أكاديمية.
وقال إن تأســـيس البورد الكويتي جاء 
بســـبب عدم توفـــر اإلمكانيات العتماد 
خطـــة االبتعـــاث للخـــارج، واســـتفادوا 
مـــن البـــورد األردنـــي فـــي دعـــم البورد 
الكويتـــي بقرار سياســـي عبر اشـــتراط 
منح الطبيب صفة االستشاري بامتالك 

البورد الكويتي أو ما يعادله.
وذكـــر أن لجوء ســـلطنة عمان إلطالق 
عـــدم  بدافـــع  يأتـــي  العمانـــي  البـــورد 

امتالكهـــم ميزانيـــة البتعـــاث األطبـــاء 
وبقائهم لســـنوات طويلة فـــي الخارج، 
مشـــيرًا إلى أن البحرين يمكن تصنيفها 

ضمن هذه المجموعة من التجارب.

البورد البحريني
ولفـــت إلى أن تســـويق خريـــج الزمالة 
المحلية ال يتم إال بقرار سياسي يدعم 
هـــذا المؤهـــل، بـــأن يكـــون المعيـــار في 
الترقيـــة هـــو البـــورد البحرينـــي أو مـــا 

يعادلها.
وقـــال إن التكلفة والمنافســـة والجودة 
ورغبة المرضى واســـتقطاب السياســـة 
العالجيـــة كلهـــا عوامل ينبغـــي وضعها 
فـــي االعتبار، مـــن خالل عـــدم التركيز 
على البورد البحريني بشـــكل أساســـي 
فق جميع التخصصات، وإنما االقتصار 
على البورد البحريني في التخصصات 

االبتعـــاث  سياســـة  واعتمـــاد  العامـــة، 
مهـــم  أمـــر  وذلـــك  للتدريـــب،  للخـــارج 

إلنجاح السياحة العالجية.
ورأى أن المستشـــفيات الخاصة قادرة 
علـــى أخـــذ جانـــب مـــن التدريـــب فـــي 
الجلدية واألشعة والمختبر والصيدلية 
والعـــالج الطبيعـــي، إذ إن العديـــد مـــن 
عـــن  تتميـــز  الخاصـــة  المستشـــفيات 
هـــذه  فـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 

الخدمات.
يعلـــم  ال  الخـــاص  الطـــب  إن  وقـــال 
الطبيـــب أمـــورًا أكاديميـــة، وإنمـــا يتـــم 
تعليمه ســـلوك الطبيـــب الخاص، حيث 
إن المريـــض فـــي الطـــب الخـــاص هـــو 
عبارة عـــن “زبون”، ويتـــم التعامل معه 
بأســـلوب مختلـــف تماما عـــن المريض 

في الطب العام.
الطبيـــب  مهـــام  مـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي الطـــب الخـــاص أن يتأكـــد مـــن أن 
المريـــض خرج من العيـــادة وهو راض 

عن خدماته.
ولفـــت إلـــى أن القطـــاع الخـــاص كانت 

التعليـــم  فـــي  كبيـــرة  مســـاهمات  لـــه 
الطبـــي المســـتمر، فأغلبيـــة المؤتمرات 
والـــورش والنـــدوات هـــي مـــن تنظيـــم 
ســـاهمت  وبالتالـــي  الخـــاص،  الطـــب 
هـــذه المؤسســـات فـــي الدفـــع بعجلـــة 
والنـــدوات،  المؤتمـــرات  فـــي  التقـــدم 
ولذلك يالحـــظ أن أغلبية الورش ذات 
الســـاعات المعتمدة هو من تنظيم هذه 

المؤسسات.
وقال إن المؤسســـات الطبيـــة الخاصة 
داعمـــة لتوجه إطـــالق بـــورد بحريني، 
مـــع التأكيد علـــى اإلبقاء على سياســـة 
االبتعـــاث، وأن يكـــون للقطـــاع الخاص 
دورًا فيه، وأن تتبنى هؤالء الخريجين 
خـــارج  للتدريـــب  بإرســـالهم  وتتكفـــل 
البحرين بعقود تضمن حقوقهم بحيث 
بالعمـــل لصالـــح  الطبيـــب  يلتـــزم هـــذا 
المؤسســـات الخاصة لفتـــرة من الزمن 

كتعويض لفترة االبتعاث.
وبيـــن الميـــر أن مـــا يمنـــع ذلـــك هـــو أن 
القانـــون فـــي البحرين بحاجـــة لتطوير 
بعض التشريعات في المحاكم المدنية 

المؤسســـات  حقـــوق  تضمـــن  التـــي 
أن  ســـبق  حيـــث  الخاصـــة،  الصحيـــة 
ابتعثـــت هـــذه المؤسســـات بحرينييـــن 
للخـــارج إال أنهـــم عندمـــا عـــادوا عملوا 
في الحكومة، ولم تتمكن المؤسســـات 
من اســـترداد حقوقها، وهـــو ما يحتاج 
لتشريعات تحفظ للمستشفيات حقها.

المريض في الخاص “زبون” وتسويق خريج البورد المحلي يتطلب قرار.. المير:

مستشفيات خاصة ابتعثت أطباء وعادوا للعمل في الحكومة

حسين المير

قــال أميــن ســر جمعية األطبــاء البحرينيــة نزار بوكمــال إن ما 
ينقص قطاع التدريب الطبي في مملكة البحرين هو االعتراف 
الدولــي، وإعــادة تنظيمــه وصياغتــه ليكون موازيــًا لبرامــج التدريب 

والبورد المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشـــار خالل مشـــاركته بندوة “البالد” 
“خريجـــي  عنـــوان  تحـــت  والمنعقـــدة 
وتطلعـــات   ... الطبيـــة  التخصصـــات 
ســـوق العمـــل” إلـــى أن نشـــأة التدريب 
الطبـــي في البحرين هـــي بقدم المهنة 
نفســـها، وذلـــك بفضـــل توافـــر المملكة 
المرموقـــة،  الطبيـــة  الكفـــاءات  علـــى 

ووجود المؤسســـات المنظمـــة للقطاع 
والهيئـــة  للصحـــة  األعلـــى  كالمجلـــس 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة، والتـــي تســـاهم فـــي توفير 

بيئة داعمة لنجاح برامج التدريب.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن ال تنقصهـــا 
الكفاءات والموارد لالرتقاء بمســـتوى 

برامج التدريب فيها، وجعله في إطار 
االعتراف الدولي.

األطبـــاء  جمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرينية منذ تأسيســـها تقف لجانب 
الطبيـــب البحريني ومســـاندة حقوقه، 
والتـــي يأتـــي علـــى رأســـها التدريـــب 
تعزيـــز  فـــي  يســـاهم  الـــذي  الطبـــي، 
كفـــاءة الكـــوادر الطبيـــة وقدرتها على 
مواكبـــة مختلـــف التطـــورات العلميـــة 
والممارســـات فـــي المجـــال الصحـــي، 
بمـــا ال يتعـــارض مـــع صحـــة وســـالمة 

المرضى.
وأضـــاف أن البحريـــن ينقصهـــا كذلـــك 

التدريب في المهن الطبية المســـاعدة، 
في قطاع التمريض والفنيين وغيرها، 
والتي تفتقر لها الدول المجاورة وعدد 
مـــن الدول األجنبية، والتي إن وجدت 
فإنهـــا تكـــون محصـــورة فـــي البلـــدان 

المطبقة فيها.
وأردف بوكمـــال أن الجمعيـــة دعمـــت 
العديـــد مـــن المبـــادرات التـــي نفذتهـــا 
فـــي  الرســـمية  الصحيـــة  المؤسســـات 
التدريـــب  وتنظيـــم  لخلـــق  المملكـــة؛ 
الطبـــي البحرينـــي، وجعلـــه فـــي إطار 

اعتراف دولي.

مع تأكيد توفر الكفاءات والموارد... بوكمال:

ال اعتـراف دولـيا ببرامـج التدريـب الطبـي في البحريـن

نزار بوكمال

^

^

^
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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قال مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة عصــام العلــوي إن وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعية شــكلت مع مجموعة من الشــركاء لجنة وطنية، بهدف وضع 
رؤيــة للترخيــص لبرامــج تدريبيــة خاصة فــي المجال الصحــي والطبي، 

ا. وكانت مهمة صعبة جدًّ
الوطنـــي  المجلـــس  أن  إلـــى  ولفـــت 
للدراسات والتخصصات الصحية يمثل 
حاجـــة ملحـــة لتغطية الفـــراغ الذي كان 
يعتـــري برامـــج وزارة العمـــل التدريبية، 
نظـــًرا لعدم اختصاص الـــوزارة بالمجال 

الطبي.
وأشـــار إلى أن الهيئة تفرض على جميع 
العامليـــن فـــي القطاع الصحي ســـاعات 

للتعليم المســـتمر، وهو مـــا يولد الحاجة 
إليجاد برامج ومؤسسات معتمدة تقدم 

هذه الساعات التدريبية.
وقـــال إن حوالي 6 % من الباحثين عن 
العمل من حملة شـــهادات البكالوريوس 
المســـجلين في الوزارة هم من خريجي 
التخصصات الطبيـــة، بواقع 500 باحث 
مختلفـــة،  تخصصـــات  فـــي  عمـــل  عـــن 

وهؤالء بحاجـــة لتوفير حلول للتدريب 
والتوظيف، خصوصًا أن بعض الباحثين 
عـــن عمـــل مازالـــوا يبحثون عـــن فرص 

تدريبية لتحقيق متطلبات العمل.
الوطنـــي  المشـــروع  أن  إلـــى  وأشـــار 
والـــذي  الجديـــدة  بنســـخته  للتوظيـــف 
يســـتهدف توفيـــر 20 ألـــف وظيفة و10 
عـــن  للباحثيـــن  تدريبيـــة  فرصـــة  آالف 
عمـــل، ينبغـــي أن يكون للمســـجلين من 
خريجـــي التخصصـــات الطبيـــة والكادر 

الصحي حصتهم من هذه الفرص.
وأضاف أن الـــوزارة توفر برامج تحفيز 
للمؤسســـات الصحية الخاصة من خالل 
دعم أجور البحرينيين بواقع 70 % من 

األجـــر فـــي الســـنة األولـــى، و50 % في 
السنة الثانية، و30 % في السنة الثالثة.
ولفـــت إلـــى أن برنامـــج “فـــرص” شـــكل 
إضافـــة مهمة في توفيـــر التدريب على 

رأس العمل، ومنها القطاع الطبي.
وأكد فـــي تعليقـــه على مداخلـــة رئيس 
أصحـــاب  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
المؤسســـات الصحيـــة الخاصة حســـين 
المير بشـــأن وجود عوائق قانونية أمام 
الخاصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات  تولـــي 
للتدريـــب  األطبـــاء  ابتعـــاث  مســـؤولية 
في الخـــارج، أن القانون يحمي صاحب 
العمل في حاالت االبتعاث للتدريب في 

الخارج.

القانون يحمي صاحب العمل حال االبتعاث في الخارج... العلوي:

500 خريج تخصصات طبية على قوائم العاطلين

عصام العلوي

قال رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسســات الصحية 
الخاصة حســين المير إن تأســيس المجلس الوطني للدراســات 

والتخصصات الصحية جاء متأخرا جدا مقارنة بدول الجوار.
وأشـــار فـــي حديثه عـــن تجـــارب دول 
الخليج العربي في إطالق برامج بورد 
وطنيـــة، إلـــى أن التجربـــة اإلماراتيـــة 
انطلقـــت مـــن امتالكها إمكانـــات مالية 
تدفعهـــا لعدم التخطيـــط إلطالق بورد 
االبتعـــاث  خيـــار  واتخـــاذ  إماراتـــي، 
للخـــارج بديالً عـــن ذلك، فيمـــا اتجهت 
المملكة العربية السعودية إلى تأسيس 

بورد سعودي جاء بدوافع أكاديمية.
وقال إن تأســـيس البورد الكويتي جاء 
بســـبب عدم توفـــر اإلمكانيات العتماد 
خطـــة االبتعـــاث للخـــارج، واســـتفادوا 
مـــن البـــورد األردنـــي فـــي دعـــم البورد 
الكويتـــي بقرار سياســـي عبر اشـــتراط 
منح الطبيب صفة االستشاري بامتالك 

البورد الكويتي أو ما يعادله.
وذكـــر أن لجوء ســـلطنة عمان إلطالق 
عـــدم  بدافـــع  يأتـــي  العمانـــي  البـــورد 

امتالكهـــم ميزانيـــة البتعـــاث األطبـــاء 
وبقائهم لســـنوات طويلة فـــي الخارج، 
مشـــيرًا إلى أن البحرين يمكن تصنيفها 

ضمن هذه المجموعة من التجارب.

البورد البحريني
ولفـــت إلى أن تســـويق خريـــج الزمالة 
المحلية ال يتم إال بقرار سياسي يدعم 
هـــذا المؤهـــل، بـــأن يكـــون المعيـــار في 
الترقيـــة هـــو البـــورد البحرينـــي أو مـــا 

يعادلها.
وقـــال إن التكلفة والمنافســـة والجودة 
ورغبة المرضى واســـتقطاب السياســـة 
العالجيـــة كلهـــا عوامل ينبغـــي وضعها 
فـــي االعتبار، مـــن خالل عـــدم التركيز 
على البورد البحريني بشـــكل أساســـي 
فق جميع التخصصات، وإنما االقتصار 
على البورد البحريني في التخصصات 

االبتعـــاث  سياســـة  واعتمـــاد  العامـــة، 
مهـــم  أمـــر  وذلـــك  للتدريـــب،  للخـــارج 

إلنجاح السياحة العالجية.
ورأى أن المستشـــفيات الخاصة قادرة 
علـــى أخـــذ جانـــب مـــن التدريـــب فـــي 
الجلدية واألشعة والمختبر والصيدلية 
والعـــالج الطبيعـــي، إذ إن العديـــد مـــن 
عـــن  تتميـــز  الخاصـــة  المستشـــفيات 
هـــذه  فـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 

الخدمات.
يعلـــم  ال  الخـــاص  الطـــب  إن  وقـــال 
الطبيـــب أمـــورًا أكاديميـــة، وإنمـــا يتـــم 
تعليمه ســـلوك الطبيـــب الخاص، حيث 
إن المريـــض فـــي الطـــب الخـــاص هـــو 
عبارة عـــن “زبون”، ويتـــم التعامل معه 
بأســـلوب مختلـــف تماما عـــن المريض 

في الطب العام.
الطبيـــب  مهـــام  مـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي الطـــب الخـــاص أن يتأكـــد مـــن أن 
المريـــض خرج من العيـــادة وهو راض 

عن خدماته.
ولفـــت إلـــى أن القطـــاع الخـــاص كانت 

التعليـــم  فـــي  كبيـــرة  مســـاهمات  لـــه 
الطبـــي المســـتمر، فأغلبيـــة المؤتمرات 
والـــورش والنـــدوات هـــي مـــن تنظيـــم 
ســـاهمت  وبالتالـــي  الخـــاص،  الطـــب 
هـــذه المؤسســـات فـــي الدفـــع بعجلـــة 
والنـــدوات،  المؤتمـــرات  فـــي  التقـــدم 
ولذلك يالحـــظ أن أغلبية الورش ذات 
الســـاعات المعتمدة هو من تنظيم هذه 

المؤسسات.
وقال إن المؤسســـات الطبيـــة الخاصة 
داعمـــة لتوجه إطـــالق بـــورد بحريني، 
مـــع التأكيد علـــى اإلبقاء على سياســـة 
االبتعـــاث، وأن يكـــون للقطـــاع الخاص 
دورًا فيه، وأن تتبنى هؤالء الخريجين 
خـــارج  للتدريـــب  بإرســـالهم  وتتكفـــل 
البحرين بعقود تضمن حقوقهم بحيث 
بالعمـــل لصالـــح  الطبيـــب  يلتـــزم هـــذا 
المؤسســـات الخاصة لفتـــرة من الزمن 

كتعويض لفترة االبتعاث.
وبيـــن الميـــر أن مـــا يمنـــع ذلـــك هـــو أن 
القانـــون فـــي البحرين بحاجـــة لتطوير 
بعض التشريعات في المحاكم المدنية 

المؤسســـات  حقـــوق  تضمـــن  التـــي 
أن  ســـبق  حيـــث  الخاصـــة،  الصحيـــة 
ابتعثـــت هـــذه المؤسســـات بحرينييـــن 
للخـــارج إال أنهـــم عندمـــا عـــادوا عملوا 
في الحكومة، ولم تتمكن المؤسســـات 
من اســـترداد حقوقها، وهـــو ما يحتاج 
لتشريعات تحفظ للمستشفيات حقها.

المريض في الخاص “زبون” وتسويق خريج البورد المحلي يتطلب قرار.. المير:

مستشفيات خاصة ابتعثت أطباء وعادوا للعمل في الحكومة

حسين المير

قــال أميــن ســر جمعية األطبــاء البحرينيــة نزار بوكمــال إن ما 
ينقص قطاع التدريب الطبي في مملكة البحرين هو االعتراف 
الدولــي، وإعــادة تنظيمــه وصياغتــه ليكون موازيــًا لبرامــج التدريب 

والبورد المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشـــار خالل مشـــاركته بندوة “البالد” 
“خريجـــي  عنـــوان  تحـــت  والمنعقـــدة 
وتطلعـــات   ... الطبيـــة  التخصصـــات 
ســـوق العمـــل” إلـــى أن نشـــأة التدريب 
الطبـــي في البحرين هـــي بقدم المهنة 
نفســـها، وذلـــك بفضـــل توافـــر المملكة 
المرموقـــة،  الطبيـــة  الكفـــاءات  علـــى 

ووجود المؤسســـات المنظمـــة للقطاع 
والهيئـــة  للصحـــة  األعلـــى  كالمجلـــس 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة، والتـــي تســـاهم فـــي توفير 

بيئة داعمة لنجاح برامج التدريب.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن ال تنقصهـــا 
الكفاءات والموارد لالرتقاء بمســـتوى 

برامج التدريب فيها، وجعله في إطار 
االعتراف الدولي.

األطبـــاء  جمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرينية منذ تأسيســـها تقف لجانب 
الطبيـــب البحريني ومســـاندة حقوقه، 
والتـــي يأتـــي علـــى رأســـها التدريـــب 
تعزيـــز  فـــي  يســـاهم  الـــذي  الطبـــي، 
كفـــاءة الكـــوادر الطبيـــة وقدرتها على 
مواكبـــة مختلـــف التطـــورات العلميـــة 
والممارســـات فـــي المجـــال الصحـــي، 
بمـــا ال يتعـــارض مـــع صحـــة وســـالمة 

المرضى.
وأضـــاف أن البحريـــن ينقصهـــا كذلـــك 

التدريب في المهن الطبية المســـاعدة، 
في قطاع التمريض والفنيين وغيرها، 
والتي تفتقر لها الدول المجاورة وعدد 
مـــن الدول األجنبية، والتي إن وجدت 
فإنهـــا تكـــون محصـــورة فـــي البلـــدان 

المطبقة فيها.
وأردف بوكمـــال أن الجمعيـــة دعمـــت 
العديـــد مـــن المبـــادرات التـــي نفذتهـــا 
فـــي  الرســـمية  الصحيـــة  المؤسســـات 
التدريـــب  وتنظيـــم  لخلـــق  المملكـــة؛ 
الطبـــي البحرينـــي، وجعلـــه فـــي إطار 

اعتراف دولي.

مع تأكيد توفر الكفاءات والموارد... بوكمال:

ال اعتـراف دولـيا ببرامـج التدريـب الطبـي في البحريـن

نزار بوكمال
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قال مدير إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة عصــام العلــوي إن وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعية شــكلت مع مجموعة من الشــركاء لجنة وطنية، بهدف وضع 
رؤيــة للترخيــص لبرامــج تدريبيــة خاصة فــي المجال الصحــي والطبي، 

ا. وكانت مهمة صعبة جدًّ
الوطنـــي  المجلـــس  أن  إلـــى  ولفـــت 
للدراسات والتخصصات الصحية يمثل 
حاجـــة ملحـــة لتغطية الفـــراغ الذي كان 
يعتـــري برامـــج وزارة العمـــل التدريبية، 
نظـــًرا لعدم اختصاص الـــوزارة بالمجال 

الطبي.
وأشـــار إلى أن الهيئة تفرض على جميع 
العامليـــن فـــي القطاع الصحي ســـاعات 

للتعليم المســـتمر، وهو مـــا يولد الحاجة 
إليجاد برامج ومؤسسات معتمدة تقدم 

هذه الساعات التدريبية.
وقـــال إن حوالي 6 % من الباحثين عن 
العمل من حملة شـــهادات البكالوريوس 
المســـجلين في الوزارة هم من خريجي 
التخصصات الطبيـــة، بواقع 500 باحث 
مختلفـــة،  تخصصـــات  فـــي  عمـــل  عـــن 

وهؤالء بحاجـــة لتوفير حلول للتدريب 
والتوظيف، خصوصًا أن بعض الباحثين 
عـــن عمـــل مازالـــوا يبحثون عـــن فرص 

تدريبية لتحقيق متطلبات العمل.
الوطنـــي  المشـــروع  أن  إلـــى  وأشـــار 
والـــذي  الجديـــدة  بنســـخته  للتوظيـــف 
يســـتهدف توفيـــر 20 ألـــف وظيفة و10 
عـــن  للباحثيـــن  تدريبيـــة  فرصـــة  آالف 
عمـــل، ينبغـــي أن يكون للمســـجلين من 
خريجـــي التخصصـــات الطبيـــة والكادر 

الصحي حصتهم من هذه الفرص.
وأضاف أن الـــوزارة توفر برامج تحفيز 
للمؤسســـات الصحية الخاصة من خالل 
دعم أجور البحرينيين بواقع 70 % من 

األجـــر فـــي الســـنة األولـــى، و50 % في 
السنة الثانية، و30 % في السنة الثالثة.
ولفـــت إلـــى أن برنامـــج “فـــرص” شـــكل 
إضافـــة مهمة في توفيـــر التدريب على 

رأس العمل، ومنها القطاع الطبي.
وأكد فـــي تعليقـــه على مداخلـــة رئيس 
أصحـــاب  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
المؤسســـات الصحيـــة الخاصة حســـين 
المير بشـــأن وجود عوائق قانونية أمام 
الخاصـــة  الصحيـــة  المؤسســـات  تولـــي 
للتدريـــب  األطبـــاء  ابتعـــاث  مســـؤولية 
في الخـــارج، أن القانون يحمي صاحب 
العمل في حاالت االبتعاث للتدريب في 

الخارج.

القانون يحمي صاحب العمل حال االبتعاث في الخارج... العلوي:

500 خريج تخصصات طبية على قوائم العاطلين

عصام العلوي

قال رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المؤسســات الصحية 
الخاصة حســين المير إن تأســيس المجلس الوطني للدراســات 

والتخصصات الصحية جاء متأخرا جدا مقارنة بدول الجوار.
وأشـــار فـــي حديثه عـــن تجـــارب دول 
الخليج العربي في إطالق برامج بورد 
وطنيـــة، إلـــى أن التجربـــة اإلماراتيـــة 
انطلقـــت مـــن امتالكها إمكانـــات مالية 
تدفعهـــا لعدم التخطيـــط إلطالق بورد 
االبتعـــاث  خيـــار  واتخـــاذ  إماراتـــي، 
للخـــارج بديالً عـــن ذلك، فيمـــا اتجهت 
المملكة العربية السعودية إلى تأسيس 

بورد سعودي جاء بدوافع أكاديمية.
وقال إن تأســـيس البورد الكويتي جاء 
بســـبب عدم توفـــر اإلمكانيات العتماد 
خطـــة االبتعـــاث للخـــارج، واســـتفادوا 
مـــن البـــورد األردنـــي فـــي دعـــم البورد 
الكويتـــي بقرار سياســـي عبر اشـــتراط 
منح الطبيب صفة االستشاري بامتالك 

البورد الكويتي أو ما يعادله.
وذكـــر أن لجوء ســـلطنة عمان إلطالق 
عـــدم  بدافـــع  يأتـــي  العمانـــي  البـــورد 

امتالكهـــم ميزانيـــة البتعـــاث األطبـــاء 
وبقائهم لســـنوات طويلة فـــي الخارج، 
مشـــيرًا إلى أن البحرين يمكن تصنيفها 

ضمن هذه المجموعة من التجارب.

البورد البحريني
ولفـــت إلى أن تســـويق خريـــج الزمالة 
المحلية ال يتم إال بقرار سياسي يدعم 
هـــذا المؤهـــل، بـــأن يكـــون المعيـــار في 
الترقيـــة هـــو البـــورد البحرينـــي أو مـــا 

يعادلها.
وقـــال إن التكلفة والمنافســـة والجودة 
ورغبة المرضى واســـتقطاب السياســـة 
العالجيـــة كلهـــا عوامل ينبغـــي وضعها 
فـــي االعتبار، مـــن خالل عـــدم التركيز 
على البورد البحريني بشـــكل أساســـي 
فق جميع التخصصات، وإنما االقتصار 
على البورد البحريني في التخصصات 

االبتعـــاث  سياســـة  واعتمـــاد  العامـــة، 
مهـــم  أمـــر  وذلـــك  للتدريـــب،  للخـــارج 

إلنجاح السياحة العالجية.
ورأى أن المستشـــفيات الخاصة قادرة 
علـــى أخـــذ جانـــب مـــن التدريـــب فـــي 
الجلدية واألشعة والمختبر والصيدلية 
والعـــالج الطبيعـــي، إذ إن العديـــد مـــن 
عـــن  تتميـــز  الخاصـــة  المستشـــفيات 
هـــذه  فـــي  الحكوميـــة  المستشـــفيات 

الخدمات.
يعلـــم  ال  الخـــاص  الطـــب  إن  وقـــال 
الطبيـــب أمـــورًا أكاديميـــة، وإنمـــا يتـــم 
تعليمه ســـلوك الطبيـــب الخاص، حيث 
إن المريـــض فـــي الطـــب الخـــاص هـــو 
عبارة عـــن “زبون”، ويتـــم التعامل معه 
بأســـلوب مختلـــف تماما عـــن المريض 

في الطب العام.
الطبيـــب  مهـــام  مـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
فـــي الطـــب الخـــاص أن يتأكـــد مـــن أن 
المريـــض خرج من العيـــادة وهو راض 

عن خدماته.
ولفـــت إلـــى أن القطـــاع الخـــاص كانت 

التعليـــم  فـــي  كبيـــرة  مســـاهمات  لـــه 
الطبـــي المســـتمر، فأغلبيـــة المؤتمرات 
والـــورش والنـــدوات هـــي مـــن تنظيـــم 
ســـاهمت  وبالتالـــي  الخـــاص،  الطـــب 
هـــذه المؤسســـات فـــي الدفـــع بعجلـــة 
والنـــدوات،  المؤتمـــرات  فـــي  التقـــدم 
ولذلك يالحـــظ أن أغلبية الورش ذات 
الســـاعات المعتمدة هو من تنظيم هذه 

المؤسسات.
وقال إن المؤسســـات الطبيـــة الخاصة 
داعمـــة لتوجه إطـــالق بـــورد بحريني، 
مـــع التأكيد علـــى اإلبقاء على سياســـة 
االبتعـــاث، وأن يكـــون للقطـــاع الخاص 
دورًا فيه، وأن تتبنى هؤالء الخريجين 
خـــارج  للتدريـــب  بإرســـالهم  وتتكفـــل 
البحرين بعقود تضمن حقوقهم بحيث 
بالعمـــل لصالـــح  الطبيـــب  يلتـــزم هـــذا 
المؤسســـات الخاصة لفتـــرة من الزمن 

كتعويض لفترة االبتعاث.
وبيـــن الميـــر أن مـــا يمنـــع ذلـــك هـــو أن 
القانـــون فـــي البحرين بحاجـــة لتطوير 
بعض التشريعات في المحاكم المدنية 

المؤسســـات  حقـــوق  تضمـــن  التـــي 
أن  ســـبق  حيـــث  الخاصـــة،  الصحيـــة 
ابتعثـــت هـــذه المؤسســـات بحرينييـــن 
للخـــارج إال أنهـــم عندمـــا عـــادوا عملوا 
في الحكومة، ولم تتمكن المؤسســـات 
من اســـترداد حقوقها، وهـــو ما يحتاج 
لتشريعات تحفظ للمستشفيات حقها.

المريض في الخاص “زبون” وتسويق خريج البورد المحلي يتطلب قرار.. المير:

مستشفيات خاصة ابتعثت أطباء وعادوا للعمل في الحكومة

حسين المير

قــال أميــن ســر جمعية األطبــاء البحرينيــة نزار بوكمــال إن ما 
ينقص قطاع التدريب الطبي في مملكة البحرين هو االعتراف 
الدولــي، وإعــادة تنظيمــه وصياغتــه ليكون موازيــًا لبرامــج التدريب 

والبورد المطبق في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشـــار خالل مشـــاركته بندوة “البالد” 
“خريجـــي  عنـــوان  تحـــت  والمنعقـــدة 
وتطلعـــات   ... الطبيـــة  التخصصـــات 
ســـوق العمـــل” إلـــى أن نشـــأة التدريب 
الطبـــي في البحرين هـــي بقدم المهنة 
نفســـها، وذلـــك بفضـــل توافـــر المملكة 
المرموقـــة،  الطبيـــة  الكفـــاءات  علـــى 

ووجود المؤسســـات المنظمـــة للقطاع 
والهيئـــة  للصحـــة  األعلـــى  كالمجلـــس 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة، والتـــي تســـاهم فـــي توفير 

بيئة داعمة لنجاح برامج التدريب.
وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن ال تنقصهـــا 
الكفاءات والموارد لالرتقاء بمســـتوى 

برامج التدريب فيها، وجعله في إطار 
االعتراف الدولي.

األطبـــاء  جمعيـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
البحرينية منذ تأسيســـها تقف لجانب 
الطبيـــب البحريني ومســـاندة حقوقه، 
والتـــي يأتـــي علـــى رأســـها التدريـــب 
تعزيـــز  فـــي  يســـاهم  الـــذي  الطبـــي، 
كفـــاءة الكـــوادر الطبيـــة وقدرتها على 
مواكبـــة مختلـــف التطـــورات العلميـــة 
والممارســـات فـــي المجـــال الصحـــي، 
بمـــا ال يتعـــارض مـــع صحـــة وســـالمة 

المرضى.
وأضـــاف أن البحريـــن ينقصهـــا كذلـــك 

التدريب في المهن الطبية المســـاعدة، 
في قطاع التمريض والفنيين وغيرها، 
والتي تفتقر لها الدول المجاورة وعدد 
مـــن الدول األجنبية، والتي إن وجدت 
فإنهـــا تكـــون محصـــورة فـــي البلـــدان 

المطبقة فيها.
وأردف بوكمـــال أن الجمعيـــة دعمـــت 
العديـــد مـــن المبـــادرات التـــي نفذتهـــا 
فـــي  الرســـمية  الصحيـــة  المؤسســـات 
التدريـــب  وتنظيـــم  لخلـــق  المملكـــة؛ 
الطبـــي البحرينـــي، وجعلـــه فـــي إطار 

اعتراف دولي.

مع تأكيد توفر الكفاءات والموارد... بوكمال:

ال اعتـراف دولـيا ببرامـج التدريـب الطبـي في البحريـن
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الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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البحرين تشارك باجتماع “الفنية 
االستشارية” لـ “وزراء الصحة العرب”

في إطار االستعدادات لعقد الدورة 
العادية )56( لمجلس وزراء الصحة 
المساعد  الوكيل  شــاركــت  الــعــرب، 
في  الهاجري  مريم  العامة  للصحة 
أعـــمـــال االجـــتـــمـــاع الـــحـــادي عشر 
لمجلس  االستشارية  الفنية  للجنة 
عقد  والــذي  العرب،  الصحة  وزراء 

الدول  لجامعة  العامة  األمانة  بمقر 
الوفود  بمشاركة  بالقاهرة،  العربية 
مــن الـــدول األعــضــاء خــال الفترة 

من 23 - 24 فبراير الجاري.
االجتماع،  في  المشاركون  وناقش 
على  ستعرض  التي  الموضوعات 
وزراء  لمجلس  التنفيذي  المكتب 

وزراء  بــحــضــور  ــرب  ــعـ الـ الــصــحــة 
الــصــحــة األعـــضـــاء فـــي الــمــكــتــب، 
 ،)56( العادية  الــدورة  والذي يسبق 
ومن ثم يتم إعداد جدول األعمال 
ــعــرب  ال الــصــحــة  وزراء  لــمــجــلــس 
17 مـــارس  ــع عـــقـــده فـــي  ــزمـ ــمـ والـ

المقبل.

المنامة - وزارة الصحة

ندوة عن تصميم مهمة بحثية في الفضاء
الفضاء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  تنظم 
)حــديــث  ــدوات  ــ نـ ســلــســلــة   )NSSA(
الخبراء  خالها  تستضيف  الفضاء(، 
والعلماء والمهتمين بالفضاء والعلوم 
ــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  ــعــل األســاســيــة )ال
باإلضافة  والــريــاضــيــات(،  والهندسة 
مجال  فــي  صــاعــدة  شخصيات  ــى  إل

علوم الفضاء.
كيف يمكن لمهندس معماري تصميم 
موضوع  الفضاء؟  في  بحثية  مهمة 
سيتم استكشافه في الجلسة الثانية 
 ،2022 الــفــضــاء  حــديــث  من سلسلة 
حيث ستسلط الضوء على المهندس 
شــهــادات  يحمل  بــدر الــمــولــه، والــذي 
ماساتشوستس  معهد  مــن  معتمدة 
اإلدارة  مــجــاالت  فــي  للتكنولوجيا 
في الهندسة وهندسة مكوك الفضاء 

وهندسة الطيران، كما أنهى المهندس 
المعماري  الخيال  فــي  دورة  الموله 
على  سيعتمد  هـــارفـــارديـــكـــس.  مـــن 
والعلوم  المعمارية  بالهندسة  شغفه 
مشاركة  وتعلم  الفضاء  واستكشاف 
األفكار ليوضح كيفية تصميم مهمة 

أبحاث فضائية. 
تستكشف  الفضاء  بعثات  أن  يذكر 
يستحيل  بــيــانــات  ــر  ــوفـ وتـ األرض 
من مرقاب أرضي.  عليها  الحصول 
العلمية  الــدراســات  أن  المعلوم  فمن 
ــي الــفــضــاء  ــا فـ ـــراؤهــ الـــتـــي يــتــم إجـ
الخبرات  مــن  مجموعة  إلــى  تحتاج 
ــاك عــدد  ــمــتــنــوعــة إلنــجــازهــا، وهــن ال
التي  المحتملة  الــمــهــام  مــن  مــتــزايــد 
تتخيل  كــنــت  إذا  الـــحـــدوث.  تنتظر 
نــفــســك مــســتــكــشــًفــا يــحــلــم يـــوًمـــا ما 

بالخروج من حيز هذا العالم األرضي، 
فستجد هذه الجلسة مثيرة وممتعة.

ــو الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــعــلــوم  ــدعــ ــ وت
ــاب والـــمـــعـــلـــمـــيـــن  ــ ــطـ ــ ــاء الـ ــ ــضـ ــ ــفـ ــ الـ
ومـــحـــبـــي الـــفـــضـــاء لـــانـــضـــمـــام إلـــى 
الجلسة التي ستعقد الساعة 7 مساًء 

بتاريخ 2 مارس عبر منصة زوم.
في المبادرات الفضائية،  وللمشاركة 
NSSA. يرجى تسجيل الدخول إلى

gov.bh أو مـــــــــــــــــــن خـــــــال مــنــصــة 
.nssa_bh انستغرام عبر حسابنا

”NSSA“ - المنامة

تنعقد 2  مارس 
المقبل عبر منصة 

زوم

وزير العدل يصدر 10 قرارات لتطبيق قانون التنفيذ الجديد
بعد موافقة “األعلى للقضاء”

أصدر  التنفيذ،  بشأن  الجديد  القانون  تطبيق  إطــار  في 
ــعــدل والـــشـــؤون اإلســامــيــة واألوقـــــاف الشيخ  وزيـــر ال
األعلى  المجلس  موافقة  وبعد  خليفة،  آل  علي  بن  خالد 
آلية توفيق أوضاع  تتعلق بتحديد  قــرارات   10 للقضاء، 
ملفات التنفيذ القائمة قبل سريان أحكام القانون الجديد، 
ــراءات  واشــتــراطــات إخــطــار المنفذ ضــده بــالــوفــاء، وإجـ
قــرارات  مــن  والتظلم  التنفيذية  السندات  تنفيذ  طلب 
بالدين  الوفاء  بطلب  التقدم  وإجــراءات  التنفيذ،  قاضي 

محل السند التنفيذي.
ــر الــعــدل تــحــديــد الــقــواعــد  وكــذلــك شملت قــــرارات وزيـ
المتعلقة بكيفية الحجز على منقوالت المنفذ ضده وبيعها 
وبيعها  الــعــقــارات  على  والحجز  البيع،  حصيلة  وتــوزيــع 
وتوزيع حصيلة البيع، وتحديد قواعد وإجراءات التنفيذ 
العيني، وكذلك إجراءات التأشير على السجل االئتماني 
للمنفذ ضده، باإلضافة إلى القرارين بشأن تنظيم مزاولة 
نــشــاط المنفذ الــخــاص والـــذي تــم إصــدارهــمــا فــي وقت 

سابق.
القرار  القائمة، حدد  التنفيذ  ملفات  أوضاع  توفيق  وعن 
يبدأ  ــذي  والـ لــذلــك،  التنظيمية  اإلجــــراءات  الصلة  ذات 
تطبيقه اعتباًرا من 17 مارس 2022، وجاء فيه استمرار 
اإلجراءات التي اتخذت في ظل أحكام القانون السابق 
بــمــا فــي ذلـــك طــلــبــات بيع  الــقــائــمــة  فــي مــلــفــات التنفيذ 

العقارات والمنقوالت التي تم البدء فيها.
وتضمن القرار في هذا اإلطار، أنه يمكن للمنفذ له إرشاد 
ضده  للمنفذ  مملوكة  أمـــوال  أيــة  عــن  التنفيذ  محكمة 
له  المنفذ  ارتــأى  وذلــك في حال  عليها،  التنفيذ  لمباشرة 
أن إجراءات الحجز المتخذة بموجب القانون السابق لم 
تشمل كافة الحجوزات المطلوبة على أموال المنفذ ضده 
)النقدية، العينية، العقارية وغيرها(، كما يجب على المنفذ 
ضده خال فترة توفيق األوضاع تقديم افصاًحا كامًا 

عن جميع أمواله وفًقا لمتطلبات القانون الجديد.
وبالنسبة لألوامر القائمة الخاصة بمنع المنفذ ضدهم من 
السفر، فإنه تبًعا للقرار الصادر بهذا الشأن ستسري عليها 
الُمدد الجديدة والقواعد اإلجرائية المنصوص عليها في 
قانون التنفيذ الجديد بدًءا من تاريخ سريان أحكامه في 

17 مارس 2022.
األوضــــاع، سيتم  لتوفيق  الــمــقــررة  لـــإجـــراءات  وطــبــًقــا 
المالية  المؤسسات  مواجهة  في  التنفيذ  طلبات  إحالة 
التي سيتم تحديدها بموجب قرار، الى مصرف البحرين 
قانون  التنفيذ طبقًا ألحكام  إجــراءات  لمباشرة  المركزي 

المصرف، والقرار الذي سيصدر في هذا الشأن.
على  يتعين  التي  اإلجــراءات  القرارات  نظمت  ذلك،  إلى 
المنفذ ضده  اتباعها إلخطار  الخاص  المنفذ  أو  له  المنفذ 
بالوفاء بالدين المطالب به والذي يجب أن يكون الحقًا 
على نهاية الحكم أو وفًقا للسند التنفيذي، ويتم االخطار 
الوصول،  بعلم  او بخطاب مسجل  بالوسائل االلكترونية 
اتباعها بعد ذلك في تقديم  الواجب  وكذلك اإلجــراءات 
طلب التنفيذ عبر خدمة “فتح ملف تنفيذ” المتاحة عبر 
www.bahrain. اإللكترونية  للحكومة  الوطنية  البوابة 

.bh
وبينت أن قرار التنفيذ العيني سيصدر تلقائًيا من تاريخ 
اعتماد طلب التنفيذ، فإذا كان الحكم باإلخاء أو الطرد 
أو اإلزالة أو إصدار مستند وغيرها، تولى المنفذ الخاص 

قاضي  إلــى  اللجوء  ويمكنه  التنفيذ  ــراءات  إجـ مباشرة 
الجبرية  القوة  باستعمال  أمر  التنفيذ الستصدار  محكمة 

عند االقتضاء.
ومن جانب آخر، فقد نظمت القرارات قواعد وإجراءات 
وبعد  حيث  وبيعها،  والمنقوالت  العقارات  على  الحجز 
التنفيذ واعتماده سُتفعل إجراءات  استكمال فتح ملف 
الحجز على عقارات ومنقوالت المنفذ ضده بشكل مباشر 
طبًقا لُمدد إجرائية ُمحددة ُمرتبطة بقيمة المطالبة الثابتة 
في السند التنفيذي محل التنفيذ، ومن ثم يستلزم األمر 
للمنفذ له االستعانة بُمنفذ خاص للقيام باإلجراءات التي 
تلي حجز ممتلكات المنفذ ضده والتي تتضمن تحضيرها 
للبيع ابتداًء من التأشير عليها وجردها وتثمينها والسير 
في إجراءات بيعها بعد موافقة المحكمة وعرضها للبيع 

بالطريقة التي تقررها المحكمة وتوزيع حصيلة البيع.
المبادرة  للمنفذ ضده  يمكن  العدل،  وزير  لقرارات  ووفًقا 
مباشرة بالوفاء بالدين محل السند التنفيذي كاماً تجنبًا 
التخاذ إجــراءات تنفيذية جبرية في مواجهته، إذ أجاز 
بالوسائل  مباشر  بشكل  تنفيذ  ملف  فتح  ضــده  للمنفذ 
اإللكترونية لتنفيذ الحكم الصادر ضده سواًء كان الحكم 
قد قضى بإلزامه بتعويضات نقدية أو تكليفه بأداء عمل 

معين كتسليم منقوالت أو مستندات أو نحوها من صور 
التنفيذ العيني، شريطة السداد الكامل أو اإليداع الفوري 

عند تقديمه طلب فتح الملف.
التظلم  تقديم طلبات  إمكان  إتاحة  تم  الى ذلك،  إضافة 
رســو  قــــرارات  ومـــن  بالحجز  المتعلقة  اإلجـــــراءات  مــن 
يكون  والتي  القضائية  والمصاريف  المبالغ  وتوزيع  البيع 
محكمة  قــاضــي  مــن  مسبب  قـــرار  بــمــوجــب  فيها  الــبــت 
بما في ذلك  المعتمدة  بالوسائل  المتظلم  التنفيذ، وُيعلن 
الصادرة  الــقــرارات  كافة  وتكون  اإللكترونية،  الوسائل 
لألسباب  طبًقا  الكبرى  المحكمة  أمــام  لاستئناف  قابلة 

واإلجراءات المنصوص عليها في القانون.
كما أكدت القرارات عدم توقف اإلجراءات المتخذة في 
مواجهة المنفذ ضدهم من األفراد والشركات، إال في حال 
تقديم تسوية كاملة للدين بالنسبة لألفراد والشخصيات 
والمؤسسات  التجارية  الــشــركــات  دون  مــن  االعــتــبــاريــة 
الوضع  التجارية افصاح عن  الشركات  أو تقديم  المالية، 
الــمــالــي مــقــروًنــا بــإقــرار يفيد عجز الــشــركــة عــن الــســداد 
المحكمة  أمـــام  إفـــاس  ــادة  مــع رفــع دعـــوى تنظيم وإعــ
المختصة، بشرط موافقة المحكمة على افتتاح إجراءات 

اإلفاس فيها.

وزير العدل يصدر 10 قرارات
لتطبيق قانون التنفيذ الجديد

تبـــدأ إجـــراءات توفيق أوضاع 
ملفـــات التنفيـــذ القائمة من 
2022، وتحتســـب  17 مارس 
الســـفر  مـــن  المنـــع  أوامـــر 
الســـابقة من هذا التاريخ، مع 
اســـتمرار  باقـــي اإلجـــراءات 

المتخذة

التنفيذيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
تلقائًيا بعد فتح ملف التنفيذ 
ضمـــن ُمـــدد محـــددة، وقرار 
التنفيـــذ العيني فـــور اعتماد 

الملف 

الخاص  بالمنفـــذ  االســـتعانة 
وتحـضــــير  الحـجــــز  إلجـــراءات 
المنقـــوالت والعقارات للبيع 

والتنفيذ العيني
وجوب "تســـبيب" قرارات 
قاضي التنفيذ في طلبات 
قابلـــة  وتكـــون  التظلـــم، 
لالســـتئناف أمام المحكمة 

الكبرى 

للمنفذ له إرشـــاد محكمة 
أمـــوال  أي  عـــن  التنفيـــذ 
ضـــده  للمنفـــذ  مملوكـــة 

لمباشرة التنفيذ عليها

تنظيم آليـــة اإلخطار وفتح 
ملـــف التنفيذ عـــن طريق 
الحكومـــة اإللكترونية، مع 
المنفـــذ  إمكانيـــة مبـــادرة 
ضده بفتح الملف مباشرة 
الفـــوري  الوفـــاء  بشـــرط 

الكامل 

اســـتمرار اإلجراءات التنفيذية 
على الشـــركات في حال عدم 
اإلفصـــاح واإلقـــرار بالعجز عن 
علـــى  والحصـــول  الســـداد، 
موافقـــة المحكمـــة المختصة 
على افتتاح إجراءات اإلفالس

المنامة - وزارة العدل

اإلعفاء من الرسوم ينعش السياحة

Û  لقــد نشــرت عبــر الصحــف المحليــة مؤخرا جلســة مجلــس النواب
حيث ناقشت وضع )هيئة السياحة( في الباد وما آل إليه القطاع 
المســتويات  تدنــي  تعالــج  الجلســة  وكانــت  السياحي. 
التشــغيلية فــي جميــع أوجــه األنشــطة الســياحية بالبــاد ســواء 

الفنادق – المطاعم – المنتجعات- المجمعات وغيرها.    
Û  وبــرزت نقــاط عديــدة ومتنوعــة ركــز عليهــا الســادة النــواب فــي

المناقشات والطرح، جميعها تركز على عدم وجود برامج وأنشطة 
في القطاع السياحي.   

Û  بــل مــا كان يثيــر العجــب والدهشــة أن خطــة الســياحة لــم تتغيــر
ولم يجر عليها أية تعديات أو إضافة مســارات ونشــاطات طيلة 

خمس وعشرين سنة مضت.
Û  لــذا فــإن عــدم التجديد رغــم طول المدة مــع المتغيــرات الداخلية

والمســتجدات الخليجيــة و العالميــة طــوال هذه الفتــرة، ويضاف 
إليها التغيرات التي طرأت على هذا القطاع نفسه ووجود عناصر 
متجــددة طــوال هــذه الفتــرة يبعــث علــى التســاؤل، هــل الجهــات 
المعنيــة بالســياحة كانــت فــي واد آخــر؟ أم ماذا يســمى هــذا؟! إن 
عدم التطرق إلى ذلك طوال 25 عاما مبعث حقا على اإلســتغراب 

والدهشة!
Û  وبالرجــوع إلــى تلك الجلســة والنقاشــات والتســاؤالت المطروحة

لم تغط كافة الجوانب اإليجابية إليجاد وتجديد برامج وأنشــطة 
هذا القطاع. 

Û  ،الشــك في أن المناقشــة أخيرا حتما خيرا من عدم المناقشة بتاتا
لذا أرى من السادة النواب طرح الموضوع مرات ومرات للمداولة 
والنقــاش حتــى تتضــح الرؤيــة حــول هــذا القطــاع الحيــوي مــن 
األنشــطة االقتصادية، خاصة وأننا جميعا على يقين بأن مســاهمة 
هذا القطاع في ميزانية المملكة، يجب أن تأخذ حيزا أكثر ومكانا 

أكبر في الميزانية العامة للمملكة في السنوات المقبلة. 
Û  وأرغــب فــي طــرح نقطة لــم يتطرق لها الســادة النواب وال الســيد

المســؤول عن الســياحة في تلك الجلسة، وهذه النقطة مهمة جدًا 
ولهــا تأثيــر كبيــر فــي أي توجــه جديــد إلحيــاء ونمــو هــذا القطاع 
البحريــن  بمملكــة  أقصــد  نعانــي  إننــا  وإيجاد خطة متكاملة له. 
فــي هــذا القطــاع من وجود رســوم عديدة ومتنوعــة فرضت على 
نشــاطات وبرامــج هــذا القطــاع فــي أوجــه عــدة مختلفــة ســواء 
الفنــادق والمطاعــم والمنتجعات والمجمعات وغيرها من الرســوم 
العديــدة المفروضــة علــى هــذا القطــاع ممــا جعلنا غير متنافســين 
فــي أســعار الخدمــات، خاصًة مــع الــدول المجــاورة وال يمكن يأي 
حال أن نشــجع ونســتقطب المزيد من الســياح والزوار بالنظر إلى 
دول الجــوار التــي أعطــت الحوافــز والتشــجيعات والخصــوم في 
التكاليــف لمزيــد من التنافســية واســتقطاب أكبر عدد من الســياح 

والزوار.
Û  إن العامل االقتصادي  في أية عملية أو نشاط يلعب دورا رئيسيا

في نجاحه وليس ذلك وحسب بل مؤثرا ومشجعا في آن واحد.
Û  إذا مــا أردنــا النظــر فــي بعــض التجــارب ليــس علــى مســتوى دول

المنطقــة بــل علــى مســتوى العالــم، نجــد أن الــدول جمعــاء تقــوم 
بمعالجة األهداف التي ترغب في تحقيقها بشــتى طرق التشجيع 
والتحفيز سواء عن طريق عوامل مشجعة  أو عناصر مؤثرة مثل 
الخصومات التي تجعل هذه الدولة اقتصادية  ومقبولة التكاليف 
والرســوم حتــى تســتطيع تحقيق الهدف المنشــود مــن زيادة عدد 

السياح والزوار.
Û  إننا يجب أن نتبع هذا التوجه لتشجيع السياحة إلى جانب وجود

خطــة متكاملــة ونشــاطات مشــجعة إلســتقطاب الســياح والــزوار 
وتجديــد هــذه الخطــط مــن فتــرة إلــى أخــرى لمواكبــة التطــورات 

والمستجدات.
Û  إن العوامل المتكاملة إلنماء الســياحة ال تأتي إال بتعاون وتكاتف

جميــع األجهــزة ودوائــر الحكومــة وتكون الســياحة هدفــا موحدا 
ليحاول الجميع تحقيقه.  

Û  إن عــدم فــرض رســوم على أنشــطة وفعاليــات هذا القطــاع يكون
هدفــا رئيســيا إلــى جلــب المزيــد مــن الســياح والزائريــن وإن هذه 

الزيادة تعوض في عدم فرض الرسوم.

حسن محمد زين العابدين

local@albiladpress.com
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قنوات تصريف المياه تخترق “الفرشات” بشكل مقرف
^ طالعتنـــا األخبـــار مؤخـــرًا بخبٍر 
مفـــاده “إعـــادة تأهيـــل ســـوق ســـترة” 
وبعبـــارٍة أخرى “صيانة الســـوق”، يأتي 
علـــى  األشـــغال  وزارة  رد  فـــي  ذلـــك 
االقتـــراح برغبـــة النيابي بشـــأن إعادة 

بناء وتطوير سوق سترة المركزي.
 ســـترة تحتـــاج اليـــوم لســـوٍق مركزيٍّ 
وبمؤهـــات  حديثـــة  بمواصفـــات 
الباعـــة  حاجـــات  تلبـــي  تســـويقية 
ومرتادي السوق ويكون معلمًا حضاريًا 
ومركـــزًا خدماتيًا وترويحيًا على غرار 
الســـوق المزمع بنـــاؤه في مدينة حمد؛ 
الـــذي يضـــم مدينة رياضية ومســـجدا 
كبيرا ومركز خدمات ومكتبا للكهرباء 
ومركـــز فحـــص الســـيارات ويســـتغرق 

بناء السوق ١٨ شهرًا.
 إعادة بناء السوق هو المطلب الوحيد، 
وقد تكون تكلفة صيانة الســـوق أعلى 

بكثير من كلفة هدمه وإعادة بنائه من 
جديد، الســـوق الحالي قديم ومفتوح 
من جميع الجهات وال يقي حر الصيف 
ف وغير  وال برد الشـــتاء فهو غيـــر ُمَكيَّ
ـــى، مجـــرد أعمـــدة وعليها ســـقف  ُمغطَّ
أشـــبه بـ “العريش” ناهيك عن الُفوضى 
فـــي تقســـيمه، كمـــا أن الســـوق يفتقـــر 

للمقومات الصحية.
 مســـاحة واحـــدة يختلط فيهـــا َعرض 
واألســـماك  والفواكـــه  الخضـــار  وَبيـــُع 
والدجـــاج  اللحـــوم  فبائـــع  واللحـــوم، 
والتمـــور،  الفواكـــه  بائـــع  بجانـــب 
مكشـــوفة  الكهربائيـــة  التمديـــدات 
والمفاتيـــح مفتوحـــة، اإلنـــارة -وهـــي 
مجـــرد لمبـــات موضوعة في الســـقف- 
تمديـــدات  وأمـــا  ومتدليـــة،  مكســـرة 
المـــاء فحـــدث وال حـــرج وهـــي مجرد 
توصيـــات ال ميـــاه فيهـــا، واألعجـــب 

هو قنـــوات تصريف الميـــاه تمتد على 
طول الســـوق وعرضه وتخترق وسط 
والخضـــار  الســـمك  فرشـــات  ممـــرات 
بشـــكل أقل ما يقال عنهـــا إنها منظرها 

“ُمقِرف” وتشكل َخطرًا.
 أرضيـــات الســـوق عبـــارة عـــن بـــاط 
ر وُمهتِرئ وال توجد باطة تشبه  ُمكسَّ
األخرى وسقف السوق أسود من دخان 
الحريـــق الذي حصل للســـوق قبل مدة 
ليست بالقصيرة ولم يتم حتى صباغة 
الســـقف، مواقف الســـيارات الخارجية 
والداخليـــة تحتاج إلى ترتيب وتهيأة، 
ودورات الميـــاه ال تصلح لاســـتخدام 
اآلدمـــي، وقـــد فوجئنا مؤخـــرًا بأعمال 

الصيانة في المرافق الصحية.
 

صورة ارشيفية لسوق سترة المركزية بعدسة رسول الحجيريعيسى اسكاج

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

أتقـــدم  مواطنـــة  أنـــا   ^
ببالـــغ الشـــكر والعرفـــان باســـمي 
وباســـم والدتي، وبأســـمى آيات 
الثنـــاء والتقديـــر لكـــم، واضعـــًة 
بيـــن أيديكـــم باقـــات عطـــرة من 
المحبـــة واالحترام، لمـــا بذلتموه 
خـــال فتـــرة عـــاج والدتي في 
الطبـــي،  الســـلمانية  مستشـــفى 
وأخص بالذكر الرئيس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة أحمد 
العوضـــي،  وأميـــن  األنصـــاري، 
وفاطمة الحجي، وناصر سلمان، 

والممرضات والطاقم الطبي.
شـــفاء والدتي بعد رحلة طويلة 
هللا  بفضـــل  كان  المعانـــاة  مـــن 
ســـبحانه وتعالـــى اوال، ومـــن ثم 
بفضـــل مـــا بذلتمـــوه مـــن جهـــود 
رائعـــة في ســـبيل تقديـــم أفضل 

وقـــد  لهـــا،  الصحيـــة  الخدمـــات 
ســـطرتم بذلـــك العمـــل المقدس 
أجمل قصص التفاني والتضحية 

التي لن أنساها متى حييت.
شـــكًرا لكم مـــن كل أعماق قلبي؛ 
ـــي الغاليـــة  ألنكـــم أعدتـــم لـــي أمِّ
لكـــم  شـــكرًا  وعافيـــة،  بصحـــة 
فأنتـــم  الدائـــم،  عطائكـــم  علـــى 
حـــّراس لصحتنا وجنود بواســـٌل  
تضّحـــون بصحتكـــم مـــن أجلنـــا، 
فكيـــف ال وأنتـــم تحاربـــون على 
الصفـــوف  فـــي  عـــّدة  جبهـــات 
األولـــى، وذلك في ظل االنتشـــار 

الكبير لفايروس كورونا.
أدام هللا عليكم الصحة والعافية، 
ومنحكـــم الرقي والتقـــدم دوًما، 
ألبنـــاء  وجعلكـــم ذخـــًرا وســـنًدا 

وطننا العزيز.

شكر إلدارة المستشفيات 
الحكومية بعد شفاء والدتي

شمول كل فصول المقرر باالمتحان النهائي يخفض معدلنا
طلبة “البزنس” يناشدون المضحكي إنصاف المتضررين

فـــي  األعمـــال  إدارة  بكليـــة  طلبـــة  ناشـــد 
جامعـــة البحرين عبر “البـــاد” إدارة الكلية 
إعـــادة النظر في قـــرار أن يكون االمتحان 
المقـــرر  فصـــول  لجميـــع  شـــامًا  النهائـــي 
الدراســـي بـــداًل من المعمول به ســـابًقا بأن 
يقتصـــر على الفصول التي تّمت دراســـتها 

بعد امتحان منتصف الفصل الدراسي.
وبعث الطلبة برســـالة إلى صفحة رســـائل 
بصحيفة “الباد” ينتقدون هذا القرار الذي 
لم يـــراِع الكفايات التعليمية لـــدى الطلبة، 
ومداهمـــة الوقـــت لدراســـة جميـــع فصول 

المقررة مثل المعمول به سابًقا.
وتوقعوا أن يؤثر هذا القرار ســـلًبا بخفض 

المعدل التراكمي.
وأكـــدوا أن القـــرار ال يســـهم فـــي تطويـــر 
جـــودة  ضمـــان  أو  التعليميـــة  العمليـــة 
مخرجـــات التعليـــم، ألن تحديـــد مســـتوى 
الطالـــب ومدى فهمه لجميـــع الموضوعات 
بالمقـــرر ال تقتصـــر على شـــمول االمتحان 
وإنمـــا  المقـــرر  فصـــول  لجميـــع  النهائـــي 
توجـــد أدوات أخـــرى للقيـــاس وامتحـــان 
قدرات الطالب من خال وســـائل التقييم 

المختلفة.

ولفتـــوا إلى أن هذا القرار ال يتيح الفرصة 
للطالـــب لتعزيـــز الفهـــم أو المعرفـــة وإنمـــا 
الطويـــل  المحتـــوى  فـــي  يغـــرق  يجعلـــه 
للمقرر إلى جانب التزام الطالب بالمذاكرة 
لمقررات أخرى بما سيؤدي لتعثر الطالب.

وذكر الطلبة أن بعضهم تواصلوا مع عميد 
الكليـــة ولكنـــه لم يتجاوب مـــع ماحظات 

الطلبة.
وناشـــد الطلبـــة رئيســـة جامعـــة البحريـــن 
هـــذا  فـــي  للتدخـــل  المضحكـــي  جواهـــر 
الموضـــوع والتوجيه باســـتمرار االمتحان 

النهائي مثلما كان معمواًل به سابًقا. جواهر المضحكي

محرر الشؤون المحلية

ابراهيم النهام

بحرينية تناشد ضم سنوات عملها لـ”التأمينات”
كسبت حكًما قضائيًّا و”الهيئة” رفضت تثبيت السنوات

االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أناشـــد   ^
بالموافقـــة على طلب تثبيت عملي خال فترة ســـابقة، 
حيـــث إنني تقدمت الكثر من مرة وتم رفض طلبي، مع 
العلم أنني قدمت أوراًقا تثبت أنني عملت في شـــركات 
عـــدة، كما عملـــت ولفترة طويلـــة في إحدى الشـــركات، 
وبنـــاء عليـــه، قدمـــت شـــكوى عماليـــة وتـــم الحكـــم في 
القضيـــة لصالحـــي، ولكننـــي تفاجأت أن فتـــرة العمل لم 
تثبـــت لي فـــي التأمينـــات ولم يتـــم إرســـال خطاب من 

المحكمة بضم فترة العمل والشركة أغلقت.
 شـــركة أخرى لم تسجلني في التأمينات وتفاجأت بهذا 
الشيء عندما ذهبت ألراجع سنوات عملي حتى أتقاعد 
ا،  مع العلم أن هذه الشركة كانت تخصم من راتبي شهريًّ
ـــا، وكان يماطل  وأغلقـــت أيًضـــا وصاحبها ليـــس بحرينيًّ
في تســـجيلي ولـــم يكن يرضى أن يصـــرف لي الرواتب 

عـــن طريـــق البنـــك ولـــدّي مـــا يثبت ذلـــك مـــن إيميات 
ورســـائل واتســـاب وشـــهود، ولكن ليس لـــدّي عقد عمل 

يثبت عملي لديه.
جميـــع تلك الشـــركات التي ال تقوم بتســـجيل موظفيها 
يستغلون حاجتنا، وكنا نطالب بإثبات العمل ويرفضون، 
وهنـــاك شـــركات أخـــرى عملـــت بهـــا ولكن ليـــس لدي أي 
إثبـــات بذلك، مع العلـــم أن لدّي خدمة عمـــل تمتد ألكثر 

من 18 سنة.
 أرجـــو منكـــم مســـاعدتي والموافقـــة علـــى تثبيت فترة 
خدمتـــي بهـــذا العمل، حيـــث أنني ال مانع مـــن دفع هذه 
المـــدة، فأنـــا أم لخمســـة أطفـــال وحامـــل ولـــدّي طفلـــة 

مريضة بالقلب وأريد أن أتقاعد وأتفرغ لها.
استمارة طلب ضم سنوات الخدمةدالل جابر

وقف “األوفر تايم” عن مفتشي البلدية والصحة
تزايد الشكاوى من فوضى بيئية لعمال غسل السيارات... التميمي لـ “^”:

أكـــد رئيس مجلس بلدي الجنوبية بـــدر التميمي تزايد 
ظاهرة تحكم العمالة الســـائبة في الساحات المفتوحة 
بالمؤرقـــة  والتـــي وصفهـــا  الســـيارات  غســـيل  بقصـــد 

لألهالي.
ولفـــت التميمـــي في حديثه إلـــى “الباد” الـــى تركزهم 
بنقـــاط معروفة، منها الشـــارع المقابل لمدرســـة الرفاع 
الشـــرقي الثانويـــة للبنيـــن، والموقـــف الخـــاص بمركـــز 
الرفاع الشـــرقي الصحي القديم، ومقابل محطة النقل 
العـــام بمدينـــة عيســـى، وكذلك شـــارع ماجـــد النعيمي 
بالقـــرب من المقبرة القديمة  بالرفاع الغربي، باإلضافة 

الى أماكن متفرعة عديدة.
وأضاف التميمي أن “هذه الظاهرة في ازدياد مضطرد، 
ولقد تم إجراء حمات ضدهم با جدوى، بســـبب قلة 
الرقابـــة وعـــدم اســـتمرار الحمـــات بالشـــكل المجدي، 

ومحدوديتها”.
وزاد “رصدنـــا اســـتحواذهم المســـتمرة علـــى المواقف 
وكأنها أماك خاصة لهم، والفوضى البيئية الناجمة عن 
غســـيلهم للسيارات، منها رمي األوساخ، وسكب المياه 

الملوثة في جوانب الطرق والساحات المفتوحة”.
وقـــال “هنالـــك حـــاالت تجمهر يتســـببون بها، تســـببت 
بتلقينـــا فـــي المجلس البلـــدي للكثير من الشـــكاوي من 

مواطنيـــن، فقـــدوا بمناطقهـــم الخصوصيـــة والهـــدوء 
والراحـــة، مـــع اســـتمرار تواجـــد هؤالء حتـــى منتصف 
للســـيارات،  أصـــوات  مـــن  ذلـــك  يتخلـــل  ومـــا  الليـــل، 

وأحاديث مرتفعة، وصراخ”.
وأردف التميمـــي “البعض من هـــؤالء يعملون بوظائف 
صباحيـــة، كأعمـــال المقـــاوالت، والحراســـة بالشـــركات 
الخاصـــة، وجزء كبير منهم من العمالة الســـائبة، وأكبر 
دليـــل عـــدم وجودهـــم فـــي الفتـــرة الصباحيـــة؛ ألنهـــم 

يكونون في أعمالهم”.

وأكد التميمي أن عدم اســـتمرار عمل مفتشـــي البلدية 
والصحـــة بعـــد نهايـــة الـــدوام الرســـمي، بســـبب وقـــف 
“األوفر تايم” عنهم، فاقم من حجم المشـــكلة، في ظل 
ضمان العمالة الســـائبة عدم وجود أي حمات بلدية أو 

صحية ضدهم بالفترة المسائية.
وفي هذا الســـياق، دعا التميمي المواطنين والمقيمين 
لعـــدم طلب غســـل ســـياراتهم، مؤكـــدا “أهميـــة الثقافة 
والوعـــي بهـــذا الجانـــب، للقضـــاء علـــى هـــذه الظاهـــرة 

المرفوضة مجتمعيًا”.

صورة ارشيفية لعامل يغسل سيارة 

اقتراحات لتطوير شاطئ بالج الجزائر
شـــاطئ بـــاج الجزائر الجميـــل بحلته الجديـــدة والذي تمكن 
الزائـــرون فـــي نوفمبـــر المنصـــرم مـــن االســـتمتاع بـــه وببقية 
المميزات التي يتيحها فللقائمين على تطويره جزيل الشـــكر 

والتقدير.
كما أســـجل إعجابي بدايًة بآلية الدخول المدروســـة بالشـــكل 
الصحيـــح لهـــذا الشـــاطئ و التـــي تتـــم مـــن خـــال الحجـــز 
االلكترونـــي المســـبق أو الدفـــع حـــاالً عنـــد بوابـــة الدخـــول و 
اســـتام قســـيمة الشـــراء التي هي بنفس المبلغ و التي تمكن 
الفـــرد من الشـــراء بها من المطاعم الموجـــودة الخ... علما بأن 

رسوم الدخول لمن هم فوق سن ال ١٢ دينارا فقط.
زرت هذا الشـــاطئ وقضيت وقتًا ممتعًا فيه وخال وجودي 
و جلوســـي تحت أشـــعة الشـــمس و الشـــاطئ علـــى يميني و 
أصـــوات األطفـــال والنـــاس تتردد حولـــي كتبت هـــذا المقال؛ 
ألني الحظت بعض األمور وأحببت في هذه األسطر أن ألفت 

عناية المعنيين عليها. وتتلخص باآلتي:
 أوالً: من الضروري أن تتم زيادة ســـال القمامة -أعزكم هللا- 

و وضعها في مكان قريب من الشاطئ.
ثانيـــًا: بالنســـبة للكراســـي التـــي هي أشـــبه بالوســـادة “اللينة” 
الحظـــت أن عددها قليـــل وال يغطي عـــدد الزائرين فابد من 

زيادة عددها.
ثالثـــًا: ولكـــون الجـــو بـــدأ فـــي التغير والحـــرارة فـــي ازدياد و 
مـــا أكثر محبي “التشـــمس” فـــي هذه األجواء فـــأرى أن وضع 
كراسي االسترخاء وتوزيع مظات على امتداد هذا الشاطئ 
و وضـــع كراســـي “عادية ثابتة” فـــي الجهة المقابلة للشـــاطئ 
تمكـــن الفـــرد مـــن الجلـــوس عليها للراحـــة أو لتنـــاول الطعام، 
بشـــكل مجانـــي لكون هذه األمور أساســـية البـــد أن تتوافر و 
تكميلية في الوقت نفسه لما هو متاح بهذا المشروع، أكاد أن 
ُأجزم بأنها ستبرز الشاطئ بصورة أفضل و أبهى مماهو عليه 
اآلن. وأخيـــرًا أأمـــل أن تتم زيادة أعـــداد المطاعم و المقاهي 
الموجودة و األهم إدراج ركن خاص لتأجير “قوارب الكاياك” 
و “السيكل البحري” وغيرها من األنشطة المائية؛ ألن الشاطئ 
يفتقر لها والزائر يتطلع للتمتع بواســـطتها فيه.  هذا ما لزم و 
الشـــكر موصـــول تارة أخرى للقائميـــن و دعوة مني من خال 
هـــذا المقال لمحبي األجواء البحريـــة بالذهاب وقضاء أجمل 

األوقات فيه ودمتم سالمين.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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قنوات تصريف المياه تخترق “الفرشات” بشكل مقرف
^ طالعتنـــا األخبـــار مؤخـــرًا بخبٍر 
مفـــاده “إعـــادة تأهيـــل ســـوق ســـترة” 
وبعبـــارٍة أخرى “صيانة الســـوق”، يأتي 
علـــى  األشـــغال  وزارة  رد  فـــي  ذلـــك 
االقتـــراح برغبـــة النيابي بشـــأن إعادة 

بناء وتطوير سوق سترة المركزي.
 ســـترة تحتـــاج اليـــوم لســـوٍق مركزيٍّ 
وبمؤهـــات  حديثـــة  بمواصفـــات 
الباعـــة  حاجـــات  تلبـــي  تســـويقية 
ومرتادي السوق ويكون معلمًا حضاريًا 
ومركـــزًا خدماتيًا وترويحيًا على غرار 
الســـوق المزمع بنـــاؤه في مدينة حمد؛ 
الـــذي يضـــم مدينة رياضية ومســـجدا 
كبيرا ومركز خدمات ومكتبا للكهرباء 
ومركـــز فحـــص الســـيارات ويســـتغرق 

بناء السوق ١٨ شهرًا.
 إعادة بناء السوق هو المطلب الوحيد، 
وقد تكون تكلفة صيانة الســـوق أعلى 

بكثير من كلفة هدمه وإعادة بنائه من 
جديد، الســـوق الحالي قديم ومفتوح 
من جميع الجهات وال يقي حر الصيف 
ف وغير  وال برد الشـــتاء فهو غيـــر ُمَكيَّ
ـــى، مجـــرد أعمـــدة وعليها ســـقف  ُمغطَّ
أشـــبه بـ “العريش” ناهيك عن الُفوضى 
فـــي تقســـيمه، كمـــا أن الســـوق يفتقـــر 

للمقومات الصحية.
 مســـاحة واحـــدة يختلط فيهـــا َعرض 
واألســـماك  والفواكـــه  الخضـــار  وَبيـــُع 
والدجـــاج  اللحـــوم  فبائـــع  واللحـــوم، 
والتمـــور،  الفواكـــه  بائـــع  بجانـــب 
مكشـــوفة  الكهربائيـــة  التمديـــدات 
والمفاتيـــح مفتوحـــة، اإلنـــارة -وهـــي 
مجـــرد لمبـــات موضوعة في الســـقف- 
تمديـــدات  وأمـــا  ومتدليـــة،  مكســـرة 
المـــاء فحـــدث وال حـــرج وهـــي مجرد 
توصيـــات ال ميـــاه فيهـــا، واألعجـــب 

هو قنـــوات تصريف الميـــاه تمتد على 
طول الســـوق وعرضه وتخترق وسط 
والخضـــار  الســـمك  فرشـــات  ممـــرات 
بشـــكل أقل ما يقال عنهـــا إنها منظرها 

“ُمقِرف” وتشكل َخطرًا.
 أرضيـــات الســـوق عبـــارة عـــن بـــاط 
ر وُمهتِرئ وال توجد باطة تشبه  ُمكسَّ
األخرى وسقف السوق أسود من دخان 
الحريـــق الذي حصل للســـوق قبل مدة 
ليست بالقصيرة ولم يتم حتى صباغة 
الســـقف، مواقف الســـيارات الخارجية 
والداخليـــة تحتاج إلى ترتيب وتهيأة، 
ودورات الميـــاه ال تصلح لاســـتخدام 
اآلدمـــي، وقـــد فوجئنا مؤخـــرًا بأعمال 

الصيانة في المرافق الصحية.
 

صورة ارشيفية لسوق سترة المركزية بعدسة رسول الحجيريعيسى اسكاج

ترحب “^” برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما ال يتعارض مع قوانين النشر، مع االحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها.
يرجى توجيه الرسائل إلى البريد اإللكتروني أدناه متضمنة االسم والعنوان ورقم الهاتف.

أتقـــدم  مواطنـــة  أنـــا   ^
ببالـــغ الشـــكر والعرفـــان باســـمي 
وباســـم والدتي، وبأســـمى آيات 
الثنـــاء والتقديـــر لكـــم، واضعـــًة 
بيـــن أيديكـــم باقـــات عطـــرة من 
المحبـــة واالحترام، لمـــا بذلتموه 
خـــال فتـــرة عـــاج والدتي في 
الطبـــي،  الســـلمانية  مستشـــفى 
وأخص بالذكر الرئيس التنفيذي 
للمستشـــفيات الحكوميـــة أحمد 
العوضـــي،  وأميـــن  األنصـــاري، 
وفاطمة الحجي، وناصر سلمان، 

والممرضات والطاقم الطبي.
شـــفاء والدتي بعد رحلة طويلة 
هللا  بفضـــل  كان  المعانـــاة  مـــن 
ســـبحانه وتعالـــى اوال، ومـــن ثم 
بفضـــل مـــا بذلتمـــوه مـــن جهـــود 
رائعـــة في ســـبيل تقديـــم أفضل 

وقـــد  لهـــا،  الصحيـــة  الخدمـــات 
ســـطرتم بذلـــك العمـــل المقدس 
أجمل قصص التفاني والتضحية 

التي لن أنساها متى حييت.
شـــكًرا لكم مـــن كل أعماق قلبي؛ 
ـــي الغاليـــة  ألنكـــم أعدتـــم لـــي أمِّ
لكـــم  شـــكرًا  وعافيـــة،  بصحـــة 
فأنتـــم  الدائـــم،  عطائكـــم  علـــى 
حـــّراس لصحتنا وجنود بواســـٌل  
تضّحـــون بصحتكـــم مـــن أجلنـــا، 
فكيـــف ال وأنتـــم تحاربـــون على 
الصفـــوف  فـــي  عـــّدة  جبهـــات 
األولـــى، وذلك في ظل االنتشـــار 

الكبير لفايروس كورونا.
أدام هللا عليكم الصحة والعافية، 
ومنحكـــم الرقي والتقـــدم دوًما، 
ألبنـــاء  وجعلكـــم ذخـــًرا وســـنًدا 

وطننا العزيز.

شكر إلدارة المستشفيات 
الحكومية بعد شفاء والدتي

شمول كل فصول المقرر باالمتحان النهائي يخفض معدلنا
طلبة “البزنس” يناشدون المضحكي إنصاف المتضررين

فـــي  األعمـــال  إدارة  بكليـــة  طلبـــة  ناشـــد 
جامعـــة البحرين عبر “البـــاد” إدارة الكلية 
إعـــادة النظر في قـــرار أن يكون االمتحان 
المقـــرر  فصـــول  لجميـــع  شـــامًا  النهائـــي 
الدراســـي بـــداًل من المعمول به ســـابًقا بأن 
يقتصـــر على الفصول التي تّمت دراســـتها 

بعد امتحان منتصف الفصل الدراسي.
وبعث الطلبة برســـالة إلى صفحة رســـائل 
بصحيفة “الباد” ينتقدون هذا القرار الذي 
لم يـــراِع الكفايات التعليمية لـــدى الطلبة، 
ومداهمـــة الوقـــت لدراســـة جميـــع فصول 

المقررة مثل المعمول به سابًقا.
وتوقعوا أن يؤثر هذا القرار ســـلًبا بخفض 

المعدل التراكمي.
وأكـــدوا أن القـــرار ال يســـهم فـــي تطويـــر 
جـــودة  ضمـــان  أو  التعليميـــة  العمليـــة 
مخرجـــات التعليـــم، ألن تحديـــد مســـتوى 
الطالـــب ومدى فهمه لجميـــع الموضوعات 
بالمقـــرر ال تقتصـــر على شـــمول االمتحان 
وإنمـــا  المقـــرر  فصـــول  لجميـــع  النهائـــي 
توجـــد أدوات أخـــرى للقيـــاس وامتحـــان 
قدرات الطالب من خال وســـائل التقييم 

المختلفة.

ولفتـــوا إلى أن هذا القرار ال يتيح الفرصة 
للطالـــب لتعزيـــز الفهـــم أو المعرفـــة وإنمـــا 
الطويـــل  المحتـــوى  فـــي  يغـــرق  يجعلـــه 
للمقرر إلى جانب التزام الطالب بالمذاكرة 
لمقررات أخرى بما سيؤدي لتعثر الطالب.

وذكر الطلبة أن بعضهم تواصلوا مع عميد 
الكليـــة ولكنـــه لم يتجاوب مـــع ماحظات 

الطلبة.
وناشـــد الطلبـــة رئيســـة جامعـــة البحريـــن 
هـــذا  فـــي  للتدخـــل  المضحكـــي  جواهـــر 
الموضـــوع والتوجيه باســـتمرار االمتحان 

النهائي مثلما كان معمواًل به سابًقا. جواهر المضحكي

محرر الشؤون المحلية

ابراهيم النهام

بحرينية تناشد ضم سنوات عملها لـ”التأمينات”
كسبت حكًما قضائيًّا و”الهيئة” رفضت تثبيت السنوات

االجتماعـــي  للتأميـــن  العامـــة  الهيئـــة  أناشـــد   ^
بالموافقـــة على طلب تثبيت عملي خال فترة ســـابقة، 
حيـــث إنني تقدمت الكثر من مرة وتم رفض طلبي، مع 
العلم أنني قدمت أوراًقا تثبت أنني عملت في شـــركات 
عـــدة، كما عملـــت ولفترة طويلـــة في إحدى الشـــركات، 
وبنـــاء عليـــه، قدمـــت شـــكوى عماليـــة وتـــم الحكـــم في 
القضيـــة لصالحـــي، ولكننـــي تفاجأت أن فتـــرة العمل لم 
تثبـــت لي فـــي التأمينـــات ولم يتـــم إرســـال خطاب من 

المحكمة بضم فترة العمل والشركة أغلقت.
 شـــركة أخرى لم تسجلني في التأمينات وتفاجأت بهذا 
الشيء عندما ذهبت ألراجع سنوات عملي حتى أتقاعد 
ا،  مع العلم أن هذه الشركة كانت تخصم من راتبي شهريًّ
ـــا، وكان يماطل  وأغلقـــت أيًضـــا وصاحبها ليـــس بحرينيًّ
في تســـجيلي ولـــم يكن يرضى أن يصـــرف لي الرواتب 

عـــن طريـــق البنـــك ولـــدّي مـــا يثبت ذلـــك مـــن إيميات 
ورســـائل واتســـاب وشـــهود، ولكن ليس لـــدّي عقد عمل 

يثبت عملي لديه.
جميـــع تلك الشـــركات التي ال تقوم بتســـجيل موظفيها 
يستغلون حاجتنا، وكنا نطالب بإثبات العمل ويرفضون، 
وهنـــاك شـــركات أخـــرى عملـــت بهـــا ولكن ليـــس لدي أي 
إثبـــات بذلك، مع العلـــم أن لدّي خدمة عمـــل تمتد ألكثر 

من 18 سنة.
 أرجـــو منكـــم مســـاعدتي والموافقـــة علـــى تثبيت فترة 
خدمتـــي بهـــذا العمل، حيـــث أنني ال مانع مـــن دفع هذه 
المـــدة، فأنـــا أم لخمســـة أطفـــال وحامـــل ولـــدّي طفلـــة 

مريضة بالقلب وأريد أن أتقاعد وأتفرغ لها.
استمارة طلب ضم سنوات الخدمةدالل جابر

وقف “األوفر تايم” عن مفتشي البلدية والصحة
تزايد الشكاوى من فوضى بيئية لعمال غسل السيارات... التميمي لـ “^”:

أكـــد رئيس مجلس بلدي الجنوبية بـــدر التميمي تزايد 
ظاهرة تحكم العمالة الســـائبة في الساحات المفتوحة 
بالمؤرقـــة  والتـــي وصفهـــا  الســـيارات  غســـيل  بقصـــد 

لألهالي.
ولفـــت التميمـــي في حديثه إلـــى “الباد” الـــى تركزهم 
بنقـــاط معروفة، منها الشـــارع المقابل لمدرســـة الرفاع 
الشـــرقي الثانويـــة للبنيـــن، والموقـــف الخـــاص بمركـــز 
الرفاع الشـــرقي الصحي القديم، ومقابل محطة النقل 
العـــام بمدينـــة عيســـى، وكذلك شـــارع ماجـــد النعيمي 
بالقـــرب من المقبرة القديمة  بالرفاع الغربي، باإلضافة 

الى أماكن متفرعة عديدة.
وأضاف التميمي أن “هذه الظاهرة في ازدياد مضطرد، 
ولقد تم إجراء حمات ضدهم با جدوى، بســـبب قلة 
الرقابـــة وعـــدم اســـتمرار الحمـــات بالشـــكل المجدي، 

ومحدوديتها”.
وزاد “رصدنـــا اســـتحواذهم المســـتمرة علـــى المواقف 
وكأنها أماك خاصة لهم، والفوضى البيئية الناجمة عن 
غســـيلهم للسيارات، منها رمي األوساخ، وسكب المياه 

الملوثة في جوانب الطرق والساحات المفتوحة”.
وقـــال “هنالـــك حـــاالت تجمهر يتســـببون بها، تســـببت 
بتلقينـــا فـــي المجلس البلـــدي للكثير من الشـــكاوي من 

مواطنيـــن، فقـــدوا بمناطقهـــم الخصوصيـــة والهـــدوء 
والراحـــة، مـــع اســـتمرار تواجـــد هؤالء حتـــى منتصف 
للســـيارات،  أصـــوات  مـــن  ذلـــك  يتخلـــل  ومـــا  الليـــل، 

وأحاديث مرتفعة، وصراخ”.
وأردف التميمـــي “البعض من هـــؤالء يعملون بوظائف 
صباحيـــة، كأعمـــال المقـــاوالت، والحراســـة بالشـــركات 
الخاصـــة، وجزء كبير منهم من العمالة الســـائبة، وأكبر 
دليـــل عـــدم وجودهـــم فـــي الفتـــرة الصباحيـــة؛ ألنهـــم 

يكونون في أعمالهم”.

وأكد التميمي أن عدم اســـتمرار عمل مفتشـــي البلدية 
والصحـــة بعـــد نهايـــة الـــدوام الرســـمي، بســـبب وقـــف 
“األوفر تايم” عنهم، فاقم من حجم المشـــكلة، في ظل 
ضمان العمالة الســـائبة عدم وجود أي حمات بلدية أو 

صحية ضدهم بالفترة المسائية.
وفي هذا الســـياق، دعا التميمي المواطنين والمقيمين 
لعـــدم طلب غســـل ســـياراتهم، مؤكـــدا “أهميـــة الثقافة 
والوعـــي بهـــذا الجانـــب، للقضـــاء علـــى هـــذه الظاهـــرة 

المرفوضة مجتمعيًا”.

صورة ارشيفية لعامل يغسل سيارة 

اقتراحات لتطوير شاطئ بالج الجزائر
شـــاطئ بـــاج الجزائر الجميـــل بحلته الجديـــدة والذي تمكن 
الزائـــرون فـــي نوفمبـــر المنصـــرم مـــن االســـتمتاع بـــه وببقية 
المميزات التي يتيحها فللقائمين على تطويره جزيل الشـــكر 

والتقدير.
كما أســـجل إعجابي بدايًة بآلية الدخول المدروســـة بالشـــكل 
الصحيـــح لهـــذا الشـــاطئ و التـــي تتـــم مـــن خـــال الحجـــز 
االلكترونـــي المســـبق أو الدفـــع حـــاالً عنـــد بوابـــة الدخـــول و 
اســـتام قســـيمة الشـــراء التي هي بنفس المبلغ و التي تمكن 
الفـــرد من الشـــراء بها من المطاعم الموجـــودة الخ... علما بأن 

رسوم الدخول لمن هم فوق سن ال ١٢ دينارا فقط.
زرت هذا الشـــاطئ وقضيت وقتًا ممتعًا فيه وخال وجودي 
و جلوســـي تحت أشـــعة الشـــمس و الشـــاطئ علـــى يميني و 
أصـــوات األطفـــال والنـــاس تتردد حولـــي كتبت هـــذا المقال؛ 
ألني الحظت بعض األمور وأحببت في هذه األسطر أن ألفت 

عناية المعنيين عليها. وتتلخص باآلتي:
 أوالً: من الضروري أن تتم زيادة ســـال القمامة -أعزكم هللا- 

و وضعها في مكان قريب من الشاطئ.
ثانيـــًا: بالنســـبة للكراســـي التـــي هي أشـــبه بالوســـادة “اللينة” 
الحظـــت أن عددها قليـــل وال يغطي عـــدد الزائرين فابد من 

زيادة عددها.
ثالثـــًا: ولكـــون الجـــو بـــدأ فـــي التغير والحـــرارة فـــي ازدياد و 
مـــا أكثر محبي “التشـــمس” فـــي هذه األجواء فـــأرى أن وضع 
كراسي االسترخاء وتوزيع مظات على امتداد هذا الشاطئ 
و وضـــع كراســـي “عادية ثابتة” فـــي الجهة المقابلة للشـــاطئ 
تمكـــن الفـــرد مـــن الجلـــوس عليها للراحـــة أو لتنـــاول الطعام، 
بشـــكل مجانـــي لكون هذه األمور أساســـية البـــد أن تتوافر و 
تكميلية في الوقت نفسه لما هو متاح بهذا المشروع، أكاد أن 
ُأجزم بأنها ستبرز الشاطئ بصورة أفضل و أبهى مماهو عليه 
اآلن. وأخيـــرًا أأمـــل أن تتم زيادة أعـــداد المطاعم و المقاهي 
الموجودة و األهم إدراج ركن خاص لتأجير “قوارب الكاياك” 
و “السيكل البحري” وغيرها من األنشطة المائية؛ ألن الشاطئ 
يفتقر لها والزائر يتطلع للتمتع بواســـطتها فيه.  هذا ما لزم و 
الشـــكر موصـــول تارة أخرى للقائميـــن و دعوة مني من خال 
هـــذا المقال لمحبي األجواء البحريـــة بالذهاب وقضاء أجمل 

األوقات فيه ودمتم سالمين.
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