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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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ــور مـــاجـــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ اســـتـــقـــبـــل الـ
التربية  وزيــــر  النعيمي  عــلــي  بــن 
األمــيــن  الــكــاظــم  زكــريــا  والتعليم 
لرعاية  البحرين  لجمعية  الــعــام 
ــلـــش  ويـ وآن  ــر،  ــلــ ــكــ ــســ الــ ــى  ــ ــرضـ ــ مـ
المنظمة  لــرئــيــس  األول  الــنــائــب 
الخلية  صــوت  لتضخيم  الدولية 
الــمــنــجــلــيــة، ومــؤلــفــة كــتــاب )ألـــٌم 
العثور  األلـــم،  مــع  التعايش  أقــل: 
عــلــى الــفــرح( الـــذي تــطــرقــت فيه 
إلى تجربتها مع مرض فقر الدم 
من  وقدمت  )السكلر(،  المنجلي 
ــى الــمــصــابــيــن  خـــالـــه نــصــائــح إلــ
أفضل  المجتمع حــول  وأفـــراد  به 
الـــطـــرق لــلــتــعــامــل مــعــه والــعــيــش 
أكد  المناسبة  وبــهــذه  ألـــم.  بـــدون 
رعاية  الـــوزارة على  الوزير حــرص 
الــطــلــبــة الـــمـــصـــابـــيـــن بــالــســكــلــر، 
الذين يبلغ عددهم )2854( طالبًا 
ــــن حـــامـــلـــي الـــمـــرض  ــبــــة مـ ــالــ وطــ
ــه، مـــن خــال  ــن الــمــصــابــيــن بــ ومــ

االجتماعيين  المشرفين  تأهيل 
للتعامل األمثل مع المرضى من 
الــطــلــبــة حــــال إصــابــتــهــم بــنــوبــات 
ــم عــلــى  ــ ــودهـ ــ الــــمــــرض أثــــنــــاء وجـ
مقاعد الدراسة، ومراعاتهم أثناء 
األعمال  وفي  االمتحانات  تقديم 
ــة، وتــــقــــديــــم كـــــل أوجـــــه  ــيــ ــومــ ــيــ الــ
إلكمال  ومساندتهم  لهم  الــدعــم 

ختام  وفــي  التعليمية.  مسيرتهم 
السيدة  بإهداء  الوزير  قام  اللقاء 
ويلش لوحة فنية من عمل الطلبة 
الخاصة،  االحــتــيــاجــات  ذوي  مــن 
حــيــث تــقــوم الــــــوزارة بـــشـــراء تلك 
اللوحات من الطلبة تكريمًا لهم، 
كما يتم إهداؤها إلى المسؤولين 

في المناسبات المتعددة.
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} جانب من اال�ستقبال.

الشيخ محمد  استقبل سمو 
نـــائـــب  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
بمكتبه  الــــــوزراء،  مجلس  رئــيــس 
رئيس منظمة  القضيبية،  بقصر 
السيد  الــدولــي  المدني  الطيران 
ســلــفــاتــوري شــاكــيــتــانــو، بــحــضــور 
وزيـــــر الـــمـــواصـــات واالتــــصــــاالت 
المهندس كمال بن أحمد محمد.

ــــب ســمــو  ــــال الـــلـــقـــاء رحـ وخــ
الشيخ محمد بن مبارك برئيس 
الــمــنــظــمــة وبـــزيـــارتـــه الــتــي تــؤكــد 
الــتــعــاون الــوثــيــق بــيــن الــبــحــريــن 
ومـــنـــظـــمـــة الـــــطـــــيـــــران الـــمـــدنـــي 
ــمــــا الـــــدائـــــم  الـــــــدولـــــــي وحــــرصــــهــ
عــــلــــى تــــعــــزيــــز مـــخـــتـــلـــف أوجــــــه 
مصالحهما  يــخــدم  بما  الــتــعــاون 
وأهــدافــهــمــا الــمــشــتــركــة، مــشــيــًدا 
تقوم  الــذي  المهم  بــالــدور  سموه 
وتنظيم  تطوير  في  المنظمة  به 
ووضع  الدولي،  المدني  الطيران 
تضمن  الــتــي  والــلــوائــح  المعايير 
أمـــن وســـامـــة الــطــيــران الــمــدنــي 

كــأحــد أهـــم الــقــطــاعــات الــداعــمــة 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
متمنًيا  العالمي،  الصعيد  على 
لــلــمــنــظــمــة ولــجــمــيــع الــقــائــمــيــن 
ــي جــهــودهــم  عــلــيــهــا الـــتـــوفـــيـــق فــ

الرامية إلى تطوير صناعة النقل 
الجوي العالمي.

ــرب الــســيــد  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أعـ
خالص  عن  شاكيتانو  سلفاتوري 
شــكــره لــســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 

مبارك آل خليفة على استقباله، 
وتقديره لدور البحرين من خال 
الطيران  منظمة  فــي  عضويتها 
الــمــدنــي الــدولــي فــي دعـــم جهود 
واســتــمــراريــة  المنظمة،  وأعــمــال 

المنظمة  مع  بالتعاون  التزامها 
ــًدا  ــيــ ــشــ والــــــــــــــدول األعــــــــضــــــــاء، مــ
ــدم لــقــطــاع  ــقـ ــتـ ــمـ بـــالـــمـــســـتـــوى الـ
ــران الـــمـــدنـــي بــالــبــحــريــن  ــيــ الــــطــ
وتــمــيــز وكـــفـــاءة الـــخـــدمـــات الــتــي 
مجاالت  فــي  وتقدمها  بها  تــقــوم 
الجوي  والنقل  المدني  الطيران 
لديها من  يتوافر  ما  يؤكد  الــذي 
وكــوادر وطنية  قوية،  بنية تحتية 
مؤهلة، وامتاكها أحدث األجهزة 
ــي تــمــكــنــهــا مــن  ــتــ والــــمــــعــــدات الــ
إقليمها  إدارة  وحسن  دورهــا  أداء 
والمجاالت  الــطــيــران  لمعلومات 
محل  ويجعلها  األخــرى،  الجوية 
ــادة وتــقــديــر مـــن قــبــل الــــدول  ــ إشــ

األعضاء.
ــر  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ حـــــضـــــر الــــــلــــــقــــــاء الـ
المنظمة  مــكــتــب  فـــي  اإلقــلــيــمــي 
بكر  أبــو  محمد  األوســـط  للشرق 
فــــــــارع، ووكــــيــــل شــــــؤون الـــطـــيـــران 
الــمــدنــي بــاإلنــابــة حــســيــن أحمد 

شعيب.

خالل ا�ستقباله رئي�س المنظمة

محمد بن مبارك ي�ضيد بدور منظمة الطيران المدني ل�ضمان اأمن الطيران

} سمو الشيخ محمد بن مبارك يستقبل رئيس منظمة الطيران المدني الدولي.

والتنمية  العمل  وزيـــر  عقد 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
العمل  ســوق  تنظيم  هيئة  إدارة 
الــســيــد جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
ــيــــدان، اجـــتـــمـــاعـــًا مــــع وفـــد  ــمــ حــ
الــبــعــثــة االســـتـــشـــاريـــة لــصــنــدوق 
السيدة  بــرئــاســة  الــدولــي،  النقد 
عصماء الجنايني نائب الرئيس 
ــيـــذي لـــمـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
وذلك  الوسطى،  وآسيا  األوســط 
أمس األربعاء في مكتبه بالوزارة.

وتــــــــــم خــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع، 
اســــتــــعــــراض االنـــــــجـــــــازات الـــتـــي 
ــا مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــهـ ــتـ ــقـ ــقـ حـ
عــلــى صــعــيــد تــنــفــيــذ الـــمـــبـــادرات 
ضمن  الــعــمــل  بــســوق  المتعلقة 
وما  االقــتــصــادي  التعافي  خطة 
ووطنية  جــهــود حكومية  مــن  تــم 
ــتـــقـــرار ســوق  لــلــحــفــاظ عــلــى اسـ
المترتبة  اآلثـــار  وتــجــاوز  العمل 
على جائحة كورونا »كوفيد-19«، 
الجهود  مناقشة  إلــى  بــاإلضــافــة 
المهارية  الفجوة  المبذولة لسد 
بين مخرجات التعليم والتدريب 
واآلثــار  العمل  سوق  واحتياجات 
لنظام  اإليــجــابــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
التأمين ضد التعطل والمبادرات 
الـــتـــي تــنــفــذهــا الــحــكــومــة لــرفــع 
ــتـــوى مــــشــــاركــــة الـــــمـــــرأة فــي  ــسـ مـ
ســــوق الــعــمــل، كــمــا تـــم الــتــطــرق 
مــبــادرات هيئة تنظيم سوق  إلــى 
المتعلقة  المجاالت  فــي  العمل 
العمال  بالمحافظة على حقوق 
وحــريــة انــتــقــال الــعــمــالــة ونــظــام 
حماية األجور ومكافحة االتجار 
باألشخاص، وذلك إلبراز الوجه 
الـــحـــضـــاري الـــمـــتـــقـــدم لــمــمــلــكــة 
الزاهر  العهد  هــذا  في  البحرين 
لحضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

الباد المفدى. 
وقـــد أطــلــع حــمــيــدان الــوفــد 
ــي  ــتـ ــود الـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـــــــزائـــــــر عــــلــــى الـ
بهدف  البحرين  مملكة  تبذلها 
اســـتـــمـــرار اســـتـــقـــرار ونـــمـــو ســوق 
العمل في إطار تنمية اقتصادية 
ــرًا فـــــي هــــذا  ــيــ ــشــ ــة، مــ ــدامــ ــتــ ــســ مــ
الـــســـيـــاق إلــــى مــرحــلــة الــتــعــافــي 
االقـــــتـــــصـــــادي الــــتــــي اطــلــقــتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة، بــــرئــــاســــة صـــاحـــب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، والــتــي 

كل  لتحفيز  متكاملة  تعد خطة 
والخدمية  اإلنتاجية  القطاعات 
المبادرات  واطــاق  واالقتصادية 
الــهــادفــة الـــى تــنــمــيــة اقــتــصــاديــة 
على  يأتي  والتي  األبعاد،  شاملة 
أولوياتها خلق فرص عمل  رأس 
الــمــواطــن الخيار  واعــــدة وجــعــل 
الــعــمــل، مــؤكــدًا  ــوق  فـــي سـ األول 
العمل  وزارة  ان  السياق  هــذا  في 
االجــتــمــاعــيــة حققت  والــتــنــمــيــة 
ــازًا مــلــمــوســًا لــتــنــفــيــذ هــذه  ــجــ انــ
الخطة في الربع األول من هذا 

العام.
واستعرض الوزير اإلجراءات 
الــحــكــومــيــة خـــال فــتــرة جائحة 
ــزت فــي  ــركــ ــمــ ــي تــ ــ ــتـ ــ كــــــورونــــــا، والـ
ــن اآلثـــــار  حـــمـــايـــة الــمــجــتــمــع مــ
ــة،  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة واالجــ
ــة تــداعــيــاتــهــا وآثـــارهـــا  ــهـ ــواجـ ومـ
االقتصادية، بما في ذلك اطاق 
الــحــزمــة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
تضررًا  األكثر  القطاعات  إلسناد 
ــقـــرار  ــتـ والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى االسـ
الــوظــيــفــي لــلــمــواطــنــيــن، مــشــيــرًا 
إلــى أن تلك اإلجـــراءات اسهمت 
ــي الــمــحــافــظــة عــلــى إنــتــاجــيــة  فـ
ــرار الــعــمــالــة،  ــقـ ــتـ الــمــنــشــآت واسـ
الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة  ان  مــــؤكــــدًا 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الــمــمــلــكــة تــعــود 
لبرامج  تحتية  بنية  وجـــود  الــى 

ومشاريع تنموية، ومنها صندوق 
التعطل الذي تم صرف جزء من 
المنشآت  لدعم  المالية  وفوراته 
من خال دعم أجور المواطنين 

العاملين فيها.
برامج  إلى  حميدان  وتطرق 
ــة،  ــائـــحـ الـــتـــوظـــيـــف خــــــال الـــجـ
التوظيف  عمليات  أن  إلى  الفتًا 
بقيت مستمرة ومستقرة بفضل 
منشآت  وثــقــة  الحكومي  الــدعــم 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــــاإلجــــراءات 
من  االقتصاد  لحماية  المتخذة 
واصل  حيث  الجائحة،  تداعيات 
استيعاب  فــي  الــخــاص  الــقــطــاع 
الباحثين عن عمل،  من  المزيد 
بــفــضــل اســتــقــطــاب الــمــزيــد من 
المولدة  األجنبية  االستثمارات 

للوظائف.
وفي هذا السياق، أكد الوزير 
عــلــى مــواصــلــة الــحــكــومــة اتــخــاذ 
الهادفة  السياسات  مــن  الــعــديــد 
إلى تحفيز البحرينيين لإلقبال 
عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وإعـــــادة 
هـــيـــكـــلـــة الــــحــــوافــــز لــلــتــوظــيــف، 
فضًا عن تحقيق مبدأ أفضلية 
التوظيف للكوادر الوطنية لتكون 
سياسات  لكل  والــوســيــلــة  الــغــايــة 
إلــى  إضــافــة  الــعــمــل،  إدارة ســـوق 
لتقليص  العمل  رســوم  مراجعة 
ــيـــن تــكــلــفــة الـــعـــامـــل  الــــفــــجــــوة بـ

ــبــــي، لــجــعــل  ــنــ الــبــحــريــنــي واألجــ
الـــمـــواطـــن الــخــيــار األفـــضـــل في 
لتعزيز  أنه  إلى  التوظيف، الفتًا 
ــدة  ــ ــواعـ ــ خـــلـــق فــــــرص الـــعـــمـــل الـ
التعافي  خطة  فــإن  للمواطنين 
تسهيل  تضمنت  قد  االقتصادي 
ــة وزيــــــادة  ــاريـ ــجـ ــتـ اإلجـــــــــــراءات الـ
فــعــالــيــتــهــا الســتــقــطــاب الــمــزيــد 
العام  بحلول  االســتــثــمــارات  مــن 
العديد  اطاق  2023، فضًا عن 
االستراتيجية  الــمــشــروعــات  مــن 

لتحفيز النمو االقتصادي.
ان ســيــاســة  وأكـــــد حـــمـــيـــدان 
الــحــكــومــة فـــي ســــوق الــعــمــل قد 
ــن تــحــقــيــق الــبــحــريــن  مــكــنــت مــ
المنظمات  لدى  متقدمة  مكانة 
ــة الــمــتــخــصــصــة نــظــيــر  ــيــ الــــدولــ
التزامهًا بمعايير العمل الدولية 
ومحاربة التمييز في االستخدام 
والـــعـــمـــل، وكـــذلـــك تــعــزيــز فــرص 
المرأة البحرينية في العمل من 
خال مبدأ تكافؤ الفرص ودعم 
والنقابات  لــاتــحــادات  البحرين 
العمالية والمحافظة على حقوق 
الــعــمــالــة، ومــنــهــا حــريــة انــتــقــال 
آخر  عمل  الــى  األجنبي  العامل 
وفــق الــشــروط والــضــوابــط التي 
اإلنتاج،  ال تخل بحقوق أطراف 
والتشريعات  القوانين  وتــطــويــر 
الحماية  تعزيز  بهدف  الوطنية 

منظومة  وترسيخ  االجتماعية، 
االنــســان، ما حافظ على  حقوق 
ــع الـــبـــحـــريـــن ضـــمـــن الــفــئــة  ــوقـ مـ
األولى للعام الرابع على التوالي 
ــار  فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة االتــــجــ
ــــاص وفـــــقـــــًا لــلــتــقــريــر  ــخـ ــ ــاألشـ ــ بـ
وزارة  عـــــن  الــــــصــــــادر  الــــســــنــــوي 
أعلى  وهو  األمريكية،  الخارجية 
تــصــنــيــف دولــــي ســنــوي فـــي هــذا 

المجال.
ــي  ــنـ ــايـ ــنـ ــجـ وقــــــــد أشــــــــــــادت الـ
بــتــجــربــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
تـــطـــويـــر ســـــوق الـــعـــمـــل وتــطــويــر 
للحفاظ  والتشريعات  األنظمة 
عــلــى نــمــوه واســـتـــقـــراره، مــنــوهــة 
بما شهدته مملكة البحرين من 
التشريعي  المستوى  على  تطور 
وانـــفـــتـــاح ســـــوق الـــعـــمـــل وتـــطـــور 
الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة ألصــحــاب 
بما  عمل  عن  والباحثين  العمل 
يــحــقــق الـــنـــمـــو الـــمـــطـــلـــوب عــلــى 
الــمــســتــوى الــوطــنــي، مــعــربــة عن 
الدولي  النقد  صندوق  استعداد 
ــاون مــــع مــمــلــكــة  ــعــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز الــ
تعزيز  فــي  يسهم  بــمــا  الــبــحــريــن 
ــادي،  ــصــ ــتــ الـــنـــمـــو الـــمـــالـــي واالقــ
ــيـــع فــــــرص االســـتـــثـــمـــار،  وتـــشـــجـ
ــة الـــتـــحـــديـــات بــهــدف  ــهــ ــواجــ ومــ
تـــحـــقـــيـــق األهــــــــــداف الــتــنــمــويــة 

المنشودة.

خالل اجتماعه مع وفد »النقد الدولي«

وزير العمل يطلع الوفد على جهود المملكة ال�ضتمرار ا�ضتقرار ونمو �ضوق العمل

} اجتماع وزير العمل مع وفد صندوق النقد الدولي.

نائب  العريض  السيد جواد بن سالم  استقبل 
رئيس مجلس الوزراء بمكتبه السفير عبدالحميد 
أحـــمـــد خـــوجـــة ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــجـــزائـــريـــة 
الديمقراطية الشعبية الشقيقة المعتمد، بمناسبة 

تعيينه سفيًرا لباده لدى مملكة البحرين.
ــلـــقـــاء، رحــــب نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  وخـــــال الـ
الـــــــوزراء بــالــســفــيــر مــنــوًهــا بــمــا تــشــهــده الــعــاقــات 

الــبــحــريــنــيــة الـــجـــزائـــريـــة مـــن تـــطـــور وتـــقـــدم على 
التوفيق  للسفير  متمنًيا  الــمــســتــويــات،  مختلف 

والنجاح في مهمته الدبلوماسية.
مـــن جــانــبــه، قـــدم الــســفــيــر الـــجـــزائـــري الشكر 
وحكومة  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  لنائب  والتقدير 
مملكة البحرين، متمنًيا لمملكة البحرين وشعبها 

مزيًدا من التقدم واالزدهار.

سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  هنأت 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد المفدى 
ــى لـــلـــمـــرأة كـــا مـــن سمو  ــلـ رئــيــســة الــمــجــلــس األعـ
الشيخة زين بنت خالد آل خليفة عضو المجلس 
األعلى للمرأة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المبرة 
الخليفية، والشيخة لمياء بنت محمد آل خليفة 
جائزة  نيلهما  بمناسبة  للبر،  النور  رئيسة جمعية 
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول  اإلنساني  العمل 
لعام 2022 تقديرًا وتكريمًا لما تقدمانه من أعمال 

جليلة في مجال العمل التطوعي والتنموي.
العاهل  قرينة  الملكي  السمو  صاحبة  وثمنت 
الــمــفــدى، الــنــشــاط الــفــاعــل والـــافـــت والــمــســاعــي 
الحثيثة والجهود المباركة لكل من سمو الشيخة 
لــمــيــاء بنت  بــنــت خــالــد آل خليفة والــشــيــخــة  زيـــن 
محمد آل خليفة، واألعمال التي تقدمانها خدمًة 
بالعمل  االرتــقــاء  أجــل  ومــن  البحريني  للمجتمع 
مــعــربــة صاحبة  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  الــتــطــوعــي 
الــســمــو الملكي عــن الــفــخــر واالعـــتـــزاز بــعــطــاء كل 
من  وطنها  بخدمة  وتلتزم  تجتهد  بحرينية  امــرأة 

أجل رفعته ونمائه.

ن����ائ����ب رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال��������وزراء 
ي�����ض��ت��ق��ب��ل ال�������ض���ف���ي���ر ال����ج����زائ����ري

قرين�ة العاه�ل تهن�ئ ال�ض�يخة زي�ن وال�ض�يخة
لمي�اء ب�ج��ائزة ال�ع��مل االإن�ض�اني الخليج�ي

إلى  والبحرين  السعودية  العربية  المملكة  ستنضم 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية األخرى فيما 
يتعلق بحالة اإلعفاء اإللكتروني من التأشيرة للمملكة 
لمواطني  يمكن   ،2022 يونيو   1 مــن  اعــتــبــارا  المتحدة، 
بطلب  الــتــقــدم  والــبــحــريــن  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة 
أو  العمل  أو  )للسياحة  المتحدة  المملكة  إلــى  للسفر 
الـــدراســـة أو الــعــاج الــطــبــي( مـــدة تــصــل إلـــى ســتــة أشهر 
الــتــأشــيــرة، حيث ستعمل هذه  الــكــتــرونــي مــن  مــع إعــفــاء 
الــخــطــوة عــلــى تــعــمــيــق شـــراكـــة الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة مع 
العاقات  وتعزيز  والبحرين  السعودية  العربية  المملكة 

الدبلوماسية واالزدهار االقتصادي.
المملكة  أن  البريطانية  الــداخــلــيــة  وزارة  وأعــلــنــت   
العربية السعودية والبحرين ستنضمان إلى دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية األخرى فيما يتعلق بحالة 
اإلعفاء اإللكتروني من التأشيرة،  وستعمل هذه الخطوة 
على الحفاظ على األمن واالجراءات الحدودية الفعالة 
السفر  قبل  الازمة  األمنية  الفحوصات  إجــراء  لضمان 
المملكة  للزائرين عبر حدود  السلس  العبور  تمكين  مع 

المتحدة. 
لحامله  التأشيرة  مــن  اإللــكــتــرونــي  اإلعــفــاء  يسمح 
على  الــحــصــول  دون  مــن  المتحدة  المملكة  إلــى  السفر 
لكل  اإلنترنت  عبر  اإلعفاء  اكمال طلب  شريطة  تأشيرة 

الخدمة  تعد هذه  إذ  رمزية،  رســوم  زيــارة. وسيتم تطبيق 
توجد  تأشيرة حيث ال  للحصول على  التقدم  أســرع من 
حاجة إلى تقديم معلومات بيومترية )صورة وبصمات(، 
أو حضور إلى مركز طلب التأشيرة أو تسليم جواز سفرك 

قبل السفر.
وقالت السيدة بريتي باتيل، وزيرة الداخلية:

»إن اإلعفاء من التأشيرة لكل من البحرين والمملكة 
العربية السعودية سوف يربط بشكل أفضل شعوب بادنا 

ويعزز الرخاء االقتصادي.
إذ يعد اإلعفاء اإللكتروني من التأشيرة بديا رقميا 
جميع  إجـــراء  ويضمن  الــعــاديــة  الــزيــارة  لتأشيرة  سريعا 
الفحوصات األمنية الازمة قبل السفر، حيث ستحافظ 
التحسينات المتعلقة بالتأشيرات التي تم إعانها اليوم 
على أمن مواطنينا مع تسهيل سفر الزائرين من منطقة 
أقــل«.  بكلفة  والــعــمــل  الترفيه  بــغــرض  هنا  إلــى  الخليج 
الخارجية: »سيعزز  وزيــرة  تــراس،  ليز  السيدة  فيما قالت 
العربية  المملكة  مــع  عــاقــاتــنــا  الــتــأشــيــرة  مــن  اإلعـــفـــاء 
من  الــزائــريــن  على  مما سيسهل  والــبــحــريــن،  الــســعــوديــة 

منطقة الخليج القدوم إلى المملكة المتحدة.
الـــبـــلـــديـــن ذات أهــمــيــة  ــا  كــ ــع  ــا مــ ــنـ ــاتـ ــداقـ وتـــعـــد صـ
التجارة  مثل  مشتركة  أولــويــات  على  مبنية  وهــي  كبيرة، 

واالستثمار واألمن«.

ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��م��ن��ح ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن وث��ي��ق��ة 
االإع�����ف�����اء االإل���ك���ت���رون���ي م����ن ال��ت��اأ���ض��ي��رة

تـــحـــت رعــــايــــة الـــفـــريـــق طــبــيــب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
للصحة،  األعــلــى  المجلس  رئــيــس 
يقام اليوم الخميس 12 مايو 2022 
المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر 
لــمــرض  األول  ــدولــــي  الــ الــبــحــريــن 
نــقــص الــمــنــاعــة الــمــكــتــســبــة الـــذي 
يومي 22 و23  المملكة  سيعقد في 
قاعة  وستحتضن  الــقــادم.  سبتمبر 
الــعــاشــرة  فــي  الخليج  بــفــنــدق  أوال 
المؤتمر  اليوم  من صباح  والنصف 
الكشف  سيشهد  الــــذي  الــصــحــفــي 
ــيـــل الـــمـــؤتـــمـــر  ــع تـــفـــاصـ ــيـ ــمـ عـــــن جـ
المؤتمر  فــي  وســتــتــحــدث  الـــدولـــي. 
الصحفي الدكتورة جميلة السلمان 
للمؤتمر  المنظمة  اللجنة  رئــيــس 
وعدد من مسؤولي الوزارة واللجنة 
ــة إلــــــى الـــشـــركـــة  ــ ــافـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــة إضـ
ــي شــركــة  ــ الــمــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر وهـ
بالمدير  ممثلة  بـــاس  أديــوكــيــشــن 

العام د. أمين عبداهلل.
ووجــــهــــت الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة 
وسائل  ممثلي  جميع  إلــى  الــدعــوة 
ــؤون  شــ ووزارة  الــمــحــلــيــة  اإلعـــــــام 

الــتــواصــل  مــواقــع  وممثلي  اإلعــــام 
ــاعــــي لـــحـــضـــور الـــمـــؤتـــمـــر  ــمــ ــتــ االجــ
الــصــحــفــي. وأكـــد د. أمــيــن عــبــداهلل 
أن اللجنة المنظمة انتهت من كل 
الــتــحــضــيــرات الــخــاصــة بــالــمــؤتــمــر 
اللجنة  أن  إلــى  مــشــيــرًا  الصحفي، 
حريصة على تقديم كل المعلومات 
لـــمـــمـــثـــلـــي وســــــائــــــل اإلعــــــــــــام فــي 

المؤتمر.
وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي 

ــف عـــــــن جـــمـــيـــع  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــد الـ ــهــ ــيــــشــ ســ
ــي األول  ــدولـ الـ الــمــؤتــمــر  تــفــاصــيــل 
المكتسبة  المناعة  نقص  لــمــرض 
هو  المؤتمر  يعتبر  حيث  »االيــــدز«، 
الــمــؤكــد أن  نــوعــه. ومـــن  األول مــن 
ان  خصوصا  واسعة  مشاركة  يشهد 
اللجنة حرصت على اختيار أفضل 
في  مشاركة  لتكون  الطبية  الكوادر 
الــمــؤتــمــر، مــوجــهــًا الــدعــوة إلـــى كل 

وسائل اإلعام لحضور المؤتمر.

ك�����ض��ف ت��ف��ا���ض��ي��ل م���وؤت���م���ر ال��ب��ح��ري��ن ال���دول���ي 
ل��ن��ق�����س ال��م��ن��اع��ة ف���ي م���وؤت���م���ر ���ض��ح��ف��ي ال��ي��وم

} د. جميلة ال�سلمان.

} وزير التربية ي�ستقبل جمعية رعاية مر�سى ال�سكلر.

} الشيخ محمد بن عبداهلل.
أقام قسم  الصحة  وزارة  وكيل  المانع  وليد خليفة  الدكتور  رعاية  تحت 
شؤون التدريب بالتعاون مع المستشفيات الحكومية تقييم االمتحان االول 
والنهائي ألطباء مملكة البحرين في تخصص جراحة العيون التابع لبرنامج 
المجلس العربي لاختصاصات الصحية. وبهذه المناسبة صرحت الدكتورة 
بأن  الصحة  بــوزارة  التدريب  أعمال  بتصريف  القائم  السبيعي  أحمد  منيرة 
شؤون التدريب تعمل في إطار مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج التدريبية 
الموارد  وتأهيل  والمهارات  العلمي  المستوى  رفع  تستهدف  التي  المعتمدة 
الخدمات  بــجــودة  االرتــقــاء  تحقيق  لمواصلة  الوطنية  والــكــفــاءات  الطبية 
الطبية والعاجية المقدمة بقطاع المستشفيات الحكومية. وأكدت في هذا 
واهتمام  الحكيمة  القيادة  وتوجيهات  بدعم  تعنى  الصحة  وزارة  أن  الجانب 
قدرات  رفع  الى  تسعى  التي  والــرؤى  البرامج  بتنفيذ  بــالــوزارة  العليا  االدارة 
الكوادر الطبية  البحرينيين ومتابعة تعزيز مستوى كفاءة  وخبرات األطباء 

في مختلف التخصصات العاجية الدقيقة.

»ال�������ض���ح���ة« ت���ق���ي���م االم���ت���ح���ان 
ال��ن��ه��ائ��ي الأط���ب���اء ج���راح���ة ال��ع��ي��ون

ال�������وزارة على  ي���وؤك���د ح��ر���س  ال��ت��رب��ي��ة  وزي����ر 
رع����اي����ة م���ر����ض���ى ال�����ض��ك��ل��ر ف����ي ال���م���دار����س

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم.
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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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ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
ــة مـــطـــاعـــم دفـــع  ــركـ الــعــمــالــيــة شـ
ــار لــمــوظــفــيــن كــانــا  ــنـ 24 ألــــف ديـ
يعمالن لديها وذلك قيمة رواتب 
مـــتـــأخـــرة ومــســتــحــقــات عــمــالــيــة 
بلغت 24 ألف دينار، كما ألزمتها 
بإصدار شهادة خدمة لكل منهما 
وبــمــصــروفــات الــدعــويــيــن وأتــعــاب 

المحاماة. 
ــاد  ــهـ ــيــــة نـ ــت الــــمــــحــــامــ ــ ــالــ ــ وقــ
الــــســــراج وكـــيـــلـــة الـــمـــدعـــيـــيـــن أن 
الــشــركــة  لــــدى  يــعــمــل  كــــان  األول 
تــاريــخ 2020/10/19  مــن  اعــتــبــارًا 
بــمــوجــب عــقــد عــمــل غــيــر محدد 
تكنولوجيا  مدير  بوظيفة  المدة 
ــر شــهــري  الــمــعــلــومــات، لـــقـــاء أجــ
الــشــركــة  وقـــامـــت  ــارًا،  ــ ــنـ ــ ديـ  2052
أجور  من  ديــنــارًا   412 باستقطاع 
4 أشهر من دون مبرر، ثم قامت 
الشركة بإلغاء تصريح عمله من 

بسداد  تلتزم  ولــم  إخــطــاره،  دون 
مستحقاته، فطلبت وكيلته إلزام 
الشركة بأن تؤدي له أجر الفترة 
 ،2021 سبتمبر  وحتى  يونيو  من 
والتعويض عن التأخير في سداد 
الخدمة،  نهاية  ومــكــافــأة  األجـــر، 
وبدل إجازة سنوية وبدل إخطار، 
والتعويض عن إنهاء عقد العمل.
الــمــوظــف  أن  ــى  ــ إلـ وأشــــــــارت 
الشركة  لـــدى  يعمل  كـــان  الــثــانــي 
بوظيفة مراقب تكاليف ومخزون 
أجــر  ولــقــاء   ،2019 نوفمبر  مــنــذ 
الشركة  لكن  دينار،   1500 شهري 
مــبــالــغ من  قــامــت بخصم  أيــضــًا 
ــور الـــمـــدعـــي الـــشـــهـــريـــة بــلــغ  ــ ــ أجـ
وقدمت  ديــنــارًا،   2625 إجماليها 
كشفًا بالخصومات لكل شهر، ثم 
امتنعت الشركة عن صرف أجره 
ــريـــل وحــتــى  ابــــتــــداء مـــن شــهــر أبـ
بــفــصــلــه  ــت  ــامــ وقــ  ،2021 يـــونـــيـــو 

تعسفيًا ومن دون إخطار.
ــة الـــمـــدعـــي  ــلــ ــيــ ــت وكــ ــبــ ــلــ وطــ
الـــثـــانـــي إلــــــــزام الـــشـــركـــة بـــأجـــور 
الــفــتــرة مــن أبــريــل وحــتــى يونيو 
2021 وبدل إجازة سنوية ومكافأة 

ــذاكـــر  ــة الــــخــــدمــــة وبـــــــدل تـ ــهـــايـ نـ
إخطار  وبــدل  ولعائلته،  لــه  سفر 
والفائدة التأخيرية والقانونية. 

وحكمت المحكمة للموظف 
األول بمبلغ 13974 دينارًا وتذكرة 

عودة أو ما يعادل قيمتها، وشهادة 
خدمة وفائدة بنسبة 6% سنويًا 
تأخر  الــذي  المتأخر  األجــر  مــن 
ــر الــســتــة  ــ ــهـ ــ ــه خــــــالل األشـ ــرفــ صــ
األولــى، وتزاد هذه النسبة بواقع 
1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك 
وبــمــا ال يــجــاوز 12% مــن تــاريــخ 
االســـتـــحـــقـــاق، وألــــزمــــت الــشــركــة 

بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
للموظف  المحكمة  وقضت 
الــشــركــة أن تدفع  بــإلــزام  الــثــانــي 
أو  عــودة  وتــذكــرة  دنانير  له 9708 
قيمتها وشهادة خدمة  يعادل  ما 
بــنــســبــة 6% ســنــويــا من  ــائـــدة  وفـ
األجـــر الـــذي تــأخــر صــرفــه خالل 
األشـــهـــر الــســتــة األولــــــى وتـــــزداد 
النسبة بواقع 1% من تاريخ رفع 
وألزمتها  السداد،  حتى  الدعوى 
بــــمــــصــــاريــــف الــــــدعــــــوى وأتــــعــــاب 

المحاماة.

حكم باأحقية موظفين في �لح�سول على  م�ستحقاتهما �لعمالية بقيمة 24 �ألف دينار 

 ألـــزمـــت الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة الــكــبــرى 
شــركــة تــجــاريــة دفــع 10 آالف ديــنــار لـــوزارة 
مقابل  المستحقة  الــرســوم  قيمة  الصحة 
بشركة  للعاملين  الصحية  الرعاية  توفير 
بلغت  تأخير  فترة  وذلك خالل  المقاوالت 

ما يقرب من عامين ونصف العام.
وكانت الوزارة قد طالبت بإلزام مالك 
الــفــتــرة،  تــلــك  الــشــركــة بــســداد المبلغ عــن 
سند  على  والمصاريف  بالرسوم  وإلزامها 
إحــدى  هــي  الــمــدعــى عليها  الــمــؤســســة  أن 
الـــمـــؤســـســـات الــخــاضــعــة لــنــظــام الــرعــايــة 
ـــة بـــمـــوجـــب الــــمــــادة رقـــم  ــيـ الــصــحــيــة األولــ
لسنة   23 رقــــم  بــقــانــون  الـــمـــرســـوم  مـــن   95
القطاع  فــي  الــعــمــل  قــانــون  بــإصــدار   1976
ــلــــي، وطــبــقــا لـــلـــقـــرار الــــــــوزاري رقــــم 1  األهــ
توفير  الــمــنــشــأة  ألـــزم  والــــذي   1977 لسنة 
إذا  لعمالها  األســاســيــة  الصحية  الــرعــايــة 

تجاوز عددهم خمسين عامال وذلك طبقا 
قــــرارات في  لما يــصــدره وزيـــر الصحة مــن 
عليها  المدعى  امتنعت  وقــد  الــشــأن،  هــذا 
عن سداد الرسوم المستحقة عليها وعلى 
ــام الـــمـــدعـــي بــحــثــهــا عــلــى  ــيـ الــــرغــــم مــــن قـ
الـــســـداد إال أنــهــا لـــم تـــبـــادر إلـــى ذلـــك ولــم 

تحرك ساكنا.
وقالت المحكمة إن قانون العمل ألزم 
الصحية  الــرعــايــة  بتوفير  العمل  صــاحــب 
كــان عــددهــم، وأنــه  ـــا  أّيً األســاســيــة لعماله، 
يجب على كل منشأة يتجاوز عدد عمالها 
اإلدارة  إلــى  طلبا  تقدم  أن  عامال  خمسين 
الصحة  بــوزارة  الموظفين  وشؤون  المالية 
ــك عـــلـــى الـــنـــمـــوذج  ــ لــتــســجــيــل اســـمـــهـــا وذلــ
الــمــعــد لــهــذا الــغــرض عــلــى أن تــقــوم وزارة 
الصحة بتوفير الرعاية الصحية األساسية 
ألحكام  الخاضعة  المنشآت  في  للعاملين 

تستطيع  ال  المنشأة  كانت  إذا  القرار  هــذا 
لــلــعــامــلــيــن  الــصــحــيــة  ــة  ــايـ ــرعـ الـ تــكــفــل  أن 
لــديــهــا كـــوحـــدة مــتــكــامــلــة وفـــقـــا لــلــشــروط 
والـــمـــواصـــفـــات والــمــســتــويــات الــمــنــصــوص 
التي  وللتعليمات  الــقــرار  هـــذا  فــي  عليها 
الحالة  هــذه  وفــي  الصحة،  وزارة  تصدرها 
تــلــتــزم الــمــنــشــأة بــــأن تـــــؤدي إلــــى الــــــوزارة 
ــددة على  ــحـ ــمـ تــكــالــيــف تــلــك الـــرعـــايـــة والـ
كل  ديناًرا سنوًيا عن   42 التالي:  أ-  النحو 
يوليو  أول  اعتباًرا من  عامل غير بحريني 
2006، ويعدل هذا المبلغ ليكون 54 ديناًرا 
2007، ب.  يــنــايــر  أول  مــن  اعــتــبــاًرا  ســنــوًيــا 
-/18 دينارا سنويا عن كل عامل بحريني، 
قرار  بموجب  )أ(  الفقرة  استبدال  تم  وقد 
بحيث   2009 لسنة   )6( رقــم  الصحة  وزيــر 
الــرعــايــة )أ -/ 60  تــلــك  تــكــالــيــف  أضــحــت 
بحريني  غير  عامل  كــل  عــن  سنوًيا  ديــنــاًرا 

اعتباًرا من 1 نوفمبر 2009.
ولــمــا كــان الــثــابــت مــن الــدعــوى تجاوز 
عــــــدد الـــعـــامـــلـــيـــن لــــــدى الــــمــــدعــــى عــلــيــهــا 
المستحقة  الــرســوم  وأن  عــامــال،  خمسين 
الشهرية  بــالــرســوم  الــخــاص  للكشف  وفقا 
المرفق  عليها  المدعى  على  المستحقة 
بلغ ما يقرب من 10 آالف  الدعوى  بملف 
الــثــابــت مــن المستخرج  كـــان  ولــمــا  ديـــنـــار، 
السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها 
شخصية  لها  وليست  فردية  مؤسسة  أنها 
ــكــــون صــاحــبــهــا هــو  مــعــنــويــة مــســتــقــلــة ويــ
الــخــصــم الــحــقــيــقــي فـــي الــــدعــــوى، ولــهــذه 
المدعى  بإلزام  المحكمة  األسباب حكمت 
يؤدي  بــأن  الفردية  المؤسسة  مالك  عليه 
ــلـــغ الــمــســتــحــق  ــبـ ــلـــمـــدعـــي بـــصـــفـــتـــه الـــمـ لـ

باإلضافة إلى رسوم ومصاريف الدعوى.

�إل���ز�م �س���ركة تجاري���ة �س���د�د 10 �آالف دين���ار متاأخ���ر�ت ر�س���وم �سحي���ة

االستئناف  محكمة  أيـــدت 
الــســجــن 10 ســنــوات وغــرامــة 5 
من  ثالثيني  عــلــى  ديــنــار  آالف 
أصحاب األسبقيات ضبط وهو 
يــبــيــع مـــــادة الــشــبــو الـــمـــخـــدرة، 
وعثر في منزله على كمية من 
مخدر الحشيش والماريجوانا، 
وأمـــــــرت الــمــحــكــمــة بـــمـــصـــادرة 
ــمــــخــــدرة والـــمـــؤثـــرة  ــواد الــ ــ ــمـ ــ الـ

عقليا المضبوطة.
كــانــت مــعــلــومــات قــد وردت 
بأن  تفيد  األمنية  الجهات  إلى 
شخصا من أصحاب األسبقيات 
يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد 
الــبــيــع والــتــعــاطــي. وبــنــاء على 
الــتــحــريــات الــتــي أكــــدت صحة 
استصدار  تــم  المعلومات  هــذه 
إذن من النيابة العامة لضبطه 
وتم  ومسكنه  شخصه  وتفتيش 

اإلعـــــــداد لــكــمــيــن بــاالســتــعــانــة 
به هاتفيا  اتصل  بمصدر سّري 
وطـــلـــب مـــنـــه شــــــراء كــمــيــة مــن 
وفي  ديــنــار،   800 بمبلغ  الشبو 
الــمــوعــد الــمــتــفــق عــلــيــه قــامــت 
الـــشـــرطـــة بـــتـــأمـــيـــن الــمــنــطــقــة 
وتواصل  المتهم  أن حضر  إلــى 
الـــســـّري و سلمه  الــمــصــدر  مـــع 
كــيــســيــن وتـــســـلـــم مـــنـــه الــمــبــلــغ 
المصور عبر نافذة سيارته، ثم 
الشرطة  فقامت  مسرعا،  غــادر 
من  بــالــقــرب  وتــوقــيــفــه  بتتبعه 
عثر  وبتفتيش سيارته  مسكنه، 

على المبلغ المصور.
إلى  العامة  النيابة  أسندت 
كــونــه  حــــال  أوال:  أنــــه  الــمــتــهــم 
عائدا حاز وأحرز بقصد االتجار 
ــيــــش ومـــــؤثـــــرا  ــشــ ــحــ مـــــخـــــدر الــ
غير  في  »ميتافيتامين«  عقليا 

قانونا،  بها  المصرح  األحـــوال 
ثــانــيــا: حــــاز بــقــصــد الــتــعــاطــي 

الحشيش والميتافيتامين.
أول  مــــحــــكــــمــــة  وقــــــــالــــــــت 
التهمتان  كانت  لما  إنــه  درجــة 
الــــمــــســــنــــدتــــان إلــــــــى الـــمـــتـــهـــم 
ارتباطا  ببعضهما  مرتبطتين 
ــــب  وجـ ــة  ــ ــزئـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــل  ــبــ ــقــ يــ ال 
اعـــتـــبـــارهـــمـــا جـــريـــمـــة واحــــــدة، 
والـــحـــكـــم بــالــعــقــوبــة الــمــعــزرة 
ــــدهــــــمــــــا عـــــمـــــال بــــقــــانــــون  ألشــ
ــقــــوبــــات، ولــــذلــــك حــكــمــت  ــعــ الــ
ــى الـــمـــتـــهـــم  ــلـــ ــ ــة عـ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ الــ
وتغريمه  ســنــوات   10 بالسجن 
ومـــــــصـــــــادرة  ديـــــــنـــــــار  آالف   5
ــبــــوطــــات، ولــــــم يـــرتـــض  الــــمــــضــ
ــيـــه أمـــــام  ــلـ ــعـــن عـ الــــحــــكــــم فـــطـ
محكمة االستئناف التي أيدت 

الحكم.

تاأييد �ل�سجن 10 �سنو�ت لثالثيني يتاجر في �لمخدر�ت

أهــالــي مــجــمــع 321 بمنطقة  مــن  عـــدد  نــاشــد 
مشكلة  لــحــل  الــتــدخــل  االشــغــال  وزارة  القضيبية 
عــدم اســتــواء الــشــارع وتــواجــد الــعــديــد مــن الحفر 
والــتــشــقــقــات بــالــطــريــق بــشــكــل يــبــطــئ حــركــة سير 

السيارات ويسبب األذى للمارة.
وقــال األهــالــي: نحن سكان الــشــارع رقــم 2161 

منذ  ونعاني  المنطقة  أهــل  اننا  321 حيث  مجمع 
فترة طويلة من التشققات والحفر في هذا الشارع، 
موضحين أنهم تواصلوا مرارا مع الجهات المعنية 
في وزارة األشغال عن طريق شبكات تواصل وأرسلوا 
أكثر من فيديو وصورا بخصوص الموضوع من دون 

وصول أي ردود.

�أهالي مجمع 321 بالق�سيبية ينا�سدون لحل م�سكلة �لطرق
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 برعاية الشيخ أحمد الناصر 
ــة  ــ ــة دولـ ــيــ ــارجــ ــاح وزيـــــــر خــ ــبــ الــــصــ
الكويت، وبحضور خليجي وعربي 
انطلقت  المستوى،  رفيع  ودولــي 
ــاء فــعــالــيــات  ــثــــاثــ ــبــــاح الــ فــــي صــ
الــفــائــزيــن بجائزة  تــكــريــم  »حــفــل 
الــعــمــل اإلنــســانــي بــــدول مجلس 
لـــعـــام2022م-  الخليجي  الــتــعــاون 
ــة« وفـــعـــالـــيـــات  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الــــــــــدورة الـ
»الـــــقـــــمـــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لــلــعــمــل 
بتنظيم  2022م«،  لعام  اإلنساني 
من الشبكة اإلقليمية للمسؤولية 
االجتماعية بالشراكة مع جمعية 
الـــــســـــام لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة 
ــة كـــشـــريـــك إنـــســـانـــي،  ــريــ ــيــ والــــخــ
وبــالــتــعــاون مـــع الــمــعــهــد الــعــربــي 
ــهــــد اإلنــــجــــاز  ــعــ لـــلـــتـــخـــطـــيـــط ومــ
واالستشارات  للتدريب  المتفوق 

اإلدارية واالقتصادية والمالية.
وأقــيــمــت الــفــعــالــيــة بــحــضــور 
ــتــــوى مـــــن ضـــيـــوف  رفــــيــــع الــــمــــســ
الــتــعــاون  دول مجلس  مــن  شـــرف 
المكرمين  إلى  إضافة  الخليجي 
حكومية  جهات  يمثلون  والــذيــن 
بــاإلضــافــة  ومجتمعية  خليجية 
لها  إلــى جــهــات خليجية خــاصــة 
الــعــمــل  مــــجــــاالت  فــــي  بـــــــارز  دور 
ــيـــديـــن  ــعـ اإلنـــــســـــانـــــي عــــلــــى الـــصـ
ــدولــــي. وقـــد حملت  الــوطــنــي والــ
الدورة السادسة اسم المغفور له 
ــإذن اهلل ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل  ــ بـ
»يــرحــمــه  بــــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة 
للجائزة  راعــيــا  كــان  والـــذي  اهلل«، 
لــــدوراتــــهــــا الـــخـــمـــســـة الـــســـابـــقـــة، 
ــارك الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ  ــ وشــ
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
الشرف  ضيف  البحرين  بمملكة 
الــفــخــري لــلــفــعــالــيــة مــمــثــا عن 

ــبـــداهلل بن  ــرة ســمــو الــشــيــخ عـ ــ أسـ
خليفة آل خليفة يرحمه اهلل.

ــلـــت مــــراســــم الــتــكــريــم  ــمـ وشـ
الفائزة  الخليجية  الشخصيات 
بــجــائــزة الــعــمــل اإلنــســانــي لــدول 
مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي 
اإلنساني  األثــر  ذات  2022م  لعام 
زين  الشيخة  سمو  وهـــم،  الكبير 
بنت خالد بن عبداهلل آل خليفة 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيـــســـة  رئـ
المبرة الخليفية، الشيخة لمياء 
بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــســة 
للبر  الــنــور  جمعية  إدارة  مجلس 
وصاحبة  الــبــحــريــن،  مملكة  مــن 
الجوهرة  األميرة  الملكي  السمو 
بنت إبراهيم البراهيم حرم خادم 
الملك فهد  الشريفين  الحرمين 
آل سعود )يرحمه  بن عبدالعزيز 
اهلل( المملكة العربية السعودية، 
جواهر  الشيخة  السمو  صاحبة 
بـــنـــت مــحــمــد الـــقـــاســـمـــي رئــيــســة 
األســرة  لشؤون  األعلى  المجلس 
الدكتورة  الشيخة  الشارقة،  إمارة 
القاسمي،  عبدالعزيز  بنت  هند 
ــادي اإلمـــــــارات الـــدولـــي  ــ رئــيــســة نـ
لـــأعـــمـــال، الــشــيــخــة حــصــة بنت 

ثـــانـــي  آل  أحـــــمـــــد  بــــــن  خـــلـــيـــفـــة 
العام  لأمين  الــخــاص  المبعوث 
لشؤون  العربية  الـــدول  لجامعة 
اإلغاثة اإلنسانية، مريم بنت علي 
بن ناصر المسند، وزيرة التنمية 
االجــتــمــاعــيــة واألســــــــرة، الــمــكــرم 
الشيخ علي بن ناصر المحروقي، 
بسلطنة  ــة  الـــدولـ مــجــلــس  عــضــو 
لجمعية  الفخري  الرئيس  عمان 

الرحمة لرعاية األمومة، 
الشيخة عزة جابر العلي الصباح 
إدارة  مــجــلــس  ــيــــس  ورئــ مـــؤســـس 
جمعية السدرة للرعاية النفسية 
لــــمــــرضــــى الــــــســــــرطــــــان، شــــــروق 
العام  المدير  الصانع  عبدالرزاق 
عبدالحميد  عــبــدالــرزاق  لوصية 

الصانع الكويت.
وقــيــادات  شخصيات  وكــذلــك 
خــلــيــجــيــة تـــم تــكــريــمــهــا »بـــوســـام 
المجتمعية  للمسؤولية  االلتزام 
الــشــيــخ  وهــــــــم:   2022م«،  ــام  ــعــ لــ
ــان.  ــطـ ــقـ عــــدنــــان بــــن عــــبــــداهلل الـ

للقضاء  األعلى  المجلس  عضو 
بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن نــائــب رئــيــس 
الملكية  المؤسسة  أمناء  مجلس 
لأعمال اإلنسانية رئيس مجلس 
لــرعــايــة  الــســنــابــل  جــمــعــيــة  إدارة 
بن  علي  والدكتور صــاح  األيــتــام 
عبدالرحمن برلماني ووزير سابق 
لــشــؤون حــقــوق اإلنـــســـان، عــدنــان 
أحمد يوسف  رئيس مجلس إدارة 

جمعية مصارف البحرين
ــم تـــكـــريـــم شــخــصــيــات  كـــمـــا تــ
ومـــؤســـســـات »كــويــتــيــة وخــلــيــجــيــة 
ــز الــــقــــيــــادة الــمــجــتــمــعــيــة  ــوائـ بـــجـ
الــخــلــيــجــيــة الــمــعــطــاءة )عــطــاء( 
ذلــك،  إلـــى  إضــافــة  لــعــام 2022م«، 
ــم تـــكـــريـــم شـــخـــصـــيـــات كــويــتــيــة  تــ
بــــارز فـــي دعــم  إعــامــيــة لــهــا دور 
وذلك  والخيري  اإلنساني  العمل 
ــن خــــــال تـــوظـــيـــف جـــهـــودهـــم  ــ مـ
توظيفا  اإلعــامــيــة  ووســائــطــهــم 
قيميا »بجوائز التميز في مجال 
اإلعــــامــــي اإلنـــســـانـــي الــمــســؤول 

لعام 2022م«. 
الفعالية  تنظيم  وبمناسبة 
ــدد مــن الــمــبــادرات  تــم تــدشــيــن عـ
صاحبة  كــرســي  منها:  اإلنسانية 
الجوهرة  األميرة  الملكي  السمو 
ــيـــم الـــبـــراهـــيـــم لــبــنــاء  بــنــت إبـــراهـ
مؤسسات  فــي  البشرية  الــقــدرات 
رعــايــة األيــتــام، و»بــرنــامــج السام 
لــتــمــكــيــن الـــمـــنـــظـــمـــات الــعــربــيــة 
المسؤولية  أدوات  من  اإلنسانية 
الــمــجــتــمــعــيــة«، وكـــذلـــك مــشــروع 
المجتمعية«.  المسؤولية  »وقــف 
كما تم على هامش حفل التكريم 
للعمل  الخليجية  »الــقــمــة  عــقــد 
بمشاركة  2022م«  لعام  اإلنسانية 
شخصيات خليجية كبيرة لها دور 
بارز في مجاالت العمل اإلنساني 
تقديمهم  خــال  مــن  الخليجي  
حول  رصينة  علمية  عمل  أوراق 
ــتـــحـــول  ــار والـــتـــنـــمـــيـــة والـ ــكــ ــتــ اإلبــ
ــاالت الــعــمــل  ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــمــــي فـ ــرقــ الــ

اإلنساني.

من���ح �ش���مو ال�ش���يخة زي���ن بن���ت خال���د وال�ش���يخة لمي���اء بن���ت محم���د  

جائ���زة العم���ل الإن�س���اني ل���دول مجل����س التع���اون الخليج���ي 2022

البلديات  نظمت وزارة االشغال وشئون 
لعدد  مكثفة  دورة  الــعــمــرانــي  والتخطيط 
ــون الـــبـــلـــديـــات  ــئــ ــــن شــ ــرة مـــوظـــفـــيـــن مـ ــشــ عــ
 9001:2015  ISO شـــهـــادة  عــلــى  لــلــحــصــول 
فــي  والـــمـــســـجـــلـــة    LEAD AUDITOR
الـــســـجـــل الــــدولــــي لــلــمــدقــقــيــن الــدولــيــيــن 
الــمــســتــويــات  كـــأحـــد    IRCA الــمــعــتــمــديــن 
المتقدمة في اعداد مدققين متخصصين 
  9001:2015  ISO طبقا للمواصفة الدولية 

وذلك في الفترة من 8 الى 12 مايو 2022.
وشــئــون  التخطيط  إدارة  مــديــر  وأفــــاد 
عبدالحميد  مــحــمــود  الــبــلــديــة  الــمــجــالــس 
للمواصفة  ــوزارة  ــ الـ تطبيق  بـــان  الشيباني 
منها  سعيا  يأتي    ISO9001:2015 الدولية 
والتحسين  االداء  وجـــودة  المهنية  لتعزيز 
توجيهات  الى  مشيرا  لخدماتها،  المستمر 
وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
الــعــمــرانــي الــمــهــنــدس عـــصـــام بـــن عــبــداهلل 
خلف الى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية 
التي من شأنها اإلرتقاء بالموظف البلدي، 

بـــاعـــتـــبـــاره الـــعـــنـــصـــر األهـــــــم فــــي الــعــمــلــيــة 
اإلنتاجية وتطوير منظومة العمل البلدي.

هـــذه  تـــطـــبـــيـــق  »إن  ــانـــي  ــبـ ــيـ الـــشـ وقــــــــال 
المواصفة يأتي ضمن سلسلة برامج تسير 
وفق تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
بتقديم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
درجات  بأعلى  الحكومية  الخدمات  افضل 
من الكفاءة والفاعلية ورفع اداء الوزارة الى 
البحرين  رؤية  تنافسية لتحقيق  مستويات 
وكسب  المستدامة  التنمية  واهــداف   2030

رضا المتعاملين«.
وتـــابـــع: كــمــا تــســعــى الــــــوزارة مـــن خــال 
ــذه الـــــــدورات فـــي االســتــثــمــار في  تــنــفــيــذ هــ
الرقابة  وأحكام  لتحقيق  البشرية  مواردها 
مستوى  على  والحفاظ  الداخلية  الذاتية 

الخدمات وتحسينها. 
يهدف  التدريبي  البرنامج  أن  وأوضـــح 
المواصفة متطلبات  واســتــيــعــاب  فهم  الــى 
وتــنــفــيــذ  وتـــخـــطـــيـــط    ,ISO9001:2015

ــتـــطـــرق  ــة الـــتـــدقـــيـــق، والـ ــشـــطـ ــة انـ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
المنظمة  سياق  مثل  الجديدة  للمفاهيم 
والقيادة  المخاطر  على  المبني  والتفكير 
ســمــات  عــلــى  والـــتـــعـــرف  الــعــمــلــيــات،  وادارة 

ــى كيفية  إلــ بـــاإلضـــافـــة  الـــنـــاجـــح،  الـــمـــدقـــق 
تنفيذ عملية التدقيق بدءا من التخطيط 
المطابقة  عدم  حــاالت  واكتشاف  والتنفيذ 

وانتهاء بكتابة تقارير التدقيق.

الأ�س���غال تنظ���م دورة مكثف���ة لموظفيه���ا للح�س���ول عل���ى �س���هادة )الآي���زو(

} جانب من االحتفال.

} اجتماع المجلس التنسيقي للمحافظة الشمالية.

} جانب من المشاركين في الدورة.

ــارك مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــشـ ــ تـ
ــتــــفــــال بـــالـــيـــوم الـــدولـــي  ــي االحــ فــ
اعتمدته  الــذي  النباتية  للصحة 
الجمعية العامة لأمم المتحدة، 
ليكون يــوم 12 مــايــو مــن كــل عــام، 
أهمية صحة  إظهار  بهدف  وذلــك 
الـــنـــبـــاتـــات ورفـــــع مــســتــوى الــوعــي 
عــالــمــيــًا وإقــلــيــمــيــًا ووطــنــيــًا حــول 
االرتــقــاء  فــي  الــنــبــاتــات  دور صحة 
حول  العالم  في  الوعي  بمستوى 
الصحة  حــمــايــة  مساهمة  كيفية 

الجوع  على  القضاء  في  النباتية 
التنوع  وحماية  الفقر  من  والحد 
ــئـــة وتــحــفــيــز  ــيـ ــبـ ــولـــوجـــي والـ ــيـ ــبـ الـ

التنمية االقتصادية.
ــيــــل  مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــــوكــ
بـــوزارة  الــزراعــة  لــشــؤون  المساعد 
ــات  ــديــ ــلــ ــبــ األشـــــــغـــــــال وشــــــــــــؤون الــ
والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي الــدكــتــور 
عــبــدالــعــزيــز مــحــمــد عــبــدالــكــريــم: 
وكيل  مــن  بتوجيهات  الــوكــالــة  إن 
الزراعة والثروة البحرية والمتابعة 

ــر األشــــغــــال  ــ ــ الـــمـــســـتـــمـــرة مــــن وزيـ
وشــــــؤون الـــبـــلـــديـــات والــتــخــطــيــط 
باليوم  االحتفال  تدعم  العمراني 
وذلــك  النباتية،  للصحة  الــدولــي 
ــًا مـــن األهـــــــداف الــنــبــيــلــة  انـــطـــاقـ
في  والمتمثلة  لـــه،  وضــعــت  الــتــي 
أهمية  بمدى  الوعي  مستوى  رفع 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة الــنــبــاتــات 
المتحدة  ــم  األمــ خــطــة  لتحقيق 
ــــدف  أهـ ــا  وخــــصــــوصــ  2030 ــام  ــعــ لــ
التنمية المستدامة المتمثلة في 
بالقضاء  المتعلق  الثاني  الهدف 
ــــدف الــثــالــث  ــهـ ــ ــوع، والـ ــ ــــجـ عـــلـــى الـ
المناخي،  بالعمل  المعني  عشر 
المتعلق  عشر  الخامس  والــهــدف 
ــر، عــــــاوة عــلــى  ــبــ بـــالـــحـــيـــاة فــــي الــ
تــنــظــيــم حــــمــــات لــلــتــقــلــيــل إلـــى 
أدنى حد ممكن من خطر انتشار 
اآلفات النباتية عن طريق التجارة 
والـــســـفـــر عــبــر تــحــفــيــر االمــتــثــال 
ــر الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــحــة  ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ
الــنــبــاتــيــة، وتـــعـــزيـــز نــظــم الــرصــد 
الزراعية  لآلفات  المبكر  واإلنـــذار 
النباتات وضمان صحتها،  لوقاية 
المتكاملة  اإلدارة  نــظــم  وتمكين 
ــات لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى صــحــة  ــ ــــآلفـ لـ
البيئة،  حماية  بــمــوازاة  الــنــبــاتــات 
وتشجيع االستثمار في االبتكارات 
بمجال الصحة النباتية والبحوث 

وتنمية القدرات والتوعية. 

»ال�����زراع�����ة«: ن�����س��ان��د ال���ج���ه���ود ال��دول��ي��ة 
ل��ت��ق��ل��ي��ل خ��ط��ر ان��ت�����س��ار الآف������ات ال��ن��ب��ات��ي��ة

} سمو الشيخة زين بنت خالد.

بن  علي  الشمالية  المحافظة  محافظ  رحــب 
المجلس  بانعقاد  العصفور  عبدالحسين  الشيخ 
التنسيقي للمحافظة حضوريًا بعد غياب ما يقارب 
أن  مؤكدًا  كورونا،  انتشار جائحة  في ظل  السنتين 
الــمــحــافــظــة اســتــطــاعــت خـــال هـــذه الــفــتــرة ابتكار 
واالجتماعات  البرامج  عقد  في  والبدائل  الحلول 
الــذي  التنسيقي  االجــتــمــاع  كــبــيــر، خــاصــًة  بــنــجــاح 

تواصلت اجتماعاته عبر تقنية االتصال المرئي.
رئيسية  بنود   3 مناقشة  تم  االجتماع،  وخــال 
قــانــون  تنفيذ  متابعة  وهـــي  األعـــمـــال،  جـــدول  عــلــى 
الجهات  مع  بالتعاون  للطفل  اإلصاحية  العدالة 
الصحة  منظمة  خبيرة  ــارة  زيـ وآلــيــة  الــعــاقــة،  ذات 
صحية،  كمدينة  عالي  اعتماد  سبيل  في  العالمية 
ومشاريع  حــول خطة  المرئيات  من  عــدد  ومناقشة 
ــي قــــــرى ومـــنـــاطـــق  ــ ــرف الـــصـــحـــي فـ ــ ــصـ ــ شـــبـــكـــات الـ

المحافظة الشمالية.
وقـــــد أشــــــاد مـــحـــافـــظ الــشــمــالــيــة بــتــوجــيــهــات 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
المبادرات  وأخــذ  ابتكار  في  للمحافظة  الداخلية, 
لتنفيذ قانون العدالة االصاحية للطفل بالتعاون 
مع كافة الجهات ذات العاقة، بعدها قامت السيدة 
بــوزارة  االجتماعية  الرعاية  مدير  المحمود  هــدى 
شامل  بــاســتــعــراض  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية  الــعــمــل 
لقانون العدالة االصاحية وحماية الطفل، مبينًة 
إنسانيا  ونــهــجــا  نــوعــيــة  نــقــلــة  يعتبر  الــقــانــون  ــأن  بـ
وذلك  المفدى،  الملك  لجالة  االصاحي  للعهد 

لما له من اسهامات ستنعكس على حماية الطفولة 
18 سنة، مشيرًة  العمر  القانون حتى  التي حددها 
لتلقي   998 الساخن  الــخــط  وفـــرت  ــوزارة  الــ أن  إلــى 

الشكاوى على مدار الساعة.
ــتــــور يـــوســـف مــحــمــد  ــن جـــانـــبـــه أعــــــرب الــــدكــ مــ
بـــــوزارة  االعــــامــــي  ــل  ــائـ وسـ إدارة  مـــديـــر  اســمــاعــيــل 
هــذه  لتبني  االعــــام  وزارة  اســتــعــداد  عــن  االعـــــام، 
الـــجـــهـــود لــتــثــقــيــف الـــطـــفـــل بــحــقــوقــه وتــســويــقــهــا 
والترويج لأعمال االنسانية الكبيرة التي تقوم بها 
مملكة البحرين في هذا المجال، خاصة من خال 
السيدة  أعربت  فيما  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
بشرى الهندي ممثلة مكتب المدن الصحية بوزارة 
لما  الـــــوزارة  فــي  المسئولين  إعــجــاب  عــن  الــصــحــة 
حققته المحافظة الشمالية حتى اآلن في اعتماد 
وسائل  ابتكارها  فــي  خــاصــة  صحية،  مدينة  عــالــي 
تحقيق متطلبات ومعايير االعتماد خال جائحة 
كورونا، مؤكدًة أن المحافظة استطاعت تحقيق ما 
يقارب الـ 94% الى حد اآلن من متطلبات المعايير 
 80 عــدد  تبلغ  والــتــي  لاعتماد  عليها  المنصوص 

معيارًا. 
بعدها عرض المهندس عبدالنبي الكوفي مدير 
وزارة  الصحي، خطة  الصرف  إدارة تشغيل وصيانة 
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــئــون  األشــغــال 
في  وتوصيلها  الصحي  الصرف  شبكات  تنفيذ  في 

مناطق وقرى المحافظة الشمالية.

»ت��ن�����س��ي��ق��ي ال�����س��م��ال��ي��ة« ي��ن��اق�����س م��ت��اب��ع��ة 
للطفل الإ���س��اح��ي��ة  ال��ع��دال��ة  ق���ان���ون  ت��ن��ف��ي��ذ 

الشاملة  الــتــطــبــيــقــات  لــبــدء   اســتــعــدادا 
الــتــي تــعــّد بــمــثــابــة االمــتــحــانــات الــنــهــائــيــة، 
والتي سيتم تنفيذها عن بعد بشكل مركزي 
عشر،  الثاني  حتى  التاسع  الصفوف  لطلبة 
اجــتــمــع الــدكــتــور مــحــمــد مـــبـــارك بـــن أحــمــد 
المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعليم، بحضور نوال بنت إبراهيم الخاطر 
وكــيــل الـــــوزارة لــلــســيــاســات واالســتــراتــيــجــيــات 
المدارس  ومديرات  مديري  بجميع  واألداء، 
وذلـــك   ،210 عـــددهـــم  والـــبـــالـــغ  الــحــكــومــيــة، 
بصالة وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى.

وقد تم خال االجتماع مناقشة وتوضيح 
آلية تنفيذ التطبيقات الشاملة عبر المنصة 
المختصة  واللجان  المدرسة  ودور  الرقمية، 
فــيــهــا فــي الــتــواصــل مــع الــجــهــات الــمــركــزيــة 
بــالــوزارة وكــذلــك مــع الطلبة وأولــيــاء األمــور 
الشاملة،  التطبيقات  لبدء  األول  اليوم  منذ 
والتي ستبدأ اعتباًرا من يوم األحد القادم 15 
رابط مخصص  عبر  وستكون  الجاري،  مايو 
لـــفـــتـــح صـــفـــحـــة الـــتـــطـــبـــيـــق وحــــــل األســـئـــلـــة 
التصحيح  عملية  بـــدء  ثــم  ومـــن  وإرســالــهــا، 

ورصد الدرجات والنتائج النهائية.
وقد تقدم المدير العام لشؤون المدارس 
بخالص الشكر والتقدير إلى جميع منتسبي 
الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة عــلــى مـــا حــقــقــوه من 
عمل وإنجاز تكلل بمرور العام الدراسي بكل 
ســهــولــة ويــســر وبــأقــل قـــدر مــن الــمــاحــظــات 
كما  السابقة،  بــاألعــوام  مقارنة  والتحديات 
الــــمــــدارس في  ثــمــن دور مـــديـــري ومــــديــــرات 
بها،  وااللتزام  والسياسات  التعليمات  تنفيذ 
وحسن التواصل مع المجتمعات المدرسية، 
ــور شــركــاء  ــ ــاء األمــ ــيــ بــمــا جــعــل الــطــلــبــة وأولــ
الدراسي وحسن  اليوم  تسيير  في  حقيقيين 
في  مشيًدا  المطلوب،  الوجه  على  انتظامه 
الوقت نفسه بفرق العمل من اإلدارة العامة 
ــرق الــدعــم  لـــشـــؤون الـــمـــدارس والــمــنــاهــج وفــ
ــامـــوا بـــه مـــن جــهــد كبير  ــا قـ الــلــوجــســتــي ومــ

إلنجاح العام الدراسي وضمان سامته.
ــــرض الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لــــشــــؤون  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــددا مـــن الــمــاحــظــات الــتــي تم  الـــمـــدارس عــ
رصدها خال المرحلة السابقة، والتي رغم 
محدوديتها فإن التعامل معها يعتبر أساسًيا 
على  وشــدد  التعليمية،  العملية  سير  لنجاح 
ضرورة تافيها، كما قدم اإليضاحات الازمة 

لمعالجتها.
كما أعلن المدير العام لشؤون المدارس 
مديري  من  الراغبين  لجميع  مسابقة  طرح 
ومــــديــــرات الــــمــــدارس لــلــتــنــافــس عــلــى عــدد 
ــدارس على  مــ رئــيــس  الــشــواغــر لوظيفة  مــن 
أن  إلــى  مــشــيــًرا  التنفيذية،  الثالثة  الــدرجــة 
الــمــرحــلــة ستشهد طـــرح شــاغــريــن عبر  هـــذه 
اإلعـــان الــداخــلــي، وشــاغــر ثــالــث عبر نظام 
شــــواغــــر الـــحـــكـــومـــي بــالــتــنــســيــق مــــع جــهــاز 
الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة الســتــقــطــاب الـــكـــفـــاءات 
قــيــادة  عــلــى  قــدرتــهــا  تــثــبــت  الــتــي  التعليمية 

عملية  أن  ــًدا  ــؤكـ مـ الــمــدرســيــة،  الــمــؤســســات 
الــتــقــيــيــم ســـــوف تــخــضــع لــمــعــايــيــر دقــيــقــة 
وفق  سيكون  النهائي  االختيار  وأن  وصارمة، 
التقدم  شـــروط  أن  مبيًنا  والـــقـــدرة،  الــكــفــاءة 
اإلعان  مع  توضيحها  سيتم  الشواغر  لهذه 
أقصى  على  القادم  األسبوع  خال  المرتقب 
حّد، مشيًرا إلى أنه سيتم طرح أكثر من 20 
شاغرا لنفس الوظيفة القيادية في المرحلة 

القادمة.
ــنـــت  مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا قـــــــدمـــــــت نـــــــــــــوال بـ
للسياسات  الـــــوزارة  وكــيــل  الــخــاطــر  إبــراهــيــم 
ــول  حـ ــا  ــ ــرًحـ ــ شـ واألداء  ــيــــات  ــيــــجــ ــتــــراتــ واالســ
الــخــطــوات اإلداريـــــة والــتــقــنــيــة الــتــي ستقوم 
التطبيقات  روابــــط  الـــمـــدارس الســتــام  بــهــا 
لكل طالب  اإللكتروني  البريد  إلى  وإرسالها 
ــي، كما  ــدراســ ــادة والــمــســتــوى الــ ــمـ بــحــســب الـ
الكافية  والتعليمات  اإلرشــادات  تقديم  أكدت 
للطلبة وأولياء األمور، وتقديم الدعم الازم 

لهم طوال فترة تقديم التطبيقات الشاملة، 
الازم  والبشري  التقني  الدعم  توافر  مؤكدة 
لجميع المدارس عبر فرق الدعم المختصة 

في الوزارة بشكل دائم.
وقدمت في األمر ذاته األستاذة لطيفة 
عيسى البونوظة الوكيل المساعد للتعليم 
ــــات حـــول  ــــداخـ ــمـ ــ بـــعـــض اإليــــضــــاحــــات والـ
مــديــري  ودور  الــتــطــبــيــقــات،  تنفيذ  مــرحــلــة 
معهم  العاملة  والفرق  الــمــدارس  ومــديــرات 

في إنجازها على الوجه األكمل.
وقــــــد حـــضـــر هــــــذا االجــــتــــمــــاع جــمــيــع 
مــديــري ومـــديـــرات الــمــؤســســات الــمــدرســيــة 
المساعدين  الوكاء  من  وعــدد  الحكومية، 
اإلدارات  ومــديــرات  ومــديــري  والمستشارين 
بــــوزارة  الــمــخــتــصــة  والــمــســانــدة  التعليمية 

التربية والتعليم.

المدير العام ل�شوؤون المدار�س يلتقي القيادات العليا بجميع المدار�س الحكومية..

التطبيق��ات ال�س��املة تب��داأ الأ�س��بوع الق��ادم »ع��ن بع��د« وب�س��كل مرك��زي
الحكومي »�شواغر«  نظام  وعبر  داخليا  مدار�س  رئي�س  لوظيفة  �شواغر   3 اإعللان 

ــرة الــصــحــة  ــ اســتــقــبــلــت وزيــ
ــاذة فـــائـــقـــة بـــنـــت ســعــيــد  ــ ــتـ ــ األسـ
بــديــوان  مكتبها  فـــي  الــصــالــح، 
ــيـــر  الـــــــــــــــوزارة فــــــي أبــــــــــــراج الـــخـ
ــنــــابــــس، صـــبـــاح  بــمــنــطــقــة الــــســ
أمـــس »األربــــعــــاء« الــمــوافــق 11 
مايو 2022، السيد عبدالحميد 
أحمد خوجة، سفير الجمهورية 
ــيـــة  ــقـــراطـ ــمـ الــــجــــزائــــريــــة الـــديـ
الشعبية لدى مملكة البحرين.

وقد رّحبت الوزيرة بالسفير 
بالعاقات  مشيدًة  الــجــزائــري، 
ــة الـــــتـــــي تـــــربـــــط بــيــن  ــبــ ــيــ الــــطــ
التنسيق  وبــمــســتــوى  الــبــلــديــن 
التوفيق  له  متمنيًة  والتعاون، 

والنجاح في مهام عمله.
السفير  أشـــاد  مــن جــانــبــه، 
الثنائية  بالعاقات  الجزائري 
التي تربط بين البلدين، معربًا 
بالروابط  العميق  اعــتــزازه  عن 
المشتركة مع مملكة البحرين 
فـــي شــتــى الــمــجــاالت ومــشــيــدًا 
بالتطور واالزدهار الذي تعيشه 
ــلـــكـــة فـــــي ظـــــل قـــيـــادتـــهـــا  الـــمـــمـ
الــحــكــيــمــة بـــكـــافـــة الــقــطــاعــات 
التنموية وعلى وجه الخصوص 
ــي  ــحــ ــصــ ــاع الــ ــ ــ ــطـ ـــ ــقــ ــ ــ تـــــــطـــــــور الـ
كفاءة  يشهد  والذي  بالمملكة؛ 

كما  األداء.  مستوى  في  عالية 
البحرين  مملكة  بتجربة  أشاد 
الـــرائـــدة فـــي مــواجــهــة فــيــروس 
ــا  ــًتـ الفـ  ،»19 »كـــوفـــيـــد  كـــــورونـــــا 
إلـــى أنــهــا تــجــربــة تــســتــحــق كل 

التقدير على مستوى العالم.
ــلــــقــــاء  كــــمــــا تــــــم خــــــــال الــ
ــاقـــشـــة أوجــــه  ــنـ ــعــــراض ومـ ــتــ اســ
الــــــتــــــعــــــاون والـــــــشـــــــراكـــــــة بـــيـــن 
ــد عــلــى  ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ ــتـ ــ ــن، والـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
التنسيق لتطوير العاقات من 
خال توقيع اتفاقيات التعاون 
ومذكرات التفاهم بين البلدين 
الـــصـــديـــقـــيـــن، وخـــصـــوًصـــا فــي 
ــال الـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة  مـــجـ
العلمية  والــدراســات  واألبــحــاث 
الــصــحــيــة، وبـــرنـــامـــج األطـــبـــاء 

الــــزائــــريــــن فــــي الــتــخــصــصــات 
ــة الـــــــــنـــــــــادرة، وتـــــبـــــادل  ــيــ ــبــ الــــطــ
الخبرات في الجانب الصحي.

تقدمت  الزيارة  ختام  وفي 
ــرة الــصــحــة بــجــزيــل الشكر  وزيــ
الــجــزائــري  للسفير  والــتــقــديــر 
ــد  ــزيـ ــمـ لـــــلـــــزيـــــارة، مـــتـــمـــنـــيـــة الـ
مـــن الـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــهــوريــة 
الــــجــــزائــــريــــة فـــــي الــــمــــجــــاالت 
الصحية، وأعربت عن تمنياتها 
والــســداد  التوفيق  كــل  للسفير 
ــرب  ــي مـــهـــام عـــمـــلـــه، كـــمـــا أعــ فــ
جهته  مــن  الــجــزائــري  السفير 
عن بالغ شكره وتقديره لوزيرة 
الـــصـــحـــة لــحــســن االســتــقــبــال 

والترحيب.

وزي��������رة ال�������س���ح���ة ت���ب���ح���ث م����ع ال�����س��ف��ي��ر 
البلدين   ب��ي��ن  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون  ال��ج��زائ��ري 

} وزيرة الصحة تستقبل السفير الجزائري.

} د. محمد مبارك خال لقائه مديري المدارس الحكومية.

 قال النائب باسم المالكي ان 
ارتفاعا  شهدت  المحلية  األســواق 
فــي بــعــض ســلــع الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
ــلــــحــــوظ خـــــــال األيـــــــام  بـــشـــكـــل مــ
بالرغم من تأكيدات غرفة التجارة 
ــدم وجـــــــود نــقــص  ــعــ والـــصـــنـــاعـــة بــ
فــي كــافــة الـــمـــواد الــغــذائــيــة داخــل 
أن هذا  مــؤكــدًا  المحلية،  األســـواق 

االرتفاع غير مبرر إطاقًا.
ــن  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ أن  وأوضــــــــــــــح 
الحــــــظــــــوا ارتـــــفـــــاعـــــا فــــــي أســــعــــار 
الــســلــع االســتــهــاكــيــة والــغــذائــيــة 

التجارة  وزارة  داعــيــًا  كبير،  بشكل 
ــاحــــة وغـــرفـــة  ــيــ ــة والــــســ ــاعــ ــنــ والــــصــ
ــارة والـــصـــنـــاعـــة إلــــى اتــخــاذ  ــتـــجـ الـ
إجراء سريع وحاسم لوقف التزايد 
ــواد  ــمــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــي أسـ ــ ــتــــواصــــل فـ الــــمــ
الوقوف موقف  بــداًل من  الغذائية 

المتفرج.
ــائــــب الـــمـــالـــكـــي أن  ــنــ وأكـــــــد الــ
رئيس  العهد  ولــي  سمو  توجيهات 
الوزراء واضحة في استقرار السوق 
ــدم تـــضـــرر الــمــواطــن  ــ الــمــحــلــي وعـ
ــة  ــركـ ــحـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ الـــبـــحـــريـــنـــي ومـ

الـــســـعـــريـــة لــلــمــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
ولــكــن لــأســف غــرفــة الــتــجــارة لم 
فــي ضبط  المطلوب  بــدورهــا  تقم 
السوق. وأضاف ان السوق المحلي 
شــهــد ارتــفــاعــا فــي ســعــر الــدواجــن 
مبرر  غير  االرتفاع  وهــذا  المحلية 
بــتــاتــًا حــيــث إن هـــذا الــمــنــتــج يتم 
إنـــتـــاجـــه مــحــلــيــًا ويـــحـــظـــى بــدعــم 
مــن الــحــكــومــة الــمــوقــرة، وبــالــرغــم 
المنتج إال  مــن االرتـــفـــاع فــي هـــذا 
أي  تصدر  لم  المعنية  الجهات  ان 

توضيح أو تأخذ أي إجراء.

الغذائية ال��م��واد  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  ال��م��ال��ك��ي:  ب��ا���س��م  ال��ن��ائ��ب 
غ��ي��ر م���ب���رر وع���ل���ى غ���رف���ة ال���ت���ج���ارة ���س��ب��ط الأ����س���ع���ار

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16120/pdf/1-Supplime/16120.pdf?fixed9880
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/1295037
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1295047
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ب�سبب ال�ستقرار الوظيفي واملرتبات اجليدة.. رئي�سة »التمري�ض البحرينية« لـ»الأيام«: 

ل »عزوف« عن مهنة التمري�ض.. وت�ساعف املقبولني يف جامعة البحرين

ن�ش�أة  منذ  اأنه  جميلة  الدكتورة  وذكرت 

وكبري  دائًم�  متوا�شل  عليه�  والإقب�ل  الكلية 

البحرينيني،  الع�مة من  الث�نوية  من خريجي 

وازدادت الأعداد من 20 خريًج� لت�شل اليوم 

�شنوًي�،  وخريجة  خريج   200 اإىل   150 اإىل 

الأيرلندية  اجل�معة  خلريجي  ب�لإ�ش�فة 

من  الع�م  التمري�س  بك�لوريو�س  لربن�مج 

ذلك  ومع  وخريجة،  خريًج�   120 اإىل   100

ل  التمري�س  قط�ع  يف  البحرنة  ن�شبة  ف�إن 

غري  املمر�ش�ت  ن�شبة  حني  يف   %26 تتعدى 

اأعداد  اإجم�يل  البحريني�ت ت�شل اىل 74% من 

ويعود  البحرين،  يف  واملمر�شني  املمر�ش�ت 

التي  املهنة  طبيعة  منه�  اأ�شب�ب  عدة  اإىل  ذلك 

تتطلب جهًدا وعمالً متوا�شالً ونوب�ت خمتلفة، 

اأّثر  الذي  الختي�ري  التق�عد  هو  اآخر  و�شبب 

وجعل  خ��شة،  التمري�س  قط�ع  على  جًدا 

�شّبب  م�  املهنة،  يرتكون  اخلربة  اأ�شح�ب 

فجوة كبرية زادت مع دخول ج�ئحة كورون� 

البحرين وازدي�د احل�جة للكوادر املتخ�ش�شة 

والتوليد  والقب�لة  الق�شوى  العن�ية  يف 

فقط   %2.9 الق�بالت  ن�شبة  بلغت  اإذ  ب�لذات، 

ن�شبة  وهي  التمري�شية،  الكوادر  جمموع  من 

يزيد  تعداده  البحرين  مثل  بلد  يف  جًدا  قليلة 

العدد  اإذ  تقريًب�،  ن�شمة  ون�شف  مليون  على 

وح�شب  فقط،  ق�بلة   150 للق�بالت  احل�يل 

منظمة ال�شحة الع�ملية هذا العدد يخدم ن�شمة 

.25000

اإقب�ًل  هن�ك  اأن  جميلة  الدكتورة  واأكدت 

من  التمري�س  تخ�ش�س  درا�شة  على  كبرًيا 

قبل الطالب، والذي يق�بله وجود نق�س �شديد 

اإىل  م�شرية  الع�ملة،  التمري�شية  الكوادر  يف 

والتي  املطلوبة  املهن  من  التمري�س  مهنة  اأن 

حتظى ب�إقب�ل كبري من قبل الطلبة؛ مل� تتمتع به 

من مزاي� ولكون عوائده� كبرية واأن امل�شتقبل 

خالله�  ومن  للتوظيف،  م�شمون  املهني 

ي�شتطيع الط�لب تطوير نف�شه واحل�شول على 

�شه�دات تخ�ش�شية علي�، اإىل ج�نب ال�شتقرار 

الوظيفي امل�شمون واملدخول اجليد على املدى 

الطويل.

واأكدت وجود توجه كبري من قبل ال�شب�ب 

وق�لت  الفرتة،  هذه  يف  التمري�س  لدرا�شة 

كبرية  التمري�س  طلبة  قبول  معدلت  اإن 

ثالثة  اإىل  ت�شل  بحيث  البحرين،  ج�معة  يف 

اأ�شع�ف الكرا�شي املوجودة يف اجل�معة.

لدرا�شة  املقبولني  الطلبة  عدد  اإن  وق�لت 

التمري�س يف ج�معة البحرين لهذا الع�م بلغ 

200 ط�لب.

احل�يل  الوقت  يف  املطلوب  اأن  وذكرت 

املواطنني  جميع  لتغطية  ق�بلة   1700

واملقيمني وتقدمي الرع�ية ال�شحية ال�شرورية 

لالأم والطفل التي تقدمه� الق�بلة، اأم� ب�لن�شبة 

مثل  التمري�س،  يف  الأخرى  للتخ�ش�ش�ت 

متري�س العن�ية الق�شوى والأطف�ل وال�شحة 

فكله�  وال�شكر،  الكلى  واأمرا�س  النف�شية 

نق�س  ب�شبب  ح�لًي�  ن�درة  مهمة  تخ�ش�ش�ت 

الربامج  وجود  وعدم  التمري�شية  الكوادر 

التدريبية يف مملكة البحرين.

وفيم� يتعلق ب�لتحدي�ت التي تواجه مهنة 

التمري�س والقب�لة، بّينت الدكتورة جميلة اأنه� 

ازدادت مع حمدودية مواقع التدريب وازدي�د 

اأعداد الطلبة، واحل�جة تتطلب م�ش�ركة القط�ع 

تخ�ش�ش�ت  تطرح  متري�س  بكلي�ت  اخل��س 

خمتلفة ومعتمدة.

الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن  وحتدثت 

البحرين،  مملكة  يف  والقب�لة  للتمري�س 

الكوادر  لنق�س  احل�يل  الو�شع  يف   � خ�شو�شً

التمري�شية، فنحن بح�جة اإىل م�ش�ركة جميع 

الع�يل  والتعليم  ب�لتعليم  املعنية  الأطراف 

والتمويل  والت�شريع�ت  والقت�ش�د  وال�شحة 

ق�شرية  خطة  و�شع  يف  واملت�بعة  والإدارة 

املدى، واأخرى طويلة املدى، ملع�جلة التحدي�ت 

والقب�لة، ونحن يف  التمري�س  ملهنتي  الق�ئمة 

اجلميع  ن�ش�رك  البحرينية  التمري�س  جمعية 

للتطوير  على  للعمل  وندعو  امل�شوؤولية،  يف 

والقب�لة  التمري�س  مهنتي  يف  والتجديد 

املدرو�شة  وال�شرتاتيجي�ت  اخلطط  بو�شع 

� اأن هدفن� ال�ش��شي  وتعميم نت�ئجه�، خ�شو�شً

التمري�س  مهنتي  م�شتوى  ورفع  تطوير 

والقب�لة يف التعليم والتدريب والبحث العلمي 

اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  والقوانني  والنظمة 

واملجل�س  ال�شحة  كوزارة  الخت�ش��س،  ذات 

الأعلى لل�شحة والهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ووزارة  العمل  ووزارة  ال�شحية  واخلدم�ت 

الرتبية والتعليم، واجل�مع�ت املتخ�ش�شة يف 

مملكة  يف  والقب�لة  التمري�س  وتدريب  تعليم 

البحرين.

هي  املوؤهلة«  »املمر�شة  اأن  واأو�شحت 

خريجة برن�مج بك�لوريو�س ملدة اأربع �شنوات 

الأحي�ء  يف  مقررات  ت�شمل  مواد  فيه  تدر�س 

ومتري�س  الإكلينيكي  الفح�س  و  الوظيفية 

واملجتمع  املراأة  و�شحة  والأطف�ل  الب�لغني 

والإدارة  العلمي  والبحث  النف�شية  وال�شحة 

والرع�ية التمري�شية يف جميع التخ�ش�ش�ت، 

الرباهني  على  مبني  �ش�مل  لمتح�ن  وتخ�شع 

ذلك  وبعد  ع�مة،  ممر�شة  لت�شبح  العلمية 

ميكن له� اأن تدر�س ملدة �شنة دبلوًم� ع�لًي� يف 

اأي تخ�ش�س تخت�ره.

موؤهلة  ممر�شة  هي  »الق�بلة«  اأن  وبّينت 

من  اأكرث  خربة  له�  البك�لوريو�س  بدرجة 

دبلوًم�  تدر�س  بعده�  �شنوات،  ثالث  اإىل  �شنة 

ون�شف  �شنة  ملدة  والتوليد  القب�لة  يف  ع�لًي� 

والتدريب  تعليمي  لربن�مج  وتخ�شع  تقريًب�، 

احل�مل  ب�لأم  العن�ية  يف  ومركز  املتخ�ش�س 

بعملية  والقي�م  الولدة،  اىل  احلمل  بداية  من 

ب�لأم  والعن�ية  الطبيعية  للولدة  التوليد 

�، حتى ميكنه� العمل  والطفل بعد الولدة اأي�شً

الرع�ية  خدم�ت  وتقدمي  اأكرث  ب��شتقاللية 

للمراأة.

ب�أنه�  تفتخر  البحرين  مملكة  اأن  واأكدت 

مهنتي  ت�أ�شي�س  يف  العربية  الدول  اأوىل  من 

الأربعين�ت،  بداية  منذ  والقب�لة  التمري�س 

وتخرج الأ�شت�ذة الف��شلة ع�ئ�شة الزي�ين من 

بغداد اأول ممر�شة بحرينية، ومن ثم ت�أ�شي�س 

مدر�شة التمري�س الأوىل يف بداية اخلم�شين�ت 

دخول  وبداأ  الت�جر،  اأميمة  الأ�شت�ذة  يد  على 

ثم  ومن  التمري�س  مهنة  يف  البحرينية  املراأة 

القب�لة.

بعد  البحرين  مملكة  »تطورت  وت�بعت 

اكت�ش�ف النفط وتطور التعليم، ومت اإن�ش�ء اأول 

الكلية  وك�نت   1976 ال�شحية  للعلوم  كلية 

الأوىل يف اخلليج العربي، اإذ يق�شده� الطلبة 

من عم�ن وال�شعودية وقطر والكويت لدرا�شة 

التمري�س والعلوم ال�شحية، واليوم اأ�شبحت 

والري��شية يف ج�معة  ال�شحية  العلوم  كلية 

البحرين، اإذ يدر�س فيه� برامج البك�لوريو�س 

يف التمري�س ودبلوم القب�لة ودبلوم متري�س 

لت�شمل  الربامج  وتطور  املجتمع  �شحة 

م�ج�شتري يف علوم التمري�س«.

و»الأيـــرلـــنـــديـــة« الــبــحــريــن  جــامــعــة  مـــن  �ــســنــوًيــا  ــ�ــض  ــمــري ــت ال يف  جــامــعــي  خـــّريـــج   300

خديجة العرادي:

اأكدت رئي�صة جمعية التمري�ض البحرينية الدكتورة جميلة خميمر »اأن مهنتي التمري�ض والقبالة ت�صهدان اإقباالً كبريًا من قبل ال�صباب البحريني، وذلك نظًرا ملا ت�صكله من فر�صة مهمة 

وجاذبة خلريجي الثانوية العامة، لتوافر ال�صواغر بها وحاجة �صوق العمل الدائمة ل�صخ املزيد من الدماء اجلديدة ل�صد ال�صواغر املتوافرة«.

واأ�صارت يف ت�صريح خا�ض لـ»االأيام«، بالتزامن مع اليوم العاملي للتمري�ض الذي ي�صادف اليوم 12 مايو، اإىل اأن البحرين �صهدت نقلة نوعية يف م�صتويات اخلدمات ال�صحية بتطور 

اأظهرت للجميع دور التمري�ض  مهنتي التمري�ض والقبالة ما ي�صاهي امل�صتوى العاملي يف التمري�ض والقبالة وخدمات �صحة املواطنني واملقيمني، و�صهد على ذلك جائحة كورونا وما 

االأ�صا�صي يف تنظيم وتخطيط خدمات متري�صية، وهناك اإقبال كبري جًدا على الت�صجيل لربنامج بكالوريو�ض التمري�ض، اإال اأن حمدودية الكرا�صي يف اجلامعة متنع من دخول عدد اأكرب من 

ال�صباب يف مهنة التمري�ض، اإىل جانب عوامل اأخرى مثل اأن رواتب التمري�ض تختلف يف احلكومة عنها يف الطب اخلا�صـ وكذلك احلاجة امللحة لتطوير ومراجعة قانون التمري�ض ليواكب 

امل�صتجدات والتطورات احلالية يف مهنتي التمري�ض القبالة.

د. جميلة خميمر

حمرر ال�شوؤون املحلية:

فتح  ب�شرورة  احلكومي  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ط�لب 

برامج متري�س تخ�ش�شية لهم للدرا�شة.

الع�ملي  ب�ليوم  الحتف�ل  ه�م�س  على  لـ»الأي�م«،  ت�شريح�ت  يف  وق�لوا 

للتمري�س، اإن اململكة بح�جة م��شة لفتح برامج متري�س يف التخ�ش�ش�ت الآتية: 

القلب والقب�لة والعن�ية املركزة ومتري�س الطوارئ و�شحة املجتمع والتمري�س 

النف�شي؛ كونه� تخ�ش�ش�ت ك�نت موجودة �ش�بًق� يف كلية العلوم ال�شحية، ومت 

اإغالقه� دون افتت�حه� جمدًدا رغم احل�جة اإليه�.

احل��شلني  للممر�شني  التج�شريي  البك�لوريو�س  برن�مج  بفتح  ط�لبوا  كم� 

يف  الراغبني  املمر�ش�ت  حل�شر  املخت�شة  اجله�ت  داعني  متري�س،  دبلوم  على 

ابتع�ثهم لربامج التمري�س التخ�ش�شية؛ للمزيد من التطوير يف القط�ع ال�شحي 

يف البحرين.

يف ذات ال�شي�ق، عرّب عدد من املمر�ش�ت يف القط�ع احلكومي يف جل�شة مع 

لن عدم ذكر اأ�شم�ئهن- عن عدد من الهموم يف القط�ع التمري�س يف  »الأي�م« -ف�شّ

القط�ع احلكومي، نوجزه� يف الآتي:

- �شغط العمل وقلة اأي�م الإج�زات.

- عدد املر�شى غري املحدود لكل ممر�س يف بع�س الأق�ش�م، ك�لأورام والكلى 

والطوارئ والقلب.

- ف�ئ�س الإج�زات ال�شنوية.

- قلة احلوافز والرتقي�ت.

- اإيق�ف وتقليل ال�ش�ع�ت الإ�ش�فية )الأوفر ت�مي(.

- عدم التقدير من قبل امل�شووؤلني واإلق�ء اللوم دائًم� على التمري�س.

و�شعف  املمر�شني  اأمور  مت�بعة  يف  البحرينية  التمري�س  جمعية  بطء   -

دوره� ح�لًي� رغم متثيله� اآلف املمر�شني البحرينيني.

- عدم �شرف الدرج�ت ب�إن�ش�ف من قبل م�شوؤويل التمري�س.

- عدم �شرف الدرجتني ال�شتثن�ئيتني ملجموعة كبرية من املمر�ش�ت الع�مالت 

�شمن فريق البحرين يف مراكز كورون�.

ممّر�سون يف القطاع العام:

نطالب بفتح 

»الربامج التخ�س�سية«.. وهذه همومنا

ممّر�سات يف القطاع اخلا�ض: رواتبنا �سعيفة ل تتجاوز 450 ديناًرا

مبنا�سبة اليوم العاملي للتمري�ض

وزارة ال�سحة توؤكد اأهمية ال�ستثمار يف قطاع التمري�ض لتطوير اخلدمات ال�سحية

خديجة العرادي:

اإن  اخل��س  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ق�ل 

رواتبهم �شعيفة، واإنهم ي�أملون يف احل�شول على وظ�ئف يف القط�ع 

احلكومي.

واأف�د املمر�شون اأن رواتبهم ترتاوح بني 400 اإىل 450 دين�ًرا، 

واأنهم ل يح�شلون على زي�دات �شنوية.

دين�ًرا،   450 راتب  على  حت�شل  اأنه�  املمر�ش�ت  اإحدى  وذكرت 

دين�ًرا   650 من  تبداأ  احلكومي  القط�ع  يف  املمر�ش�ت  رواتب  بينم� 

على الدرجة التخ�ش�شية الث�لثة، كم� تتج�وز الألف دين�ر للقدامى.

اإىل  البحرين  مملكة  حتتفل 

الث�ين  يف  الع�مل  دول  ج�نب 

بيوم  ع�م  كل  من  م�يو  من  ع�شر 

يهدف  اإذ  الع�ملي،  التمري�س 

اجلهود  اإبراز  اإىل  اليوم  هذا 

النبيلة  واملب�درات  والإ�شه�م�ت 

التمري�س  طواقم  به�  تقوم  التي 

واأفراد  املر�شى  جميع  خدمة  يف 

حتقيق  اإط�ر  يف  ك�فة،  املجتمع 

اأهداف التغطية ال�شحية ال�ش�ملة.

ب�ليوم  الحتف�ل  وي�أتي 

الع�م  لهذا  للتمري�س  الع�ملي 

 - للقي�دة  )�شوت  �شع�ر  حتت 

واحرتام  التمري�س  يف  ال�شتثم�ر 

الع�ملية(  ال�شحة  لت�أمني  احلقوق 

والرع�ية  الهتم�م  مدى  ليج�شد 

التي يحظى به� الك�در التمري�شي 

به  يقوم  الذي  املهم  والدور 

الرع�ية  توفري  على  العمل  جت�ه 

خالل  من  للجميع،  التمري�شية 

جهودهم املبذولة يف �شبيل تطوير 

خدم�ت  وكف�ءة  جودة  وحت�شني 

وكذلك  املقدمة،  ال�شحية  الرع�ية 

تطوير  يف  ومب�دراتهم  اإجن�زاتهم 

من  الرغم  على  التمري�س  مهنة 

التي  وال�شعوب�ت  التحدي�ت 

تواجههم.

الع�م  هذا  الهتم�م  يربز  كم� 

التمري�س  قط�ع  يف  ب�ل�شتثم�ر 

القوى  قدرات  وتعزيز  لبن�ء 

الع�ملة املوؤهلة يف جم�ل التمري�س 

وحم�ية حقوقهم لتحقيق الرتق�ء 

ب�لأنظمة ال�شحية لت�شهم بف�علية 

احل�لية،  الحتي�ج�ت  تلبية  يف 

لالأفراد  امل�شتقبلية  وكذلك 

على  ت�أكيًدا  وذلك  واملجتمع�ت، 

لهذه  واأهداف  اأهمية و�شع خطط 

جزًءا  بو�شفه�  الع�ملة  القوى 

اخلطط  من  يتجزاأ  ل  اأ�ش��شًي� 

وذلك  ال�شحية،  وال�شرتاتيجي�ت 

لدوره� احليوي يف تعزيز �شحة 

الأمرا�س  من  ووق�يتهم  الأفراد 

الرع�ية  �شبل  وتقدمي  وخم�طره�، 

والعالجية  الوق�ئية  ال�شحية 

واملالئمة  ال�ش�ملة  والت�أهيلية 

مبختلف م�شتوي�ته�.

لإبراز  ال�شعي  �شوء  ويف 

الأول  الداعم  والدور  الإجن�زات 

الذي تقوم به الطواقم التمري�شية 

�شبيل  يف  ال�شحي  القط�ع  يف 

تقدمي كل اجلهود املخل�شة ل�ش�لح 

برزت  فقد  واملقيمني،  املواطنني 

واملمر�ش�ت  املمر�شني  عط�ءات 

الوطن  هذا  خلدمة  الوقوف  يف 

الغ�يل، اإىل ج�نب �شفوف الأطب�ء 

من اأجل تعزيز امل�ش�ركة والإ�شه�م 

يف خدمة القط�ع ال�شحي ب�ململكة 

فريو�س  جل�ئحة  والت�شدي 

الأزمة  هذه  ومك�فحة  كورون� 

به�  مرت  التي  الع�ملية  ال�شحية 

العديد من دول الع�مل، و�شولً اإىل 

عودة احلي�ة لطبيعته�.

وزارة  اأكدت  املن��شبة،  وبهذه 

ال�شحة اأهمية دعم عط�ء املمر�شني 

الفر�س  وتوفري  واملمر�ش�ت 

وامل�شتجدات  التطورات  ملواكبة 

التدريب  وت�شجيع  العلمية 

اجلديدة  وامله�رات  والتخ�ش�ش�ت 

يف جم�لت التمري�س، وال�شتثم�ر 

بدوره  يقوم  الذي  القط�ع  هذا  يف 

والتطوير  الرتق�ء  حتقيق  يف 

ب�خلدم�ت ال�شحية يف اململكة.
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املدير العام ل�شوؤون املدار�س يلتقي القيادات العليا بجميع املدار�س احلكومية

التطبيقات ال�شاملة تبداأ الأ�شبوع القادم »عن ُبعد« ب�شكل مركزي

ال�شاملة  التطبيقات  لبدء  ا�شتعداًدا   

النهائية،  االمتحانات  مبنزلة  تعد  التي 

والتي �شيتم تنفيذها عن بعد ب�شكل مركزي 

لطلبة ال�شفوف التا�شع حتى الثاين ع�شر، 

اجتمع الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير 

الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام 

بنت  نوال  االأ�شتاذة  بح�شور  والتعليم، 

لل�شيا�شات  الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم 

مديري  بجميع  واالأداء،  واال�شرتاتيجيات 

والبالغ  احلكومية،  املدار�س  ومديرات 

عددهم 210 مديري مدر�شة، وذلك ب�شالة 

وزارة الرتبية والتعليم مبدينة عي�شى.

مناق�شة  االجتماع  خالل  مت  وقد 

ال�شاملة  التطبيقات  تنفيذ  اآلية  وتو�شيح 

املدر�شة  ودور  الرقمية،  املن�شة  عرب 

مع  التوا�شل  يف  فيها  املخت�شة  واللجان 

مع  وكذلك  بالوزارة  املركزية  اجلهات 

الطلبة واأولياء االأمور منذ اليوم االأول لبدء 

ال�شاملة، والتي �شتبداأ من يوم  التطبيقات 

و�شتكون  اجلاري،  مايو   15 القادم  االأحد 

عرب رابط خم�ش�س لفتح �شفحة التطبيق 

وحل االأ�شئلة واإر�شالها ومن ثم بدء عملية 

والنتائج  الدرجات  ور�شد  الت�شحيح 

النهائية.

وقد تقدم املدير العام ل�شوؤون املدار�س 

منت�شبي  جلميع  والتقدير  ال�شكر  بخال�س 

املدار�س احلكومية على ما حققوه من عمل 

بكل  الدرا�شي  العام  مبرور  تكلل  واإجناز 

املالحظات  من  قدر  وباأقل  وي�شر  �شهولة 

كما  ال�شابقة،  باالأعوام  مقارنة  والتحديات 

يف  املدار�س  ومديرات  مديري  دور  ثمن 

تنفيذ التعليمات وال�شيا�شات وااللتزام بها، 

وح�شن التوا�شل مع املجتمعات املدر�شية، 

�شركاء  االأمور  واأولياء  الطلبة  جعل  مبا 

حقيقيني يف ت�شيري اليوم الدرا�شي وح�شن 

يف  م�شيًدا  املطلوب،  الوجه  على  انتظامه 

الوقت نف�شه بفرق العمل من االإدارة العامة 

الدعم  وفرق  واملناهج  املدار�س  ل�شوؤون 

كبري  جهد  من  به  قاموا  وما  اللوج�شتي 

الإجناح العام الدرا�شي و�شمان �شالمته.

ل�شوؤون  العام  املدير  وا�شتعر�س 

مت  التي  املالحظات  من  عدًدا  املدار�س 

ر�شدها خالل املرحلة ال�شابقة، والتي رغم 

حمدوديتها فاإن التعامل معها ُيعد اأ�شا�شًيا 

و�شدد  التعليمية،  العملية  �شري  لنجاح 

على �شرورة تالفيها، كما قدم االإي�شاحات 

الالزمة ملعاجلتها.

كما اأعلن املدير العام ل�شوؤون املدار�س 

مديري  من  الراغبني  م�شابقة جلميع  طرح 

عدد  على  للتناف�س  املدار�س  ومديرات 

على  مدار�س  رئي�س  لوظيفة  ال�شواغر  من 

اإىل  م�شرًيا  التنفيذية،  الثالثة  الدرجة 

�شاغرين  طرح  �شت�شهد  املرحلة  هذه  اأن 

عرب  ثالث  و�شاغر  الداخلي،  االإعالن  عرب 

مع  بالتن�شيق  احلكومي  �شواغر  نظام 

الكفاءات  ال�شتقطاب  املدنية  اخلدمة  جهاز 

قيادة  على  قدرتها  تثبت  التي  التعليمية 

عملية  اأن  موؤكًدا  املدر�شية،  املوؤ�ش�شات 

دقيقة  معايري  اإىل  تخ�شع  �شوف  التقييم 

�شيكون  النهائي  االختيار  واأن  و�شارمة، 

�شروط  اأن  مبيًنا  والقدرة،  الكفاءة  وفق 

�شيتم تو�شيحها مع  ال�شواغر  لهذه  التقدم 

االإعالن املرتقب خالل االأ�شبوع القادم على 

اأكرث  �شيتم طرح  اأنه  اإىل  الفًتا  اأق�شى حد، 

من 20 �شاغًرا لنف�س الوظيفة القيادية يف 

املرحلة القادمة.

من جانبها، قدمت االأ�شتاذة نوال بنت 

لل�شيا�شات  الوزارة  اإبراهيم اخلاطر وكيل 

حول  �شرًحا  واالأداء  واال�شرتاتيجيات 

�شتقوم  التي  والتقنية  االإدارية  اخلطوات 

التطبيقات  روابط  ال�شتالم  املدار�س  بها 

واإر�شالها اإىل الربيد االإلكرتوين لكل طالب 

كما  الدرا�شي،  وامل�شتوى  املادة  بح�شب 

والتعليمات  االإر�شادات  تقدمي  على  اأكدت 

وتقدمي  االأمور،  واأولياء  للطلبة  الكافية 

تقدمي  فرتة  طوال  لهم  الالزم  الدعم 

الدعم  توافر  موؤكدة  ال�شاملة،  التطبيقات 

املدار�س  جلميع  الالزم  والب�شري  التقني 

عرب فرق الدعم املخت�شة يف الوزارة ب�شكل 

دائم.

االأ�شتاذة لطيفة  االأمر ذاته  وقدمت يف 

للتعليم  امل�شاعد  الوكيل  البونوظة  عي�شى 

حول  واملداخالت  االإي�شاحات  بع�س 

مديري  ودور  التطبيقات،  تنفيذ  مرحلة 

معهم  العاملة  والفرق  املدار�س  ومديرات 

يف اإجنازها على الوجه االأكمل.

وقد ح�شر هذا االجتماع جميع مديري 

احلكومية،  املدر�شية  املوؤ�ش�شات  ومديرات 

وعدد من الوكالء امل�شاعدين وامل�شت�شارين 

التعليمية  االإدارات  ومديرات  ومديري 

الرتبية  بوزارة  املخت�شة  وامل�شاندة 

والتعليم.

وزير الرتبية يوؤكد احلر�س

 على رعاية مر�شى ال�شكلر باملدار�س

ا�شتقبل الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

البحرين  جلمعية  العام  االأمني  الكاظم  زكريا  والتعليم، 

لرئي�س  االأول  النائب  ويل�س  واآن  ال�شكلر،  لرعاية مر�شى 

املنظمة الدولية لت�شخيم �شوت اخللية املنجلية، وموؤلفة 

الفرح(  على  العثور  االأمل،  مع  التعاي�س  اأقل:  )اأمٌل  كتاب 

الذي تطرقت فيه اإىل جتربتها مع مر�س فقر الدم املنجلي 

به  امل�شابني  اإىل  ن�شائح  خالله  من  وقّدمت  )ال�شكلر(، 

واأفراد املجتمع حول اأف�شل الطرق للتعامل معه والعي�س 

بدون اأمل.

على  الوزارة  حر�س  الوزير  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه   

رعاية الطلبة امل�شابني بال�شكلر الذين يبلغ عددهم 2854 

من  به،  امل�شابني  ومن  املر�س  حاملي  من  وطالبة  طالًبا 

مع  االأمثل  للتعامل  االجتماعيني  امل�شرفني  تاأهيل  خالل 

املر�شى من الطلبة حال اإ�شابتهم بنوبات املر�س يف اأثناء 

تقدمي  اأثناء  ومراعاتهم يف  الدرا�شة،  مقاعد  على  وجودهم 

االمتحانات ويف االأعمال اليومية، وتقدمي كل اأوجه الدعم 

لهم وم�شاندتهم الإكمال م�شريتهم التعليمية.

مركز »درا�شات« ينظم حلقة نقا�شية حول 

البتكار خلدمة ذوي الحتياجات اخلا�شة

نظم مركز البحرين للدرا�شات اال�شرتاتيجية والدولية 

والطاقة »درا�شات«، اأم�س االأربعاء، بالتعاون مع موؤ�ش�شة 

اإيتان  بح�شور  نقا�شية  حلقة  »توم«،  ميكرز  اأوالم  تيكون 

نائيه �شفري دولة اإ�شرائيل لدى مملكة البحرين، واآبار �شيدو 

مملكة  يف  االأمريكية  املتحدة  الواليات  �شفارة  عن  ممثاًل 

النقا�س عدًدا من املتخ�ش�شني  البحرين، وقد �شمت حلقة 

للبحث يف �ُشبل تعزيز قدرات ذوي االحتياجات اخلا�شة. 

العبداهلل  اإبراهيم  حمد  الدكتور  ذكر  ال�شدد،  هذا  ويف 

اهتماًما  تويل  البحرين  مملكة  اأن  للمركز  التنفيذي  املدير 

كبرًيا بذوي االحتياجات اخلا�شة، لتح�شني وتعزيز حماية 

حقوقهم ودجمهم جزًءا اأ�شا�شًيا ال يتجزاأ من املجتمع، الفًتا 

اإىل اأن اململكة تعتمد نهًجا يقوم على دعم ذوي االحتياجات 

اخلا�شة لتمكينهم وتدريبهم وتاأهيلهم على االأ�شعدة كافة.

موؤ�ش�شة  ورئي�س  موؤ�ش�س  جرين�شتاين  جيدي  وقّدم 

العاملي  املوؤ�ش�شة ودورها  اأوالم ميكرز« نبذًة عن  »تيكون 

يف م�شاعدة ذوي االحتياجات اخلا�شة وتزويدهم باحللول 

املبتكرة، التي من �شاأنها حت�شني نوعية حياتهم، وت�شجيع 

ذوي  احتياجات  خلدمة  واالبتكار  التطوير  على  الطلبة 

على  االإيجابي  التاأثري  وحتقيق  اخلا�شة،  االحتياجات 

املبدعني يف  من  �شبكٍة  تاأ�شي�س  على  عالوًة  النا�س،  حياة 

جمال ابتكار احللول للتغلب على امل�شكالت التي يواجهها 

اأ�شحاب االحتياجات اخلا�شة. 

الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي:

 احلالت التي اأجاز لها القانون التقاعد خالل الفرتة النتقالية ت�شمل املوؤهلني

اأكدت الهيئة العامة للتاأمني االجتماعي اأنه باالإ�شارة اإىل 

القانون  اأجاز لها  ما مت تداوله موؤخًرا حول احلاالت التي 

التقاعد خالل الفرتة االنتقالية املحددة ب�شنة من تاريخ نفاذ 

القانونني، فاإن املادة ال�شابعة من كل من القانون رقم )13( 

ل�شنة 2022 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 

ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975

بتعديل   2022 ل�شنة   )14( رقم  والقانون  احلكومة، 

باملر�شوم  ال�شادر  االجتماعي  التاأمني  قانون  اأحكام  بع�س 

بقانون رقم )24( ل�شنة 1976 ب�شاأن عدم �شريان االأحكام 

امل�شتبدلة املن�شو�س عليها يف القانون على املوظف املوؤهل 

بعد  اإال  القانون  هذا  اأحكام  نفاذ  عند  املعا�س  ال�شتحقاق 

م�شي �شنة واحدة من تاريخ نفاذه، وعليه فاإن الهيئة توؤكد 

الفرتة  التقاعد خالل  القانونان  لها  اأجاز  التي  اأن احلاالت 

ت�شمل  القانونني  نفاذ  تاريخ  من  ب�شنة  املحددة  االنتقالية 

عند  املعا�س  ال�شتحقاق  املوؤهلني  عليهم  واملوؤمن  املوظفني 

موؤهلني  �شي�شبحون  الذين  اأو  املذكورين،  القانونني  نفاذ 

خالل �شنة واحدة من نفاذهما.

جميع  على  بالرد  التام  التزامها  الهيئة  اأكدت  كما 

بناًء  التقاعدية  اأو�شاعهم  لتو�شيح  املواطنني  ا�شتف�شارات 

قنواتها  عرب  القوانني  على  ا�شتجدت  التي  التعديالت  على 

الر�شمية، ممثلًة يف مركز االت�شاالت واخلدمات على الرقم 

frontoffice@( االإلكرتوين  الربيد  وعرب   ،17000707

sio.gov.bh(، اأو من خالل برنامج )توا�شل(، كما ترحب 
بهم يف مراكز اال�شتقبال باملقر الرئي�س للهيئة وفروعها.

 Daphne’s« املعر�س الفني الدويل

Showroom« ينطلق اليوم

يف معر�س فني دويل، يجمع 49 فناًنا من خمتلف 

يف  ينطلق  والعاملية،  والعربية  اخلليجية  اجلن�شيات، 

الـ7:00 من م�شاء اليوم اخلمي�س )12 مايو(، معر�س 

»Daphne’s Showroom« الذي يحت�شنه »ذا بارك، 

خليج البحرين«، اإذ ي�شتعر�س ا�شتغاالت ت�شكيلية من 

خمتلف املدار�س الفنية، اإىل جانب اأعماالً نحتية وخزفية 

وفوتوغرافية. 

اليونانية  الفنانة  تنظمه  الذي  املعر�س  وي�شتمر 

 »Daphne Votanopoulou فوتونابولو  »دافني 

بدعم  مايو(،   14( ال�شبت  حتى  اأيام،  ثالثة  مدى  على 

والتي  باليونان،  بريايو�س«  يف  اليون�شكو  »نادي  من 

تعنى بتعزيز الوعي بني الثقافات، والتفاهم، والتعاون، 

والت�شامن، وفًقا ملبادئ ومثل اليون�شكو. 

واإىل جانب الفنانني من اليونان وفرن�شا واأوكرانيا، 

 »Breathe Creativity ي�شارك فريق »بريث كريتيفتي

واالإمارات  البحرين  مملكة  من  فنانات  ي�شم  الذي 

جمتمعني  وفل�شطني،  وُعمان  وال�شعودية  والكويت 

اخلليجي  الفن  ن�شر  اإىل  ال�شاعي  الفريق  هذا  �شمن 

هذه  يف  بالفن  والتعريف  عاملي،  نطاق  على  والعربي 

املنطقة اجلغرافية، وتاأكيد مكانته، والرتويج له، حتت 

اإ�شراف القّيم الفني الكويتي حممد علي.

ر�شالة مبئات التواقيع لل�شماح بالتقاعد بعد 15 �شنة عمل

حتّركات ن�شائية لإلغاء م�شاواة املراأة بالرجل يف »التقاعد«

فاطمة �شلمان:

باإجراء  اخلا�س  القطاع  يف  عامالت  ن�شاء  بداأت 

حتّركات تهدف اإىل تعديل قانون التقاعد اجلديد، واإلغاء 

م�شاواة املراأة بالرجل يف عدد ال�شنوات الالزمة للتقاعد.

وعلمت »االأيام« اأن عدًدا من الن�شويات يعملن على 

اإىل املجل�س االأعلى للمراأة للح�شول دعم  اإر�شال ر�شالة 

اجلديد،  التقاعد  قانون  بتعديل  مطالبهن  يف  املجل�س 

يف  للمراأة  ي�شمح  الذي  ال�شابق  القانون  اإىل  والرجوع 

القطاع اخلا�س بالتقاعد بعد 15 �شنة عمل.

الن�شاء  مئات  الر�شالة  على  التوقيع  يف  و�شارك 

التوقيع  القطاع اخلا�س، وما زالت حملة  العامالت يف 

على الر�شالة م�شتمرة.

القطاع اخلا�س لـ»االأيام«  وقالت ن�شاء عامالت يف 

اإنهن توجهن لهيئة التاأمني االجتماعي لال�شتف�شار حول 

تقاعدهن، اإذ اأبلغهن املوظفون اأن اأي امراأة مل تكمل 15 

�شنة عمل قبل اإقرار القانون اجلديد لن يتم ال�شماح لها 

القادمة،  ال�شهور  اأكملت 15 �شنة يف  لو  بالتقاعد حتى 

واأن القانون اجلديد �شينطبق على جميع الن�شاء الالئي 

اأبريل  القانون يف  قبل �شدور  �شنة عمل  يكملن 15  مل 

املا�شي، واأن املهلة املمنوحة للح�شول على التقاعد حتى 

اأبريل القادم ال ت�شمل غري من اأكملن 15 �شنة عمل قبل 

تاريخ اإ�شدار القانون اجلديد يف اأبريل املا�شي.

وقال عدد من الن�شاء اإنهن يعملن على تنظيم وقفات 

احتجاجية على القانون اجلديد تبداأ من اليوم اخلمي�س.

االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يف  احلملة  وبداأت 

تويرت  ح�شابات  يف  )ها�شتاغات(  اإطالق  خالل  من 

واإن�شتغرام لل�شغط باجتاه تعديل القانون اجلديد.

يف  بّينت،  قد  للتاأمينات  العامة  الهيئة  وكانت 

تو�شيحات ن�شرتها عرب موقعها االإلكرتوين، اأن القانون 

اجلديد ي�شاوي بني املراأة والرجل يف احت�شاب املعا�س 

التقاعدي و�شنوات اخلدمة، اإذ ي�شرتط اإكمال 20 �شنة 

العام  القطاع  يف  �شنة  و25  اخلا�س  القطاع  يف  عمل 

ال�شتني  �شّن  بلوغ  قبل  التقاعدي  املعا�س  ال�شتحقاق 

الو�شول  عند  عمل  �شنة   15 ي�شرتط  كما  للجن�شني، 

ال�شابق  القانون  بعك�س  ا،  اأي�شً للجن�شني  ال�شتني  ل�شّن 

مبجرد  التقاعد  اخلا�س  القطاع  يف  للمراأة  يكفل  الذي 

بلوغها  بعد  عمل  �شنوات  و10  عمل،  �شنة   15 اإكمال 

55 �شنة.

بال�شراكة مع »الأعلى للمراأة«

»متكني« ت�شت�شيف ندوة للتعريف باملر�شد الوطني للتوازن بني اجلن�شني

»متكني«  العمل  �شندوق  ا�شت�شاف 

باملر�شد  للتعريف  افرتا�شية  تفاعلية  ندوة 

اجلن�شني  بني  التوازن  ملوؤ�شرات  الوطني 

جرى   )www.scwstats.bh / /:https(

للمراأة،  االأعلى  املجل�س  بالتعاون مع  تنظيمها 

وقامت بتقدمي العر�س حول املر�شد االأ�شتاذة 

مها عبدهلل �شبت مديرة مركز معلومات املراأة يف 

املجل�س االأعلى للمراأة، وبح�شور كثيف ملوظفي 

اأبدوا  الذين  االإدارات  خمتلف  من  »متكني« 

وتفا�شيل  م�شمون  مع  كبرًيا  وتفاعالً  اهتماًما 

عمل املر�شد وطبيعة املعلومات والتقارير التي 

املراأة  وتقدم  تناف�شية  لقيا�س  املن�شة  تتيحها 

البحرينية يف التنمية الوطنية. وُيعد املر�شد 

الوطني املرجع الر�شمي لالإح�شاءات الر�شمية 

وملتابعة  اجلن�شني  بني  بالتوازن  العالقة  ذات 

االأداء العام خلطط اإدماج احتياجات املراأة يف 

مع  للمقارنة  املجال  واإتاحة  الوطني  امل�شار 

االأداء االإقليمي والدويل. كما ُيعد املر�شد قاعدة 

الأ�شحاب  تتيح  واإح�شائية  معرفية  بيانات 

والتوازن  املراأة  جمال  يف  والباحثني  القرار 

القراءات  اأحدث  اإىل  الو�شول  اجلن�شني  بني 

للموؤ�شرات ذات العالقة.
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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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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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ب�سبب ال�ستقرار الوظيفي واملرتبات اجليدة.. رئي�سة »التمري�ض البحرينية« لـ»الأيام«: 

ل »عزوف« عن مهنة التمري�ض.. وت�ساعف املقبولني يف جامعة البحرين

ن�ش�أة  منذ  اأنه  جميلة  الدكتورة  وذكرت 

وكبري  دائًم�  متوا�شل  عليه�  والإقب�ل  الكلية 

البحرينيني،  الع�مة من  الث�نوية  من خريجي 

وازدادت الأعداد من 20 خريًج� لت�شل اليوم 

�شنوًي�،  وخريجة  خريج   200 اإىل   150 اإىل 

الأيرلندية  اجل�معة  خلريجي  ب�لإ�ش�فة 

من  الع�م  التمري�س  بك�لوريو�س  لربن�مج 

ذلك  ومع  وخريجة،  خريًج�   120 اإىل   100

ل  التمري�س  قط�ع  يف  البحرنة  ن�شبة  ف�إن 

غري  املمر�ش�ت  ن�شبة  حني  يف   %26 تتعدى 

اأعداد  اإجم�يل  البحريني�ت ت�شل اىل 74% من 

ويعود  البحرين،  يف  واملمر�شني  املمر�ش�ت 

التي  املهنة  طبيعة  منه�  اأ�شب�ب  عدة  اإىل  ذلك 

تتطلب جهًدا وعمالً متوا�شالً ونوب�ت خمتلفة، 

اأّثر  الذي  الختي�ري  التق�عد  هو  اآخر  و�شبب 

وجعل  خ��شة،  التمري�س  قط�ع  على  جًدا 

�شّبب  م�  املهنة،  يرتكون  اخلربة  اأ�شح�ب 

فجوة كبرية زادت مع دخول ج�ئحة كورون� 

البحرين وازدي�د احل�جة للكوادر املتخ�ش�شة 

والتوليد  والقب�لة  الق�شوى  العن�ية  يف 

فقط   %2.9 الق�بالت  ن�شبة  بلغت  اإذ  ب�لذات، 

ن�شبة  وهي  التمري�شية،  الكوادر  جمموع  من 

يزيد  تعداده  البحرين  مثل  بلد  يف  جًدا  قليلة 

العدد  اإذ  تقريًب�،  ن�شمة  ون�شف  مليون  على 

وح�شب  فقط،  ق�بلة   150 للق�بالت  احل�يل 

منظمة ال�شحة الع�ملية هذا العدد يخدم ن�شمة 

.25000

اإقب�ًل  هن�ك  اأن  جميلة  الدكتورة  واأكدت 

من  التمري�س  تخ�ش�س  درا�شة  على  كبرًيا 

قبل الطالب، والذي يق�بله وجود نق�س �شديد 

اإىل  م�شرية  الع�ملة،  التمري�شية  الكوادر  يف 

والتي  املطلوبة  املهن  من  التمري�س  مهنة  اأن 

حتظى ب�إقب�ل كبري من قبل الطلبة؛ مل� تتمتع به 

من مزاي� ولكون عوائده� كبرية واأن امل�شتقبل 

خالله�  ومن  للتوظيف،  م�شمون  املهني 

ي�شتطيع الط�لب تطوير نف�شه واحل�شول على 

�شه�دات تخ�ش�شية علي�، اإىل ج�نب ال�شتقرار 

الوظيفي امل�شمون واملدخول اجليد على املدى 

الطويل.

واأكدت وجود توجه كبري من قبل ال�شب�ب 

وق�لت  الفرتة،  هذه  يف  التمري�س  لدرا�شة 

كبرية  التمري�س  طلبة  قبول  معدلت  اإن 

ثالثة  اإىل  ت�شل  بحيث  البحرين،  ج�معة  يف 

اأ�شع�ف الكرا�شي املوجودة يف اجل�معة.

لدرا�شة  املقبولني  الطلبة  عدد  اإن  وق�لت 

التمري�س يف ج�معة البحرين لهذا الع�م بلغ 

200 ط�لب.

احل�يل  الوقت  يف  املطلوب  اأن  وذكرت 

املواطنني  جميع  لتغطية  ق�بلة   1700

واملقيمني وتقدمي الرع�ية ال�شحية ال�شرورية 

لالأم والطفل التي تقدمه� الق�بلة، اأم� ب�لن�شبة 

مثل  التمري�س،  يف  الأخرى  للتخ�ش�ش�ت 

متري�س العن�ية الق�شوى والأطف�ل وال�شحة 

فكله�  وال�شكر،  الكلى  واأمرا�س  النف�شية 

نق�س  ب�شبب  ح�لًي�  ن�درة  مهمة  تخ�ش�ش�ت 

الربامج  وجود  وعدم  التمري�شية  الكوادر 

التدريبية يف مملكة البحرين.

وفيم� يتعلق ب�لتحدي�ت التي تواجه مهنة 

التمري�س والقب�لة، بّينت الدكتورة جميلة اأنه� 

ازدادت مع حمدودية مواقع التدريب وازدي�د 

اأعداد الطلبة، واحل�جة تتطلب م�ش�ركة القط�ع 

تخ�ش�ش�ت  تطرح  متري�س  بكلي�ت  اخل��س 

خمتلفة ومعتمدة.

الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن  وحتدثت 

البحرين،  مملكة  يف  والقب�لة  للتمري�س 

الكوادر  لنق�س  احل�يل  الو�شع  يف   � خ�شو�شً

التمري�شية، فنحن بح�جة اإىل م�ش�ركة جميع 

الع�يل  والتعليم  ب�لتعليم  املعنية  الأطراف 

والتمويل  والت�شريع�ت  والقت�ش�د  وال�شحة 

ق�شرية  خطة  و�شع  يف  واملت�بعة  والإدارة 

املدى، واأخرى طويلة املدى، ملع�جلة التحدي�ت 

والقب�لة، ونحن يف  التمري�س  ملهنتي  الق�ئمة 

اجلميع  ن�ش�رك  البحرينية  التمري�س  جمعية 

للتطوير  على  للعمل  وندعو  امل�شوؤولية،  يف 

والقب�لة  التمري�س  مهنتي  يف  والتجديد 

املدرو�شة  وال�شرتاتيجي�ت  اخلطط  بو�شع 

� اأن هدفن� ال�ش��شي  وتعميم نت�ئجه�، خ�شو�شً

التمري�س  مهنتي  م�شتوى  ورفع  تطوير 

والقب�لة يف التعليم والتدريب والبحث العلمي 

اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  والقوانني  والنظمة 

واملجل�س  ال�شحة  كوزارة  الخت�ش��س،  ذات 

الأعلى لل�شحة والهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ووزارة  العمل  ووزارة  ال�شحية  واخلدم�ت 

الرتبية والتعليم، واجل�مع�ت املتخ�ش�شة يف 

مملكة  يف  والقب�لة  التمري�س  وتدريب  تعليم 

البحرين.

هي  املوؤهلة«  »املمر�شة  اأن  واأو�شحت 

خريجة برن�مج بك�لوريو�س ملدة اأربع �شنوات 

الأحي�ء  يف  مقررات  ت�شمل  مواد  فيه  تدر�س 

ومتري�س  الإكلينيكي  الفح�س  و  الوظيفية 

واملجتمع  املراأة  و�شحة  والأطف�ل  الب�لغني 

والإدارة  العلمي  والبحث  النف�شية  وال�شحة 

والرع�ية التمري�شية يف جميع التخ�ش�ش�ت، 

الرباهني  على  مبني  �ش�مل  لمتح�ن  وتخ�شع 

ذلك  وبعد  ع�مة،  ممر�شة  لت�شبح  العلمية 

ميكن له� اأن تدر�س ملدة �شنة دبلوًم� ع�لًي� يف 

اأي تخ�ش�س تخت�ره.

موؤهلة  ممر�شة  هي  »الق�بلة«  اأن  وبّينت 

من  اأكرث  خربة  له�  البك�لوريو�س  بدرجة 

دبلوًم�  تدر�س  بعده�  �شنوات،  ثالث  اإىل  �شنة 

ون�شف  �شنة  ملدة  والتوليد  القب�لة  يف  ع�لًي� 

والتدريب  تعليمي  لربن�مج  وتخ�شع  تقريًب�، 

احل�مل  ب�لأم  العن�ية  يف  ومركز  املتخ�ش�س 

بعملية  والقي�م  الولدة،  اىل  احلمل  بداية  من 

ب�لأم  والعن�ية  الطبيعية  للولدة  التوليد 

�، حتى ميكنه� العمل  والطفل بعد الولدة اأي�شً

الرع�ية  خدم�ت  وتقدمي  اأكرث  ب��شتقاللية 

للمراأة.

ب�أنه�  تفتخر  البحرين  مملكة  اأن  واأكدت 

مهنتي  ت�أ�شي�س  يف  العربية  الدول  اأوىل  من 

الأربعين�ت،  بداية  منذ  والقب�لة  التمري�س 

وتخرج الأ�شت�ذة الف��شلة ع�ئ�شة الزي�ين من 

بغداد اأول ممر�شة بحرينية، ومن ثم ت�أ�شي�س 

مدر�شة التمري�س الأوىل يف بداية اخلم�شين�ت 

دخول  وبداأ  الت�جر،  اأميمة  الأ�شت�ذة  يد  على 

ثم  ومن  التمري�س  مهنة  يف  البحرينية  املراأة 

القب�لة.

بعد  البحرين  مملكة  »تطورت  وت�بعت 

اكت�ش�ف النفط وتطور التعليم، ومت اإن�ش�ء اأول 

الكلية  وك�نت   1976 ال�شحية  للعلوم  كلية 

الأوىل يف اخلليج العربي، اإذ يق�شده� الطلبة 

من عم�ن وال�شعودية وقطر والكويت لدرا�شة 

التمري�س والعلوم ال�شحية، واليوم اأ�شبحت 

والري��شية يف ج�معة  ال�شحية  العلوم  كلية 

البحرين، اإذ يدر�س فيه� برامج البك�لوريو�س 

يف التمري�س ودبلوم القب�لة ودبلوم متري�س 

لت�شمل  الربامج  وتطور  املجتمع  �شحة 

م�ج�شتري يف علوم التمري�س«.

و»الأيـــرلـــنـــديـــة« الــبــحــريــن  جــامــعــة  مـــن  �ــســنــوًيــا  ــ�ــض  ــمــري ــت ال يف  جــامــعــي  خـــّريـــج   300

خديجة العرادي:

اأكدت رئي�صة جمعية التمري�ض البحرينية الدكتورة جميلة خميمر »اأن مهنتي التمري�ض والقبالة ت�صهدان اإقباالً كبريًا من قبل ال�صباب البحريني، وذلك نظًرا ملا ت�صكله من فر�صة مهمة 

وجاذبة خلريجي الثانوية العامة، لتوافر ال�صواغر بها وحاجة �صوق العمل الدائمة ل�صخ املزيد من الدماء اجلديدة ل�صد ال�صواغر املتوافرة«.

واأ�صارت يف ت�صريح خا�ض لـ»االأيام«، بالتزامن مع اليوم العاملي للتمري�ض الذي ي�صادف اليوم 12 مايو، اإىل اأن البحرين �صهدت نقلة نوعية يف م�صتويات اخلدمات ال�صحية بتطور 

اأظهرت للجميع دور التمري�ض  مهنتي التمري�ض والقبالة ما ي�صاهي امل�صتوى العاملي يف التمري�ض والقبالة وخدمات �صحة املواطنني واملقيمني، و�صهد على ذلك جائحة كورونا وما 

االأ�صا�صي يف تنظيم وتخطيط خدمات متري�صية، وهناك اإقبال كبري جًدا على الت�صجيل لربنامج بكالوريو�ض التمري�ض، اإال اأن حمدودية الكرا�صي يف اجلامعة متنع من دخول عدد اأكرب من 

ال�صباب يف مهنة التمري�ض، اإىل جانب عوامل اأخرى مثل اأن رواتب التمري�ض تختلف يف احلكومة عنها يف الطب اخلا�صـ وكذلك احلاجة امللحة لتطوير ومراجعة قانون التمري�ض ليواكب 

امل�صتجدات والتطورات احلالية يف مهنتي التمري�ض القبالة.

د. جميلة خميمر

حمرر ال�شوؤون املحلية:

فتح  ب�شرورة  احلكومي  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ط�لب 

برامج متري�س تخ�ش�شية لهم للدرا�شة.

الع�ملي  ب�ليوم  الحتف�ل  ه�م�س  على  لـ»الأي�م«،  ت�شريح�ت  يف  وق�لوا 

للتمري�س، اإن اململكة بح�جة م��شة لفتح برامج متري�س يف التخ�ش�ش�ت الآتية: 

القلب والقب�لة والعن�ية املركزة ومتري�س الطوارئ و�شحة املجتمع والتمري�س 

النف�شي؛ كونه� تخ�ش�ش�ت ك�نت موجودة �ش�بًق� يف كلية العلوم ال�شحية، ومت 

اإغالقه� دون افتت�حه� جمدًدا رغم احل�جة اإليه�.

احل��شلني  للممر�شني  التج�شريي  البك�لوريو�س  برن�مج  بفتح  ط�لبوا  كم� 

يف  الراغبني  املمر�ش�ت  حل�شر  املخت�شة  اجله�ت  داعني  متري�س،  دبلوم  على 

ابتع�ثهم لربامج التمري�س التخ�ش�شية؛ للمزيد من التطوير يف القط�ع ال�شحي 

يف البحرين.

يف ذات ال�شي�ق، عرّب عدد من املمر�ش�ت يف القط�ع احلكومي يف جل�شة مع 

لن عدم ذكر اأ�شم�ئهن- عن عدد من الهموم يف القط�ع التمري�س يف  »الأي�م« -ف�شّ

القط�ع احلكومي، نوجزه� يف الآتي:

- �شغط العمل وقلة اأي�م الإج�زات.

- عدد املر�شى غري املحدود لكل ممر�س يف بع�س الأق�ش�م، ك�لأورام والكلى 

والطوارئ والقلب.

- ف�ئ�س الإج�زات ال�شنوية.

- قلة احلوافز والرتقي�ت.

- اإيق�ف وتقليل ال�ش�ع�ت الإ�ش�فية )الأوفر ت�مي(.

- عدم التقدير من قبل امل�شووؤلني واإلق�ء اللوم دائًم� على التمري�س.

و�شعف  املمر�شني  اأمور  مت�بعة  يف  البحرينية  التمري�س  جمعية  بطء   -

دوره� ح�لًي� رغم متثيله� اآلف املمر�شني البحرينيني.

- عدم �شرف الدرج�ت ب�إن�ش�ف من قبل م�شوؤويل التمري�س.

- عدم �شرف الدرجتني ال�شتثن�ئيتني ملجموعة كبرية من املمر�ش�ت الع�مالت 

�شمن فريق البحرين يف مراكز كورون�.

ممّر�سون يف القطاع العام:

نطالب بفتح 

»الربامج التخ�س�سية«.. وهذه همومنا

ممّر�سات يف القطاع اخلا�ض: رواتبنا �سعيفة ل تتجاوز 450 ديناًرا

مبنا�سبة اليوم العاملي للتمري�ض

وزارة ال�سحة توؤكد اأهمية ال�ستثمار يف قطاع التمري�ض لتطوير اخلدمات ال�سحية

خديجة العرادي:

اإن  اخل��س  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ق�ل 

رواتبهم �شعيفة، واإنهم ي�أملون يف احل�شول على وظ�ئف يف القط�ع 

احلكومي.

واأف�د املمر�شون اأن رواتبهم ترتاوح بني 400 اإىل 450 دين�ًرا، 

واأنهم ل يح�شلون على زي�دات �شنوية.

دين�ًرا،   450 راتب  على  حت�شل  اأنه�  املمر�ش�ت  اإحدى  وذكرت 

دين�ًرا   650 من  تبداأ  احلكومي  القط�ع  يف  املمر�ش�ت  رواتب  بينم� 

على الدرجة التخ�ش�شية الث�لثة، كم� تتج�وز الألف دين�ر للقدامى.

اإىل  البحرين  مملكة  حتتفل 

الث�ين  يف  الع�مل  دول  ج�نب 

بيوم  ع�م  كل  من  م�يو  من  ع�شر 

يهدف  اإذ  الع�ملي،  التمري�س 

اجلهود  اإبراز  اإىل  اليوم  هذا 

النبيلة  واملب�درات  والإ�شه�م�ت 

التمري�س  طواقم  به�  تقوم  التي 

واأفراد  املر�شى  جميع  خدمة  يف 

حتقيق  اإط�ر  يف  ك�فة،  املجتمع 

اأهداف التغطية ال�شحية ال�ش�ملة.

ب�ليوم  الحتف�ل  وي�أتي 

الع�م  لهذا  للتمري�س  الع�ملي 

 - للقي�دة  )�شوت  �شع�ر  حتت 

واحرتام  التمري�س  يف  ال�شتثم�ر 

الع�ملية(  ال�شحة  لت�أمني  احلقوق 

والرع�ية  الهتم�م  مدى  ليج�شد 

التي يحظى به� الك�در التمري�شي 

به  يقوم  الذي  املهم  والدور 

الرع�ية  توفري  على  العمل  جت�ه 

خالل  من  للجميع،  التمري�شية 

جهودهم املبذولة يف �شبيل تطوير 

خدم�ت  وكف�ءة  جودة  وحت�شني 

وكذلك  املقدمة،  ال�شحية  الرع�ية 

تطوير  يف  ومب�دراتهم  اإجن�زاتهم 

من  الرغم  على  التمري�س  مهنة 

التي  وال�شعوب�ت  التحدي�ت 

تواجههم.

الع�م  هذا  الهتم�م  يربز  كم� 

التمري�س  قط�ع  يف  ب�ل�شتثم�ر 

القوى  قدرات  وتعزيز  لبن�ء 

الع�ملة املوؤهلة يف جم�ل التمري�س 

وحم�ية حقوقهم لتحقيق الرتق�ء 

ب�لأنظمة ال�شحية لت�شهم بف�علية 

احل�لية،  الحتي�ج�ت  تلبية  يف 

لالأفراد  امل�شتقبلية  وكذلك 

على  ت�أكيًدا  وذلك  واملجتمع�ت، 

لهذه  واأهداف  اأهمية و�شع خطط 

جزًءا  بو�شفه�  الع�ملة  القوى 

اخلطط  من  يتجزاأ  ل  اأ�ش��شًي� 

وذلك  ال�شحية،  وال�شرتاتيجي�ت 

لدوره� احليوي يف تعزيز �شحة 

الأمرا�س  من  ووق�يتهم  الأفراد 

الرع�ية  �شبل  وتقدمي  وخم�طره�، 

والعالجية  الوق�ئية  ال�شحية 

واملالئمة  ال�ش�ملة  والت�أهيلية 

مبختلف م�شتوي�ته�.

لإبراز  ال�شعي  �شوء  ويف 

الأول  الداعم  والدور  الإجن�زات 

الذي تقوم به الطواقم التمري�شية 

�شبيل  يف  ال�شحي  القط�ع  يف 

تقدمي كل اجلهود املخل�شة ل�ش�لح 

برزت  فقد  واملقيمني،  املواطنني 

واملمر�ش�ت  املمر�شني  عط�ءات 

الوطن  هذا  خلدمة  الوقوف  يف 

الغ�يل، اإىل ج�نب �شفوف الأطب�ء 

من اأجل تعزيز امل�ش�ركة والإ�شه�م 

يف خدمة القط�ع ال�شحي ب�ململكة 

فريو�س  جل�ئحة  والت�شدي 

الأزمة  هذه  ومك�فحة  كورون� 

به�  مرت  التي  الع�ملية  ال�شحية 

العديد من دول الع�مل، و�شولً اإىل 

عودة احلي�ة لطبيعته�.

وزارة  اأكدت  املن��شبة،  وبهذه 

ال�شحة اأهمية دعم عط�ء املمر�شني 

الفر�س  وتوفري  واملمر�ش�ت 

وامل�شتجدات  التطورات  ملواكبة 

التدريب  وت�شجيع  العلمية 

اجلديدة  وامله�رات  والتخ�ش�ش�ت 

يف جم�لت التمري�س، وال�شتثم�ر 

بدوره  يقوم  الذي  القط�ع  هذا  يف 

والتطوير  الرتق�ء  حتقيق  يف 

ب�خلدم�ت ال�شحية يف اململكة.
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ب�سبب ال�ستقرار الوظيفي واملرتبات اجليدة.. رئي�سة »التمري�ض البحرينية« لـ»الأيام«: 

ل »عزوف« عن مهنة التمري�ض.. وت�ساعف املقبولني يف جامعة البحرين

ن�ش�أة  منذ  اأنه  جميلة  الدكتورة  وذكرت 

وكبري  دائًم�  متوا�شل  عليه�  والإقب�ل  الكلية 

البحرينيني،  الع�مة من  الث�نوية  من خريجي 

وازدادت الأعداد من 20 خريًج� لت�شل اليوم 

�شنوًي�،  وخريجة  خريج   200 اإىل   150 اإىل 

الأيرلندية  اجل�معة  خلريجي  ب�لإ�ش�فة 

من  الع�م  التمري�س  بك�لوريو�س  لربن�مج 

ذلك  ومع  وخريجة،  خريًج�   120 اإىل   100

ل  التمري�س  قط�ع  يف  البحرنة  ن�شبة  ف�إن 

غري  املمر�ش�ت  ن�شبة  حني  يف   %26 تتعدى 

اأعداد  اإجم�يل  البحريني�ت ت�شل اىل 74% من 

ويعود  البحرين،  يف  واملمر�شني  املمر�ش�ت 

التي  املهنة  طبيعة  منه�  اأ�شب�ب  عدة  اإىل  ذلك 

تتطلب جهًدا وعمالً متوا�شالً ونوب�ت خمتلفة، 

اأّثر  الذي  الختي�ري  التق�عد  هو  اآخر  و�شبب 

وجعل  خ��شة،  التمري�س  قط�ع  على  جًدا 

�شّبب  م�  املهنة،  يرتكون  اخلربة  اأ�شح�ب 

فجوة كبرية زادت مع دخول ج�ئحة كورون� 

البحرين وازدي�د احل�جة للكوادر املتخ�ش�شة 

والتوليد  والقب�لة  الق�شوى  العن�ية  يف 

فقط   %2.9 الق�بالت  ن�شبة  بلغت  اإذ  ب�لذات، 

ن�شبة  وهي  التمري�شية،  الكوادر  جمموع  من 

يزيد  تعداده  البحرين  مثل  بلد  يف  جًدا  قليلة 

العدد  اإذ  تقريًب�،  ن�شمة  ون�شف  مليون  على 

وح�شب  فقط،  ق�بلة   150 للق�بالت  احل�يل 

منظمة ال�شحة الع�ملية هذا العدد يخدم ن�شمة 

.25000

اإقب�ًل  هن�ك  اأن  جميلة  الدكتورة  واأكدت 

من  التمري�س  تخ�ش�س  درا�شة  على  كبرًيا 

قبل الطالب، والذي يق�بله وجود نق�س �شديد 

اإىل  م�شرية  الع�ملة،  التمري�شية  الكوادر  يف 

والتي  املطلوبة  املهن  من  التمري�س  مهنة  اأن 

حتظى ب�إقب�ل كبري من قبل الطلبة؛ مل� تتمتع به 

من مزاي� ولكون عوائده� كبرية واأن امل�شتقبل 

خالله�  ومن  للتوظيف،  م�شمون  املهني 

ي�شتطيع الط�لب تطوير نف�شه واحل�شول على 

�شه�دات تخ�ش�شية علي�، اإىل ج�نب ال�شتقرار 

الوظيفي امل�شمون واملدخول اجليد على املدى 

الطويل.

واأكدت وجود توجه كبري من قبل ال�شب�ب 

وق�لت  الفرتة،  هذه  يف  التمري�س  لدرا�شة 

كبرية  التمري�س  طلبة  قبول  معدلت  اإن 

ثالثة  اإىل  ت�شل  بحيث  البحرين،  ج�معة  يف 

اأ�شع�ف الكرا�شي املوجودة يف اجل�معة.

لدرا�شة  املقبولني  الطلبة  عدد  اإن  وق�لت 

التمري�س يف ج�معة البحرين لهذا الع�م بلغ 

200 ط�لب.

احل�يل  الوقت  يف  املطلوب  اأن  وذكرت 

املواطنني  جميع  لتغطية  ق�بلة   1700

واملقيمني وتقدمي الرع�ية ال�شحية ال�شرورية 

لالأم والطفل التي تقدمه� الق�بلة، اأم� ب�لن�شبة 

مثل  التمري�س،  يف  الأخرى  للتخ�ش�ش�ت 

متري�س العن�ية الق�شوى والأطف�ل وال�شحة 

فكله�  وال�شكر،  الكلى  واأمرا�س  النف�شية 

نق�س  ب�شبب  ح�لًي�  ن�درة  مهمة  تخ�ش�ش�ت 

الربامج  وجود  وعدم  التمري�شية  الكوادر 

التدريبية يف مملكة البحرين.

وفيم� يتعلق ب�لتحدي�ت التي تواجه مهنة 

التمري�س والقب�لة، بّينت الدكتورة جميلة اأنه� 

ازدادت مع حمدودية مواقع التدريب وازدي�د 

اأعداد الطلبة، واحل�جة تتطلب م�ش�ركة القط�ع 

تخ�ش�ش�ت  تطرح  متري�س  بكلي�ت  اخل��س 

خمتلفة ومعتمدة.

الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن  وحتدثت 

البحرين،  مملكة  يف  والقب�لة  للتمري�س 

الكوادر  لنق�س  احل�يل  الو�شع  يف   � خ�شو�شً

التمري�شية، فنحن بح�جة اإىل م�ش�ركة جميع 

الع�يل  والتعليم  ب�لتعليم  املعنية  الأطراف 

والتمويل  والت�شريع�ت  والقت�ش�د  وال�شحة 

ق�شرية  خطة  و�شع  يف  واملت�بعة  والإدارة 

املدى، واأخرى طويلة املدى، ملع�جلة التحدي�ت 

والقب�لة، ونحن يف  التمري�س  ملهنتي  الق�ئمة 

اجلميع  ن�ش�رك  البحرينية  التمري�س  جمعية 

للتطوير  على  للعمل  وندعو  امل�شوؤولية،  يف 

والقب�لة  التمري�س  مهنتي  يف  والتجديد 

املدرو�شة  وال�شرتاتيجي�ت  اخلطط  بو�شع 

� اأن هدفن� ال�ش��شي  وتعميم نت�ئجه�، خ�شو�شً

التمري�س  مهنتي  م�شتوى  ورفع  تطوير 

والقب�لة يف التعليم والتدريب والبحث العلمي 

اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  والقوانني  والنظمة 

واملجل�س  ال�شحة  كوزارة  الخت�ش��س،  ذات 

الأعلى لل�شحة والهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ووزارة  العمل  ووزارة  ال�شحية  واخلدم�ت 

الرتبية والتعليم، واجل�مع�ت املتخ�ش�شة يف 

مملكة  يف  والقب�لة  التمري�س  وتدريب  تعليم 

البحرين.

هي  املوؤهلة«  »املمر�شة  اأن  واأو�شحت 

خريجة برن�مج بك�لوريو�س ملدة اأربع �شنوات 

الأحي�ء  يف  مقررات  ت�شمل  مواد  فيه  تدر�س 

ومتري�س  الإكلينيكي  الفح�س  و  الوظيفية 

واملجتمع  املراأة  و�شحة  والأطف�ل  الب�لغني 

والإدارة  العلمي  والبحث  النف�شية  وال�شحة 

والرع�ية التمري�شية يف جميع التخ�ش�ش�ت، 

الرباهني  على  مبني  �ش�مل  لمتح�ن  وتخ�شع 

ذلك  وبعد  ع�مة،  ممر�شة  لت�شبح  العلمية 

ميكن له� اأن تدر�س ملدة �شنة دبلوًم� ع�لًي� يف 

اأي تخ�ش�س تخت�ره.

موؤهلة  ممر�شة  هي  »الق�بلة«  اأن  وبّينت 

من  اأكرث  خربة  له�  البك�لوريو�س  بدرجة 

دبلوًم�  تدر�س  بعده�  �شنوات،  ثالث  اإىل  �شنة 

ون�شف  �شنة  ملدة  والتوليد  القب�لة  يف  ع�لًي� 

والتدريب  تعليمي  لربن�مج  وتخ�شع  تقريًب�، 

احل�مل  ب�لأم  العن�ية  يف  ومركز  املتخ�ش�س 

بعملية  والقي�م  الولدة،  اىل  احلمل  بداية  من 

ب�لأم  والعن�ية  الطبيعية  للولدة  التوليد 

�، حتى ميكنه� العمل  والطفل بعد الولدة اأي�شً

الرع�ية  خدم�ت  وتقدمي  اأكرث  ب��شتقاللية 

للمراأة.

ب�أنه�  تفتخر  البحرين  مملكة  اأن  واأكدت 

مهنتي  ت�أ�شي�س  يف  العربية  الدول  اأوىل  من 

الأربعين�ت،  بداية  منذ  والقب�لة  التمري�س 

وتخرج الأ�شت�ذة الف��شلة ع�ئ�شة الزي�ين من 

بغداد اأول ممر�شة بحرينية، ومن ثم ت�أ�شي�س 

مدر�شة التمري�س الأوىل يف بداية اخلم�شين�ت 

دخول  وبداأ  الت�جر،  اأميمة  الأ�شت�ذة  يد  على 

ثم  ومن  التمري�س  مهنة  يف  البحرينية  املراأة 

القب�لة.

بعد  البحرين  مملكة  »تطورت  وت�بعت 

اكت�ش�ف النفط وتطور التعليم، ومت اإن�ش�ء اأول 

الكلية  وك�نت   1976 ال�شحية  للعلوم  كلية 

الأوىل يف اخلليج العربي، اإذ يق�شده� الطلبة 

من عم�ن وال�شعودية وقطر والكويت لدرا�شة 

التمري�س والعلوم ال�شحية، واليوم اأ�شبحت 

والري��شية يف ج�معة  ال�شحية  العلوم  كلية 

البحرين، اإذ يدر�س فيه� برامج البك�لوريو�س 

يف التمري�س ودبلوم القب�لة ودبلوم متري�س 

لت�شمل  الربامج  وتطور  املجتمع  �شحة 

م�ج�شتري يف علوم التمري�س«.

و»الأيـــرلـــنـــديـــة« الــبــحــريــن  جــامــعــة  مـــن  �ــســنــوًيــا  ــ�ــض  ــمــري ــت ال يف  جــامــعــي  خـــّريـــج   300

خديجة العرادي:

اأكدت رئي�صة جمعية التمري�ض البحرينية الدكتورة جميلة خميمر »اأن مهنتي التمري�ض والقبالة ت�صهدان اإقباالً كبريًا من قبل ال�صباب البحريني، وذلك نظًرا ملا ت�صكله من فر�صة مهمة 

وجاذبة خلريجي الثانوية العامة، لتوافر ال�صواغر بها وحاجة �صوق العمل الدائمة ل�صخ املزيد من الدماء اجلديدة ل�صد ال�صواغر املتوافرة«.

واأ�صارت يف ت�صريح خا�ض لـ»االأيام«، بالتزامن مع اليوم العاملي للتمري�ض الذي ي�صادف اليوم 12 مايو، اإىل اأن البحرين �صهدت نقلة نوعية يف م�صتويات اخلدمات ال�صحية بتطور 

اأظهرت للجميع دور التمري�ض  مهنتي التمري�ض والقبالة ما ي�صاهي امل�صتوى العاملي يف التمري�ض والقبالة وخدمات �صحة املواطنني واملقيمني، و�صهد على ذلك جائحة كورونا وما 

االأ�صا�صي يف تنظيم وتخطيط خدمات متري�صية، وهناك اإقبال كبري جًدا على الت�صجيل لربنامج بكالوريو�ض التمري�ض، اإال اأن حمدودية الكرا�صي يف اجلامعة متنع من دخول عدد اأكرب من 

ال�صباب يف مهنة التمري�ض، اإىل جانب عوامل اأخرى مثل اأن رواتب التمري�ض تختلف يف احلكومة عنها يف الطب اخلا�صـ وكذلك احلاجة امللحة لتطوير ومراجعة قانون التمري�ض ليواكب 

امل�صتجدات والتطورات احلالية يف مهنتي التمري�ض القبالة.

د. جميلة خميمر

حمرر ال�شوؤون املحلية:

فتح  ب�شرورة  احلكومي  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ط�لب 

برامج متري�س تخ�ش�شية لهم للدرا�شة.

الع�ملي  ب�ليوم  الحتف�ل  ه�م�س  على  لـ»الأي�م«،  ت�شريح�ت  يف  وق�لوا 

للتمري�س، اإن اململكة بح�جة م��شة لفتح برامج متري�س يف التخ�ش�ش�ت الآتية: 

القلب والقب�لة والعن�ية املركزة ومتري�س الطوارئ و�شحة املجتمع والتمري�س 

النف�شي؛ كونه� تخ�ش�ش�ت ك�نت موجودة �ش�بًق� يف كلية العلوم ال�شحية، ومت 

اإغالقه� دون افتت�حه� جمدًدا رغم احل�جة اإليه�.

احل��شلني  للممر�شني  التج�شريي  البك�لوريو�س  برن�مج  بفتح  ط�لبوا  كم� 

يف  الراغبني  املمر�ش�ت  حل�شر  املخت�شة  اجله�ت  داعني  متري�س،  دبلوم  على 

ابتع�ثهم لربامج التمري�س التخ�ش�شية؛ للمزيد من التطوير يف القط�ع ال�شحي 

يف البحرين.

يف ذات ال�شي�ق، عرّب عدد من املمر�ش�ت يف القط�ع احلكومي يف جل�شة مع 

لن عدم ذكر اأ�شم�ئهن- عن عدد من الهموم يف القط�ع التمري�س يف  »الأي�م« -ف�شّ

القط�ع احلكومي، نوجزه� يف الآتي:

- �شغط العمل وقلة اأي�م الإج�زات.

- عدد املر�شى غري املحدود لكل ممر�س يف بع�س الأق�ش�م، ك�لأورام والكلى 

والطوارئ والقلب.

- ف�ئ�س الإج�زات ال�شنوية.

- قلة احلوافز والرتقي�ت.

- اإيق�ف وتقليل ال�ش�ع�ت الإ�ش�فية )الأوفر ت�مي(.

- عدم التقدير من قبل امل�شووؤلني واإلق�ء اللوم دائًم� على التمري�س.

و�شعف  املمر�شني  اأمور  مت�بعة  يف  البحرينية  التمري�س  جمعية  بطء   -

دوره� ح�لًي� رغم متثيله� اآلف املمر�شني البحرينيني.

- عدم �شرف الدرج�ت ب�إن�ش�ف من قبل م�شوؤويل التمري�س.

- عدم �شرف الدرجتني ال�شتثن�ئيتني ملجموعة كبرية من املمر�ش�ت الع�مالت 

�شمن فريق البحرين يف مراكز كورون�.

ممّر�سون يف القطاع العام:

نطالب بفتح 

»الربامج التخ�س�سية«.. وهذه همومنا

ممّر�سات يف القطاع اخلا�ض: رواتبنا �سعيفة ل تتجاوز 450 ديناًرا

مبنا�سبة اليوم العاملي للتمري�ض

وزارة ال�سحة توؤكد اأهمية ال�ستثمار يف قطاع التمري�ض لتطوير اخلدمات ال�سحية

خديجة العرادي:

اإن  اخل��س  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ق�ل 

رواتبهم �شعيفة، واإنهم ي�أملون يف احل�شول على وظ�ئف يف القط�ع 

احلكومي.

واأف�د املمر�شون اأن رواتبهم ترتاوح بني 400 اإىل 450 دين�ًرا، 

واأنهم ل يح�شلون على زي�دات �شنوية.

دين�ًرا،   450 راتب  على  حت�شل  اأنه�  املمر�ش�ت  اإحدى  وذكرت 

دين�ًرا   650 من  تبداأ  احلكومي  القط�ع  يف  املمر�ش�ت  رواتب  بينم� 

على الدرجة التخ�ش�شية الث�لثة، كم� تتج�وز الألف دين�ر للقدامى.

اإىل  البحرين  مملكة  حتتفل 

الث�ين  يف  الع�مل  دول  ج�نب 

بيوم  ع�م  كل  من  م�يو  من  ع�شر 

يهدف  اإذ  الع�ملي،  التمري�س 

اجلهود  اإبراز  اإىل  اليوم  هذا 

النبيلة  واملب�درات  والإ�شه�م�ت 

التمري�س  طواقم  به�  تقوم  التي 

واأفراد  املر�شى  جميع  خدمة  يف 

حتقيق  اإط�ر  يف  ك�فة،  املجتمع 

اأهداف التغطية ال�شحية ال�ش�ملة.

ب�ليوم  الحتف�ل  وي�أتي 

الع�م  لهذا  للتمري�س  الع�ملي 

 - للقي�دة  )�شوت  �شع�ر  حتت 

واحرتام  التمري�س  يف  ال�شتثم�ر 

الع�ملية(  ال�شحة  لت�أمني  احلقوق 

والرع�ية  الهتم�م  مدى  ليج�شد 

التي يحظى به� الك�در التمري�شي 

به  يقوم  الذي  املهم  والدور 

الرع�ية  توفري  على  العمل  جت�ه 

خالل  من  للجميع،  التمري�شية 

جهودهم املبذولة يف �شبيل تطوير 

خدم�ت  وكف�ءة  جودة  وحت�شني 

وكذلك  املقدمة،  ال�شحية  الرع�ية 

تطوير  يف  ومب�دراتهم  اإجن�زاتهم 

من  الرغم  على  التمري�س  مهنة 

التي  وال�شعوب�ت  التحدي�ت 

تواجههم.

الع�م  هذا  الهتم�م  يربز  كم� 

التمري�س  قط�ع  يف  ب�ل�شتثم�ر 

القوى  قدرات  وتعزيز  لبن�ء 

الع�ملة املوؤهلة يف جم�ل التمري�س 

وحم�ية حقوقهم لتحقيق الرتق�ء 

ب�لأنظمة ال�شحية لت�شهم بف�علية 

احل�لية،  الحتي�ج�ت  تلبية  يف 

لالأفراد  امل�شتقبلية  وكذلك 

على  ت�أكيًدا  وذلك  واملجتمع�ت، 

لهذه  واأهداف  اأهمية و�شع خطط 

جزًءا  بو�شفه�  الع�ملة  القوى 

اخلطط  من  يتجزاأ  ل  اأ�ش��شًي� 

وذلك  ال�شحية،  وال�شرتاتيجي�ت 

لدوره� احليوي يف تعزيز �شحة 

الأمرا�س  من  ووق�يتهم  الأفراد 

الرع�ية  �شبل  وتقدمي  وخم�طره�، 

والعالجية  الوق�ئية  ال�شحية 

واملالئمة  ال�ش�ملة  والت�أهيلية 

مبختلف م�شتوي�ته�.

لإبراز  ال�شعي  �شوء  ويف 

الأول  الداعم  والدور  الإجن�زات 

الذي تقوم به الطواقم التمري�شية 

�شبيل  يف  ال�شحي  القط�ع  يف 

تقدمي كل اجلهود املخل�شة ل�ش�لح 

برزت  فقد  واملقيمني،  املواطنني 

واملمر�ش�ت  املمر�شني  عط�ءات 

الوطن  هذا  خلدمة  الوقوف  يف 

الغ�يل، اإىل ج�نب �شفوف الأطب�ء 

من اأجل تعزيز امل�ش�ركة والإ�شه�م 

يف خدمة القط�ع ال�شحي ب�ململكة 

فريو�س  جل�ئحة  والت�شدي 

الأزمة  هذه  ومك�فحة  كورون� 

به�  مرت  التي  الع�ملية  ال�شحية 

العديد من دول الع�مل، و�شولً اإىل 

عودة احلي�ة لطبيعته�.

وزارة  اأكدت  املن��شبة،  وبهذه 

ال�شحة اأهمية دعم عط�ء املمر�شني 

الفر�س  وتوفري  واملمر�ش�ت 

وامل�شتجدات  التطورات  ملواكبة 

التدريب  وت�شجيع  العلمية 

اجلديدة  وامله�رات  والتخ�ش�ش�ت 

يف جم�لت التمري�س، وال�شتثم�ر 

بدوره  يقوم  الذي  القط�ع  هذا  يف 

والتطوير  الرتق�ء  حتقيق  يف 

ب�خلدم�ت ال�شحية يف اململكة.
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ب�سبب ال�ستقرار الوظيفي واملرتبات اجليدة.. رئي�سة »التمري�ض البحرينية« لـ»الأيام«: 

ل »عزوف« عن مهنة التمري�ض.. وت�ساعف املقبولني يف جامعة البحرين

ن�ش�أة  منذ  اأنه  جميلة  الدكتورة  وذكرت 

وكبري  دائًم�  متوا�شل  عليه�  والإقب�ل  الكلية 

البحرينيني،  الع�مة من  الث�نوية  من خريجي 

وازدادت الأعداد من 20 خريًج� لت�شل اليوم 

�شنوًي�،  وخريجة  خريج   200 اإىل   150 اإىل 

الأيرلندية  اجل�معة  خلريجي  ب�لإ�ش�فة 

من  الع�م  التمري�س  بك�لوريو�س  لربن�مج 

ذلك  ومع  وخريجة،  خريًج�   120 اإىل   100

ل  التمري�س  قط�ع  يف  البحرنة  ن�شبة  ف�إن 

غري  املمر�ش�ت  ن�شبة  حني  يف   %26 تتعدى 

اأعداد  اإجم�يل  البحريني�ت ت�شل اىل 74% من 

ويعود  البحرين،  يف  واملمر�شني  املمر�ش�ت 

التي  املهنة  طبيعة  منه�  اأ�شب�ب  عدة  اإىل  ذلك 

تتطلب جهًدا وعمالً متوا�شالً ونوب�ت خمتلفة، 

اأّثر  الذي  الختي�ري  التق�عد  هو  اآخر  و�شبب 

وجعل  خ��شة،  التمري�س  قط�ع  على  جًدا 

�شّبب  م�  املهنة،  يرتكون  اخلربة  اأ�شح�ب 

فجوة كبرية زادت مع دخول ج�ئحة كورون� 

البحرين وازدي�د احل�جة للكوادر املتخ�ش�شة 

والتوليد  والقب�لة  الق�شوى  العن�ية  يف 

فقط   %2.9 الق�بالت  ن�شبة  بلغت  اإذ  ب�لذات، 

ن�شبة  وهي  التمري�شية،  الكوادر  جمموع  من 

يزيد  تعداده  البحرين  مثل  بلد  يف  جًدا  قليلة 

العدد  اإذ  تقريًب�،  ن�شمة  ون�شف  مليون  على 

وح�شب  فقط،  ق�بلة   150 للق�بالت  احل�يل 

منظمة ال�شحة الع�ملية هذا العدد يخدم ن�شمة 

.25000

اإقب�ًل  هن�ك  اأن  جميلة  الدكتورة  واأكدت 

من  التمري�س  تخ�ش�س  درا�شة  على  كبرًيا 

قبل الطالب، والذي يق�بله وجود نق�س �شديد 

اإىل  م�شرية  الع�ملة،  التمري�شية  الكوادر  يف 

والتي  املطلوبة  املهن  من  التمري�س  مهنة  اأن 

حتظى ب�إقب�ل كبري من قبل الطلبة؛ مل� تتمتع به 

من مزاي� ولكون عوائده� كبرية واأن امل�شتقبل 

خالله�  ومن  للتوظيف،  م�شمون  املهني 

ي�شتطيع الط�لب تطوير نف�شه واحل�شول على 

�شه�دات تخ�ش�شية علي�، اإىل ج�نب ال�شتقرار 

الوظيفي امل�شمون واملدخول اجليد على املدى 

الطويل.

واأكدت وجود توجه كبري من قبل ال�شب�ب 

وق�لت  الفرتة،  هذه  يف  التمري�س  لدرا�شة 

كبرية  التمري�س  طلبة  قبول  معدلت  اإن 

ثالثة  اإىل  ت�شل  بحيث  البحرين،  ج�معة  يف 

اأ�شع�ف الكرا�شي املوجودة يف اجل�معة.

لدرا�شة  املقبولني  الطلبة  عدد  اإن  وق�لت 

التمري�س يف ج�معة البحرين لهذا الع�م بلغ 

200 ط�لب.

احل�يل  الوقت  يف  املطلوب  اأن  وذكرت 

املواطنني  جميع  لتغطية  ق�بلة   1700

واملقيمني وتقدمي الرع�ية ال�شحية ال�شرورية 

لالأم والطفل التي تقدمه� الق�بلة، اأم� ب�لن�شبة 

مثل  التمري�س،  يف  الأخرى  للتخ�ش�ش�ت 

متري�س العن�ية الق�شوى والأطف�ل وال�شحة 

فكله�  وال�شكر،  الكلى  واأمرا�س  النف�شية 

نق�س  ب�شبب  ح�لًي�  ن�درة  مهمة  تخ�ش�ش�ت 

الربامج  وجود  وعدم  التمري�شية  الكوادر 

التدريبية يف مملكة البحرين.

وفيم� يتعلق ب�لتحدي�ت التي تواجه مهنة 

التمري�س والقب�لة، بّينت الدكتورة جميلة اأنه� 

ازدادت مع حمدودية مواقع التدريب وازدي�د 

اأعداد الطلبة، واحل�جة تتطلب م�ش�ركة القط�ع 

تخ�ش�ش�ت  تطرح  متري�س  بكلي�ت  اخل��س 

خمتلفة ومعتمدة.

الوطنية  ال�شرتاتيجية  عن  وحتدثت 

البحرين،  مملكة  يف  والقب�لة  للتمري�س 

الكوادر  لنق�س  احل�يل  الو�شع  يف   � خ�شو�شً

التمري�شية، فنحن بح�جة اإىل م�ش�ركة جميع 

الع�يل  والتعليم  ب�لتعليم  املعنية  الأطراف 

والتمويل  والت�شريع�ت  والقت�ش�د  وال�شحة 

ق�شرية  خطة  و�شع  يف  واملت�بعة  والإدارة 

املدى، واأخرى طويلة املدى، ملع�جلة التحدي�ت 

والقب�لة، ونحن يف  التمري�س  ملهنتي  الق�ئمة 

اجلميع  ن�ش�رك  البحرينية  التمري�س  جمعية 

للتطوير  على  للعمل  وندعو  امل�شوؤولية،  يف 

والقب�لة  التمري�س  مهنتي  يف  والتجديد 

املدرو�شة  وال�شرتاتيجي�ت  اخلطط  بو�شع 

� اأن هدفن� ال�ش��شي  وتعميم نت�ئجه�، خ�شو�شً

التمري�س  مهنتي  م�شتوى  ورفع  تطوير 

والقب�لة يف التعليم والتدريب والبحث العلمي 

اجله�ت  مع  ب�لتع�ون  والقوانني  والنظمة 

واملجل�س  ال�شحة  كوزارة  الخت�ش��س،  ذات 

الأعلى لل�شحة والهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ووزارة  العمل  ووزارة  ال�شحية  واخلدم�ت 

الرتبية والتعليم، واجل�مع�ت املتخ�ش�شة يف 

مملكة  يف  والقب�لة  التمري�س  وتدريب  تعليم 

البحرين.

هي  املوؤهلة«  »املمر�شة  اأن  واأو�شحت 

خريجة برن�مج بك�لوريو�س ملدة اأربع �شنوات 

الأحي�ء  يف  مقررات  ت�شمل  مواد  فيه  تدر�س 

ومتري�س  الإكلينيكي  الفح�س  و  الوظيفية 

واملجتمع  املراأة  و�شحة  والأطف�ل  الب�لغني 

والإدارة  العلمي  والبحث  النف�شية  وال�شحة 

والرع�ية التمري�شية يف جميع التخ�ش�ش�ت، 

الرباهني  على  مبني  �ش�مل  لمتح�ن  وتخ�شع 

ذلك  وبعد  ع�مة،  ممر�شة  لت�شبح  العلمية 

ميكن له� اأن تدر�س ملدة �شنة دبلوًم� ع�لًي� يف 

اأي تخ�ش�س تخت�ره.

موؤهلة  ممر�شة  هي  »الق�بلة«  اأن  وبّينت 

من  اأكرث  خربة  له�  البك�لوريو�س  بدرجة 

دبلوًم�  تدر�س  بعده�  �شنوات،  ثالث  اإىل  �شنة 

ون�شف  �شنة  ملدة  والتوليد  القب�لة  يف  ع�لًي� 

والتدريب  تعليمي  لربن�مج  وتخ�شع  تقريًب�، 

احل�مل  ب�لأم  العن�ية  يف  ومركز  املتخ�ش�س 

بعملية  والقي�م  الولدة،  اىل  احلمل  بداية  من 

ب�لأم  والعن�ية  الطبيعية  للولدة  التوليد 

�، حتى ميكنه� العمل  والطفل بعد الولدة اأي�شً

الرع�ية  خدم�ت  وتقدمي  اأكرث  ب��شتقاللية 

للمراأة.

ب�أنه�  تفتخر  البحرين  مملكة  اأن  واأكدت 

مهنتي  ت�أ�شي�س  يف  العربية  الدول  اأوىل  من 

الأربعين�ت،  بداية  منذ  والقب�لة  التمري�س 

وتخرج الأ�شت�ذة الف��شلة ع�ئ�شة الزي�ين من 

بغداد اأول ممر�شة بحرينية، ومن ثم ت�أ�شي�س 

مدر�شة التمري�س الأوىل يف بداية اخلم�شين�ت 

دخول  وبداأ  الت�جر،  اأميمة  الأ�شت�ذة  يد  على 

ثم  ومن  التمري�س  مهنة  يف  البحرينية  املراأة 

القب�لة.

بعد  البحرين  مملكة  »تطورت  وت�بعت 

اكت�ش�ف النفط وتطور التعليم، ومت اإن�ش�ء اأول 

الكلية  وك�نت   1976 ال�شحية  للعلوم  كلية 

الأوىل يف اخلليج العربي، اإذ يق�شده� الطلبة 

من عم�ن وال�شعودية وقطر والكويت لدرا�شة 

التمري�س والعلوم ال�شحية، واليوم اأ�شبحت 

والري��شية يف ج�معة  ال�شحية  العلوم  كلية 

البحرين، اإذ يدر�س فيه� برامج البك�لوريو�س 

يف التمري�س ودبلوم القب�لة ودبلوم متري�س 

لت�شمل  الربامج  وتطور  املجتمع  �شحة 

م�ج�شتري يف علوم التمري�س«.

و»الأيـــرلـــنـــديـــة« الــبــحــريــن  جــامــعــة  مـــن  �ــســنــوًيــا  ــ�ــض  ــمــري ــت ال يف  جــامــعــي  خـــّريـــج   300

خديجة العرادي:

اأكدت رئي�صة جمعية التمري�ض البحرينية الدكتورة جميلة خميمر »اأن مهنتي التمري�ض والقبالة ت�صهدان اإقباالً كبريًا من قبل ال�صباب البحريني، وذلك نظًرا ملا ت�صكله من فر�صة مهمة 

وجاذبة خلريجي الثانوية العامة، لتوافر ال�صواغر بها وحاجة �صوق العمل الدائمة ل�صخ املزيد من الدماء اجلديدة ل�صد ال�صواغر املتوافرة«.

واأ�صارت يف ت�صريح خا�ض لـ»االأيام«، بالتزامن مع اليوم العاملي للتمري�ض الذي ي�صادف اليوم 12 مايو، اإىل اأن البحرين �صهدت نقلة نوعية يف م�صتويات اخلدمات ال�صحية بتطور 

اأظهرت للجميع دور التمري�ض  مهنتي التمري�ض والقبالة ما ي�صاهي امل�صتوى العاملي يف التمري�ض والقبالة وخدمات �صحة املواطنني واملقيمني، و�صهد على ذلك جائحة كورونا وما 

االأ�صا�صي يف تنظيم وتخطيط خدمات متري�صية، وهناك اإقبال كبري جًدا على الت�صجيل لربنامج بكالوريو�ض التمري�ض، اإال اأن حمدودية الكرا�صي يف اجلامعة متنع من دخول عدد اأكرب من 

ال�صباب يف مهنة التمري�ض، اإىل جانب عوامل اأخرى مثل اأن رواتب التمري�ض تختلف يف احلكومة عنها يف الطب اخلا�صـ وكذلك احلاجة امللحة لتطوير ومراجعة قانون التمري�ض ليواكب 

امل�صتجدات والتطورات احلالية يف مهنتي التمري�ض القبالة.

د. جميلة خميمر

حمرر ال�شوؤون املحلية:

فتح  ب�شرورة  احلكومي  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ط�لب 

برامج متري�س تخ�ش�شية لهم للدرا�شة.

الع�ملي  ب�ليوم  الحتف�ل  ه�م�س  على  لـ»الأي�م«،  ت�شريح�ت  يف  وق�لوا 

للتمري�س، اإن اململكة بح�جة م��شة لفتح برامج متري�س يف التخ�ش�ش�ت الآتية: 

القلب والقب�لة والعن�ية املركزة ومتري�س الطوارئ و�شحة املجتمع والتمري�س 

النف�شي؛ كونه� تخ�ش�ش�ت ك�نت موجودة �ش�بًق� يف كلية العلوم ال�شحية، ومت 

اإغالقه� دون افتت�حه� جمدًدا رغم احل�جة اإليه�.

احل��شلني  للممر�شني  التج�شريي  البك�لوريو�س  برن�مج  بفتح  ط�لبوا  كم� 

يف  الراغبني  املمر�ش�ت  حل�شر  املخت�شة  اجله�ت  داعني  متري�س،  دبلوم  على 

ابتع�ثهم لربامج التمري�س التخ�ش�شية؛ للمزيد من التطوير يف القط�ع ال�شحي 

يف البحرين.

يف ذات ال�شي�ق، عرّب عدد من املمر�ش�ت يف القط�ع احلكومي يف جل�شة مع 

لن عدم ذكر اأ�شم�ئهن- عن عدد من الهموم يف القط�ع التمري�س يف  »الأي�م« -ف�شّ

القط�ع احلكومي، نوجزه� يف الآتي:

- �شغط العمل وقلة اأي�م الإج�زات.

- عدد املر�شى غري املحدود لكل ممر�س يف بع�س الأق�ش�م، ك�لأورام والكلى 

والطوارئ والقلب.

- ف�ئ�س الإج�زات ال�شنوية.

- قلة احلوافز والرتقي�ت.

- اإيق�ف وتقليل ال�ش�ع�ت الإ�ش�فية )الأوفر ت�مي(.

- عدم التقدير من قبل امل�شووؤلني واإلق�ء اللوم دائًم� على التمري�س.

و�شعف  املمر�شني  اأمور  مت�بعة  يف  البحرينية  التمري�س  جمعية  بطء   -

دوره� ح�لًي� رغم متثيله� اآلف املمر�شني البحرينيني.

- عدم �شرف الدرج�ت ب�إن�ش�ف من قبل م�شوؤويل التمري�س.

- عدم �شرف الدرجتني ال�شتثن�ئيتني ملجموعة كبرية من املمر�ش�ت الع�مالت 

�شمن فريق البحرين يف مراكز كورون�.

ممّر�سون يف القطاع العام:

نطالب بفتح 

»الربامج التخ�س�سية«.. وهذه همومنا

ممّر�سات يف القطاع اخلا�ض: رواتبنا �سعيفة ل تتجاوز 450 ديناًرا

مبنا�سبة اليوم العاملي للتمري�ض

وزارة ال�سحة توؤكد اأهمية ال�ستثمار يف قطاع التمري�ض لتطوير اخلدمات ال�سحية

خديجة العرادي:

اإن  اخل��س  القط�ع  يف  واملمر�ش�ت  املمر�شني  من  عدد  ق�ل 

رواتبهم �شعيفة، واإنهم ي�أملون يف احل�شول على وظ�ئف يف القط�ع 

احلكومي.

واأف�د املمر�شون اأن رواتبهم ترتاوح بني 400 اإىل 450 دين�ًرا، 

واأنهم ل يح�شلون على زي�دات �شنوية.

دين�ًرا،   450 راتب  على  حت�شل  اأنه�  املمر�ش�ت  اإحدى  وذكرت 

دين�ًرا   650 من  تبداأ  احلكومي  القط�ع  يف  املمر�ش�ت  رواتب  بينم� 

على الدرجة التخ�ش�شية الث�لثة، كم� تتج�وز الألف دين�ر للقدامى.

اإىل  البحرين  مملكة  حتتفل 

الث�ين  يف  الع�مل  دول  ج�نب 

بيوم  ع�م  كل  من  م�يو  من  ع�شر 

يهدف  اإذ  الع�ملي،  التمري�س 

اجلهود  اإبراز  اإىل  اليوم  هذا 

النبيلة  واملب�درات  والإ�شه�م�ت 

التمري�س  طواقم  به�  تقوم  التي 

واأفراد  املر�شى  جميع  خدمة  يف 

حتقيق  اإط�ر  يف  ك�فة،  املجتمع 

اأهداف التغطية ال�شحية ال�ش�ملة.

ب�ليوم  الحتف�ل  وي�أتي 

الع�م  لهذا  للتمري�س  الع�ملي 

 - للقي�دة  )�شوت  �شع�ر  حتت 

واحرتام  التمري�س  يف  ال�شتثم�ر 

الع�ملية(  ال�شحة  لت�أمني  احلقوق 

والرع�ية  الهتم�م  مدى  ليج�شد 

التي يحظى به� الك�در التمري�شي 

به  يقوم  الذي  املهم  والدور 

الرع�ية  توفري  على  العمل  جت�ه 

خالل  من  للجميع،  التمري�شية 

جهودهم املبذولة يف �شبيل تطوير 

خدم�ت  وكف�ءة  جودة  وحت�شني 

وكذلك  املقدمة،  ال�شحية  الرع�ية 

تطوير  يف  ومب�دراتهم  اإجن�زاتهم 

من  الرغم  على  التمري�س  مهنة 

التي  وال�شعوب�ت  التحدي�ت 

تواجههم.

الع�م  هذا  الهتم�م  يربز  كم� 

التمري�س  قط�ع  يف  ب�ل�شتثم�ر 

القوى  قدرات  وتعزيز  لبن�ء 

الع�ملة املوؤهلة يف جم�ل التمري�س 

وحم�ية حقوقهم لتحقيق الرتق�ء 

ب�لأنظمة ال�شحية لت�شهم بف�علية 

احل�لية،  الحتي�ج�ت  تلبية  يف 

لالأفراد  امل�شتقبلية  وكذلك 

على  ت�أكيًدا  وذلك  واملجتمع�ت، 

لهذه  واأهداف  اأهمية و�شع خطط 

جزًءا  بو�شفه�  الع�ملة  القوى 

اخلطط  من  يتجزاأ  ل  اأ�ش��شًي� 

وذلك  ال�شحية،  وال�شرتاتيجي�ت 

لدوره� احليوي يف تعزيز �شحة 

الأمرا�س  من  ووق�يتهم  الأفراد 

الرع�ية  �شبل  وتقدمي  وخم�طره�، 

والعالجية  الوق�ئية  ال�شحية 

واملالئمة  ال�ش�ملة  والت�أهيلية 

مبختلف م�شتوي�ته�.

لإبراز  ال�شعي  �شوء  ويف 

الأول  الداعم  والدور  الإجن�زات 

الذي تقوم به الطواقم التمري�شية 

�شبيل  يف  ال�شحي  القط�ع  يف 

تقدمي كل اجلهود املخل�شة ل�ش�لح 

برزت  فقد  واملقيمني،  املواطنني 

واملمر�ش�ت  املمر�شني  عط�ءات 

الوطن  هذا  خلدمة  الوقوف  يف 

الغ�يل، اإىل ج�نب �شفوف الأطب�ء 

من اأجل تعزيز امل�ش�ركة والإ�شه�م 

يف خدمة القط�ع ال�شحي ب�ململكة 

فريو�س  جل�ئحة  والت�شدي 

الأزمة  هذه  ومك�فحة  كورون� 

به�  مرت  التي  الع�ملية  ال�شحية 

العديد من دول الع�مل، و�شولً اإىل 

عودة احلي�ة لطبيعته�.

وزارة  اأكدت  املن��شبة،  وبهذه 

ال�شحة اأهمية دعم عط�ء املمر�شني 

الفر�س  وتوفري  واملمر�ش�ت 

وامل�شتجدات  التطورات  ملواكبة 

التدريب  وت�شجيع  العلمية 

اجلديدة  وامله�رات  والتخ�ش�ش�ت 

يف جم�لت التمري�س، وال�شتثم�ر 

بدوره  يقوم  الذي  القط�ع  هذا  يف 

والتطوير  الرتق�ء  حتقيق  يف 

ب�خلدم�ت ال�شحية يف اململكة.
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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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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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 انطالق مؤتمر البحرين الدولي األول 
لمرض نقص المناعة المكتسبة 22 سبتمبر

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة، يق��ام اليوم 
الخميس المؤتمر الصحفي الخاص 
األول  الدول��ي  البحري��ن  بمؤتم��ر 
لم��رض نقص المناعة المكتس��بة 
الذي سيعقد في المملكة يومي 22 

و23 سبتمبر القادم.
بفن��دق  أوال  قاع��ة  وس��تحتضن 
الخلي��ج ف��ي العاش��رة والنصف من 
صباح اليوم المؤتمر الصحفي الذي 
سيش��هد الكشف عن كافة تفاصيل 

المؤتمر الدولي.
وس��تتحدث في المؤتم��ر الصحفي 
رئيس��ة اللجنة المنظم��ة للمؤتمر 
الدكتورة جميلة السلمان وعدد من 
مس��ؤولي الوزارة واللجنة المنظمة 
المنظم��ة  الش��ركة  إل��ى  إضاف��ة 

للمؤتمر وهي ش��ركة أديوكيش��ن 
بالس ممثلة بالمدير العام د. أمين 

عبداهلل.
اللجنة المنظم��ة الدعوة  ووجه��ت 

اإلع��الم  وس��ائل  ممثل��ي  لكاف��ة 
اإلع��الم  ش��ؤون  ووزارة  المحلي��ة 
وممثلي مواقع التواصل االجتماعي 

لحضور المؤتمر الصحفي.

وأك��د د. أمين أن اللجن��ة المنظمة 
التحضي��رات  كاف��ة  م��ن  انته��ت 
الخاصة بالمؤتمر الصحفي، مشيرًا 
إلى أن اللجن��ة حريصة على تقديم 
كاف��ة المعلومات لممثلي وس��ائل 

االعالم في المؤتمر.
وأش��ار إل��ى أن المؤتم��ر الصحفي 
سيش��هد الكشف عن كافة تفاصيل 
المؤتمر الدولي األول لمرض نقص 
المناعة المكتس��بة »اإليدز«، حيث 
يعتب��ر المؤتمر هو األول من نوعه 
وم��ن المؤكد أن يش��هد مش��اركة 
واس��عة خصوصًا أن اللجنة حرصت 
عل��ى اختيار أفضل الك��وادر الطبية 
المؤتم��ر،  ف��ي  لتك��ون مش��اركة 
موجهًا الدعوة لكافة وسائل اإلعالم 

لحضور المؤتمر.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

وزيرة الصحة تبحث تعزيز 
التعاون مع السفير الجزائري

اس��تقبلت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح، ف��ي مكتبها 
بال��وزارة أمس، الس��فير الجزائري لدى مملك��ة البحرين 

عبدالحميد خوجة.
ورحب��ت الوزيرة بالس��فير الجزائري، مش��يدًة بالعالقات 
الطيب��ة الت��ي تربط بين البلدين وبمس��توى التنس��يق 

والتعاون، متمنيًة له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
من جانبه، أشاد السفير الجزائري بالعالقات الثنائية التي 
تربط بين البلدين، معربًا عن اعتزازه العميق بالروابط 
المش��تركة م��ع مملك��ة البحري��ن ف��ي ش��تى المجاالت 
ومشيدًا بالتطور واالزدهار الذي تعيشه المملكة في ظل 
قيادتها الحكيمة بكاف��ة القطاعات التنموية وعلى وجه 
الخصوص تطور القطاع الصحي بالمملكة؛ والذي يشهد 
كفاءة عالية في مستوى األداء. كما أشاد بتجربة مملكة 
البحري��ن الرائدة في مواجهة في��روس كورونا، الفتًا إلى 

أنها تجربة تستحق كل التقدير على مستوى العالم.
كما تم خالل اللقاء اس��تعراض ومناقش��ة أوجه التعاون 
والش��راكة بين البلدين، والتأكيد على التنس��يق لتطوير 
العالقات من خ��الل توقيع اتفاقي��ات التعاون ومذكرات 
التفاه��م بين البلدي��ن، وخصوصًا في مج��ال الصناعات 
الدوائية واألبحاث والدراس��ات العلمية الصحية، وبرنامج 
األطباء الزائري��ن في التخصصات الطبية النادرة، وتبادل 

الخبرات في الجانب الصحي.
وفي ختام الزيارة تقدمت الوزيرة بجزيل الشكر والتقدير 
للس��فير الجزائ��ري عل��ى الزي��ارة، متمني��ة المزي��د من 
التعاون مع الجمهورية الجزائرية في المجاالت الصحية، 
وأعربت عن تمنياتها للس��فير كل التوفيق والس��داد في 
مه��ام عمله، كما أعرب الس��فير الجزائري من جهته عن 
بالغ ش��كره وتقديره لوزيرة الصحة على حسن االستقبال 

والترحيب.

مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.(
القوائم المالية الموحدة في 31 مارس ٢٠٢٢

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

ص.ب 188٢ - المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري 48915
)مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

albaraka.com
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عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مازن مناع
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

شركاء في اإلنجاز

القائمة المرحلية المختصرة للتدفقات النقدية 
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

القائمة المرحلية المختصرة للتغيرات في الحقوق
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة( 

)مدققة()مراجعة(

٣1 مارس ٢٠٢٢
 ألف 

دوالر أمريكي 

٣1 ديسمبر ٢٠٢1
 ألف 

دوالر أمريكي 

الموجودات 

 5,9٢3,878  5,7٨4,46٢ نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1٠,996,٠7٢ 1٠,746,٨11ذمم مدينة 

 3,6٢3,315  ٢,596,٣٨1 التمويل بالمضاربة و المشاركة 

 ٢,٠18,8٠٠  ٢,٠5٠,٠7٢ إجارة منتهية بالتمليك 

 4,47٢,649  4,6٢5,٨٣5 إستثمارات

 539,96٠  514,٢٣9 عقارات و معدات 

 6٠7,5٠3  6٠4,554 موجودات أخرى 

 ٢8,18٢,177 ٢6,9٢٢,٣54مجموع الموجودات 

المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار و الحقوق

المطلوبات  

 7,7٢8,895  7,٢55,947 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 1,3٠3,793  ٨69,٠4٣ مبالغ  مستحقة لبنوك 

 ٢86,833  ٣٠6,٨٨1 تمويالت طويلة األجل

 1,٢٠5,1٢٢ 1,٢7٣,٣47مطلوبات أخرى 

 1٠,5٢4,643 9,7٠5,٢1٨مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 744,845  777,71٠ مؤسسات مالية

 14,854,56٢  14,٣54,7٠٢ مؤسسات غير مالية وأفراد

 15,599,4٠7  15,1٣٢,41٢ مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

الحقوق

 1,٢4٢,879  1,٢4٢,٨79 رأس المال 

 )15,655( )15,٢75(أسهم خزينة

 16,619  16,٢94 عالوة إصدار أسهم  

 196,539  194,٠51 احتياطات 

 57,4٠4  59,576 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 )94٠,7٢8( )1,٠٠9,545(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

 43٠,31٢  47٢,759 أرباح مبقاة

 987,37٠  96٠,7٣9 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

 4٠٠,٠٠٠  4٠٠,٠٠٠ رأس المال الدائم فئة 1

 1,387,37٠  1,٣6٠,7٣9 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم و حاملي الصكوك

 67٠,757  7٢٣,9٨5 حقوق غير مسيطرة 

 ٢,٠58,1٢7  ٢,٠٨4,7٢4مجموع الحقوق

 ٢8,18٢,177 ٢6,9٢٢,٣54مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار والحقوق

للثالثة أشهر المنتهية في

٣1 مارس ٣1٢٠٢1 مارس ٢٠٢٢

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

الدخل 

 3٢٠,183  ٣٣1,٨٣٣صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة 

 )٢64,937( )٢74,٢96(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

 87,693  96,747 حصة المجموعة كمضارب 

 )177,٢44( )177,549(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار )كمضارب و كرب 

المال( 
154,٢٨4    14٢,939 

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة 
في الميزانية

٢,1٠7 145

 51,789  96,7٢٨ صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية  

 47,134  45,49٠ دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 )5,185( ٣6,671  دخل / )خسارة( تشغيلي آخر

 ٣٣5,٢  ٢٨٠36,8٢٢ 

 )7,7٢1( )6,547(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

 ٢٢9,1٠1  ٣٢٨,7٣٣مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية

 71,938  7٠,1٠5 مصروفات الموظفين 

 19,483  1٣,٢99 استهالك وإطفاء 

 44,٢٢1  5٢,446 مصروفات تشغيلية أخرى 

 135,64٢  1٣5,٨5٠ مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / 
االضمحالل والضرائب

 19٢,٨٨٣  93,459 

 )٢7,5٢6( )٨4,5٨4(صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / االضمحالل

 65,933  1٠٨,٢99صافي الدخل قبل الضرائب

 )٢4,953( )٣6,599(الضرائب 

 4٠,98٠  71,7٠٠صافي الدخل للفترة 

العائد إلى: 

 ٢5,585  45,566    حقوق مساهمي الشركة األم 

 15,395  ٢6,1٣4    حقوق غير مسيطرة 

 71,7٠٠  4٠,98٠ 

 ٢.11  ٣.76النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

ألف دوالر أمريكي

 حقوق 
غير مسيطرة 

ألف دوالر أمريكي 

مجموع
الحقوق

ألف دوالر أمريكي 

 ٢,٠5٨,1٢7  67٠,757  1,٣٨7,٣7٠ الرصيد في ۱ يناير ٢٠٢٢

 55  -    55 صافي الحركة في أسهم الخزينة

 )5,٢٠٠( )٢,71٢( )٢,4٨٨(صافي الحركة في االحتياطات األخرى

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في 
 ٢,569  ٣97  ٢,17٢ القيم العادلة  

 )51,٨٢6( 16,991  )6٨,٨17(تحويل عمالت أجنبية 

 71,699  ٢6,1٣٣  45,566 صافي الدخل للفترة

)6,٢4٣(  )6,٢4٣(-أرباح أسهم الشركات التابعة 

)٣47(-)٣47(تخصيص الزكاة

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 
)9,1٢5()6,٣5٣()٢,77٢(للشركات التابعة

٢5,٠15 ٢5,٠15    -   صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

1,٣6٠,7٣97٢٣,9٨5٢,٠٨4,7٢4الرصيد في ٣1 مارس ٢٠٢٢

 ٢,٢٢٢,394  798,8٢5  1,4٢3,569 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢1

 )85( -    )85(الحركة في أسهم الخزينة

 4,٢73  ٢,774  1,499 صافي الحركة في االحتياطات األخرى

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في 
 )٢,433( )4٠5( )٢,٠٢8(القيم العادلة

 )1٠٠,786( )4٢,915( )57,871(تحويل عمالت أجنبية 

 4٠,98٠  15,395  ٢5,585 صافي الدخل للفترة

 )1,٠15( -    )1,٠15(تخصيص الزكاة

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 
 )6,5٠٠( )6,353( )147(للشركات التابعة

 )4٢( )4٢(-   صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

 ٢,156,786  767,٢79  1,389,5٠7 الرصيد في 31 مارس ٢٠٢1

٣1 مارس ٣1٢٠٢1 مارس ٢٠٢٢

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

 )815,117( 176,959 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 5٢٠,3٠9  )95,٨9٢(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة اإلستثمارية

 ٢٢4,٢41  ٢9,749 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )1٠٠,786( )51,٨٢6(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 )171,353( 5٨,99٠ صافي التغير في النقد وما في حكمه

 ٢,778,177  ٢,9٢9,757 النقد و ما في حكمه في 1 يناير

 ٢,6٠6,8٢4  ٢,9٨٨,747النقد و ما في حكمه في ٣1 مارس

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية المختصرة التي روجعت من قبل السادة برايس ووترهاوس كوبرز - البحرين.

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

 »دراسات« ينظم حلقة نقاشية
حول االبتكار لذوي االحتياجات الخاصة

االس��تراتيجية  للدراس��ات  البحري��ن  مرك��ز  نظ��م 
والدولية والطاقة »دراس��ات« أم��س، بالتعاون مع 
مؤسس��ة تيكون أوالم ميكرز »توم« حلقًة نقاشية، 
بحضور س��فير دولة إس��رائيل لدى مملكة البحرين 
إيت��ان نائيه، ومن الس��فارة األمريكي��ة في مملكة 
البحرين آبار س��يدو، كما ضمت حلقة النقاش عددًا 
م��ن المتخصصين للبح��ث في س��بل تعزيز قدرات 

ذوي االحتياجات الخاصة.
وف��ي هذا الص��دد، نوه المدي��ر التنفي��ذي للمركز 
حم��د العبداهلل، أن مملكة البحري��ن تولي اهتمامًا 
كبي��رًا بذوي االحتياجات الخاصة، لتحس��ين وتعزيز 
حماي��ة حقوقهم ودمجه��م كجزٍء أساس��ٍي ال يتجزأ 
م��ن المجتمع، الفتًا إل��ى أن المملكة تعتمد نهًجا 
يقوم على دعم ذوي االحتياجات الخاصة لتمكينهم 

وتدريبهم وتأهيلهم على األصعدة كافة.
وق��دم مؤس��س ورئيس مؤسس��ة »تيك��ون أوالم 
ميك��رز« جي��دي جيرنش��تاين نبذًة عن المؤسس��ة 
ودوره��ا العالم��ي ف��ي مس��اعدة ذوي االحتياجات 
الخاص��ة وتزويده��م بالحلول المبتك��رة، التي من 
شأنها تحسين نوعية حياتهم، وتشجيع الطلبة على 

التطوير واالبتكار لخدمة احتياجات ذوي االحتياجات 
الخاصة، وتحقيق التأثير اإليجابي على حياة الناس، 
ع��الوًة عل��ى تأس��يس ش��بكٍة م��ن المبدعين في 
مج��ال ابتكار الحلول للتغلب على المش��كالت التي 
يواجهه��ا أصحاب االحتياجات الخاصة. وقد ش��ارك 
في أعم��ال الحلقة النقاش��ية نخبة م��ن المعنيين 
في مملكة البحرين، به��دف تحديد التحديات التي 

تواجه هذه الفئة عالمًيا، تمهيدًا لتنظيم سلس��لة 
من الفعاليات خاصة بطلب��ة المدارس والجامعات 
والمهندس��ين والمبتكرين للمس��اهمة في اجتراح 
حل��وٍل إبداعي��ٍة لمواجهة تل��ك التحدي��ات عالميًا، 
ع��الوًة عل��ى تب��ادل الخب��رات والتعرف عل��ى أبرز 
الناش��طين في هذا المجال عالمًيا لالس��تفادة من 

خبراتهم.
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 انطالق مؤتمر البحرين الدولي األول 
لمرض نقص المناعة المكتسبة 22 سبتمبر

تحت رعاي��ة رئيس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة، يق��ام اليوم 
الخميس المؤتمر الصحفي الخاص 
األول  الدول��ي  البحري��ن  بمؤتم��ر 
لم��رض نقص المناعة المكتس��بة 
الذي سيعقد في المملكة يومي 22 

و23 سبتمبر القادم.
بفن��دق  أوال  قاع��ة  وس��تحتضن 
الخلي��ج ف��ي العاش��رة والنصف من 
صباح اليوم المؤتمر الصحفي الذي 
سيش��هد الكشف عن كافة تفاصيل 

المؤتمر الدولي.
وس��تتحدث في المؤتم��ر الصحفي 
رئيس��ة اللجنة المنظم��ة للمؤتمر 
الدكتورة جميلة السلمان وعدد من 
مس��ؤولي الوزارة واللجنة المنظمة 
المنظم��ة  الش��ركة  إل��ى  إضاف��ة 

للمؤتمر وهي ش��ركة أديوكيش��ن 
بالس ممثلة بالمدير العام د. أمين 

عبداهلل.
اللجنة المنظم��ة الدعوة  ووجه��ت 

اإلع��الم  وس��ائل  ممثل��ي  لكاف��ة 
اإلع��الم  ش��ؤون  ووزارة  المحلي��ة 
وممثلي مواقع التواصل االجتماعي 

لحضور المؤتمر الصحفي.

وأك��د د. أمين أن اللجن��ة المنظمة 
التحضي��رات  كاف��ة  م��ن  انته��ت 
الخاصة بالمؤتمر الصحفي، مشيرًا 
إلى أن اللجن��ة حريصة على تقديم 
كاف��ة المعلومات لممثلي وس��ائل 

االعالم في المؤتمر.
وأش��ار إل��ى أن المؤتم��ر الصحفي 
سيش��هد الكشف عن كافة تفاصيل 
المؤتمر الدولي األول لمرض نقص 
المناعة المكتس��بة »اإليدز«، حيث 
يعتب��ر المؤتمر هو األول من نوعه 
وم��ن المؤكد أن يش��هد مش��اركة 
واس��عة خصوصًا أن اللجنة حرصت 
عل��ى اختيار أفضل الك��وادر الطبية 
المؤتم��ر،  ف��ي  لتك��ون مش��اركة 
موجهًا الدعوة لكافة وسائل اإلعالم 

لحضور المؤتمر.

د. جميلة السلمان الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة

وزيرة الصحة تبحث تعزيز 
التعاون مع السفير الجزائري

اس��تقبلت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح، ف��ي مكتبها 
بال��وزارة أمس، الس��فير الجزائري لدى مملك��ة البحرين 

عبدالحميد خوجة.
ورحب��ت الوزيرة بالس��فير الجزائري، مش��يدًة بالعالقات 
الطيب��ة الت��ي تربط بين البلدين وبمس��توى التنس��يق 

والتعاون، متمنيًة له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
من جانبه، أشاد السفير الجزائري بالعالقات الثنائية التي 
تربط بين البلدين، معربًا عن اعتزازه العميق بالروابط 
المش��تركة م��ع مملك��ة البحري��ن ف��ي ش��تى المجاالت 
ومشيدًا بالتطور واالزدهار الذي تعيشه المملكة في ظل 
قيادتها الحكيمة بكاف��ة القطاعات التنموية وعلى وجه 
الخصوص تطور القطاع الصحي بالمملكة؛ والذي يشهد 
كفاءة عالية في مستوى األداء. كما أشاد بتجربة مملكة 
البحري��ن الرائدة في مواجهة في��روس كورونا، الفتًا إلى 

أنها تجربة تستحق كل التقدير على مستوى العالم.
كما تم خالل اللقاء اس��تعراض ومناقش��ة أوجه التعاون 
والش��راكة بين البلدين، والتأكيد على التنس��يق لتطوير 
العالقات من خ��الل توقيع اتفاقي��ات التعاون ومذكرات 
التفاه��م بين البلدي��ن، وخصوصًا في مج��ال الصناعات 
الدوائية واألبحاث والدراس��ات العلمية الصحية، وبرنامج 
األطباء الزائري��ن في التخصصات الطبية النادرة، وتبادل 

الخبرات في الجانب الصحي.
وفي ختام الزيارة تقدمت الوزيرة بجزيل الشكر والتقدير 
للس��فير الجزائ��ري عل��ى الزي��ارة، متمني��ة المزي��د من 
التعاون مع الجمهورية الجزائرية في المجاالت الصحية، 
وأعربت عن تمنياتها للس��فير كل التوفيق والس��داد في 
مه��ام عمله، كما أعرب الس��فير الجزائري من جهته عن 
بالغ ش��كره وتقديره لوزيرة الصحة على حسن االستقبال 

والترحيب.

مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.(
القوائم المالية الموحدة في 31 مارس ٢٠٢٢

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين

ص.ب 188٢ - المنامة، مملكة البحرين، سجل تجاري 48915
)مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

albaraka.com

فرعًا6٨٣بلدًا16قـــارات٣

عبدالله صالح كامل
رئيس مجلس اإلدارة

مازن مناع
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة

شركاء في اإلنجاز

القائمة المرحلية المختصرة للتدفقات النقدية 
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة(

القائمة المرحلية المختصرة للتغيرات في الحقوق
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس ٢٠٢٢ )مراجعة( 

)مدققة()مراجعة(

٣1 مارس ٢٠٢٢
 ألف 

دوالر أمريكي 

٣1 ديسمبر ٢٠٢1
 ألف 

دوالر أمريكي 

الموجودات 

 5,9٢3,878  5,7٨4,46٢ نقد وأرصدة لدى البنوك 

 1٠,996,٠7٢ 1٠,746,٨11ذمم مدينة 

 3,6٢3,315  ٢,596,٣٨1 التمويل بالمضاربة و المشاركة 

 ٢,٠18,8٠٠  ٢,٠5٠,٠7٢ إجارة منتهية بالتمليك 

 4,47٢,649  4,6٢5,٨٣5 إستثمارات

 539,96٠  514,٢٣9 عقارات و معدات 

 6٠7,5٠3  6٠4,554 موجودات أخرى 

 ٢8,18٢,177 ٢6,9٢٢,٣54مجموع الموجودات 

المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار و الحقوق

المطلوبات  

 7,7٢8,895  7,٢55,947 حسابات جارية للعمالء و حسابات أخرى 

 1,3٠3,793  ٨69,٠4٣ مبالغ  مستحقة لبنوك 

 ٢86,833  ٣٠6,٨٨1 تمويالت طويلة األجل

 1,٢٠5,1٢٢ 1,٢7٣,٣47مطلوبات أخرى 

 1٠,5٢4,643 9,7٠5,٢1٨مجموع المطلوبات 

حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

 744,845  777,71٠ مؤسسات مالية

 14,854,56٢  14,٣54,7٠٢ مؤسسات غير مالية وأفراد

 15,599,4٠7  15,1٣٢,41٢ مجموع حقوق حاملي حسابات اإلستثمار

الحقوق

 1,٢4٢,879  1,٢4٢,٨79 رأس المال 

 )15,655( )15,٢75(أسهم خزينة

 16,619  16,٢94 عالوة إصدار أسهم  

 196,539  194,٠51 احتياطات 

 57,4٠4  59,576 التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

 )94٠,7٢8( )1,٠٠9,545(احتياطي تحويل عمالت أجنبية 

 43٠,31٢  47٢,759 أرباح مبقاة

 987,37٠  96٠,7٣9 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

 4٠٠,٠٠٠  4٠٠,٠٠٠ رأس المال الدائم فئة 1

 1,387,37٠  1,٣6٠,7٣9 الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم و حاملي الصكوك

 67٠,757  7٢٣,9٨5 حقوق غير مسيطرة 

 ٢,٠58,1٢7  ٢,٠٨4,7٢4مجموع الحقوق

 ٢8,18٢,177 ٢6,9٢٢,٣54مجموع المطلوبات و حقوق حاملي حسابات اإلستثمار والحقوق

للثالثة أشهر المنتهية في

٣1 مارس ٣1٢٠٢1 مارس ٢٠٢٢

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

الدخل 

 3٢٠,183  ٣٣1,٨٣٣صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات مشتركة 

 )٢64,937( )٢74,٢96(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب

 87,693  96,747 حصة المجموعة كمضارب 

 )177,٢44( )177,549(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات اإلستثمار )كمضارب و كرب 

المال( 
154,٢٨4    14٢,939 

حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات اإلستثمار غير المدرجة 
في الميزانية

٢,1٠7 145

 51,789  96,7٢٨ صافي الدخل من عقود تمويل و إستثمارات ذاتية  

 47,134  45,49٠ دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 

 )5,185( ٣6,671  دخل / )خسارة( تشغيلي آخر

 ٣٣5,٢  ٢٨٠36,8٢٢ 

 )7,7٢1( )6,547(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

 ٢٢9,1٠1  ٣٢٨,7٣٣مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية

 71,938  7٠,1٠5 مصروفات الموظفين 

 19,483  1٣,٢99 استهالك وإطفاء 

 44,٢٢1  5٢,446 مصروفات تشغيلية أخرى 

 135,64٢  1٣5,٨5٠ مجموع المصروفات التشغيلية 

صافي الدخل للفترة قبل صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / 
االضمحالل والضرائب

 19٢,٨٨٣  93,459 

 )٢7,5٢6( )٨4,5٨4(صافي مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة / االضمحالل

 65,933  1٠٨,٢99صافي الدخل قبل الضرائب

 )٢4,953( )٣6,599(الضرائب 

 4٠,98٠  71,7٠٠صافي الدخل للفترة 

العائد إلى: 

 ٢5,585  45,566    حقوق مساهمي الشركة األم 

 15,395  ٢6,1٣4    حقوق غير مسيطرة 

 71,7٠٠  4٠,98٠ 

 ٢.11  ٣.76النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة 

األم وحاملي 
الصكوك

ألف دوالر أمريكي

 حقوق 
غير مسيطرة 

ألف دوالر أمريكي 

مجموع
الحقوق

ألف دوالر أمريكي 

 ٢,٠5٨,1٢7  67٠,757  1,٣٨7,٣7٠ الرصيد في ۱ يناير ٢٠٢٢

 55  -    55 صافي الحركة في أسهم الخزينة

 )5,٢٠٠( )٢,71٢( )٢,4٨٨(صافي الحركة في االحتياطات األخرى

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في 
 ٢,569  ٣97  ٢,17٢ القيم العادلة  

 )51,٨٢6( 16,991  )6٨,٨17(تحويل عمالت أجنبية 

 71,699  ٢6,1٣٣  45,566 صافي الدخل للفترة

)6,٢4٣(  )6,٢4٣(-أرباح أسهم الشركات التابعة 

)٣47(-)٣47(تخصيص الزكاة

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 
)9,1٢5()6,٣5٣()٢,77٢(للشركات التابعة

٢5,٠15 ٢5,٠15    -   صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

1,٣6٠,7٣97٢٣,9٨5٢,٠٨4,7٢4الرصيد في ٣1 مارس ٢٠٢٢

 ٢,٢٢٢,394  798,8٢5  1,4٢3,569 الرصيد في 1 يناير ٢٠٢1

 )85( -    )85(الحركة في أسهم الخزينة

 4,٢73  ٢,774  1,499 صافي الحركة في االحتياطات األخرى

صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في 
 )٢,433( )4٠5( )٢,٠٢8(القيم العادلة

 )1٠٠,786( )4٢,915( )57,871(تحويل عمالت أجنبية 

 4٠,98٠  15,395  ٢5,585 صافي الدخل للفترة

 )1,٠15( -    )1,٠15(تخصيص الزكاة

التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 
 )6,5٠٠( )6,353( )147(للشركات التابعة

 )4٢( )4٢(-   صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة

 ٢,156,786  767,٢79  1,389,5٠7 الرصيد في 31 مارس ٢٠٢1

٣1 مارس ٣1٢٠٢1 مارس ٢٠٢٢

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي 

 )815,117( 176,959 صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

 5٢٠,3٠9  )95,٨9٢(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة اإلستثمارية

 ٢٢4,٢41  ٢9,749 صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )1٠٠,786( )51,٨٢6(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

 )171,353( 5٨,99٠ صافي التغير في النقد وما في حكمه

 ٢,778,177  ٢,9٢9,757 النقد و ما في حكمه في 1 يناير

 ٢,6٠6,8٢4  ٢,9٨٨,747النقد و ما في حكمه في ٣1 مارس

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية المختصرة التي روجعت من قبل السادة برايس ووترهاوس كوبرز - البحرين.

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

 »دراسات« ينظم حلقة نقاشية
حول االبتكار لذوي االحتياجات الخاصة

االس��تراتيجية  للدراس��ات  البحري��ن  مرك��ز  نظ��م 
والدولية والطاقة »دراس��ات« أم��س، بالتعاون مع 
مؤسس��ة تيكون أوالم ميكرز »توم« حلقًة نقاشية، 
بحضور س��فير دولة إس��رائيل لدى مملكة البحرين 
إيت��ان نائيه، ومن الس��فارة األمريكي��ة في مملكة 
البحرين آبار س��يدو، كما ضمت حلقة النقاش عددًا 
م��ن المتخصصين للبح��ث في س��بل تعزيز قدرات 

ذوي االحتياجات الخاصة.
وف��ي هذا الص��دد، نوه المدي��ر التنفي��ذي للمركز 
حم��د العبداهلل، أن مملكة البحري��ن تولي اهتمامًا 
كبي��رًا بذوي االحتياجات الخاصة، لتحس��ين وتعزيز 
حماي��ة حقوقهم ودمجه��م كجزٍء أساس��ٍي ال يتجزأ 
م��ن المجتمع، الفتًا إل��ى أن المملكة تعتمد نهًجا 
يقوم على دعم ذوي االحتياجات الخاصة لتمكينهم 

وتدريبهم وتأهيلهم على األصعدة كافة.
وق��دم مؤس��س ورئيس مؤسس��ة »تيك��ون أوالم 
ميك��رز« جي��دي جيرنش��تاين نبذًة عن المؤسس��ة 
ودوره��ا العالم��ي ف��ي مس��اعدة ذوي االحتياجات 
الخاص��ة وتزويده��م بالحلول المبتك��رة، التي من 
شأنها تحسين نوعية حياتهم، وتشجيع الطلبة على 

التطوير واالبتكار لخدمة احتياجات ذوي االحتياجات 
الخاصة، وتحقيق التأثير اإليجابي على حياة الناس، 
ع��الوًة عل��ى تأس��يس ش��بكٍة م��ن المبدعين في 
مج��ال ابتكار الحلول للتغلب على المش��كالت التي 
يواجهه��ا أصحاب االحتياجات الخاصة. وقد ش��ارك 
في أعم��ال الحلقة النقاش��ية نخبة م��ن المعنيين 
في مملكة البحرين، به��دف تحديد التحديات التي 

تواجه هذه الفئة عالمًيا، تمهيدًا لتنظيم سلس��لة 
من الفعاليات خاصة بطلب��ة المدارس والجامعات 
والمهندس��ين والمبتكرين للمس��اهمة في اجتراح 
حل��وٍل إبداعي��ٍة لمواجهة تل��ك التحدي��ات عالميًا، 
ع��الوًة عل��ى تب��ادل الخب��رات والتعرف عل��ى أبرز 
الناش��طين في هذا المجال عالمًيا لالس��تفادة من 

خبراتهم.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/12/watan-20220512.pdf?1652330588
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1005161
https://alwatannews.net/article/1005178
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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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3 شواغر لوظيفة رئيس مدارس داخليًا وعبر »شواغر« الحكومي

»التربية«: بدء التطبيقات الشاملة األحد عن بعد

أكد المدير العام لش��ؤون المدارس بوزارة التربية 
والتعلي��م الدكت��ور محم��د مب��ارك، أن التطبيقات 
الش��املة للم��دارس التي تعد بمثاب��ة االمتحانات 
النهائي��ة وتعق��د عن بعد بش��كل مرك��زي لطلبة 
الصفوف التاس��ع حتى الثاني عش��ر، س��تبدأ األحد 
15 ماي��و الجاري، عبر راب��ط مخصص لفتح صفحة 
التطبيق وحل األسئلة وإرسالها ومن ثم بدء عملية 

التصحيح ورصد الدرجات والنتائج النهائية.
واستعدادًا لبدء التطبيقات، اجتمع مبارك، وبحضور 
وكيل ال��وزارة للسياس��ات واإلس��تراتيجيات واألداء 
نوال الخاط��ر، بجمي��ع مديري ومدي��رات المدارس 

الحكومية، والبالغ عددهم 210.
وتم خالل االجتماع، مناقش��ة وتوضي��ح آلية تنفيذ 
التطبيقات الش��املة عب��ر المنص��ة الرقمية، ودور 
المدرس��ة واللجان المختصة فيها في التواصل مع 
الجهات المركزية بالوزارة وكذلك مع الطلبة وأولياء 

األمور منذ اليوم األول لبدء التطبيقات الشاملة.
وقدم الش��كر لجميع منتس��بي المدارس الحكومية 
عل��ى م��ا حققوه م��ن عم��ل وإنج��از تكل��ل بمرور 
العام الدراس��ي بكل سهولة ويس��ر وبأقل قدر من 
المالحظ��ات والتحديات مقارنة باألعوام الس��ابقة، 
كم��ا ثم��ن دور مدي��ري ومدي��رات الم��دارس في 

وااللت��زام به��ا،  والسياس��ات  التعليم��ات  تنفي��ذ 
وحس��ن التواصل م��ع المجتمعات المدرس��ية، بما 
جع��ل الطلب��ة وأولياء األم��ور ش��ركاء حقيقيين في 
تس��يير اليوم الدراسي وحس��ن انتظامه على الوجه 

المطلوب.
وأش��اد بف��رق العمل م��ن اإلدارة العامة لش��ؤون 
الم��دارس والمناهج وف��رق الدعم اللوجس��تي وما 
قاموا ب��ه من جه��د كبير إلنج��اح العام الدراس��ي 

وضمان سالمته.
واس��تعرض المدير العام لش��ؤون المدارس، عددًا 
م��ن المالحظ��ات التي ت��م رصدها خ��الل المرحلة 
الس��ابقة، والت��ي رغ��م محدوديتها ف��إن التعامل 
معها يعتبر أساسيا لنجاح سير العملية التعليمية، 
مش��ددًا على ضرورة تالفيه��ا، كما قدم اإليضاحات 

الالزمة لمعالجتها.
كما أعلن، عن طرح مس��ابقة لجمي��ع الراغبين من 
مديري ومديرات الم��دارس للتنافس على عدد من 
الشواغر لوظيفة رئيس مدارس على الدرجة الثالثة 
التنفيذي��ة، مش��يًرا إلى أن هذه المرحلة ستش��هد 
طرح شاغرين عبر اإلعالن الداخلي، وشاغر ثالث عبر 
نظام ش��واغر الحكومي بالتنسيق مع جهاز الخدمة 
المدنية الستقطاب الكفاءات التعليمية التي تثبت 

قدرتها على قيادة المؤسسات المدرسية.
وأكد أن عملية التقييم س��تخضع إلى معايير دقيقة 
وصارمة، وأن االختيار النهائي سيكون وفق الكفاءة 
والق��درة، مبينًا أن ش��روط التقدم لهذه الش��واغر 
سيتم توضيحها مع اإلعالن المرتقب خالل األسبوع 
القادم على أقصى حد، مش��يرًا إلى أنه س��يتم طرح 
أكث��ر من 20 ش��اغرا لنفس الوظيف��ة القيادية في 

المرحلة القادمة.
بينما، قدمت الخاطر، ش��رحًا حول الخطوات اإلدارية 
والتقنية التي ستقوم بها المدارس الستالم روابط 
التطبيق��ات وإرس��الها إلى البري��د اإللكتروني لكل 

طالب بحسب المادة والمستوى الدراسي.
وأكدت على تقديم اإلرش��ادات والتعليمات الكافية 
للطلبة وأولي��اء األمور، وتقديم الدع��م الالزم لهم 
طوال فت��رة تقدي��م التطبيقات الش��املة، مؤكدة 
توافر الدعم التقني والبشري الالزم لجميع المدارس 

عبر فرق الدعم المختصة في الوزارة بشكل دائم.
ف��ي حين قدمت الوكيل المس��اعد للتعليم  لطيفة 
البونوظ��ة بع��ض اإليضاح��ات والمداخ��الت حول 
مرحل��ة تنفي��ذ التطبيقات، ودور مدي��ري ومديرات 
الم��دارس والفرق العاملة معه��م في إنجازها على 

الوجه األكمل.

وزير التربية: 2854 طالبًا وطالبة 
حاملين ومصابين بـ»السكلر« 

اس��تقبل وزير التربية والتعليم ماج��د النعيمي، األمين العام 
لجمعي��ة البحري��ن لرعاي��ة مرض��ى الس��كلر زكري��ا الكاظم، 
والنائب األول لرئيس المنظمة الدولية لتضخيم صوت الخلية 
المنجلي��ة آن ويل��ش، ومؤلفة كتاب »ألٌم أق��ل: التعايش مع 
األلم، العثور على الفرح« ال��ذي تطرقت فيه إلى تجربتها مع 
مرض فقر الدم المنجلي )الس��كلر(، وقدمت من خالله نصائح 
للمصابي��ن به وأف��راد المجتمع حول أفض��ل الطرق للتعامل 

معه والعيش بدون ألم.
وبهذه المناس��بة، أكد الوزير حرص الوزارة على رعاية الطلبة 
المصابين بالسكلر، والذين يبلغ عددهم 2854 طالبًا وطالبة 
م��ن حاملي الم��رض ومن المصابي��ن به، من خ��الل تأهيل 
المش��رفين االجتماعيي��ن للتعام��ل األمثل م��ع المرضى من 
الطلب��ة حال إصابته��م بنوبات المرض أثن��اء تواجدهم على 
مقاعد الدراس��ة، ومراعاته��م أثناء تقدي��م االمتحانات وفي 
األعمال اليومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ومساندتهم 

إلكمال مسيرتهم التعليمية.

»ناصر للتأهيل« يعلن تغيير 
شهادة خريجيه لثانوية عامة

أعلن مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني تغيير مسمى شهادة 
خريجي��ه من ش��هادة الثانوية - المس��ار الصناعي إلى ش��هادة 
الثانوية العامة في البرامج األكاديمية كافة المقدمة في المركز 
والذي يش��تمل على برنام��ج التعليم التقن��ي، وبرنامج التدريب 
المهن��ي. ولكونه األول من نوعه ف��ي المملكة، يتيح مركز ناصر 
للتأهيل والتدريب المهني تهيئة وإعداد الطلبة بمهارات وعلوم 
المستقبل عبر التعليم القائم على الدمج بين النظرية والتطبيق 
إلع��داد خريجين مؤهلين لالنضمام لس��وق العمل مباش��رة من 
خ��الل الش��هادات النوعية الت��ي يقدمها، باإلضافة إلى ش��هادة 

الثانوية العامة.
ويش��تمل المركز على برنامجين هم��ا التعليم التقني والتدريب 
المهن��ي؛ حي��ث يرك��ز البرنام��ج التقن��ي عل��ى تزوي��د الطلب��ة 
والتكنولوجي��ة  الهندس��ية  للدراس��ات  الالزم��ة  بالمعلوم��ات 
المتقدم��ة ف��ي حي��ن يرك��ز البرنام��ج المهن��ي على األس��اليب 

التطبيقية والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
ويحص��ل الطالب على ش��هادة الثانوي��ة العام��ة باإلضافة إلى 
شهادة الصيانة الهندسية ICE2 والشهادة المتقدمة في األمن 
والس��المة والش��هادة الدولية في التلمذة الصناعي��ة )للبرنامج 
المهني( والدبلوم الهندس��ي )للبرنام��ج التقني( التي تصدر عن 
مجلس التدريب الهندس��ي اإلنشائي البريطاني ECITB، إضافة 
إل��ى ذلك يحصل الطلبة على ش��هادة اآليلتس للغ��ة اإلنجليزية 

صادرة عن المجلس الثقافي البريطاني.
وأك��د رئي��س مركز ناص��ر للتأهي��ل والتدريب المهن��ي عبداهلل 
النعيم��ي أن تغيير ش��هادة المركز من التعلي��م الفني والمهني 
إلى ش��هادة الثانوية العامة ه��و بمثابة تأكيد لج��ودة البرامج 

التعليمية المقدمة.

»التأمين االجتماعي«: حاالت التقاعد خالل الفترة 
االنتقالية تشمل المؤهلين خالل سنة من النفاذ

أكدت الهيئة العام��ة للتأمين االجتماعي أن 
الح��االت التي أجاز لها قانون��ي التقاعد خالل 
الفت��رة االنتقالية المحددة بس��نة من تاريخ 
نفاذ القانونين تش��مل الموظفين والمؤمن 
المع��اش  الس��تحقاق  المؤهلي��ن  عليه��م 
عند نف��اذ القانوني��ن المذكوري��ن، أو الذين 
س��يصبحون مؤهلي��ن خالل س��نة واحدة من 

نفاذهما.
وأوضح��ت الهيئة أنه وباإلش��ارة إل��ى ما تم 
تداول��ه مؤخ��رًا ح��ول الحاالت الت��ي أجاز لها 
القان��ون التقاع��د خ��الل الفت��رة االنتقالي��ة 
المحددة بسنة من تاريخ نفاذ القانونين، فإن 
المادة السابعة من كل من القانون رقم )13( 

لس��نة 2022 بتعديل بعض أح��كام القانون 
رقم )13( لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات 
ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والقانون 
رقم )14( لس��نة 2022 بتعديل بعض أحكام 
قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرس��وم 
بقان��ون رقم )24( لس��نة 1976 بش��أن عدم 
سريان األحكام المستبدلة المنصوص عليها 
في القانون على الموظف المؤهل الستحقاق 
المعاش عند نفاذ أحكام هذا القانون إال بعد 
مضي س��نة واحدة م��ن تاريخ نف��اذه، وعليه 
ف��إن الهيئة تؤكد عل��ى أن الحاالت التي أجاز 
لها القانونان التقاعد خالل الفترة االنتقالية 
المح��ددة بس��نة من تاري��خ نف��اذ القانونين 

تشمل الموظفين والمؤمن عليهم المؤهلين 
الس��تحقاق المع��اش عن��د نف��اذ القانونين 
المذكوري��ن، أو الذي��ن س��يصبحون مؤهلين 

خالل سنة واحدة من نفاذهما.
كم��ا أك��دت الهيئ��ة التزامه��ا الت��ام بال��رد 
على كافة استفس��ارات المواطني��ن لتوضيح 
أوضاعهم التقاعدية بناًء على التعديالت التي 
استجدت على القوانين عبر قنواتها الرسمية 
ممثلًة ف��ي مركز االتص��االت والخدمات على 
الرق��م 17000707 وعبر البري��د اإللكتروني 
خ��الل  م��ن  أو   frontoffice@sio.gov.bh
برنام��ج تواص��ل، كما ترحب به��م في مراكز 

االستقبال بالمقر الرئيس للهيئة وفروعها.

»اإلسكان« طالبتهم بالخروج مقابل 200 دينار لسنتين فقط

 سكان شقق السنابس 
يطالبون بإلغاء قرار »اإلخالء التعويضي«

أيمن شكل - »تصوير: سهيل وزير« «

اجتم��ع س��كان ش��قق الس��نابس مس��اء أمس في 
مكت��ب النائب مم��دوح الصالح لمناش��دة القيادة 
إلغ��اء ق��رار وزارة اإلس��كان إخراجهم من الش��قق 
مقابل صرف مبلغ 200 دينار ش��هريًا لمدة سنتين، 
فيما أكد النائب الصالح أن تكلفة النقل واإليجارات 
المرتفع��ة تح��ول دون تحقي��ق م��ا تري��ده وزارة 

اإلسكان من األهالي.
وأوض��ح النائب الصال��ح أن مبل��غ التعويض الذي 
عرضته وزارة اإلسكان على قاطني الشقق اإلسكانية 
المؤقتة في جميع مناطق البحرين، يتراوح إجماليه 
بي��ن 3 و4 ماليين دينار على مدى الس��نتين، بينما 
األجدر أن يتم تنفيذ طلباتهم اإلسكانية المتأخرة 

لقرابة عقدين من الزمن.
وألم��ح النائب الصالح إل��ى أن المنطقة التي تضم 
إسكان الس��نابس تعتبر منطقة استثمارية، ولها 
قيمة س��وقية عالية نظ��رًا إلى موقعه��ا المتميز، 
مش��يرًا إل��ى أن معظم الس��كان م��ن ذوي الدخل 
المح��دود، وق��ال: »إن��ه ناق��ش القضية م��ع وزير 
اإلس��كان، لك��ن ال��وزارة ع��اودت االتص��ال به��م 

وطالبتهم بإخالء الشقق«. 
وأوضح رياض عبداهلل أحد س��كان ش��قق السنابس 
أن عائلته س��كنت في الشقة منذ عام 2011، حيث 
ق��دم والده طلبًا منذ ع��ام 1980 إال أنه توفي فتم 
تعديل الطلب اإلس��كاني ع��ام 2005، مؤكدًا أنه 
من ذوي الدخل المحدود ويدفع أقساط قرض، ولن 
يكون في اس��تطاعته ترك الش��قة، ويستحق بيت 

إسكان بحسب األقدمية.
وأكد جعفر عبدالنبي أنه سكن في شقق السنابس 
منذ أن تم إنش��اؤها في ثمانينيات القرن الماضي، 

حيث كان أول من تس��لموا الشقة وتتكون عائلته 
من 6 أف��راد، مش��يرًا إلى أنه تق��دم وقتها بطلب 
قرض شراء، ثم قام بتحويله إلى طلب بيت إسكان 
منذ قرابة 20 س��نة، ومنذ ذلك الوقت ينتظر تلبية 

طلبه.
ول��م يختلف ع��ادل عبدالرضا عن جعف��ر في زمن 
طلب��ه اإلس��كاني ال��ذي يمت��د 20 س��نة، وقال إن 
اإلس��كان اتصلت بهم إلخالء الش��قق بذريعة أنها 
آيلة للس��قوط، وأكد أنه ال يرف��ض اإلخالء على أن 
يتم توفير س��كن بديل، الفتًا إلى أن بدل الس��كن 
المقت��رح م��ن قبل الوزارة س��يكون لمدة س��نتين 

فقط ثم تنخفض إلى 100 دينار.
وأوض��ح عبدالرض��ا أن البدل النق��دي المقترح من 

ال��وزارة ل��ن يوفر ش��قة بنفس مس��احة إس��كان 
الس��نابس، مش��يرًا إل��ى أن طلبه مق��دم منذ عام 

.2003
وكذلك أكد علي محمد أن لديه طلبًا إس��كانيًا منذ 
عام 2003، ومنذ أن س��كن في ش��قق الس��نابس، 
مش��يرًا إل��ى أن عائلته تبلغ 6 أف��راد، وقال إنه لن 
يكون هناك ش��قة تس��توعب أفراد العائلة بمبلغ 

200 دينار فقط.
وأش��ار إلى أن إس��كان الس��نابس عمره 30 س��نة 
ويتحم��ل أكثر م��ن ذل��ك نافيًا م��ا ذكرت��ه وزارة 
اإلس��كان بش��أن تهالك العمارات وضرورة هدمها 

حماية ألرواح السكان.
وفي الس��ياق ذاته أوضحت زهرة علي أنها مطلقة 

ولديها ولدان، وتس��كن في ش��قق الس��نابس منذ 
عام 2005، وق��د كان ولداها صغيري��ن، إال أنهما 
اليوم صارا ش��ابين وعند بلوغ الكبير منهم الس��ن 
القانوني، سيتم تحويل الطلب باسمه لتبدأ الوزارة 

احتساب تاريخ الطلب من جديد.
وقالت زهرة إن تغيير القوانين قد أثر على الطلبات 
اإلسكانية القديمة، مشيرًة إلى أنها رفضت الزواج 
لتربية ولديها وحتى ال تخس��ر الطلب اإلس��كاني، 
لك��ن المش��كلة الي��وم أن ولدها س��يتزوج ويلغى 
الطلب القديم، وتساءلت قائلة.. وقتها وين أروح؟

وناش��دت زه��رة المجل��س األعل��ى للم��رأة للنظر 
في قضيتها، مش��يرًة إلى أنه��ا توجهت للمجلس 

وتنتظر أن يتم االستجابة لطلبها.
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 »تنسيقي الشمالية« 
يبحث متابعة تنفيذ قانون 

العدالة اإلصالحية

رحب محاف��ظ المحافظة الش��مالية علي العصف��ور بانعقاد 
المجلس التنس��يقي للمحافظة حضوري��ًا بعد غياب ما يقارب 
السنتين في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا بأن المحافظة 
اس��تطاعت خالل ه��ذه الفترة من ابت��كار الحل��ول والبدائل 
ف��ي عقد البرام��ج واالجتماعات بنجاح كبي��ر، خاصًة االجتماع 
التنس��يقي ال��ذي تواصل��ت اجتماعات��ه عبر تقني��ة االتصال 

المرئي.
وخ��الل االجتم��اع، تمت مناقش��ة 3 بنود رئيس��ة على جدول 
األعم��ال، وه��ي متابع��ة تنفيذ قان��ون العدال��ة اإلصالحية 
للطفل بالتعاون م��ع الجهات ذات العالقة، وآلية زيارة خبيرة 
منظم��ة الصح��ة العالمية في س��بيل اعتماد عال��ي كمدينة 
صحية، ومناقش��ة ع��دد من المرئي��ات حول خطة ومش��اريع 
شبكات الصرف الصحي في قرى ومناطق المحافظة الشمالية.
وأش��اد المحافظ بتوجيهات وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة للمحافظة ف��ي ابت��كار وأخذ 
المبادرات لتنفيذ قانون العدالة اإلصالحية للطفل بالتعاون 
م��ع كافة الجه��ات ذات العالقة، بعدها قام��ت مدير الرعاية 
االجتماعية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية هدى المحمود 
باستعراض شامل لقانون العدالة اإلصالحية وحماية الطفل، 
مبينًة ب��أن القانون يعتبر نقلة نوعية ونهج إنس��اني للعهد 
اإلصالحي لجاللة الملك المفدى، وذلك لما له من إس��هامات 
س��تنعكس على حماي��ة الطفولة التي حدده��ا القانون حتى 
العمر 18 س��نة، مش��يرًة إلى أن الوزارة وفرت الخط الس��اخن 

998 لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.
م��ن جانبه أع��رب مدير إدارة وس��ائل اإلعالم ب��وزارة اإلعالم 
يوسف محمد، عن اس��تعداد وزارة اإلعالم لتبني هذه الجهود 
لتثقي��ف الطف��ل بحقوق��ه وتس��ويقها والتروي��ج لألعم��ال 
اإلنس��انية الكبيرة الت��ي تقوم بها مملك��ة البحرين في هذا 
المجال، خاصة من خالل وس��ائل التواص��ل االجتماعي، فيما 
أعرب��ت ممثلة مكتب الم��دن الصحية بوزارة الصحة بش��رى 
الهن��دي ع��ن إعج��اب المس��ؤولين في ال��وزارة لم��ا حققته 
المحافظة الشمالية حتى اآلن في اعتماد عالي مدينة صحية، 
خاصة في ابتكارها وسائل تحقيق متطلبات ومعايير االعتماد 
خالل جائحة كورونا، مؤكدًة بأن المحافظة استطاعت تحقيق 
م��ا يقارب ال�94% لحد اآلن من متطلبات المعايير المنصوص 

عليها لالعتماد والتي يبلغ عدد 80 معيارًا .
بعده��ا ع��رض مدير إدارة تش��غيل وصيانة الص��رف الصحي 
عبدالنب��ي الكوف��ي، خط��ة وزارة األش��غال وش��ئون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي ف��ي تنفيذ ش��بكات الص��رف الصحي 

وتوصيلها في مناطق وقرى المحافظة الشمالية.

»التعافي من المخدرات«: التعاون مع الجهات 
الحكومية لالستمرار في تأهيل المتعافين

أكد أمين س��ر جمعية التعافي من 
المخ��درات عبدالكري��م العم��ادي، 
اس��تعداد الجمعي��ة وحرصها على 
التع��اون مع الجهات الحكومية من 
أجل االس��تمرار في ع��الج وتأهيل 

المتعافين.
وثّمن، قرار وزير العدل والش��ؤون 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة بشأن إضافة برنامج 
»تعافي« بإشراف الجمعية، ضمن 
للمحكوم  والتدريب  التأهيل  برامج 
عليه��م بعقوبات بديل��ة وإجراءات 
تنفيذه��ا، مؤكدًا أنه��ا تنطلق من 
دور وطن��ي وم��ن ح��س اجتماعي 

وإنساني.
ج��اء ذل��ك، خ��الل زي��ارة وف��د من 
إدارة العقوب��ات البديلة من اإلدارة 
العام��ة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
يترأس��هم  الداخلية  بوزارة  البديلة 
النقي��ب جاس��م الدوس��ري، حي��ث 
الجمعي��ة  تقدم��ه  بم��ا  أش��ادوا 
من رس��الة نبيلة وخدم��ات جليلة 
البحريني  الش��باب  عل��ى  للحف��اظ 
من خالل محارب��ة خطر المخدرات، 
وتقدي��م ي��د الع��ون للراغبين في 
التخلص م��ن هذه اآلفة التي تفت 

في عضد المجتمع.
الوف��د  أن  العم��ادي،  وأوض��ح 

الزائ��ر أثنى على جه��ود القائمين 
بالجمعية، وأنهم اغتنموا الفرصة 
للجل��وس مع عدد م��ن المتعافين 
الذين  واالطمئنان عليهم الس��يما 
جاؤوا بترتيب م��ن إدارة العقوبات 

البديلة سابقًا.
وأش��ار إلى أن ه��ذه الزي��ارة تأتي 
إدارة  م��ن  دفع��ة  أول  لترتي��ب 
العقوبات البديلة، مؤكدًا استعداد 
التعاون  الجمعي��ة وحرصها عل��ى 
م��ع الجه��ات الحكومي��ة م��ن أجل 
وتأهي��ل  ع��الج  ف��ي  االس��تمرار 
المتعافي��ن، مضيف��ًا أن القان��ون 
يعد مكماًل مثاليًا لمس��يرة العهد 

اإلصالح��ي لعاهل الب��الد المفدى، 
التطوي��ر  لسلس��ة  ومنس��جمًا 
والتحديث في التشريعات بتوافقه 

مع مبادئ حقوق اإلنسان.
وبي��ن أن الجمعية تس��لط الضوء 
عل��ى الوقاية، عب��ر توعية وتثقيف 
وتعزي��ز الحماية لدى المجتمع من 
خطر المخدرات، والعالج، عن طريق 
تقديم البرامج العالجية والتأهيلية 
لألفراد المدمنين وألسرهم، والدور 
التنم��وي، وذل��ك من خ��الل يكون 
بتعزيز قدرات المتعافين للحصول 

على حياة أكثر إيجابية.
الجمعي��ة  جه��ود  إط��ار  وف��ي 

المتواصل��ة لخدم��ة المتعافي��ن، 
أك��د العم��ادي أن جمي��ع البرام��ج 
واألنش��طة التي تقدمها الجمعية 
إل��ى  األول  المق��ام  ف��ي  ته��دف 
تنقية عق��ول المتعافي��ن من آفة 
المخدرات، عطفًا عن تعزيز الثبات 
على ع��دم العودة لذل��ك الطريق. 
كم��ا تعم��ل ف��ي الكف��ة األخ��رى 
على صق��ل ش��خصيات المتعافين 
قدراته��م وميولهم  اكتش��اف  عبر 

وتوجيهها التوجيه السليم.
وبين أنه��ا تق��دم للمتعافين كل 
الرعاية التي يحتاجون إليها السيما 
على الصعيد النفس��ي واالجتماعي 
حتى يتمك��ن الجميع م��ن العودة 
وس��لك  الطبيعي��ة،  الحي��اة  إل��ى 
المسارات الصحيحة في مناخ صحي 

نقي يتسم بالعناية واإلرشاد. 
وتتطل��ع الجمعي��ة إل��ى أن تكون 
فاعل��ة بص��ورة مؤث��رة في نش��ر 
المجتم��ع،  أف��راد  بي��ن  التوعي��ة 
ومس��اعدة لمن يعان��ي منهم من 
ش��بح تعاطي المخدرات بالطريقة 
المتعافي من  واحت��واء  الصحيحة، 
التعاط��ي، ضم��ن منطل��ق دين��ي 
ووطني في تثقيف المجتمع بأضرار 
مع  التعام��ل  وكيفي��ة  المخ��درات 

المدمنين.

جاسم الدوسري عبدالكريم العمادي

 انطالق الملتقى العلمي لجمعية 
التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون

أكد نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي 
 لمركز عيس��ى الثقافي الش��يخ خالد ب��ن خليفة 
آل خليفة بأن منطقة الخليج العربي تزخر بتاريخ 
عري��ق وممت��د، وغن��ي باإلنج��ازات المتواصل��ة 
والمتعاقبة التي تدع��و المؤرخين لبذل الجهود 

للتدوين والتوثيق.
ج��اء ذلك خالل كلمته في حف��ل افتتاح فعاليات 
اليوم األول من الملتق��ى العلمي ال�21 لجمعية 
التاري��خ واآلث��ار ب��دول مجل��س التع��اون لدول 
الخليج العربية الذي تس��تضيفه مملكة البحرين 
وتنظم��ه الجمعية بالش��راكة مع مركز عيس��ى 
الثقاف��ي، وبمش��اركة نحو 180 باحث��ًا أكاديميًا 
متخصص��ًا في مجاالت التاريخ واآلثار من مختلف 

دول الخليج.
ورح��ب الش��يخ خالد ب��ن خليف��ة بالمش��اركين 
والحضور، وأش��اد بالجهود التي تبذلها الجمعية 
واألعض��اء من نخب��ة مؤرخي وآثاري��ي المنطقة 
للحفاظ عل��ى ديمومة وث��راء عطائهم العلمي، 
مشيرًا إلى أن هذا الملتقى الذي تحتضنه مملكة 
البحري��ن ه��ذا العام يعتب��ر أكبر تجم��ع خليجي 

للمؤرخين.
واس��تعرض اإلنجازات التي حققها مركز الوثائق 
التاريخية بمركز عيسى الثقافي خالل فترة جائحة 
كورونا، مشيرًا إلى أن فترة الجائحة أعطت دافعًا 
للش��باب البحرين��ي إلنت��اج العديد م��ن البحوث 
التي وثق��ت احتفاء المملكة بمئويات تأس��يس 
مؤسس��ات الدولة الحديثة، حي��ث تمكن المركز 
من إصدار س��بعة عناوي��ن تاريخية نوعية توثق 

إنجازات المملكة خالل نشوئها وتأسيسها.
م��ن جانب��ه ق��ال رئي��س مجل��س إدارة جمعية 
التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي��ة عبداله��ادي العجم��ي ف��ي كلمته بأن 
»فت��رة الجائح��ة لم تق��ف عائقًا أم��ام الجمعية 
ومؤرخيها، فقد ظلوا فاعلين على كافة مستويات 

البحث واإلنتاج العلمي«.
وأض��اف ب��أن المؤرخي��ن واآلثاريي��ن والباحثين 

يواجهون تحديًا كبيرًا وضاغطًا في مسار عملهم، 
نظرًا للتس��ارع الحاصل والخطوات الواسعة التي 
أنجزته��ا دول الخلي��ج. داعيًا الش��باب المؤرخين 
لينطلقوا ويبح��روا نحو كتاب��ات تاريخية جديدة 

تتالءم مع الواقع.
ومن جان��ب آخر ألقى رئيس اللجن��ة التحضيرية 
للملتق��ى عل��ي ش��هاب كلمة أش��اد فيه��ا بدور 
مجل��س إدارة الجمعي��ة الممثل م��ن كافة دول 
مجل��س التع��اون الخليجي��ة وال��ذي يق��وم ب��ه 
م��ن أعم��ال علمية جليل��ة لها انعكاس��اتها في 
الح��راك التاريخي واآلث��اري في المنطق��ة، التي 
ستترك آثارها اإليجابية على مستقبل الدراسات 
التاريخية واآلثارية، مؤكدًا على أن ذلك س��يبدو 
جلي��ًا في أطروحات الملتقى بما يحويه من أوراق 

بحثية وعلمية رصينة.
وثم��ن الدع��م المقدم من وزارة ش��ؤون اإلعالم 
وهيئ��ة البحري��ن للثقافة واآلثار ومركز عيس��ى 
الثقاف��ي وبي��ت التمويل الكويت��ي، وكل األفراد 

المساهمين في إقامة الملتقى.
وأعل��ن الملتق��ى عن أس��ماء الفائزي��ن بجائزة 
)الدكت��ور عب��داهلل العل��ي النعيم لخدم��ة تاريخ 
الجزيرة العربية وآثارها- الدورة الخامسة(، حيث 
فازت البحوث التاريخية لكل من: عوض العسيري 
عن بحثه »صدر اإلسالم في كتابات المغلوبين« 
وخلي��ل العجم��ي عن بحث��ه »اإلس��هام الثقافي 
للفقيه العماني عبداهلل بن عمر البهلوي«. وفي 
ف��رع اآلثار فاز كل من: س��عد الراش��د عن بحثه 
»نقوش ش��عرية من منطق��ة المدينة المنورة« 
وعواط��ف القنيبط عن بحثه��ا »الفخار التقليدي 
العمان��ي«. كما تم تكريم المش��اركين عن ُبعد 
ف��ي المناش��ط العلمي��ة المنبري��ة، إل��ى جانب 

الشركاء والداعمين.
وتضمن الي��وم األول للملتق��ى 19 ورقة علمية 
موزع��ة عل��ى أرب��ع جلس��ات نقاش��ية، تناول��ت 
محاوره��ا دول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج 

العربية بتاريخها وآثارها عبر العصور.

 جمعية التمريض تقيم 
ندوة بمناسبة اليوم العالمي 

للتمريض والقبالة
تحت رعاية الّرئيس الّتنفيذّي للهيئة الوطنّية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية مري��م الجالهمة، تقيم جمعية التمريض 
البحرينية بالش��راكة مع مؤسسة مهاراتي لالستشارات ندوة 

اليوم العالمي للتمريض والقبالة يوم 14 مايو الجاري.
ويحتف��ل العالم بيوم التمري��ض العالمي كل عام بتاريخ 12 
مايو وذلك من أجل االحتفاء بالممرضين ونش��ر التوعية عن 
مهن��ة التمري��ض النبيلة. كما أنَّه��ا تحتفي بذك��رى القائد 
التاريخ��ي للتمريض فلورنس نايتنجي��ل، والتي أصبحت يوم 

تكريم للممرضين جميعًا.

5 تحالفات تستعد لتفويج الحجيج 24 يونيو.. أصحاب حمالت لـ               : 

حجوزات الحج أوشكت على االنتهاء 
ومعظمها أغلق لنفاد العدد المخصص

محمد رشاد  «

لع��ام  الح��ج  حم��الت  ش��هدت 
دمج،  عملي��ات  1443ه���/2022 
بن��اًء على ق��رار م��ن وزارة العدل 
واألوقاف،  اإلس��المية  والش��ؤون 
حي��ث توزع��ت الحم��الت عل��ى 8 
أصح��اب  أك��د  فيم��ا  تحالف��ات، 
حم��الت ل�»الوط��ن«، أن حجوزات 
الح��ج لهذا الع��ام أوش��كت على 
االنته��اء ومعظمها أغل��ق لنفاذ 

العدد المخصص.
وضم التحالف األول حملة صهيب 
لكاف��ة  رئيس��ًا  ممث��اًل  الروم��ي 
اإلج��راءات وبجانبه��ا 10 حمالت 
أخ��رى وه��ي األرق��م، والمق��ام، 
وطيبة،  وأبوفيصل،  والس��عيدي، 
والقرينيس، والفالح، والمش��اعر، 
وأبو أنس، ويادكار، وبلغت حصته 
362 حاج��ًا م��ن إجمال��ي حص��ة 
والبالغة  الع��ام  له��ذا  البحري��ن 

2094 حاجًا.
الثان��ي، فتمثل��ه  التحال��ف  أم��ا 
 210 بنصي��ب  المواس��م  حمل��ة 
حج��اج وتضم بجانبه��ا 6 حمالت 
وه��ي المير، واألخي��ار، واألصالة، 

والشوملي، والنخبة، والفاتح.
فيما تمثل حملة التوحيد التحالف 
الثالث بنصيب 204 حجاج وتضم 
بجانبه��ا 5 حمالت وه��ي األتباع، 
والتزكي��ة،  وأجي��اد،  والرس��الة، 
والسالم، كما ضم التحالف الرابع 
والذي تمثله حملة الفجر بنصيب 
180 حاج��ًا 5 حمالت وهي تبوك، 
واإليم��ان، واألحب��اب، والصحابة، 
والهج��رة، بينم��ا مثل��ت حمل��ة 
الديري والكاظم التحالف الخامس 
بنصي��ب 145 حاجًا بواقع 29 لكل 
حملة منهما وتضم معها حمالت 
والبنعي��س،  والبرك��ة،  األم��ان، 

والجنوساني. 
فيما ج��اءت حملة الموالي ممثلة 

للتحال��ف الس��ادس بنصيب 261 
حاج��ًا وضم��ت معه��ا 8 حمالت 
والس��تري،  المحف��وظ،  وه��ي: 
والغ��ري،  والجم��ري،  والس��اري، 
والمجتب��ي، والمرتض، والدرازي. 
أما التحالف السابع فتمثله حملة 
العريبي وتضم بجانبها 4 حمالت 

والقص��اص،  حمي��دان،  وه��ي: 
المحمدية حيث  واألنوار  والكوثر، 
يبل��غ نصيبه��ا 145 حاج��ًا له��ذا 
التحالف  الموس��م، فيم��ا يمث��ل 
الثام��ن حمل��ة الش��رف وتض��م 
بجانبها 4 حمالت وهي الصرفي، 
ويبلغ  والعمار  والندى،  والتعافي، 

نصيبها 145 حاجًا لهاذا العام.
وأك��د صاحب حمل��ة الفجر عادل 
صال��ح بوعن��ق أن هن��اك إقب��اال 
كثيفا على الحجوزات خالل الفترة 
بص��دد  الحمل��ة  وأن  الماضي��ة 
االنتهاء من حجوزات نصيبها لحج 
موس��م هذا العام، مشيرًا إلى أن 
عدد الحجز الفعلي لحج العام بلغ 
حتى الي��وم أكثر م��ن 100 حاج، 
وأن األسعار تبدأ من 2100 دينار 
وتنتهي عن��د 2600 دينار بفندق 

خمسة نجوم. 
بدوره، كشف صاحب حملة صهيب 
الرومي صهيب عبدالرازق شريف، 
ع��ن انته��اء حملت��ه والحم��الت 
المنطوي معها م��ن حجوزات حج 
هذا الع��ام حيث تم الحجز ل� 362 

حاجًا.
وش��دد على أن أسعار حملته لحج 
هذا العام بلغت 2250 دينارا وأن 
الحملة حريص��ة كل الحرص على 

راحة حجاجها لهذا العام تماش��يًا 
مع إستراتيجيتها الموسمية لكل 

عام منذ تنظيمها لحمالت الحج.
م��ن جانبه، أك��د صاح��ب حملة 
الموالي رض��ي الموال��ي، أنه تم 
حج��ز كافة حص��ص الحملة لهذا 
العام من��ذ الس��اعات األولي من 
فت��ح باب التس��جيل، الفتًا إلى أن 
اإلقبال كان كثيف��ا منذ اللحظات 

األولى لفتح باب الحجز.
بينما أش��ار س��يد مهدي هاش��م، 
إلى أنه تم االنتهاء من الحجوزات 
خ��الل 4 أيام فقط م��ن فتح باب 
الحج��ز وأن كاف��ة حصص الحملة 
اس��تعدادا  منه��ا  االنته��اء  ت��م 
لتسيير رحالت الحج يوم 24 يوينو 
المقب��ل، متمني��ًا لكاف��ة الحجيج 
ب��كل  الفريض��ة  وأداء  الس��المة 
سهولة ويسر ضمن أجواء إيمانية 

لكافة الحجاج.

عادل بوعنق  صهيب شريف 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/05/12/watan-20220512.pdf?1652330588
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1005187
https://alwatannews.net/article/1005159
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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

1113162320

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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أمـــاط مصـــدر مســـؤول اللثام عـــن مصير 
مبنـــى غرفـــة صناعـــة وتجـــارة البحريـــن 
القديم الواقع في المنامة بالقرب من باب 
البحريـــن، كاشـــًفا عـــن أن المبنى ســـيكون 
مشـــروعا تراثيا بطابعه القديم وستشرف 
معلًمـــا  ليكـــون  تنفيـــذه  علـــى  الحكومـــة 
تراثًيـــا مهًما فـــي واجهة البحريـــن المالية 
وإقليمـــي  محلـــي  باهتمـــام  وســـيحظى 

وعالمي.
وأعلـــن أن هنالك اجتماعات مكثفة تجري 
بيـــن أعضاء مجلـــس إدارة غرفة الصناعة 
والتجـــارة من جهـــة والحكومة ممثلة في 
هيئـــة الثقافـــة من جهـــة أخرى؛ مـــن أجل 
الوقـــوف على تنفيـــذ هذا المشـــروع الذي 

وصفه بالحيوي والمهم.
وأكـــد أن غرفـــة التجارة تعقـــد اجتماعات 
حالًيـــا للوقوف علـــى مســـألة تحقيق أكبر 
قـــدر مـــن االســـتفادة من هـــذا المشـــروع، 
مشـــيًرا إلى أن أعضاء الغرفة أخذوا على 
عاتقهـــم الحفاظ على أصـــول بيت التجار 
والـــذود عـــن مصالحـــه بمـــا يرضـــي جميع 

المنسبين إليه.
وبيـــن أن هـــذا المبنـــى الـــذي وصـــل عمره 
اآلن إلـــى أكثـــر 42 ســـنة، صمـــم مـــن قبل 
أحد المهندســـين العالمييـــن وهو المرحوم 
المبـــدع محمـــد مكيـــه العراقي الجنســـية 
الذي له تصميمـــات عالمية في العديد من 
المدن العربية والعالمية الكبرى، ويعد هذا 
التصيم من أواخر تصميمات هذا المصمم 
العالمـــي فـــي البحريـــن، ويحتـــوى المبنى 

أيًضـــا علـــى مالمـــح أثرية وموقـــع حيوي 
وجاذب وعدد كبير من المعالم التي أهلته 
ألن يكون مشـــروًعا حكومًيا أثرًيا في أهم 

منطقة مالية في البحرين.
وذكـــر أن المبنـــى ســـيحافظ علـــى شـــكله 
وتصميمه وســـتجرى له عمليات ترميمية 
واســـعة لـــن تغيـــر فـــي هندســـته وشـــكله، 
األثريـــة  المعالـــم  مـــن  واحـــًدا  وســـيكون 
البـــارزة على مســـتوى البحريـــن والخليج 

أيًضا.

ولفـــت إلـــى أن المبنـــى حظـــي بامتيازات 
عديدة وفي مقدمتهـــا أن افتتاحه تّم من 
قبل المغفور له بإذن هللا الشيخ عيسى بن 
سلمان آل خليفة ويقع في منطقة حيوية 
ماليـــة نشـــطة يحـــده مـــن الشـــمال مرفـــأ 
البحريـــن المالـــي ومبنـــى البورصة وخلفه 
كبيـــر  وعـــدد  التاريخيـــة  المنامـــة  ســـوق 
الشـــركات والبنوك والمصارف والمعارض 

والفنادق.
وقـــال: “إن المبنـــى شـــاهد علـــى مرحلـــة 

مهمة من التطور االقتصادي واالجتماعي 
والحضـــاري فـــي البحريـــن، بمـــا فـــي ذلك 
وإنشـــاء  فهـــد،  الملـــك  جســـر  افتتـــاح 
العديـــد مـــن الشـــركات الصناعيـــة الكبرى 
والعمالقـــة، وزار هـــذا المبنـــى العديـــد من 
أبرز الشـــخصيات االقتصادية والسياسية 
فـــي البحريـــن والخليـــج العربـــي والعالم، 
وكان بيًتـــا للعائـــالت التجاريـــة البحرينية 

العريقة”.
المعلومـــات  تفيـــد  الصعيـــد  ذات  وعلـــى 
الموثقـــة بـــأن إيـــرادات المبنـــى تضـــررت 
آخـــر خمـــس ســـنوات  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
ماضية وذلك لعدة أســـباب أهمها احتياج 
المبنـــى لصيانـــة شـــاملة، وكانـــت أفضـــل 
النتائـــج التـــي حققهـــا المبنـــى خـــالل هذه 
الفتـــرة هي إيرادات بقيمة 230 ألف دينار 
ســـنوًيا، وكانت مصروفاته التشـــغيلية 50 

ألف دينار.
وتبلـــغ قيمـــة المبنـــى وفًقـــا لإلحصـــاءات 
الرســـمية ألصـــول الغرفـــة نحـــو 7 ماليين 
دينار، قيمة األرض منها 5,9 مليون دينار، 
وقيمـــة المبنـــى بنحـــو 1,8 مليـــون دينـــار، 

وكانت هذه القيمة قبل نحو 4 سنوات.
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رحـــب محافظ المحافظة الشـــمالية علي 
التنســـيقي  المجلـــس  بانعقـــاد  العصفـــور 
للمحافظـــة حضوريا بعد غياب ما يقارب 
الســـنتين في ظل انتشار جائحة كورونا، 
مؤكـــدا أن المحافظـــة اســـتطاعت خـــالل 
هذه الفتـــرة من ابتكار الحلـــول والبدائل 
في عقـــد البرامـــج واالجتماعـــات بنجاح 
كبير، خصوصا االجتماع التنســـيقي الذي 
تواصلـــت اجتماعاته عبـــر تقنية االتصال 

المرئي.
وخـــالل االجتمـــاع، تـــم مناقشـــة 3 بنـــود 
رئيسة على جدول األعمال، وهي متابعة 
تنفيـــذ قانـــون العدالـــة اإلصالحية للطفل 
بالتعاون مع الجهـــات ذات العالقة، وآلية 
زيـــارة خبيـــرة منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
في ســـبيل اعتمـــاد عالي مدينـــة صحية، 
ومناقشـــة عدد من المرئيات بشـــأن خطة 
ومشروعات شبكات الصرف الصحي في 

قرى ومناطق المحافظة الشمالية.
وأشاد محافظ الشمالية بتوجيهات وزير 
الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بن 
عبـــدهللا آل خليفة للمحافظـــة في ابتكار 
وأخـــذ المبـــادرات لتفعيل قانـــون العدالة 
االصالحيـــة وحماية الطفـــل بالتعاون مع 
جميـــع الجهـــات ذات العالقـــة، معتبرا أن 
القانـــون يعد نقلـــة نوعية ونهج إنســـاني 
للعهد اإلصالحـــي لجاللة الملك لما له من 

إسهامات ستنعكس على حماية الطفولة. 
بعدهـــا قامت مديـــر الرعايـــة االجتماعية 
بوزارة العمـــل والتنمية االجتماعية هدى 
الحمود باستعراض شامل لقانون العدالة 
اإلصالحيـــة وحماية الطفل، مشـــيرًة إلى 
أن الـــوزارة وفـــرت الخـــط الســـاخن 998 

لتلقي الشكاوى على مدار الساعة.
مـــن جانبـــه، أعـــرب مديـــر إدارة وســـائل 
اإلعالم بوزارة اإلعالم يوســـف إسماعيل 
لتبنـــي  اإلعـــالم  وزارة  اســـتعداد  عـــن 
هـــذه الجهـــود لتثقيـــف الطفـــل بحقوقـــه 
وتســـويقها والترويج لألعمال اإلنســـانية 
الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين في 
هذا المجال، خصوصا من خالل وســـائل 
التواصل االجتماعي، فيما أعربت ممثلة 
مكتـــب المـــدن الصحيـــة بـــوزارة الصحة 

بشرى الهندي عن إعجاب المسئولين في 
الـــوزارة لمـــا حققته المحافظة الشـــمالية 
مدينـــة  عالـــي  اعتمـــاد  فـــي  اآلن  حتـــى 
صحيـــة، خصوصا فـــي ابتكارها وســـائل 
االعتمـــاد  ومعاييـــر  متطلبـــات  تحقيـــق 
أن  مؤكـــدًة  كورونـــا،  جائحـــة  خـــالل 
المحافظة اســـتطاعت تحقيق ما يقارب 
الـ 94 % لحد اآلن من متطلبات المعايير 
المنصـــوص عليهـــا لالعتمـــاد والتـــي يبلغ 

عددها 80 معيارا.
بعدها، عرض مدير إدارة تشغيل وصيانة 
الكوفـــي،  عبدالنبـــي  الصحـــي  الصـــرف 
خطـــة وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني في تنفيذ شـــبكات 
الصـــرف الصحـــي وتوصيلها فـــي مناطق 

وقرى المحافظة الشمالية.

تحقيق 94 % من متطلبات معايير اعتماد عالي مدينة صحية... “تنسيقي الشمالية”:

“العدالة اإلصالحية” نقلة نوعية ونهج إنساني للعهد اإلصالحي
قـــال عضـــو مجلـــس بلـــدي الجنوبية 
طالل بشـــير لـ )البالد( إنه تقدم أخيرًا 
بمقتـــرح بشـــأن اإلعفـــاء من الرســـوم 
البلديـــة للمصابيـــن وعوائل الشـــهداء 

في تأدية الواجب الوطني.
وأشـــار بشـــير إلـــى أن المقتـــرح يأتي 
تقديـــًرا لهم وإلخالصهم وتضحياتهم 
وإلبـــداء  الوطنـــي،  الواجـــب  بتأديـــة 
التقدير والعرفان للمصابين والشهداء 

في تأدية الواجب الوطني”.
وتابـــع: “كمـــا سيســـاهم فـــي تخفيف 
المصابيـــن  عـــن  المعيشـــية  األعبـــاء 
ضحـــوا  الذيـــن  الشـــهداء  وعوائـــل 
بأرواحهم في تأدية الواجب الوطني 

فداء لهذا الوطن العزيز”.
وأضاف: “تم مخاطبة الجهاز التنفيذي 
إلبـــداء مالحظاتهـــم ومرئياتهم حول 
المقتـــرح، حيث جاء الـــرد بالترحيب 
بالمقتـــرح وعدم الممانعة بعد موافقة 
الجهـــات المختصـــة ووضـــع اآلليـــات 

والتشريعات القانونية لتنفيذه”.
وبيـــن أن التوصيـــات التـــي خرجـــت 
والماليـــة  القانونيـــة  اللجنـــة  بهـــا 
واإلداريـــة فـــي المجلـــس البلـــدي هي 
الصـــادر  البلديـــات  لقانـــون  “اســـتنادا 
 2001 لســـنة   )35( رقـــم  بالمرســـوم 
وتعديالتهـــا  التنفيذيـــة  والالئحـــة 
تنـــص  التـــي  البنـــد)ر(   )19( المـــادة 

علـــى أن مـــن اختصاصـــات المجالس 
البلديـــة )اقتـــراح فرض الرســـوم ذات 
واإلعفـــاء  وتعديلهـــا  البلـــدي  الطابـــع 
تحصيلهـــا(،  وطـــرق  وإلغائهـــا  منهـــا 

ورأت اللجنـــة بعد التشـــاور واالطالع 
الموافقـــة علـــى إعفـــاء مـــن الرســـوم 
البلديـــة للمصابيـــن وعوائل الشـــهداء 

في تأدية الواجب الوطني”.

إعفاء عوائل شهداء الواجب من الرسوم البلدية

خطاب مدير بلدية الجنوبية

تحويل مبنى “الغرفة” القديم إلى مشروع تراثي عالمي
7 ماليين دينار قيمته السوقية وآخر إيراداته 230 ألًفا

سوق القيصرية باألحساء التاريخي
Û  هو سوق تاريخي يقع بحي الرفعه باالحساء شرق السعودية من

االسواق الشعبية التراثية والذي تم بناءة في عام 1822 ميالدي 
يعنــي 1238 هجــري وتملــك امانــه االحســاء منــه 177 محــل كمــا 

يمتلك االهالي نحو 251 محل
Û  ويشــبه بنــاءة علــى الطــراز العثمانــي ويتكــون مــن ممــرات ] [ -

وطرق ضيقه في سنه 2001 حدث حريق حزن عليه جميع اهالي 
االحســاء وليــس فقــط اهالي االحســاء بــل اهالي الخليــج ويعتبر 
هذا الســوق احــدى االماكن الســياحية واالجتماعيه واالقتصادية 
في االحســاء وفي عام 20013 تم افتتاح ســوق القيصرية بشكل 
كامــل وجديــد بهذا الطراز تحت اشــراف امانه االحســاء حيث تم 

اعادة هيكلة هذا المبنى
Û  كامــل علــى المبنــى من المــواد التقليديــة من جــذوع النخل وكان 

مــن تحــت اشــراف صاحــب الســمو الملكي ســلطان بن ســلمان بن 
عبدالعزيــز ال ســعود رئيــس هيئــة الســياحة والتراث ســابقًا الذي 

اشرف بنفسه على هذا السوق باكمله
Û  حتى تطور هذا السوق باكمله حتى اصبح احدى معالم االحساء 

الــذي يقصدونــه الــزوار مــن االجانــب ودول الخليــج حتــى االن 
يعتبــر اكبر ســوق تجاري على كثرة المبانــي الحديثة والمجمعات 

التحارية.
Û  15 الســوق يصطف ِبه أكثر ِمن 400 دكان، على مســاحة ُتقدر ب 

ألف متر مربع، تتوزع المحال بين جزئين رئيسيين أحدهما الجزء 
األكبــر يمتــد بيــن شــارعي الخباز والحداديــن، والثاني بين شــارع 
الحدادين، وسوق الحريم )البدو(، وبذلك ُيعد القيصرية أكبر سوق 
مســقوف فــي المملكــة، والخليج العربــي وُيعتبر ســوق القيصرية 
معلــم ســياحي بارز ونموذجــًا اقتصاديًا لمحافظة األحســاء إذ أنه 
يقــع بيــن مجموعــة مــن معالــم التــراث العمراني التاريخــي كقصر 

إبراهيم والمدرسة األميرية أول مدرسة باألحساء.
Û  تشــكل القيصريــة مقصدًا لتمويــن العديد ِمن األســواق الخليجية 

خاصــًة قطــر والكويــت والبحريــن نظــًرا ِلُقربهــم من األحســاء ِمن 
األرز، والتمور األحسائية الشهيرة، حيث ُتعد األحساء أكبر واحة 
في العالم لزراعة النخيل، كما يضم السوق محالت الِعطارة، التي 
تبيــع الحلبــة، والســدر، والجريــش، وحبــة البركة )الســويدة( دواء 
النزر والمَرة. كما تجده ُمفعم بروائح البخور، واألعشــاب، بجانب 
توفــر األرز األحســائي المعطــر المعــروف لمــا لــه من قيمــة غذائية 
عاليــة، والعديــد ِمن المنتجات التقليدية التي ال توجد إال في هذا 
الســوق. بجانب الحناء، والتوابــل، والعطوروالكثير ِمن المنتجات 
اإلحســائية الخاصــة، أو حتــى التــي كانــت ُتبــاع فــي الســوق أو 
المســتوردة ِمــن الهنــد والبحريــن، وغيرهــا. ويتوافد على الســوق 
زوار ِمــن مختلــف مناطــق المملكــة، كما نقلــت القيصريــة العادات 
واإلرث التقليدي عن طريق الحرف اليدوية والمهنية وكان يمثل 
ــن وأهل الحشــمة الذين ال يلبســون إال  أهميــة كبــرى لــدى كبار السِّ
ا بعضهم اآلخر فكان يشــتري  الثيــاب المخاطــة والمحاكة باليد، أمَّ
ثيابا مخاطة بالماكينة التي جلبت إلى األحساء في الخمسينات. 
وحياكة البشــوت الحرفة التي عرفت بها األحســاء موطنًا له منذ 
عقــود التــي اشــتهرت علــى امتــداد الوطــن العربــي منــذ القــدم ب 
“البشــت الحســاوي” ويطلــب بكثــرة خاصة مــن اآلمــراء والوزراء 
والعلمــاء ورجــال االعمــال ووجهــاء المنطقــة ودول الخليــج فــي 
داللــة علــى جودتــه ونوعيتــه التــي ميزتــه عــن بقيــة الصناعــات 
المحليــة والعربيــة واألجنبيــة بحســب مــا يعبر به كثيــر من حاكة 

البشوت في األحساء، منذ العصر األول لظهور اإلسالم.
Û  والشــك أن القيصريــة ولمــا تمثلــه من تــراث فريد فــي المملكة بل 

فــي الجزيــرة العربيــة فــإن اعــادة اعمارهــا بالمــواد البيئيــة يمثــل 
إضافة حضارية ونضجًا في مجال التراث العمراني.

 بقلم: أحمد العامر
علوي الموسوي

إبراهيم النهام

ضمـــن أبـــرز إنجازاتها فـــي العام 2021 نشـــرت الهيئة الوطنية لتنظيـــم المهن والخدمات 
الصحية إحصائية تبين توزيع المستشفيات والمراكز الطبية في المحافظات األربع.

وحســـب اإلحصائية حظيـــت محافظة العاصمـــة بأعلى عدد من المستشـــفيات والمراكز 
ا  ا ومستشـــفى توزعـــت كالتالي: 72 مركـــًزا طبيًّ الصحيـــة وبلـــغ عددهـــا 173 مركًزا صحيًّ
ـــا  متعـــدد التخصصـــات، و36 مركـــز طـــب اســـنان متعـــدد التخصصـــات، و30 مركـــًزا طبيًّ
متخصًصـــا، و15 مستشـــفى، و11 مركـــز طب أســـنان عام، و4 مراكز طبيـــة عامة، ومركز 

واحد متخصص لطب االسنان، ومركز طب أسنان واحد يعمل على مدار الساعة.
وجـــاءت المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث عـــدد المراكـــز الطبيـــة 
ا، حيث تضم المحافظة 25 مركًزا  والمستشفيات الطبية بعدد 54 مستشفى ومركًزا طبيًّ
ـــا متعـــدد التخصصـــات، و13 مركز طب اســـنان متعدد التخصصـــات، و6 مراكز طب  طبيًّ
أسنان عام، و5 مراكز طبية متخصصة، و3 مستشفيات، و3 مراكز الشركة، ومركز طبي 
ا عام واحد. عام واحد، ومركز طب أسنان واحد يعمل على مدار 24 ساعة، ومركًزا طبيًّ
امـــا المحافظـــة الشـــمالية فبلغ عـــدد المراكز الطبية فيهـــا 45 مركًزا ومستشـــفى توزعت 
بين مستشـــفيين، ومركز طبي عام واحد، ومركزين طبيين يعمالن على مدار 24 ســـاعة، 
و8 مراكز طب أســـنان عام، و11 مركز طب اســـنان متعدد التخصصات، و5 مراكز طبية 
ا متعدد التخصصات. أما محافظة المحرق، فبلغ عدد المراكز  متخصصـــة، 16 مركًزا طبيًّ
ا متعـــدد التخصصات،  ا، تنوعـــت بين 16 مركًزا طبيًّ والمستشـــفيات فيهـــا 44 مركـــًزا طبيًّ
و11 مركـــز طب اســـنان متعدد التخصصات، و6 مراكـــز طبية متخصصة، و4 مراكز طب 
أســـنان عام، ومركزين طبيين يعمالن عن مدار الســـاعة، مركزين للشـــركات ومركز طب 

أسنان واحد يعمل على مدار الساعة، ومستشفى واحد ومركز طبي عام واحد.

معظمها في العاصمة... “نهرا”:

320 مستشفى ومركزا طبيا في البحرين في 2021
ليلى مال اهلل

جميلة السلمان  الشيخ محمد بن عبدالله

سمو قرينة العاهل تهنئ سمو الشيخة زين بنت خالد بجائزة العمل اإلنساني الخليجي

محمد بن مبارك يؤكد التعاون الوثيق... رئيس الطيران المدني الدولي:

فخـورون بعطـاء كل امـرأة بحرينيـة

البحرين تمتلك بنية تحتية قوية وكوادر وطنية مؤهلة

رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  هنـــأت 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
المجلـــس  عضـــو  مـــن  كا  خليفـــة  آل 
األعلـــى للمـــرأة رئيســـة مجلـــس أمناء 
مؤسسة المبرة الخليفية سمو الشيخة 
زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة، ورئيســـة 
جمعيـــة النور للبر الشـــيخة لمياء بنت 
نيلهمـــا  بمناســـبة  خليفـــة،  آل  محمـــد 
جائزة العمل اإلنســـاني لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجي للعام 2022 تقديًرا 
وتكريًمـــا لما تقدمانه من أعمال جليلة 

في مجال العمل التطوعي والتنموي.
وثمنـــت صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
والافـــت  الفاعـــل  النشـــاط  العاهـــل 
والمساعي الحثيثة والجهود المباركة 
لكل من ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
آل خليفة والشـــيخة لمياء بنت محمد 
آل خليفـــة، واألعمـــال التـــي تقدمانهـــا 
خدمـــًة للمجتمع البحرينـــي ومن أجل 
االرتقـــاء بالعمـــل التطوعي في مملكة 
البحرين، معربة صاحبة السمو الملكي 
عن الفخر واالعتـــزاز بعطاء كل امرأة 
بحرينية تجتهد وتلتزم بخدمة وطنها 

من أجل رفعته ونمائه.

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، بمكتبـــه 
بقصر القضيبية، رئيس منظمة الطيران المدني 
الدولـــي ســـلفاتوري شـــاكيتانو، بحضـــور وزيـــر 

المواصات واالتصاالت كمال بن أحمد.
وخـــال اللقـــاء، رحب ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك برئيـــس المنظمـــة وبزيارته التـــي تؤكد 
التعاون الوثيق بين البحرين ومنظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي وحرصهمـــا الدائم علـــى تعزيز 
مختلـــف أوجه التعـــاون بما يخـــدم مصالحهما 
وأهدافهمـــا المشـــتركة، مشـــيًدا ســـموه بالـــدور 
المهـــم الـــذي تقـــوم بـــه المنظمـــة فـــي تطويـــر 
ووضـــع  الدولـــي،  المدنـــي  الطيـــران  وتنظيـــم 
المعاييـــر واللوائـــح التـــي تضمن أمن وســـامة 
الطيران المدني كأحد أهـــم القطاعات الداعمة 
الصعيـــد  علـــى  المســـتدامة  التنميـــة  لتحقيـــق 
العالمـــي، متمنًيـــا للمنظمـــة ولجميـــع القائميـــن 
عليهـــا التوفيق فـــي جهودهم الراميـــة لتطوير 

صناعة النقل الجوي العالمي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـلفاتوري شـــاكيتانو عـــن 
خالص شـــكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل 

خليفة على اســـتقباله، وتقديـــره لدور البحرين 
من خال عضويتها في منظمة الطيران المدني 
الدولـــي فـــي دعـــم جهـــود وأعمـــال المنظمـــة، 
واســـتمرارية التزامهـــا بالتعـــاون مـــع المنظمـــة 
والـــدول األعضاء، مشـــيًدا بالمســـتوي المتقدم 
لقطاع الطيران المدني بالبحرين وتميز وكفاءة 
الخدمات التي تقـــوم بها وتقدمها في مجاالت 
الطيـــران المدنـــي والنقل الجوي الـــذي يؤكد ما 
يتوافـــر لديهـــا من بنيـــة تحتية قويـــة، وكوادر 

وطنيـــة مؤهلـــة، وامتاكهـــا ألحـــدث األجهـــزة 
والمعدات التي تمكنها من أداء دورها وحســـن 
إدارة إقليمهـــا لمعلومـــات الطيـــران والمجاالت 
الجوية األخرى، ويجعلها محل إشـــادة وتقدير 

من قبل الدول األعضاء.
وحضـــر اللقـــاء، المديـــر اإلقليمـــي فـــي مكتـــب 
المنظمة للشـــرق األوســـط محمد أبو بكر فارع، 
ووكيل شـــؤون الطيران المدني باإلنابة حسين 

شعيب.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـفير  بمكتبـــه،  العريـــض،  جـــواد 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
الشـــعبية الشـــقيقة المعتمد عبدالحميد 
خوجة؛ بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا لباده 
لـــدى مملكـــة البحريـــن. وخـــال اللقاء، 
رحـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بالســـفير، منوًهـــا بمـــا تشـــهده العاقات 

البحرينيـــة الجزائرية مـــن تطور وتقدم 
متمنًيـــا  المســـتويات،  مختلـــف  علـــى 
للســـفير التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهمته 
الدبلوماســـية. مـــن جانبه، قدم الســـفير 
الجزائري الشـــكر والتقدير لنائب رئيس 
مملكـــة  وحكومـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  البحريـــن، 

وشعبها مزيًدا من التقدم واالزدهار.

تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
اليـــوم  يقـــام  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
)الخميـــس( المؤتمـــر الصحافي الخاص 
بمؤتمـــر البحريـــن الدولـــي األول لمرض 
نقـــص المناعة المكتســـبة الذي ســـيعقد 
فـــي المملكـــة يومـــي 22 و23 ســـبتمبر 
المقبل. وســـتحتضن قاعـــة أوال بفندق 
الخليج في العاشرة والنصف من صباح 
اليوم المؤتمر الصحافي الذي سيشـــهد 
الكشـــف عـــن جميـــع تفاصيـــل المؤتمـــر 

المؤتمـــر  فـــي  وســـتتحدث  الدولـــي. 
الصحافي جميلة السلمان رئيس اللجنة 
المنظمـــة للمؤتمـــر وعدد من مســـؤولي 
الـــوزارة واللجنـــة المنظمـــة إضافـــة إلى 
الشـــركة المنظمـــة للمؤتمر وهي شـــركة 
أديوكيشـــن باس ممثلـــة بالمدير العام 

أمين عبدهللا.
ووجهـــت اللجنـــة المنظمـــة الدعوة لكل 
ممثلي وســـائل اإلعام المحلية ووزارة 
شؤون اإلعام وممثلي مواقع التواصل 
االجتماعي لحضور المؤتمر الصحافي.

تقدم العالقات مع الجزائر

مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل مؤتمر “اإليدز”
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سمو الشيخة زين بنت خالد سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

جميلة السلمان  الشيخ محمد بن عبدالله

سمو قرينة العاهل تهنئ سمو الشيخة زين بنت خالد بجائزة العمل اإلنساني الخليجي

محمد بن مبارك يؤكد التعاون الوثيق... رئيس الطيران المدني الدولي:

فخـورون بعطـاء كل امـرأة بحرينيـة

البحرين تمتلك بنية تحتية قوية وكوادر وطنية مؤهلة

رئيســـة  البـــاد  عاهـــل  قرينـــة  هنـــأت 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة الســـمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم 
المجلـــس  عضـــو  مـــن  كا  خليفـــة  آل 
األعلـــى للمـــرأة رئيســـة مجلـــس أمناء 
مؤسسة المبرة الخليفية سمو الشيخة 
زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفـــة، ورئيســـة 
جمعيـــة النور للبر الشـــيخة لمياء بنت 
نيلهمـــا  بمناســـبة  خليفـــة،  آل  محمـــد 
جائزة العمل اإلنســـاني لـــدول مجلس 
التعـــاون الخليجي للعام 2022 تقديًرا 
وتكريًمـــا لما تقدمانه من أعمال جليلة 

في مجال العمل التطوعي والتنموي.
وثمنـــت صاحبة الســـمو الملكي قرينة 
والافـــت  الفاعـــل  النشـــاط  العاهـــل 
والمساعي الحثيثة والجهود المباركة 
لكل من ســـمو الشـــيخة زين بنت خالد 
آل خليفة والشـــيخة لمياء بنت محمد 
آل خليفـــة، واألعمـــال التـــي تقدمانهـــا 
خدمـــًة للمجتمع البحرينـــي ومن أجل 
االرتقـــاء بالعمـــل التطوعي في مملكة 
البحرين، معربة صاحبة السمو الملكي 
عن الفخر واالعتـــزاز بعطاء كل امرأة 
بحرينية تجتهد وتلتزم بخدمة وطنها 

من أجل رفعته ونمائه.

اســـتقبل نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة، بمكتبـــه 
بقصر القضيبية، رئيس منظمة الطيران المدني 
الدولـــي ســـلفاتوري شـــاكيتانو، بحضـــور وزيـــر 

المواصات واالتصاالت كمال بن أحمد.
وخـــال اللقـــاء، رحب ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبـــارك برئيـــس المنظمـــة وبزيارته التـــي تؤكد 
التعاون الوثيق بين البحرين ومنظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي وحرصهمـــا الدائم علـــى تعزيز 
مختلـــف أوجه التعـــاون بما يخـــدم مصالحهما 
وأهدافهمـــا المشـــتركة، مشـــيًدا ســـموه بالـــدور 
المهـــم الـــذي تقـــوم بـــه المنظمـــة فـــي تطويـــر 
ووضـــع  الدولـــي،  المدنـــي  الطيـــران  وتنظيـــم 
المعاييـــر واللوائـــح التـــي تضمن أمن وســـامة 
الطيران المدني كأحد أهـــم القطاعات الداعمة 
الصعيـــد  علـــى  المســـتدامة  التنميـــة  لتحقيـــق 
العالمـــي، متمنًيـــا للمنظمـــة ولجميـــع القائميـــن 
عليهـــا التوفيق فـــي جهودهم الراميـــة لتطوير 

صناعة النقل الجوي العالمي.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـلفاتوري شـــاكيتانو عـــن 
خالص شـــكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل 

خليفة على اســـتقباله، وتقديـــره لدور البحرين 
من خال عضويتها في منظمة الطيران المدني 
الدولـــي فـــي دعـــم جهـــود وأعمـــال المنظمـــة، 
واســـتمرارية التزامهـــا بالتعـــاون مـــع المنظمـــة 
والـــدول األعضاء، مشـــيًدا بالمســـتوي المتقدم 
لقطاع الطيران المدني بالبحرين وتميز وكفاءة 
الخدمات التي تقـــوم بها وتقدمها في مجاالت 
الطيـــران المدنـــي والنقل الجوي الـــذي يؤكد ما 
يتوافـــر لديهـــا من بنيـــة تحتية قويـــة، وكوادر 

وطنيـــة مؤهلـــة، وامتاكهـــا ألحـــدث األجهـــزة 
والمعدات التي تمكنها من أداء دورها وحســـن 
إدارة إقليمهـــا لمعلومـــات الطيـــران والمجاالت 
الجوية األخرى، ويجعلها محل إشـــادة وتقدير 

من قبل الدول األعضاء.
وحضـــر اللقـــاء، المديـــر اإلقليمـــي فـــي مكتـــب 
المنظمة للشـــرق األوســـط محمد أبو بكر فارع، 
ووكيل شـــؤون الطيران المدني باإلنابة حسين 

شعيب.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل نائب رئيـــس مجلـــس الوزراء 
ســـفير  بمكتبـــه،  العريـــض،  جـــواد 
الديمقراطيـــة  الجزائريـــة  الجمهوريـــة 
الشـــعبية الشـــقيقة المعتمد عبدالحميد 
خوجة؛ بمناســـبة تعيينه ســـفيًرا لباده 
لـــدى مملكـــة البحريـــن. وخـــال اللقاء، 
رحـــب نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
بالســـفير، منوًهـــا بمـــا تشـــهده العاقات 

البحرينيـــة الجزائرية مـــن تطور وتقدم 
متمنًيـــا  المســـتويات،  مختلـــف  علـــى 
للســـفير التوفيـــق والنجـــاح فـــي مهمته 
الدبلوماســـية. مـــن جانبه، قدم الســـفير 
الجزائري الشـــكر والتقدير لنائب رئيس 
مملكـــة  وحكومـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
البحريـــن  لمملكـــة  متمنًيـــا  البحريـــن، 

وشعبها مزيًدا من التقدم واالزدهار.

تحـــت رعايـــة رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد 
اليـــوم  يقـــام  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن 
)الخميـــس( المؤتمـــر الصحافي الخاص 
بمؤتمـــر البحريـــن الدولـــي األول لمرض 
نقـــص المناعة المكتســـبة الذي ســـيعقد 
فـــي المملكـــة يومـــي 22 و23 ســـبتمبر 
المقبل. وســـتحتضن قاعـــة أوال بفندق 
الخليج في العاشرة والنصف من صباح 
اليوم المؤتمر الصحافي الذي سيشـــهد 
الكشـــف عـــن جميـــع تفاصيـــل المؤتمـــر 

المؤتمـــر  فـــي  وســـتتحدث  الدولـــي. 
الصحافي جميلة السلمان رئيس اللجنة 
المنظمـــة للمؤتمـــر وعدد من مســـؤولي 
الـــوزارة واللجنـــة المنظمـــة إضافـــة إلى 
الشـــركة المنظمـــة للمؤتمر وهي شـــركة 
أديوكيشـــن باس ممثلـــة بالمدير العام 

أمين عبدهللا.
ووجهـــت اللجنـــة المنظمـــة الدعوة لكل 
ممثلي وســـائل اإلعام المحلية ووزارة 
شؤون اإلعام وممثلي مواقع التواصل 
االجتماعي لحضور المؤتمر الصحافي.

تقدم العالقات مع الجزائر
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