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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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العتوم  البروفيسور سمير  برعاية وبحضور 
 - أيرلندا  في  للجراحين  الملكية  الكلية  رئيس 
 )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين  جامعة 
شمل  لجمع  حفل  باستضافة  الجامعة  قــامــت 
وشهد  و2021،   2020 خريجي  إنــجــازات  وتكريم 
ــريـــج وشــكــل  ــر مــــن 200 خـ ــثـ أكـ ــور  الـــحـــفـــل حـــضـ
أكــثــر مـــن 80% من  الــبــحــريــنــيــون  الــخــريــجــيــن 

الحضور.
وخــــال الــحــفــل قــامــت الــبــروفــيــســورة لـــورا 
في  لــلــجــراحــيــن  الملكية  الــكــلــيــة  رئــيــس  فــيــانــي 
رئيس  نائب  كيلي  كاثال  والبروفيسور  أيرلندا، 
الملكية  للكلية  التنفيذي  والــرئــيــس  الجامعة 
لــلــجــراحــيــن فـــي أيـــرلـــنـــدا بــتــهــنــئــة الــخــريــجــيــن 
تعزيز  فــي  ومساهمتهم  ومثابرتهم  بنجاحهم 
الرعاية الصحية في مملكة البحرين. كما تمت 
األستاذ  ميسيلبروك  ديفيد  البروفيسور  دعــوة 
الطبية  البحرين  جامعة  في  السابق  المساعد 
في طب األسرة ورئيس لجنة أخاقيات البحوث 

لمخاطبة الخريجين واالحتفال بنجاحهم.
نائب  نيكلسون  ألــفــريــد  البروفيسور  وقـــال 
ــريـــن الـــطـــبـــيـــة لـــلـــشـــؤون  ــبـــحـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــيــــس جـ رئــ
ــة ومــــديــــر كــلــيــة الــــطــــب، فــــي كــلــمــتــه  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ

للخريجين: »إن حفل جمع الشمل هذا هو فرصة 
بنجاحكم  واالحــتــفــال  خريجينا  مــع  للتواصل 
وقدرتكم على الصمود التي أظهرتموها جميًعا 
أثناء فترة دراستكم وبعد التخرج. بينما شكلت 
من  فــريــدة  تحديات  الماضية  الــثــاث  السنوات 
وباستجابتنا  بمثابرتكم  فخورون  فإننا  نوعها، 

كجامعة.. لن أنسى أبدا دفعتي 2020 و2021«.
وقد أتيحت الفرصة للدكتور بسام الحمر، 
مستشفى  في  الباطني  الطب  في  مقيم  طبيب 
األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فــي  بنسلفانيا 
والدكتور علي محمد،   )2020 دفعة  على  )األول 
طــبــيــب مــقــيــم فــي الــطــب الــبــاطــنــي فــي الــمــركــز 

الطبي بجامعة ميرياند في الواليات المتحدة 
األمريكية )األول على دفعة 2021( واآلنسة جنان 
الــبــقــالــي، ممرضة فــي شــركــة )بــابــكــو(، )األولـــى 
عــلــى دفــعــة 2021 فــي بــكــالــوريــوس الــتــمــريــض( 
لمخاطبة زمائهم الخريجين وجها لوجه ألول 

مرة منذ حفل تخرجهم االفتراضي.

جامعة البحرين الطبية تحتفل بلقاء الخريجين لدفعتي 2020 و2021

التقى الدكتور ماجد بن علي 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
ــرة الــصــحــة، وذلـــك في  حــســن وزيــ
بحضور  الوطني،  الميثاق  صــرح 
الـــدكـــتـــور ولـــيـــد خــلــيــفــة الــمــانــع 
تــم  حـــيـــث  الـــصـــحـــة،  وزارة  ــيـــل  وكـ
التأكيد على أهمية  اللقاء  خال 
مـــواصـــلـــة تـــوثـــيـــق تــــاريــــخ مــمــلــكــة 
المجال  في  وإنجازاتها  البحرين 
الصحي في المعرض المخصص 
في الصرح، إلى جانب عرض جهود 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــواجــهــة 
االنتشار العالمي لجائحة كورونا 
تداعياتها،  ومعالجة  كــوفــيــد-19 
تــوثــيــق منظمة  بــعــد  وخـــصـــوصـــًا 
الصحة العالمية استجابة مملكة 
الــبــحــريــن كـــإحـــدى االســتــجــابــات 
المتميزة على المستوى العالمي.
في  بجولة  الحضور  قــام  كما 
اطــلــعــوا خالها  الـــصـــرح،  ــاء  ــ أرجـ
ــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــنـ ــتـ عـــلـــى الـــمـــقـ

ــي تــحــكــي  ــتـ والــــصــــور واألفــــــــام الـ
ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ مــــــاضــــــي وحـــــــاضـــــــر ومـ
إلــى جــانــب ما  الــبــحــريــن،  مملكة 
جميع  أسماء  من  جدرانه  تضمه 
مـــن صـــوتـــوا عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل 
نسبتهم  بلغت  والــذيــن  الــوطــنــي، 

.%98.4
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد وزيـــر 
الـــوزارة  حــرص  والتعليم  التربية 
عــلــى الــتــعــريــف بـــصـــرح الــمــيــثــاق 
إنجازات  من  يمثله  وما  الوطني، 
وطنية تحققت في العهد الزاهر 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ومساندة  بدعم  المعظم،  الــبــاد 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــســ ــب الــ ــ ــاحـ ــ ــن صـ ــ مــ
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
ــوزارة  ــ الـــــــوزراء، مــشــيــرًا إلـــى أن الـ
بتنظيم  مــســتــمــرة  بــصــفــة  تـــقـــوم 
الزيارات للضيوف والزوار ولطلبة 
ــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة  الـ

لــلــصــرح، بـــهـــدف إطــاعــهــم على 
العريق،  البحرين  مملكة  تــاريــخ 
من خال ما تحتويه قاعاته من 
مــقــتــنــيــات تــاريــخــيــة ومــعــلــومــات 
ــة، مـــشـــيـــدًا  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــن الـ ــ قـــّيـــمـــة عـ
في  الــصــحــة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون 

ــا فــي  ــهــ ــازاتــ ــجــ ــال تـــوثـــيـــق إنــ ــجــ مــ
قــاعــة الــعــرض بــالــصــرح، لتعريف 
ــال والـــــــزوار عــلــى جــهــودهــا  ــيـ األجـ
السابقة  الزمنية  الحقب  خــال 
الصحية،  الــخــدمــات  تــقــديــم  فــي 
ــــي مـــواجـــهـــة  ودورهــــــــــا الــــفــــّعــــال فـ

البحرين  فــريــق  ضمن  الجائحة 
دوام  للجميع  مــتــمــنــيــًا  الـــواحـــد، 

التوفيق.
ــرت وزيـــــرة  ــ ــّب مــــن جـــانـــبـــهـــا، عــ
ــارة  ــزيــ ــا بــ ــهـ ــادتـ ــعـ ــة عــــن سـ الـــصـــحـ
ــذي  صــــرح الــمــيــثــاق الـــوطـــنـــي، الـ
إنجازات  يوّثق  بارزًا  َمعلمًا  يعتبر 
من  العديد  في  البحرين  مملكة 
ــرات الــزمــنــيــة،  ــتـ ــفـ الـــمـــجـــاالت والـ
التكنولوجية  الوسائل  باستخدام 
ــى أهــمــيــة  ــ ــيـــرًة إلـ الـــحـــديـــثـــة، مـــشـ
ــرار تــوثــيــق الـــجـــهـــود الــتــي  ــتـــمـ اسـ
ــريـــن فــي  ــبـــحـ بـــذلـــتـــهـــا مــمــلــكــة الـ
وإنجازاتها  للجائحة،  االستجابة 
ــة  ــيـ ــنـ ــزمـ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــى مـــــــدى الـ ــلــ عــ
حرصها  تعكس  والــتــي  الــســابــقــة، 
ــضـــل الـــخـــدمـــات  عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـ
ــع، مـــوجـــهـــًة  ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ الـــصـــحـــيـــة لـ
والتعليم  التربية  لــوزيــر  شكرها 
ــرح عــلــى  والـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الــــصــ
إســهــامــاتــهــم الــمــتــمــيــزة فـــي هــذا 

الَمعلم التاريخي الثقافي.

بعد توثيق »ال�صحة العالمية« لتجربة البحرين..

وزيرا التربية وال�صحة يبحثان توثيق الإنجازات ال�صحية في �صرح الميثاق

} جانب من اللقاء الم�شترك.

اعربت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
الــعــالــي نــائــب رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مجلس 
العالي عن سعادتها بنجاح خريجي  التعليم 
والحصول  دراســتــهــم  واستكمال   2022 دفــعــة 
على درجة البكالوريوس من جامعة البحرين 

.))RCSI Bahrain الطبية
ــيـــن الــعــام   ــاء ذلــــك خــــال حـــضـــور األمـ جــ
الــذي  عشر  الثالث  السنوي  التخريج  حفل 
السمو  برعاية من صاحب  الجامعة،  نظمته 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
وبحضور  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، حيث 
تم تخريج 157 طبيًبا و61 خريجًا من برامج 

البكالوريوس والماجستير في التمريض.
ــدت د. الــشــيــخــة رنـــا بــنــت عــيــســى بن  ــ واكـ
الفوج يمثل  دعيج آل خليفة أن تخريج هذا 
ــة مــهــمــة لــلــقــطــاع الـــصـــحـــي والــطــبــي  ــافــ إضــ
وفق  مؤهلة  بــكــوادر  ورفــده  البحرين  بمملكة 
في  والــعــالــمــيــة   العلمية  المستويات  أحـــدث 

هذا المجال.

ــادت بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا جامعة  ــ وأشـ
في  مساهمتها  خــال  مــن  الطبية  البحرين 
البحرين  بمملكة  الــصــحــي  الــقــطــاع  تــطــويــر 
عبر تخريج كوادر طبية على أعلى درجة من 
الحديثة  الطبية  بالعلوم  واإللــمــام  الــكــفــاءة 
المجلس  موافقة  سابقًا  عليه  اكــدت  ما  وهــو 
الــطــبــي الـــعـــام فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة من 
الطب  كلية  لخريجي  الــفــرص  اتــاحــة  خــال 
من جامعة البحرين الطبية بمزاولة المهنة 
إلجــراء  الحاجة  دون  المتحدة  المملكة  فــي 
المجلس  يــجــريــهــا  والــتــي  تقييم  اخــتــبــارات 
الــحــاصــلــيــن على  ــاء  ــبــ األطــ أن  مـــن  لــلــتــأكــد 
ــارج لــديــهــم الــمــســتــوى  مــؤهــاتــهــم مـــن الــــخــ
لممارسة  والــمــهــارات  المعرفة  من  المطلوب 
الــذي  االمـــر  الــمــتــحــدة،  المملكة  فــي  الــطــب 
يعتبر اعترافا عالميا بالجهود المبذولة من 
جودة  تعزيز  إلى  تسعى  والتي  الجامعة  قبل 

التعليم العالي في مملكة البحرين.
ــام عــن  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ــيــ ــ ــت األمــ ــ ــربــ ــ خـــــتـــــامـــــًا، أعــ
المناسبة  بهذه  والتبريكات  التهاني  خالص 
جهودهم  تكلل  أن  لهم  متمنية  للخريجين، 

بكل النجاح والتوفيق في المجال العملي.

اأمين مجل�س التعليم العالي:

لخريجي  الفر�صة  يمنح  البريطاني  العام  الطبي  المجل�س 
جامعة البحرين الطبية بمزاولة المهنة في المملكة المتحدة
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العتوم  البروفيسور سمير  برعاية وبحضور 
 - أيرلندا  في  للجراحين  الملكية  الكلية  رئيس 
 )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين  جامعة 
شمل  لجمع  حفل  باستضافة  الجامعة  قــامــت 
وشهد  و2021،   2020 خريجي  إنــجــازات  وتكريم 
ــريـــج وشــكــل  ــر مــــن 200 خـ ــثـ أكـ ــور  الـــحـــفـــل حـــضـ
أكــثــر مـــن 80% من  الــبــحــريــنــيــون  الــخــريــجــيــن 

الحضور.
وخــــال الــحــفــل قــامــت الــبــروفــيــســورة لـــورا 
في  لــلــجــراحــيــن  الملكية  الــكــلــيــة  رئــيــس  فــيــانــي 
رئيس  نائب  كيلي  كاثال  والبروفيسور  أيرلندا، 
الملكية  للكلية  التنفيذي  والــرئــيــس  الجامعة 
لــلــجــراحــيــن فـــي أيـــرلـــنـــدا بــتــهــنــئــة الــخــريــجــيــن 
تعزيز  فــي  ومساهمتهم  ومثابرتهم  بنجاحهم 
الرعاية الصحية في مملكة البحرين. كما تمت 
األستاذ  ميسيلبروك  ديفيد  البروفيسور  دعــوة 
الطبية  البحرين  جامعة  في  السابق  المساعد 
في طب األسرة ورئيس لجنة أخاقيات البحوث 

لمخاطبة الخريجين واالحتفال بنجاحهم.
نائب  نيكلسون  ألــفــريــد  البروفيسور  وقـــال 
ــريـــن الـــطـــبـــيـــة لـــلـــشـــؤون  ــبـــحـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــيــــس جـ رئــ
ــة ومــــديــــر كــلــيــة الــــطــــب، فــــي كــلــمــتــه  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ

للخريجين: »إن حفل جمع الشمل هذا هو فرصة 
بنجاحكم  واالحــتــفــال  خريجينا  مــع  للتواصل 
وقدرتكم على الصمود التي أظهرتموها جميًعا 
أثناء فترة دراستكم وبعد التخرج. بينما شكلت 
من  فــريــدة  تحديات  الماضية  الــثــاث  السنوات 
وباستجابتنا  بمثابرتكم  فخورون  فإننا  نوعها، 

كجامعة.. لن أنسى أبدا دفعتي 2020 و2021«.
وقد أتيحت الفرصة للدكتور بسام الحمر، 
مستشفى  في  الباطني  الطب  في  مقيم  طبيب 
األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فــي  بنسلفانيا 
والدكتور علي محمد،   )2020 دفعة  على  )األول 
طــبــيــب مــقــيــم فــي الــطــب الــبــاطــنــي فــي الــمــركــز 

الطبي بجامعة ميرياند في الواليات المتحدة 
األمريكية )األول على دفعة 2021( واآلنسة جنان 
الــبــقــالــي، ممرضة فــي شــركــة )بــابــكــو(، )األولـــى 
عــلــى دفــعــة 2021 فــي بــكــالــوريــوس الــتــمــريــض( 
لمخاطبة زمائهم الخريجين وجها لوجه ألول 

مرة منذ حفل تخرجهم االفتراضي.

جامعة البحرين الطبية تحتفل بلقاء الخريجين لدفعتي 2020 و2021

التقى الدكتور ماجد بن علي 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
ــرة الــصــحــة، وذلـــك في  حــســن وزيــ
بحضور  الوطني،  الميثاق  صــرح 
الـــدكـــتـــور ولـــيـــد خــلــيــفــة الــمــانــع 
تــم  حـــيـــث  الـــصـــحـــة،  وزارة  ــيـــل  وكـ
التأكيد على أهمية  اللقاء  خال 
مـــواصـــلـــة تـــوثـــيـــق تــــاريــــخ مــمــلــكــة 
المجال  في  وإنجازاتها  البحرين 
الصحي في المعرض المخصص 
في الصرح، إلى جانب عرض جهود 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــواجــهــة 
االنتشار العالمي لجائحة كورونا 
تداعياتها،  ومعالجة  كــوفــيــد-19 
تــوثــيــق منظمة  بــعــد  وخـــصـــوصـــًا 
الصحة العالمية استجابة مملكة 
الــبــحــريــن كـــإحـــدى االســتــجــابــات 
المتميزة على المستوى العالمي.
في  بجولة  الحضور  قــام  كما 
اطــلــعــوا خالها  الـــصـــرح،  ــاء  ــ أرجـ
ــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــنـ ــتـ عـــلـــى الـــمـــقـ

ــي تــحــكــي  ــتـ والــــصــــور واألفــــــــام الـ
ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ مــــــاضــــــي وحـــــــاضـــــــر ومـ
إلــى جــانــب ما  الــبــحــريــن،  مملكة 
جميع  أسماء  من  جدرانه  تضمه 
مـــن صـــوتـــوا عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل 
نسبتهم  بلغت  والــذيــن  الــوطــنــي، 

.%98.4
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد وزيـــر 
الـــوزارة  حــرص  والتعليم  التربية 
عــلــى الــتــعــريــف بـــصـــرح الــمــيــثــاق 
إنجازات  من  يمثله  وما  الوطني، 
وطنية تحققت في العهد الزاهر 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ومساندة  بدعم  المعظم،  الــبــاد 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــســ ــب الــ ــ ــاحـ ــ ــن صـ ــ مــ
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
ــوزارة  ــ الـــــــوزراء، مــشــيــرًا إلـــى أن الـ
بتنظيم  مــســتــمــرة  بــصــفــة  تـــقـــوم 
الزيارات للضيوف والزوار ولطلبة 
ــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة  الـ

لــلــصــرح، بـــهـــدف إطــاعــهــم على 
العريق،  البحرين  مملكة  تــاريــخ 
من خال ما تحتويه قاعاته من 
مــقــتــنــيــات تــاريــخــيــة ومــعــلــومــات 
ــة، مـــشـــيـــدًا  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــن الـ ــ قـــّيـــمـــة عـ
في  الــصــحــة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون 

ــا فــي  ــهــ ــازاتــ ــجــ ــال تـــوثـــيـــق إنــ ــجــ مــ
قــاعــة الــعــرض بــالــصــرح، لتعريف 
ــال والـــــــزوار عــلــى جــهــودهــا  ــيـ األجـ
السابقة  الزمنية  الحقب  خــال 
الصحية،  الــخــدمــات  تــقــديــم  فــي 
ــــي مـــواجـــهـــة  ودورهــــــــــا الــــفــــّعــــال فـ

البحرين  فــريــق  ضمن  الجائحة 
دوام  للجميع  مــتــمــنــيــًا  الـــواحـــد، 

التوفيق.
ــرت وزيـــــرة  ــ ــّب مــــن جـــانـــبـــهـــا، عــ
ــارة  ــزيــ ــا بــ ــهـ ــادتـ ــعـ ــة عــــن سـ الـــصـــحـ
ــذي  صــــرح الــمــيــثــاق الـــوطـــنـــي، الـ
إنجازات  يوّثق  بارزًا  َمعلمًا  يعتبر 
من  العديد  في  البحرين  مملكة 
ــرات الــزمــنــيــة،  ــتـ ــفـ الـــمـــجـــاالت والـ
التكنولوجية  الوسائل  باستخدام 
ــى أهــمــيــة  ــ ــيـــرًة إلـ الـــحـــديـــثـــة، مـــشـ
ــرار تــوثــيــق الـــجـــهـــود الــتــي  ــتـــمـ اسـ
ــريـــن فــي  ــبـــحـ بـــذلـــتـــهـــا مــمــلــكــة الـ
وإنجازاتها  للجائحة،  االستجابة 
ــة  ــيـ ــنـ ــزمـ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــى مـــــــدى الـ ــلــ عــ
حرصها  تعكس  والــتــي  الــســابــقــة، 
ــضـــل الـــخـــدمـــات  عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـ
ــع، مـــوجـــهـــًة  ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ الـــصـــحـــيـــة لـ
والتعليم  التربية  لــوزيــر  شكرها 
ــرح عــلــى  والـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الــــصــ
إســهــامــاتــهــم الــمــتــمــيــزة فـــي هــذا 

الَمعلم التاريخي الثقافي.

بعد توثيق »ال�صحة العالمية« لتجربة البحرين..

وزيرا التربية وال�صحة يبحثان توثيق الإنجازات ال�صحية في �صرح الميثاق

} جانب من اللقاء الم�شترك.

اعربت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
الــعــالــي نــائــب رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مجلس 
العالي عن سعادتها بنجاح خريجي  التعليم 
والحصول  دراســتــهــم  واستكمال   2022 دفــعــة 
على درجة البكالوريوس من جامعة البحرين 

.))RCSI Bahrain الطبية
ــيـــن الــعــام   ــاء ذلــــك خــــال حـــضـــور األمـ جــ
الــذي  عشر  الثالث  السنوي  التخريج  حفل 
السمو  برعاية من صاحب  الجامعة،  نظمته 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
وبحضور  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، حيث 
تم تخريج 157 طبيًبا و61 خريجًا من برامج 

البكالوريوس والماجستير في التمريض.
ــدت د. الــشــيــخــة رنـــا بــنــت عــيــســى بن  ــ واكـ
الفوج يمثل  دعيج آل خليفة أن تخريج هذا 
ــة مــهــمــة لــلــقــطــاع الـــصـــحـــي والــطــبــي  ــافــ إضــ
وفق  مؤهلة  بــكــوادر  ورفــده  البحرين  بمملكة 
في  والــعــالــمــيــة   العلمية  المستويات  أحـــدث 

هذا المجال.

ــادت بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا جامعة  ــ وأشـ
في  مساهمتها  خــال  مــن  الطبية  البحرين 
البحرين  بمملكة  الــصــحــي  الــقــطــاع  تــطــويــر 
عبر تخريج كوادر طبية على أعلى درجة من 
الحديثة  الطبية  بالعلوم  واإللــمــام  الــكــفــاءة 
المجلس  موافقة  سابقًا  عليه  اكــدت  ما  وهــو 
الــطــبــي الـــعـــام فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة من 
الطب  كلية  لخريجي  الــفــرص  اتــاحــة  خــال 
من جامعة البحرين الطبية بمزاولة المهنة 
إلجــراء  الحاجة  دون  المتحدة  المملكة  فــي 
المجلس  يــجــريــهــا  والــتــي  تقييم  اخــتــبــارات 
الــحــاصــلــيــن على  ــاء  ــبــ األطــ أن  مـــن  لــلــتــأكــد 
ــارج لــديــهــم الــمــســتــوى  مــؤهــاتــهــم مـــن الــــخــ
لممارسة  والــمــهــارات  المعرفة  من  المطلوب 
الــذي  االمـــر  الــمــتــحــدة،  المملكة  فــي  الــطــب 
يعتبر اعترافا عالميا بالجهود المبذولة من 
جودة  تعزيز  إلى  تسعى  والتي  الجامعة  قبل 

التعليم العالي في مملكة البحرين.
ــام عــن  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ــيــ ــ ــت األمــ ــ ــربــ ــ خـــــتـــــامـــــًا، أعــ
المناسبة  بهذه  والتبريكات  التهاني  خالص 
جهودهم  تكلل  أن  لهم  متمنية  للخريجين، 

بكل النجاح والتوفيق في المجال العملي.

اأمين مجل�س التعليم العالي:

لخريجي  الفر�صة  يمنح  البريطاني  العام  الطبي  المجل�س 
جامعة البحرين الطبية بمزاولة المهنة في المملكة المتحدة
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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
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 ∫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
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 ;»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
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 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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العتوم  البروفيسور سمير  برعاية وبحضور 
 - أيرلندا  في  للجراحين  الملكية  الكلية  رئيس 
 )RCSI Bahrain( الطبية  البحرين  جامعة 
شمل  لجمع  حفل  باستضافة  الجامعة  قــامــت 
وشهد  و2021،   2020 خريجي  إنــجــازات  وتكريم 
ــريـــج وشــكــل  ــر مــــن 200 خـ ــثـ أكـ ــور  الـــحـــفـــل حـــضـ
أكــثــر مـــن 80% من  الــبــحــريــنــيــون  الــخــريــجــيــن 

الحضور.
وخــــال الــحــفــل قــامــت الــبــروفــيــســورة لـــورا 
في  لــلــجــراحــيــن  الملكية  الــكــلــيــة  رئــيــس  فــيــانــي 
رئيس  نائب  كيلي  كاثال  والبروفيسور  أيرلندا، 
الملكية  للكلية  التنفيذي  والــرئــيــس  الجامعة 
لــلــجــراحــيــن فـــي أيـــرلـــنـــدا بــتــهــنــئــة الــخــريــجــيــن 
تعزيز  فــي  ومساهمتهم  ومثابرتهم  بنجاحهم 
الرعاية الصحية في مملكة البحرين. كما تمت 
األستاذ  ميسيلبروك  ديفيد  البروفيسور  دعــوة 
الطبية  البحرين  جامعة  في  السابق  المساعد 
في طب األسرة ورئيس لجنة أخاقيات البحوث 

لمخاطبة الخريجين واالحتفال بنجاحهم.
نائب  نيكلسون  ألــفــريــد  البروفيسور  وقـــال 
ــريـــن الـــطـــبـــيـــة لـــلـــشـــؤون  ــبـــحـ ــة الـ ــعـ ــامـ ــيــــس جـ رئــ
ــة ومــــديــــر كــلــيــة الــــطــــب، فــــي كــلــمــتــه  ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ

للخريجين: »إن حفل جمع الشمل هذا هو فرصة 
بنجاحكم  واالحــتــفــال  خريجينا  مــع  للتواصل 
وقدرتكم على الصمود التي أظهرتموها جميًعا 
أثناء فترة دراستكم وبعد التخرج. بينما شكلت 
من  فــريــدة  تحديات  الماضية  الــثــاث  السنوات 
وباستجابتنا  بمثابرتكم  فخورون  فإننا  نوعها، 

كجامعة.. لن أنسى أبدا دفعتي 2020 و2021«.
وقد أتيحت الفرصة للدكتور بسام الحمر، 
مستشفى  في  الباطني  الطب  في  مقيم  طبيب 
األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  فــي  بنسلفانيا 
والدكتور علي محمد،   )2020 دفعة  على  )األول 
طــبــيــب مــقــيــم فــي الــطــب الــبــاطــنــي فــي الــمــركــز 

الطبي بجامعة ميرياند في الواليات المتحدة 
األمريكية )األول على دفعة 2021( واآلنسة جنان 
الــبــقــالــي، ممرضة فــي شــركــة )بــابــكــو(، )األولـــى 
عــلــى دفــعــة 2021 فــي بــكــالــوريــوس الــتــمــريــض( 
لمخاطبة زمائهم الخريجين وجها لوجه ألول 

مرة منذ حفل تخرجهم االفتراضي.

جامعة البحرين الطبية تحتفل بلقاء الخريجين لدفعتي 2020 و2021

التقى الدكتور ماجد بن علي 
والتعليم  التربية  وزيــر  النعيمي 
الدكتورة جليلة بنت السيد جواد 
ــرة الــصــحــة، وذلـــك في  حــســن وزيــ
بحضور  الوطني،  الميثاق  صــرح 
الـــدكـــتـــور ولـــيـــد خــلــيــفــة الــمــانــع 
تــم  حـــيـــث  الـــصـــحـــة،  وزارة  ــيـــل  وكـ
التأكيد على أهمية  اللقاء  خال 
مـــواصـــلـــة تـــوثـــيـــق تــــاريــــخ مــمــلــكــة 
المجال  في  وإنجازاتها  البحرين 
الصحي في المعرض المخصص 
في الصرح، إلى جانب عرض جهود 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي مــواجــهــة 
االنتشار العالمي لجائحة كورونا 
تداعياتها،  ومعالجة  كــوفــيــد-19 
تــوثــيــق منظمة  بــعــد  وخـــصـــوصـــًا 
الصحة العالمية استجابة مملكة 
الــبــحــريــن كـــإحـــدى االســتــجــابــات 
المتميزة على المستوى العالمي.
في  بجولة  الحضور  قــام  كما 
اطــلــعــوا خالها  الـــصـــرح،  ــاء  ــ أرجـ
ــيـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــنـ ــتـ عـــلـــى الـــمـــقـ

ــي تــحــكــي  ــتـ والــــصــــور واألفــــــــام الـ
ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ مــــــاضــــــي وحـــــــاضـــــــر ومـ
إلــى جــانــب ما  الــبــحــريــن،  مملكة 
جميع  أسماء  من  جدرانه  تضمه 
مـــن صـــوتـــوا عــلــى مــيــثــاق الــعــمــل 
نسبتهم  بلغت  والــذيــن  الــوطــنــي، 

.%98.4
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أكـــد وزيـــر 
الـــوزارة  حــرص  والتعليم  التربية 
عــلــى الــتــعــريــف بـــصـــرح الــمــيــثــاق 
إنجازات  من  يمثله  وما  الوطني، 
وطنية تحققت في العهد الزاهر 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
ومساندة  بدعم  المعظم،  الــبــاد 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــمــ ــســ ــب الــ ــ ــاحـ ــ ــن صـ ــ مــ
ــد آل  ــمــ ــن حــ ــ ــان بــ ــمــ ــلــ ــر ســ ــ ــيــ ــ األمــ
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
ــوزارة  ــ الـــــــوزراء، مــشــيــرًا إلـــى أن الـ
بتنظيم  مــســتــمــرة  بــصــفــة  تـــقـــوم 
الزيارات للضيوف والزوار ولطلبة 
ــمـــدارس الــحــكــومــيــة والــخــاصــة  الـ

لــلــصــرح، بـــهـــدف إطــاعــهــم على 
العريق،  البحرين  مملكة  تــاريــخ 
من خال ما تحتويه قاعاته من 
مــقــتــنــيــات تــاريــخــيــة ومــعــلــومــات 
ــة، مـــشـــيـــدًا  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــن الـ ــ قـــّيـــمـــة عـ
في  الــصــحــة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون 

ــا فــي  ــهــ ــازاتــ ــجــ ــال تـــوثـــيـــق إنــ ــجــ مــ
قــاعــة الــعــرض بــالــصــرح، لتعريف 
ــال والـــــــزوار عــلــى جــهــودهــا  ــيـ األجـ
السابقة  الزمنية  الحقب  خــال 
الصحية،  الــخــدمــات  تــقــديــم  فــي 
ــــي مـــواجـــهـــة  ودورهــــــــــا الــــفــــّعــــال فـ

البحرين  فــريــق  ضمن  الجائحة 
دوام  للجميع  مــتــمــنــيــًا  الـــواحـــد، 

التوفيق.
ــرت وزيـــــرة  ــ ــّب مــــن جـــانـــبـــهـــا، عــ
ــارة  ــزيــ ــا بــ ــهـ ــادتـ ــعـ ــة عــــن سـ الـــصـــحـ
ــذي  صــــرح الــمــيــثــاق الـــوطـــنـــي، الـ
إنجازات  يوّثق  بارزًا  َمعلمًا  يعتبر 
من  العديد  في  البحرين  مملكة 
ــرات الــزمــنــيــة،  ــتـ ــفـ الـــمـــجـــاالت والـ
التكنولوجية  الوسائل  باستخدام 
ــى أهــمــيــة  ــ ــيـــرًة إلـ الـــحـــديـــثـــة، مـــشـ
ــرار تــوثــيــق الـــجـــهـــود الــتــي  ــتـــمـ اسـ
ــريـــن فــي  ــبـــحـ بـــذلـــتـــهـــا مــمــلــكــة الـ
وإنجازاتها  للجائحة،  االستجابة 
ــة  ــيـ ــنـ ــزمـ ــرة الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــى مـــــــدى الـ ــلــ عــ
حرصها  تعكس  والــتــي  الــســابــقــة، 
ــضـــل الـــخـــدمـــات  عـــلـــى تـــقـــديـــم أفـ
ــع، مـــوجـــهـــًة  ــيـ ــمـ ــجـ ــلـ الـــصـــحـــيـــة لـ
والتعليم  التربية  لــوزيــر  شكرها 
ــرح عــلــى  والـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى الــــصــ
إســهــامــاتــهــم الــمــتــمــيــزة فـــي هــذا 

الَمعلم التاريخي الثقافي.

بعد توثيق »ال�صحة العالمية« لتجربة البحرين..

وزيرا التربية وال�صحة يبحثان توثيق الإنجازات ال�صحية في �صرح الميثاق

} جانب من اللقاء الم�شترك.

اعربت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن  خليفة  آل 
الــعــالــي نــائــب رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء مجلس 
العالي عن سعادتها بنجاح خريجي  التعليم 
والحصول  دراســتــهــم  واستكمال   2022 دفــعــة 
على درجة البكالوريوس من جامعة البحرين 

.))RCSI Bahrain الطبية
ــيـــن الــعــام   ــاء ذلــــك خــــال حـــضـــور األمـ جــ
الــذي  عشر  الثالث  السنوي  التخريج  حفل 
السمو  برعاية من صاحب  الجامعة،  نظمته 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
وبحضور  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة، حيث 
تم تخريج 157 طبيًبا و61 خريجًا من برامج 

البكالوريوس والماجستير في التمريض.
ــدت د. الــشــيــخــة رنـــا بــنــت عــيــســى بن  ــ واكـ
الفوج يمثل  دعيج آل خليفة أن تخريج هذا 
ــة مــهــمــة لــلــقــطــاع الـــصـــحـــي والــطــبــي  ــافــ إضــ
وفق  مؤهلة  بــكــوادر  ورفــده  البحرين  بمملكة 
في  والــعــالــمــيــة   العلمية  المستويات  أحـــدث 

هذا المجال.

ــادت بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا جامعة  ــ وأشـ
في  مساهمتها  خــال  مــن  الطبية  البحرين 
البحرين  بمملكة  الــصــحــي  الــقــطــاع  تــطــويــر 
عبر تخريج كوادر طبية على أعلى درجة من 
الحديثة  الطبية  بالعلوم  واإللــمــام  الــكــفــاءة 
المجلس  موافقة  سابقًا  عليه  اكــدت  ما  وهــو 
الــطــبــي الـــعـــام فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة من 
الطب  كلية  لخريجي  الــفــرص  اتــاحــة  خــال 
من جامعة البحرين الطبية بمزاولة المهنة 
إلجــراء  الحاجة  دون  المتحدة  المملكة  فــي 
المجلس  يــجــريــهــا  والــتــي  تقييم  اخــتــبــارات 
الــحــاصــلــيــن على  ــاء  ــبــ األطــ أن  مـــن  لــلــتــأكــد 
ــارج لــديــهــم الــمــســتــوى  مــؤهــاتــهــم مـــن الــــخــ
لممارسة  والــمــهــارات  المعرفة  من  المطلوب 
الــذي  االمـــر  الــمــتــحــدة،  المملكة  فــي  الــطــب 
يعتبر اعترافا عالميا بالجهود المبذولة من 
جودة  تعزيز  إلى  تسعى  والتي  الجامعة  قبل 

التعليم العالي في مملكة البحرين.
ــام عــن  ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ ــيــ ــ ــت األمــ ــ ــربــ ــ خـــــتـــــامـــــًا، أعــ
المناسبة  بهذه  والتبريكات  التهاني  خالص 
جهودهم  تكلل  أن  لهم  متمنية  للخريجين، 

بكل النجاح والتوفيق في المجال العملي.

اأمين مجل�س التعليم العالي:

لخريجي  الفر�صة  يمنح  البريطاني  العام  الطبي  المجل�س 
جامعة البحرين الطبية بمزاولة المهنة في المملكة المتحدة
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ونــــــــّوه الــــقــــطــــان بـــالـــخـــدمـــات 
الـــجـــلـــيـــلـــة والـــــجـــــهـــــود الــــجــــّبــــارة 
الــتــي تــقــّدمــهــا الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
خــادم  بقيادة  الشقيقة  السعودية 
ــيـــن الــمــلــك  ــفـ ــريـ الـــحـــرمـــيـــن الـــشـ
بــن عــبــدالــعــزيــز آل سعود  ســلــمــان 
السعودية  العربية  المملكة  عاهل 
وبـــدعـــم  اهلل،  حـــفـــظـــه  الـــشـــقـــيـــقـــة 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
عبدالعزيز  بن  سلمان  بن  محمد 
رئيس  نائب  العهد  ولــي  سعود  آل 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدفــــاع، 
الــحــرام،  اهلل  بيت  لحجاج  خــدمــًة 
العليا  الــحــج  لجنة  بـــدور  مــشــيــدًا 
ووزارة الحج السعودية، ومؤكدًا أن 
مملكة البحرين تضع على الدوام 
توعيًة  الــســعــوديــة  بــاأليــدي  يــدهــا 
أجــل موسم  مــن  ورعــايــًة  وتنظيمًا 

حج ناجح آمن في كل عام.
ــقــــاء  ــلــ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الــ
بعثات  رؤساء  الذي جمع  السنوي 
الحج والوفود المرافقين لهم من 
دول مجلس التعاون لدول الخليج 
موسى  السيد  وبحضور  العربية، 
قــنــصــل  الـــنـــعـــيـــمـــي  اهلل  عـــبـــد  ــن  ــ بـ
وفضيلة  بــجــدة،  البحرين  مملكة 
هيئة  عضو  الشثري  سعد  الشيخ 

العربية  المملكة  العلماء في  كبار 
السعودية.

حــيــث رّحـــــب فــضــيــلــة الــشــيــخ 
ــان  ــقـــطـ الـ اهلل  ــبــــد  عــ بـــــن  عـــــدنـــــان 
ــيــــس بـــعـــثـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  رئــ
هذه  أن  مــؤّكــدًا  بــاألشــقــاء،  للحج، 
والمحبة  ــوة  األخــ تــعــزز  الــلــقــاءات 
تبادل  وتتيح فرصة  الجميع،  بين 
الــمــشــورة والــخــبــرة والــتــجــارب في 
تقديم  فــي  يسهم  بما  الحج  أمــور 
لـــحـــجـــاج دول  الـــخـــدمـــات  أفـــضـــل 
أن  إلـــى  الــتــعــاون، مــشــيــرًا  مجلس 
هذا اللقاء السنوي المتكرر يؤكد 
الــخــلــيــجــيــة ما  الـــحـــج  بــعــثــات  أن 
واجهات  ذات  واحـــدة  بعثة  إال  هــي 

متعددة. 
ــذا، وتــبــادلــت بــعــثــات الــحــج  هــ
الخليجي  التعاون  مجلس  لــدول 
ــك تـــأكـــيـــدًا  ــ ــًة، وذلــ ــاريــ ــذكــ دروعــــــــًا تــ
لــــروابــــط الـــصـــلـــة والـــمـــحـــبـــة بــيــن 
دول الــخــلــيــج، وقـــد تــخــلــل الــلــقــاء 
من  عدد  حول  للتباحث  اجتماعًا 
تهم  التي  المشتركة  الموضوعات 
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
وبعض التطلعات التي ينشدونها، 
ــهـــذه الــمــنــاســبــة شـــكـــرت بــعــثــات  وبـ
الحج الخليجية المملكة العربية 

الجهود  على  الشقيقة  السعودية 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا لــلــتــيــســيــر عــلــى 
المناسك  هــذه  أداء  فــي  الــحــجــاج 

المباركة.
ــيــــة خــصــصــت  ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
البحريني  األحمر  الهال  جمعية 
ســيــارة إســعــاف مــجــهــزة بــالــكــامــل، 
للمساهمة في خدمة حجيج بيت 
البحرين،  مملكة  من  الــحــرام  اهلل 
ــلــــى عــــادتــــهــــا الـــســـنـــويـــة  جـــــريـــــًا عــ
ــًا عــلــى  الــمــســتــمــرة مـــنـــذ 20 عــــامــ

التوالي.
ــا يـــوســـف مــديــر  وأوضـــحـــت رنــ
الشؤون اإلدارية والمالية أن كادرًا 
ــًا مـــن مــتــطــوعــي الــجــمــعــيــة  مــــدربــ
المتوجهة  اإلسعاف  سيارة  يرافق 
لخدمة حجاج البحرين في موسم 
الحج الحالي، مشيرًا إلى أن هذا 
ــعـــداد  ــتـ ــاقـــم عـــلـــى أهـــبـــة االسـ الـــطـ
لــلــتــعــامــل مـــع مــخــتــلــف الـــحـــاالت 
ــواع  ــوع مـــن أنــ الـــتـــي تــتــطــلــب أي نــ

التدخل اإلسعافي.
ولفتت إلى أن سيارة اإلسعاف 
التي خصصتها الجمعية لمرافقة 
ــيـــة مــجــهــزة  بـــعـــثـــة الــــحــــج الـــرســـمـ
تــجــهــيــزًا كــامــًا حــســب مــواصــفــات 
مع  الــبــحــريــن،  فــي  الــصــحــة  وزارة 
ســـائـــق ومـــســـعـــف لـــمـــرافـــقـــة بــعــثــة 
الــمــمــلــكــة لــلــحــج لــخــدمــة ضــيــوف 
تــأديــتــهــم مناسك  أثــنــاء  الــرحــمــن 

الحج في الديار المقدسة.
وأكدت حرص الهال األحمر 
البحريني على التنسيق الفعال مع 
وزارة الصحة في توفير الخدمات 
البحرينيين،  للحجاج  اإلسعافية 

باعتماد  فخورون  »نحن  وأضافت: 
وزارة الصحة على الهال األحمر 
بقدرتنا  وتثق  الموضوع،  هــذا  في 
خدمة  بمسؤولية  الــنــهــوض  عــلــى 
الــحــجــاج الــبــحــريــنــيــيــن إســعــافــيــًا، 
وأثــبــتــنــا جــدارتــنــا فــي ذلـــك طيلة 

األعوام الـ 17 الماضية«.
المساند  ــدور  الــ إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
لجمعية الهال األحمر البحريني 
موقع،  كل  في  الحكومية  للجهود 
ــي إطــــــار عـــمـــل الــجــمــعــيــة عــلــى  فــ
واإلنساني،  اإلغاثي  العون  تقديم 

اإلسعافات  ذلــك خــدمــات  فــي  بما 
األولية سواء عن طريق اإلسعاف 
التأهيل  طــريــق  عــن  أو  الــمــبــاشــر، 

والتدريب.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه نــظــمــت 
ــــرات  ــــاضـ ــــحـ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــ ــة مـ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
لحجاج مملكة البحرين للتعريف 
بــــمــــنــــاســــك الــــــحــــــج وفــــضــــائــــلــــه، 
حــيــث اســتــقــبــلــت الــــقــــارئ الــشــيــخ 
الشيخ  بليلة،  بندر  بن  عبدالعزيز 
حسن بخاري، المدرس بالحرمين 
التدريس  الشريفين، وعضو هيئة 

سعد  والشيخ  الــقــرى،  أم  بجامعة 
الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، 

والمستشار في الديوان الملكي. 
ــل صــاحــب  ــ وأشــــــــاد جــــاســــم أبــ
ــارة الــشــيــخ  ــزيــ ــم بــ ــواسـ ــمـ حــمــلــة الـ
الحج  بعثة  رئيس  القطان  عدنان 
للوقوف  الحملة  البحرينية لمقر 
ضيوف  لخدمة  استعداداتها  على 
الــرحــمــن، مــنــوهــا بــالــجــهــود الــتــي 
تــبــذلــهــا الــبــعــثــة إلنــــجــــاح خــطــط 
إجــراءات  وتيسير  الحجاج  تفويج 

أداء مناسك الحج.

خالل لقائه ر�ؤ�ساء بعثات الحج الخليجية.. رئي�س بعثة الحج البحرينية: 

�أجل مو�سم حج ناجح و�آمن �ل�سعودية من  �لبحرين ت�سع د�ئما يدها بالأيدي 

�له��ال �لأحم��ر يخ�س���ص �إ�س��عافا لمر�فق��ة بعث��ة �لح��ج �لبحريني��ة

بعثة  رئــيــس  القطان  عــبــداهلل  بــن  عــدنــان  الشيخ  أّكـــد فضيلة 
صاحب  حضرة  بدعم  تحظى  البعثة  أّن  للحج  البحرين  مملكة 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعّظم، 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  من صاحب  مستمرة  وبمتابعة 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل. 

بن  إبراهيم  المهندس  قــام 
حــســن الـــحـــواج وزيـــر األشــغــال، 
ــمـــد  ــن أحـ ــ ــة بــ ــ ــامــ ــ والــــســــيــــد أســ
التنمية  وزيـــر  العصفور  خلف 
تفقدية  بــجــولــة  االجــتــمــاعــيــة، 
الرعاية  مجمع  إنشاء  لمشروع 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــمــديــنــة حــمــد، 
وذلـــــــــــك لــــــــاّطــــــــاع مـــــــن كـــثـــب 
عــلــى مــســتــجــدات ســيــر الــعــمــل 

بالموقع. 
ــة، أكـــــد  ـــ ـــولــ ـــ ــجـ ـــ وخــــــــــــال الــ
الــمــهــنــدس إبــراهــيــم بــن حسن 
الـــحـــواج وزيــــر األشـــغـــال أهمية 
التنمية  الدفع بعجلة  مواصلة 
المستدامة في مملكة البحرين 
عــلــى كـــافـــة الــصــعــد مـــن خــال 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز مــقــومــات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـــمـــا يـــواكـــب 
المستجدات التنموية، ويحقق 
ــيـــرة الــتــنــمــويــة  أهــــــــداف الـــمـــسـ
الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك الباد المعّظم، 
ــعــــة صـــــاحـــــب الـــســـمـــو  ــابــ ــتــ ــمــ وبــ
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء. 
تــنــفــيــذ  إّن  ــواج  ــحــ الــ ــال  ــ وقــ
الرعاية  مجمع  إنــشــاء  مــشــروع 
االجتماعية بمدينة حمد يأتي 
المستمر  االهـــتـــمـــام  إطــــار  فـــي 
ــة  ــيــ ــدمــ ــخــ ــات الــ ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
وزارة  تـــقـــوم  الـــتـــي  الـــمـــتـــنـــوعـــة 
واإلشراف  بتصميمها  األشغال 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا، مــضــيــفــًا أنـــه 
التشغيل  تــجــارب  تنفيذ  سيتم 
على  حــالــيــًا  الــجــاريــة  النهائية 
لانتهاء  تــمــهــيــدًا  وســــاق،  قـــدم 
من المشروع وتسليمه إلى وزارة 
تم  حيث  االجتماعية،  التنمية 
االنــتــهــاء مـــن جــمــيــع األعــمــال 
ــبــــات  ــيــ ــتــــشــــطــ اإلنـــــشـــــائـــــيـــــة والــ
وأعــمــال  والــخــارجــيــة  الداخلية 

الموقع العامة في المشروع.
وأشـــــــــار الـــــحـــــواج إلــــــى أنـــه 
ــم مــــراعــــاة كـــل مــتــطــلــبــات  ــد تـ قـ
في  االجتماعية  التنمية  وزارة 
جانب  إلـــى  الــمــشــروع،  تصميم 

تــوفــيــر مــتــطــلــبــات ومــواصــفــات 
الخضراء  والمباني  االستدامة 
وتــــطــــبــــيــــق ســـــيـــــاســـــة تـــرشـــيـــد 
ــة لــلــحــفــاظ  ــاقـ ــهـــاك الـــطـ ــتـ اسـ
على البيئة والموارد الطبيعية، 
توفير  التصميم  في  روعــي  كما 
وحركة  لتنقل  التسهيات  كــل 
والموظفين  المجمع  مــرتــادي 
من ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة(، 
عند  المنحدرات  بتوفير  وذلك 
كل مداخل مباني المجمع إلى 
أمـــاكـــن جميع  تــصــمــيــم  جــانــب 
المختلفة  بالمباني  المصاعد 
لــتــكــون بــالــقــرب مــن الــمــداخــل 
ومعدة لضمان سهولة تنقلهم، 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى تــــوفــــيــــر كــل 
الـــخـــدمـــات األخـــــــرى كــمــواقــف 
ــارات، ومــطــبــخ  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ انــــتــــظــــار الـ
ــزي ومــغــســلــة وكــافــيــتــريــا  ــركــ مــ
ــلــــصــــاة والــــحــــراســــة  وغــــــــرف لــ
والـــعـــنـــاصـــر  الــــمــــيــــاه  ودورات 
اإلدارية ومحطة كهرباء فرعية.

ومــــن جـــانـــبـــه، أكــــد الــســيــد 
ــلـــف  أســــــــامــــــــة بــــــــن أحـــــــمـــــــد خـ
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــور وزيـــــــــــر الـ ــ ــفـ ــ ــصـ ــ ــعـ ــ الـ
االجتماعية، أن مشروع مجمع 
بمدينة  االجــتــمــاعــيــة  الــرعــايــة 
ــة فــعــلــيــة  ــمــ ــمــــد يــــأتــــي تــــرجــ حــ
ــبـــحـــريـــن  ــلـــكـــة الـ ألهــــــــــداف مـــمـ
بــتــطــويــر الـــخـــدمـــات الــتــنــمــويــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف 
وذلــك  واألصـــعـــدة،  المستويات 
وفــقــًا لــتــفــّضــل حــضــرة صاحب 
المعظم  الــبــاد  ملك  الجالة 
بــــإصــــدار  ورعـــــــــاه،  اهلل  حـــفـــظـــه 
ــعــــدالــــة اإلصـــاحـــيـــة  قــــانــــون الــ
سوء  مــن  وحمايتهم  لألطفال 
الــمــعــامــلــة، وتــنــفــيــذًا لــبــرنــامــج 
ــكــــومــــة بــــرئــــاســــة صـــاحـــب  الــــحــ
الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي ولـــــي الــعــهــد 

رئيس مجلس الوزراء.
الـــــــمـــــــشـــــــروع  إن  وقـــــــــــــــــال 
التنمية  وزارة  ــداف  ــ أهـ يــحــقــق 
االجــتــمــاعــيــة بــتــقــديــم أفــضــل 
االجتماعية  الــرعــايــة  خــدمــات 
ــة عــبــر  ــيــ والـــنـــفـــســـيـــة والــــصــــحــ
مــــراكــــز مــتــخــصــصــة لــلــرعــايــة 
يساهم  نحو  على  االجتماعية 

الخدمة  مــســتــوى  تحسين  فــي 
وتأهيل  المقدمة  االجتماعية 
لاندماج  المستهدفة  الفئات 
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، األمـــــــر الــــذي 
ــًا عـــلـــى تــنــمــيــة  ــابـ ــجـ يــنــعــكــس إيـ
وتحقيق  البحريني  المجتمع 
االســـــــــتـــــــــدامـــــــــة والــــــرفــــــاهــــــيــــــة 
ــيــــة، حـــيـــث يــتــكــون  ــتــــمــــاعــ االجــ
ــروع مــــــن ســــتــــة مــــبــــاٍن  ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
ــل  ــ ــزا األمـ ــ ــركـ ــ مـــتـــصـــلـــة وهــــــي مـ
ومركز  والبنات،  البنين  لرعاية 
ــل، كــمــا  ــفـ ــطـ ــات الـ ــ ــــدمـ دعـــــم وخـ
الــكــرامــة  داري  الــمــجــمــع  يــضــم 
ــواء  لــلــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة إليــ
ودارا  والمتشردين،  المتسولين 
ــواء ضــحــايــا العنف  ــان إليــ األمــ
إلــى جميع  باإلضافة  األســـري، 
الخدمات المصاحبة كالقاعات 
متعددة األغراض، وناٍد رياضي، 
من  وغيرها  خارجية،  وماعب 
المختلفة  الـــخـــدمـــات  مـــرافـــق 
معيشة  ضمان  في  تسهم  التي 
مــيــســرة لــلــفــئــات الــمــقــيــمــة في 

مباني المجمع.

} جانب من الجولة التفقدية.

وزي�ر� »�لأ�س�غال« و»�لتنمي�ة �لجتماعي�ة« يتفقد�ن
�أعمال �إن�ساء مجمع �لرعاية �لجتماعية بمدينة حمد

ــاذة هــالــة  ــ ــتـ ــ ــة األسـ ــايــ تـــحـــت رعــ
الــعــام للمجلس  األنــصــاري األمــيــن 
ــار متابعة  األعــلــى لــلــمــرأة، وفـــي إطـ
جائزة  مــن  السابعة  ــدورة  الــ أعــمــال 
ــرة  صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيـــ
خليفة  آل  ــيـــم  ــراهـ إبـ بــنــت  ســبــيــكــة 
وتفعيًا  البحرينية،  الــمــرأة  لتقدم 
الــبــحــريــن لعقد  لـــمـــبـــادرة جــامــعــة 
أفضل  الستعراض  تعريفي  نشاط 
بتحقيق  الــعــاقــة  ذات  الــمــمــارســات 
الـــــتـــــوازن بـــيـــن الــجــنــســيــن وإدمــــــاج 
العمل  بيئة  فــي  الــمــرأة  احتياجات 
وقــصــص الــنــجــاح الــتــي نــتــج عنها 
فــــوز تــلــك الـــمـــؤســـســـات بــالــجــائــزة، 
الدكتورة  بحضور  الجامعة،  نظمت 
جواهر المضحكي رئيسة الجامعة، 
»ملتقى لجان تكافؤ الفرص ألفضل 
البحرينّية«،  المرأة  تقدم  ممارسات 
بمشاركة المؤسسات ذات المبادرات 
المتميزة وبحضور غفير من لجان 
تكافؤ الفرص من القطاعين العام 

والخاص.
للمجلس  العام  األمين  وأكــدت 
األعــلــى لــلــمــرأة عــلــى حــســن توقيت 
ــهــــادف  ــذا الـــمـــلـــتـــقـــى الــ ــ وأهـــمـــيـــة هــ
ــرة الـــمـــؤســـســـات  ــ ــبـ ــ ــادل خـ ــ ــبــ ــ ــ إلـــــــى ت
ــيــــق أهـــــــــداف  ــد تــــحــــقــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
المتعلقة  المعرفة  وإدارة  الجائزة، 
ــوازن بــيــن  ــ ــتـ ــ بـــســـيـــاســـات وخـــطـــط الـ
ــع مــســتــوى الــوعــي  ــ الــجــنــســيــن، ورفـ
بــأهــم الــمــمــارســات الــداعــمــة لتقدم 
الثقافة  وتعزيز  البحرينية،  المرأة 
الـــمـــؤســـســـيـــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة نــحــو 
إدمــــاج احــتــيــاجــات الـــمـــرأة واألســـرة 
فــي قــطــاعــات الــعــمــل كــافــة، معربة 
األعلى  المجلس  وتقدير  شكر  عن 
ــرأة لــجــامــعــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى  ــمـ ــلـ لـ

مبادرتهم بتنظيم الملتقى.
المجلس  إن  األنــصــاري  وقالت 
يـــرحـــب بــمــشــاركــة مــخــتــلــف جــهــات 
الــعــام والـــخـــاص واألهـــلـــي واألفــــراد 
الــــدورة  مـــن ذوي االخــتــصــاص فـــي 
السمو  صاحبة  جائزة  في  السابعة 
الملكي األميـرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، 

مشيرة إلى أن مثل هذه المشاركات 
المؤسسات  دعم جهود  في  ستسهم 
أثر ذلك على مستويات  في معرفة 
تــقــدم الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة وفــرصــة 
ــلـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــجـــهـــود  مـــثـــالـــيـــة لـ
الفردية المتميزة في هذا المجال. 
وألقت رئيسة جامعة البحرين 
ــر بـــنـــت شــاهــيــن  ــ ــواهـ ــ ــورة جـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الـــمـــضـــحـــكـــي كـــلـــمـــة فــــــي افـــتـــتـــاح 
عبر  تنظيمه  جــرى  الــذي  الملتقى 
ــدت  ــال الــــمــــرئــــي، أكــ ــ ــــصـ تــقــنــيــة االتـ
السمو  صاحبة  جائزة  أهمية  فيها 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليفة لتقدم المرأة البحرينّية 
ــي  ــابـ ــجـ ــــي إحـــــــــداث الـــــحـــــراك اإليـ فـ
الـــمـــنـــشـــود عـــلـــى مـــســـتـــوى حـــضـــور 
المرأة بوصفها مبادرة وطنية وقصة 
نجاح، وأنموذجًا متميزًا في مجال 
ــوازن بــيــن الــجــنــســيــن،  ــتــ تــحــقــيــق الــ
وإدماج احتياجات المرأة في المسار 
أهداف  تحقيق  فيها  بما  التنموي، 

التنمية المستدامة.
ــه  »إنــ الـــمـــضـــحـــكـــي:  د.  ــالــــت  وقــ
الحيوية  المنافسة  من  الرغم  على 
البحريني  المجتمع  بين مؤسسات 
وقطاعاته على نيل »جائزة صاحبة 
بنت  األميرة سبيكة  الملكي  السمو 
الــمــرأة  لــتــقــدم  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
ــًا نـــود  ــضــ ــا أيــ ــنــ ـــ»إنــ ــّيـــة«، فــ ــنـ ــبـــحـــريـ الـ
أن نــســتــفــيــد مـــن بــعــضــنــا الــبــعــض، 

والمبدعة،  الملهمة  تجاربنا  ومــن 
ننطلق  حتى  الــمــاضــي  دروس  ومــن 
الجهات  وتــتــعــرف  المستقبل،  إلـــى 
الـــتـــي تــطــمــح لــنــيــل هــــذه الــجــائــزة 
الــوطــنــيــة الــرفــيــعــة، عــلــى الــمــامــح 
للمؤسسات  أتاحت  التي  األساسية 
الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة فــي الــــدورات 
ونــطــور  مــنــهــا،  لنستلهم  الــمــاضــيــة، 
أداءنا، ونرتقي بطموحاتنا لتتاقى 
ــع طـــمـــوحـــات وتــطــلــعــات قــيــادتــنــا  مـ
ــاركـــة  ــبـ ــمـ ــة، والــــجــــهــــود الـ ــمـ ــيـ ــكـ الـــحـ
لــصــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 

خليفة  آل  ــيـــم  ــراهـ إبـ بــنــت  ســبــيــكــة 
قـــريـــنـــة الـــعـــاهـــل الـــمـــعـــظـــم، رئــيــســة 
الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة فــي هــذا 

الصدد«.
األولـــــــــــى  الـــــجـــــلـــــســـــة  أدارت 
الــمــخــصــصــة لـــمـــؤســـســـات الــقــطــاع 
الــــعــــام، الــــدكــــتــــورة فـــاطـــمـــة مــحــمــد 
المالكي عميد شؤون الطلبة رئيسة 
لــجــنــة تــكــافــؤ الـــفـــرص بــالــجــامــعــة، 
وتحدث فيها كل من الدكتورة مريم 
عذبي الجاهمة الرئيس التنفيذي 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــّيــة  للهيئة 

ــة، والـــدكـــتـــور  ــّيـ ــّحـ ــّصـ والـــخـــدمـــات الـ
حـــســـن يـــوســـف الـــحـــمـــادي الــقــائــم 
للمراجعات  الــعــام  المدير  بأعمال 
ورئـــيـــس لــجــنــة تــكــافــؤ الـــفـــرص في 
ــتـــدريـــب،  هــيــئــة جـــــودة الــتــعــلــيــم والـ
ــدة عـــلـــيـــا الــــعــــالــــي الـــمـــديـــر  ــيــ ــســ والــ
والتحول  لاستراتيجية  التنفيذي 
ورئــيــســة لــجــنــة تــكــافــؤ الـــفـــرص في 

صندوق العمل »تمكين«. 
ــوار  الــــحــ جـــلـــســـة  أدارت  فـــيـــمـــا 
بعض  تجارب  تناولت  التي  الثانية 
مؤسسات القطاع الخاص، الدكتورة 
وفـــاء يــعــقــوب جــنــاحــي رئــيــس قسم 
الــحــقــوق،  بكلية  الــخــاص  الــقــانــون 
ــن الـــدكـــتـــور  ــ ــل مـ ــ ــدث فـــيـــهـــا كـ ــ ــحـ ــ وتـ
عــبــدالــرحــمــن عــلــي ســيــف الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة بنك البحرين 
والـــكـــويـــت، والــســيــد عـــبـــداهلل أحــمــد 
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  جــنــاحــي 
لــشــركــة مــطــار الــبــحــريــن، والــســيــدة 
رنــــا عــبــدالــعــزيــز الـــمـــاجـــد الــمــديــر 
شركة  البشرية  لــلــمــوارد  التنفيذي 

»زين البحرين«.
ــرز ما  ــ وتـــنـــاولـــت الــجــلــســتــان أبـ
وأثر  المؤسسات  تجارب  به  تميزت 
ســيــاســاتــهــم ومــبــادراتــهــم عــلــى أداء 
وتــنــافــســيــة الـــمـــرأة الــعــامــلــة وتــأثــيــر 
بشكل  الــمــؤســســات  أداء  عــلــى  ذلـــك 
عــــام، بــاإلضــافــة إلـــى إلــقــاء الــضــوء 
عــلــى مــا تــقــدمــه الــجــائــزة مــن دعــم 
ــع مــــعــــنــــوي يــــدفــــع بــتــلــك  ــيـ ــشـــجـ وتـ
الـــجـــهـــات الـــــى اإلبـــــــــداع واالبـــتـــكـــار 
فـــي مــجــال تــمــكــيــن وتـــقـــدم الـــمـــرأة، 
ــًا مـــا تــعــلــق بــاســتــحــداث  وخـــصـــوصـ
ــة لــلــعــامــلــيــن  ــمــ ــداعــ الـــســـيـــاســـات الــ
مهامهم  بــيــن  للتوفيق  والــعــامــات 
الـــوظـــيـــفـــيـــة وواجـــبـــاتـــهـــم األســـريـــة 

والمجتمعية.

ج��ام��ع��ة �ل��ب��ح��ري��ن ت��ن��ظ��م م��ل��ت��ق��ى ل���ج���ان ت��ك��اف��وؤ �ل��ف��ر���ص 
ل����س���ت���ع���ر�����ص �أف�������س���ل م���م���ار����س���ات ت����ق����دم �ل����م����ر�أة

} هالة األنصاري.

أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي انتهاء 
»ُدمــــِت  للتشجير  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  مـــن  األولـــــى  الــمــرحــلــة 
الــــ49 ألف  خــضــراء« بعد نجاح الحملة فــي غــرس مــا يــقــارب 
شجرة وشجيرة على مساحة 73 ألف متر مربع و23 ألف متر 
طولي، لتنجز الحملة في فترة وجيزة 34 مشروعًا زراعيًا في 
مختلف محافظات ومدن المملكة، وذلك بالتعاون مع وزارة 
األشغال، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجلس األعلى 

للبيئة.
القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة  العام  األمين  وأعربت 
الــــزراعــــي الــشــيــخــة مــــرام بــنــت عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــن بــالــغ 
شكرها وتقديرها للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات 
المجتمع المدني واألفراد للتعاون والتكاتف إلنجاح الحملة 
الــوطــنــيــة لــلــتــشــجــيــر فـــي مــرحــلــتــهــا األولــــــى والـــتـــي جـــاءت 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  لتوجيهات  استجابة 
في  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
معالجة التحديات المناخية ودعم التوجهات البيئية، ودعم 
القطاعين  مــع  التنسيق  خـــال  مــن  الــدولــة  اســتــراتــيــجــيــات 

الــزراعــي  القطاع  وتنمية  تطوير  الســتــدامــة  والــخــاص  الــعــام 
للمملكة  الــجــمــالــيــة  الــســمــات  ــراز  ــ وإبـ الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
والسعي  األزمنة،  مر  تاريخي على  كإرث  بالزراعة  واهتمامها 
من  حثيثة  بمتابعة  الــخــضــراء  الــرقــعــة  وتــوســعــة  زيـــادة  نحو 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
االســتــشــاري  المجلس  رئيسة  المعظم  الــبــاد  عــاهــل  قرينة 

للمبادرة.
وفــق خطة  الحملة ســارت  أن  إلــى  العام  األمين  وأشـــارت 
مــرســومــة وضــعــت تــفــاصــيــلــهــا مــنــذ الـــيـــوم األول مـــن إطـــاق 
 27 تشجير  لتشمل  معينة  ومعايير  أسس  على  بناء  الحملة 
موقعا في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وكانت الزيادة 
في عدد المواقع نتيجة لتلقي الحملة العديد من الطلبات 
والمشاركات من مختلف القطاعات للمشاركة في العديد من 
زيــادة  إلــى  أدى  الــذي  المواقع ضمن المرحلة األولــى، األمــر 
ما  يعكس  الـــذي  األمـــر  ـــ%26،  بــ تــقــدر  بنسبة  المحطات  عــدد 
تتمتع به مؤسسات القطاع الخاص واألهلي من حس وطني 
ما  بفضل  البحرين  لتكون  المجتمع  تجاه  ومسؤولية  كبير 

تحظى من دعم واحة يكسوها اللون االخضر في كل اتجاه. 
في  الــخــاص  القطاع  بمؤسسات  مــرام  الشيخة  وأشـــادت 
شهدت  الــتــي  الحملة  هـــذه  إنــجــاح  فــي  للمساهمة  الــتــســابــق 
البارز  بالدور  منوهة  المستويات،  جميع  على  كبيرًا  تفاعًا 
وبلديات  والــزراعــة  البلديات  شــؤون  وزارة  به  اضطلعت  الــذي 
األثر  بالغ  له  كان  والــذي  الحملة  األربــع خال  المحافظات 
المضي  على  ما يشجع  وهو  الواقع،  أرض  على  تحقق  فيما 
بحول  ستبدأ  التي  الحملة  من  الثانية  المرحلة  نحو  قدمًا 

اهلل تعالى خال شهر أكتوبر المقبل الستكمال أهدافها.
وأوضحت أن الحملة الوطنية للتشجير »ُدمِت خضراء« 
تمكنت مــن غــرس مــا يــقــارب الــــ24 ألــف شــجــرة وشجيرة في 
مختلف محافظات المملكة، توزعت في المحافظات األربع 
في  مــواقــع  و6  الجنوبية،  المحافظة  فــي  موقعًا   14 بمقدار 
و8  المحرق،  محافظة  في  مواقع  و6  الشمالية،  المحافظة 
مواقع في محافظة العاصمة بتكلفة إجمالية تصل إلى 270 
بمختلف  الــخــاص  القطاع  مــن  مقدمة  بحريني  ديــنــار  ألــف 

مؤسساته.

تزامنا مع ختام المرحلة الأ�لى من الحملة..

و�سجيرة �سجرة  �ألف   49 يقارب  ما  غر�ص  من  �لنتهاء  تعلن  خ�سر�ء«  »ُدمِت 
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301506
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/1301503
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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
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�شكرا بريطانيا

حال  رأيــت  كلما  فإنني  االستعمارية،  القوى  بين  المفاضلة  تجوز  ال  أنــه  رغــم 
نصيب  مــن  كانت  )الــســودان(  بــادي  أن  اهلل  أحمد  فرنسا،  استعمرتها  التي  الــبــاد 
اللغة  جعلوا  وهــكــذا  بالعافية،  وفرنسوه  إال  بــلــدًا  الفرنسيون  دخــل  فما  بريطانيا، 
الفرنسية اللغة الرسمية في تونس والجزائر والمغرب دهورا طويلة، ومازالت البلدان 
الثاثة، تشهد معارك ضروسا بين المتفرنسين )الفرانكوفونيين( وأنصار التعريب.
وبالمقابل، فإن البريطانيين لم يحاولوا في السودان طمس هوية المواطنين، 
أو محاربة اللغات المحلية بما فيها اللغة العربية، رغم أنهم جعلوا اإلنجليزية لغة 
اآلثار  بعض  لبادنا  البريطاني  لاستعمار  كان  فقد  وبالطبع  الحكومية،  الدواوين 
)انتهت  وجنوبه،  الباد  شمال  بين  قاتلة  حساسيات  خلق  منها  المدمرة،  السلبية 
بانفصال الجنوب وقيام دولة مستقلة فيه في يوليو 2011(، ومع هذا فإنني أعتقد 
أننا كنا أوفر الرعايا البريطانيين حظًا، حيث لم يفعل البريطانيون في بادنا %1 
المواطنين  يرغمون  البريطانيين  اإلداريــيــن  كبار  كــان  حيث  الهند،  في  فعلوه  مما 
بريطاني  ولو حاول  أكتافهم وهم يجلسون على محفات،  الهنود على حملهم على 
نزل منهما حيا،  لما  كتفيه،  يشيله على  أن  أن يطلب من سوداني  مهما عا شأنه 
ولــهــذا تــم تــحــذيــر اإلداريـــيـــن االســتــعــمــاريــيــن بــتــفــادي الــغــطــرســة عــنــد الــتــعــامــل مع 

السودانيين.
الكريكيت،  لعبة  هو  الهند  في  اإلنجليز  خــازوق صنعه  أكبر  أن  أعتقد  ولكنني 
حيث يرمي شخص مصاب بلوثة عقلية كرة صلبة، باتجاه شخص عبيط يقف في 
مسارها، فيحاول تفاديها بضربها بمضرب خشبي فيتبارى عدد من الرجال البلهاء 
وباكستان  الهند  في  وبائيًا  المنشرة  اللعبة  هذه  من  الواحدة  والمباراة  اللتقاطها، 
وبنغاديش وسريانكا والكاريبي - وعلى الرغم من رتابتها القاتلة - تستمر خمسة 
أيام وربما شهرًا كامًا، يتفرغ خالها جمهور المشجعين إلى التأوه والصراخ، علمًا 
بأن تشجيع العبي الكريكيت يتطلب التفرغ الكامل، ولو أرادت الصين احتال الهند 
بأكملها لكان أفضل وقت لذلك هو خال منافسات دولية في الكريكيت، ولو قالوا 
لصاح  كشمير  اجتاحت  باكستان  إن  الكريكيت  فــي  مــبــاراة  أثــنــاء  الهند  دفــاع  لــوزيــر 

غاضبا: وهل هذا وقت كشمير يا غبي؟
في  تفكيرها  لــعــدم  بريطانيا  إلــى  الجزيل  بالشكر  أتــوجــه  أن  يفوتني  ال  كما 
تعليمنا نحن في السودان لعبة الرجبي، التي ال يمكن أن يشارك فيها إال شخص 
من ذوي السوابق اإلجرامية، ومجبول على الشر، ألن العنصر األساسي في اللعبة، 
كما هو الحال مع الفوتبول األمريكي، هو إلحاق أكبر قدر من األذى باعبي الفريق 
الــكــراديــس  الــرجــبــي إال شــخــص ضــخــم  يــمــارس لعبة  ان  ولــهــذا ال يمكن  الــخــصــم، 
يره قط،  لم  الــذي  الراقصة  قاتل  إمــام  عــادل  )كما وصف  المنكعين شلولخ  عريض 
في مسرحية »شاهد ما شافش حاجة«(، وعند ارتطام الاعبين ببعضهم البعض مع 

بداية اللعبة يسجل مقياس ريختر للزالزل 5,2 درجات.
ــان الــديــبــلــومــاســيــون  خـــال عــمــلــي فــي الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة فــي الــخــرطــوم كـ
الــكــهــربــائــي، بل  المصعد  أســتــخــدم  أكـــن  لــم  مــنــي، ألنــنــي  الــبــريــطــانــيــون مبسوطين 
أطلع وأنزل بالسلم / الدرج، وصوال الى الطابق الرابع عدة مرات في اليوم، وكانوا 
يحسبون أن مرد ذلك أنني شخص نشيط ومحب للرياضة والحركة، في حين أنني 
أتفادى المصعد خوفًا منه، ليس ألنني أعاني من كلوستروفوبيا وهو الخوف  كنت 
من األماكن الضيقة والمغلقة، بل بسبب معاناتي من التكنوفوبيا، وهو الخوف من 

كل ما تدخل التكنولوجيا في تكوينه.
المهم أن مستشار السفارة عرض علي ذات يوم أن أمارس معهم لعبة الجولف، 
وذهبت معه يومًا إلى الملعب، وهذا ما رأيت بالعين المجردة )كنت قبلها قد شاهدت 
اللعبة في السينما والتلفزيون(: يقف رجل طويل عريض يحمل عصا أحد طرفيها 
محدودب، ويلقي نظرة على كرة صغيرة بائسة ثم يتلفت في الجهات األربع وكأنه 
يفكر في غزو القطب الجنوبي، ويضرب الكرة بعيدًا، ثم يركب سيارته ليبحث عنها، 
وخال نحو ساعتين يستخدم المضرب مرتين، ويكون هناك حّمال يسير معه حاما 
كوكتيا من العصي، ثم يزعم »الاعب« أنه مارس الرياضة، فقلت للمستشار إن أكل 
الفول بالشطة يعتبر من ألعاب القوى مقارنة بالجولف، ألن الشطة وبالتأكيد تحرق 

سعرات حرارية في اللقمة الواحدة أكثر مما تحرقه عشرون ضربة بعصا الجولف.

أصدرت جمعية البحرين لرعاية الوالدين 
كــتــابــًا تــكــريــمــيــًا عـــن الــوجــيــه عــبــدالــرحــمــن 
الفارسي  عبدالرحمن   « بــعــنــوان:  الــفــارســي، 
نبراس العطاء في البحرين والكويت«، والذي 
فــي ميادين  الــفــارســي  الــوجــيــه  يــوثــق مسيرة 
األعــمــال،  وعــالــم  المجتمع  وخــدمــة  التطوع 
الــجــمــعــيــة مـــنـــذ عـــــام 2015  ــه مــــع  ــتــ ــراكــ وشــ
رقــمــيــة عن  ــورًا  ــ وحــتــى اآلن، ويــســتــعــرض صـ
المشروعات الكثيرة والمتنوعة التي استفاد 
الوجيه  م  قــدَّ حيث  الجمعية،  منتسبو  منها 
الفارسي - وما يزال - دعمًا للجمعية، يغطى 

أغلب مشاريعها لكبار المواطنين.
كــلــمــات احتفائية  عــلــى  الــكــتــاب  ويــشــمــل 
ــمــــد مـــحـــمـــد الـــبـــنـــا،  ــيـــس الـــجـــمـــعـــيـــة أحــ ــرئـ لـ
حسن  الوجيه  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونــائــب 
الشيخ  بن  أحمد  المالي  واألمين  بوخماس، 
عــبــداهلل الــفــضــالــة، ومــقــدمــة وخــاتــمــة وستة 
فـــصـــول، هـــي: عــبــدالــرحــمــن الــفــارســي ريـــادة 
واالجتماعية،  التجارية  األعمال  في  موروثة 
الفارسي وجمعية البحرين لرعاية الوالدين 
إنـــجـــازات وأرقــــــام، تــكــريــم الــوجــيــه الــفــارســي 
حكومية  إشـــادات  وعربية،  بحرينية  بجوائز 
ونـــيـــابـــيـــة وأهـــلـــيـــة بـــالـــوجـــيـــه عــبــدالــرحــمــن 
)الــوالــد( رحلة  الــفــارســي  الــفــارســي، شيخان 
أهل  قــلــوب  فــي  المحفورة  العصامي  الــرجــل 

البحرين.
وقال أحمد محمد البنا، رئيس الجمعية، 
إن اسم الوجيه عبدالرحمن شيخان الفارسي، 
لرعاية  البحرين  لجمعية  الفخري  العضو 
الوالدين، ارتبط بجمعيتنا منذ عام 2015م، 
إال  وأنشطتها،  وبــرامــجــهــا  اسمها  يــذكــر  فــا 
في مدرسة  تربى  الذي  الرجل،  باسم  وُيقَرن 
الفارسي.  شيخان  الوجيه  لــه  المغفور  أبيه 
الوجيه  مسيرة  يتتبع  الكتاب  أن  إلــى  وأشــار 

المجتمع  وخدمة  التطوع  في  عبدالرحمن، 
ــر مـــن رب الــعــالــمــيــن، وعــالــم  رغــبــة فـــي األجــ
الحديثة،  اإلدارة  أصــول  طــور  األعمال حيث 
ــًا يـــشـــار لـــه بــالــبــنــان فـــي عــالــم  فــأصــبــح اســـمـ

األعمال، كما واصل أعمال البر والخير على 
المستويات الدعوية واالجتماعية والتنموية 
ــده، الــــذي قــدم  ــ فـــي الــبــحــريــن عــلــى درب والــ

عطاءات جليلة في البحرين والكويت. 

المطبخ  الفتتاح  كافيه«  »لــوب  مقهى  يستعد 
ــات، والـــــــذي ســيــكــون  ــبـ ــالـــوجـ الـــمـــركـــزي الــــخــــاص بـ
رئيسيًا في امداد جميع الفروع بالوجبات اليومية 
تتناسب  متنوعة  وجبات  بقائمة  أنواعها  بمختلف 
وذلـــك ضمن خطة  الــريــاضــيــة،  المقهى  هــويــة  مــع 
ما  ــى جــانــب  إلـ الــمــقــهــى،  ينتهجها  الــتــي  الــتــوســع 
والمشروبات  والسلطات  الــمــخــبــوزات،  مــن  يقدمه 
الساخنة والباردة، كما ستشمل قائمة الوجبات على 

قائمة خاصة بالوجبات الصحية المتنوعة.
لقائمة  الــجــديــدة  الهوية  عــن  الكشف  وسيتم 
مختلف  مع  يتناسب  بما  بإتقان  المعدة  الوجبات 
ذات  األغذية  على  تركز  عالمية  وبمعايير  األذواق، 
الفاخر،  والطعم  المنخفضة  الــحــراريــة  السعرات 
ويــتــيــح األطــعــمــة الــصــحــيــة الــعــالــيــة الـــجـــودة وذات 
وتلبي  الرياضيين  تناسب  التي  الممتازة  النوعية 
احتياجاتهم الغذائية قبل وبعد التمارين الرياضية 
وخــارج  داخــل  لألكل  السريعة  الخدمة  جانب  إلــى 
مستوى  على  الخيارات  عديد  جانب  إلــى  الكافيه، 
الحلويات المختلفة ذات القيمة الغذائية العالية.   
مـــن جــانــبــه، قــــال مــالــك مــقــهــى »لــــوب كــافــيــه« 

عــبــدالــرحــمــن الــكــوهــجــي إن الــتــجــهــيــزات الفــتــتــاح 
وبين:  قائمة،  بالمقهى  الخاص  المركزي  المطبخ 
األسابيع  خــال  المطبخ  تشغيل  يــبــدأ  أن  »يتوقع 

القليلة القادمة، حيث وصلت الجهوزية إلى مرحلة 
ــذا ســيــرفــع مـــن مــســتــوى الــخــدمــات  ــ مــتــقــدمــة، وهـ
المقدمة في المقهى خصوصًا بالنسبة للوجبات«.

وتــابــع الــكــوهــجــي: »قــائــمــة الــوجــبــات ستشهد 
أمام  المعروضة  الخيارات  في  وتنوعا  كبيرًا  تطورًا 
مـــرتـــادي الــمــقــهــى، وســنــعــمــل عــلــى تــقــديــم أفــضــل 
وبــجــودة  األذواق  مختلف  تــائــم  الــتــي  الــخــدمــات 

عالية«.
ــي فــي  ــاضــ ريــ لـــــوب أول مــقــهــى  ويـــعـــد مــقــهــى 
الــهــوائــيــة، حيث  الــدرجــات  بــراكــبــي  يهتم  البحرين 
تــعــتــبــر الـــفـــروع الــثــاثــة الــحــالــيــة نــقــطــة انــطــاق 
وتوقف ستمكن راكبي وهواة الدراجات الهوائية من 
وتناول  الراحة  والحصول على قسط من  التجمع 
الوجبات الخفيفة والسريعة إلى جانب المشروبات 
يقدمه  ما  جانب  إلى  المفضلة،  والباردة  الساخنة 
وتأجيرها  الـــدراجـــات،  إصـــاح  خــدمــة  مــن  المقهى 

بساعات معينة وأسعار خاصة.
ويمتلك المقهى حاليًا ثاثة فروع هي: عالي، 
ديار المحرق، برج بنك البحرين الوطني. ويخطط 
بافتتاح  المستقبل  فــي  أكــبــر  بــصــورة  الــتــوســع  إلــى 
بسبب  المملكة،  مناطق  في مختلف  فروع جديدة 
الدراجات  لرياضة  الواسع  واالنتشار  الطلب  كثرة 

بصورة خاصة.

»ال��ب��ح��ري��ن ل���رع���اي���ة ال���وال���دي���ن« ت�����ش��در ك��ت��اب��ا 

ت��ك��ري��م��ي��ا ع����ن اأع�����م�����ال ال���وج���ي���ه ال���ف���ار����س���ي

مقهى ريا�ضي بقائمة طعام فاخرة

»ل�وب كافي�ه« ي�س�تعد الفتت�اح المطب�خ المرك�زي للوجب�ات
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كتبت: زينب إسماعيل
كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن وزارة 
الذكور  من  أكثر  اإلنــاث  الطبيبات  أن  الصحة 
في البحرين، وفقا آلخر إحصائية للعام 2021.

والعاملين  أن عدد األطباء  وبينت األرقــام 
أكثر  اإلنـــاث  مــن  الطبية  التخصصات  كــل  فــي 
من الذكور، إذ وصل عددهن إلى 13 ألفا و228 
النساء  تشكل  رجــا، حيث   5444 مقابل  امــرأة 
نحو 70.9% من إجمالي العاملين في القطاع.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الصحي 
إحصائيات  بحسب  فـــردا  و672  ألــفــا   18 نــحــو 
من  عددهم  ارتفع  حيث   ،2021 الماضي  العام 

16 ألفا و867 موظفا في العام 2020.
ووصـــل عــدد األطــبــاء بمن فيهم األطــبــاء 
5 آالف، فيما  إلــى  األســنــان  وأطــبــاء  البشريون 
كان عدد الفئات المساعدة والهيئة التمريضية 

والصيادلة نحو 13 ألفا و672 موظفا.
 3963 نحو  البشريين  األطباء  عدد  ويبلغ 

أما  طبيبا، وأطباء األسنان نحو 1037 طبيبا، 
 8980 إلــى  عــددهــا  فيصل  التمريضية  الهيئة 
مــمــرضــا والــصــيــادلــة 1490 صــيــدلــيــا والــفــئــات 

الطبية المساعدة 3202.
أما اإلناث فبلغ عددهن من حيث األطباء 
البشريين نحو 2095 طبيبة وطبيبات األسنان 
 7622 الــتــمــريــضــيــة  والــهــيــئــة  طــبــيــبــات،   610
الفئات  وموظفات   ،759 والصيدليات  ممرضة 

الطبية المساعدة 2142 موظفة.

الن�ضاء ي�ضكلن 70% من عاملي القطاع ال�ضحي

الطبيب�ات االإن�اث اأكث�ر م�ن الذك�ور ف�ي البحرين
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ــلــــي بـــــن صـــالـــح  تــــحــــت رعـــــايـــــة عــ
أقام  الشورى،  مجلس  رئيس  الصالح 
مجلس الشورى صباح أمس )األربعاء( 
حفل تكريم للصحفيين واإلعالميين 
تغطية  فــي  المشاركين  البرلمانيين 
أعمال مجلس الشورى، وذلك تقديًرا 
ــريــــات مــا  ــي نـــقـــل مــــجــ ــ لـــجـــهـــودهـــم فـ
أمانة  الــشــورى بكل  فــي مجلس  يــدور 
ومسؤولية وبمستوى عاٍل من الجودة 
والمهنية، وتحمل المسؤولية في نقل 
إلى  المختلفة  والمعلومات  الحقائق 

الجمهور.
وخــــالل الــحــفــل الــــذي أنــــاب فيه 
ــلــــس الـــــــشـــــــورى جـــمـــال  رئـــــيـــــس مــــجــ
لرئيس  األول  الــنــائــب  فــخــرو  محمد 
فخرو  جــمــال  السيد  نقل  المجلس، 
تحيات علي بن صالح الصالح رئيس 
مــجــلــس الـــشـــورى وإشـــادتـــه بــالــجــهــود 
ــراز دور  ــ الــتــي بــذلــهــا اإلعـــالمـــيـــون إلبـ
الــمــجــلــس ومــســاهــمــتــه فـــي الــعــمــلــيــة 
الـــنـــائـــب األول  وأعـــــــرَب  الــتــشــريــعــيــة، 
إشــادتــه  عــن  الــشــورى  لرئيس مجلس 
الحقل  في  العاملين  لجميع  وشكره 
اإلعــــالمــــي الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي تــغــطــيــة 

أعـــمـــال وفــعــالــيــات مــجــلــس الـــشـــورى، 
ــود الـــمـــبـــذولـــة،  ــهـ مـــنـــوهـــا بـــكـــافـــة الـــجـ
والــعــمــل الـــــدؤوب والــمــتــواصــل الـــذي 
يقومون به لنقل صورة حية عن عمل 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، واإلســـهـــام في 
تعزيز الوعي المجتمعي بالدور الذي 
في  والنواب  الشورى  مجلسا  يمارسه 
ســن الــتــشــريــعــات، وتــعــديــل الــقــوانــيــن 
القيادة  طموحات  يلبي  بما  النافذة، 
البحرين  شعب  وتطلعات  الحكيمة، 

العزيز.
ــــذي حــضــرتــه  ــــالل الـــحـــفـــل الــ وخــ
الــثــانــي  الــنــائــب  عــلــي ســلــمــان  جميلة 
العباسي  وكــريــمــة  المجلس،  لرئيس 
ــال األمــــــيــــــن الــــعــــام  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــم بـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
لــلــمــجــلــس، عــبــر فــخــرو عــن االعــتــزاز 
والــتــقــديــر لــلــمــســتــوى الــعــالــي الـــذي 
تمتاز به الصحافة واإلعالم المحلي، 
ــبـــرات  ــاءات وخـ ــفــ ــا تــمــتــلــكــه مــــن كــ ــ ومـ
الوطنية  اإلنــجــازات  إبـــراز  قـــادرة على 
مختلف  فــي  المملكة  تشهدها  الــتــي 
ــك بــتــرســيــخ مـــبـــادئ  ــ ــاديـــن، وذلــ ــيـ ــمـ الـ
الـــنـــهـــج الـــديـــمـــقـــراطـــي واإلصــــالحــــي 
ــات والــــقــــانــــون، فــي  ــمـــؤســـسـ ودولـــــــة الـ

ظــل الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم، ومــســانــدة 
ــي العهد  صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـ
ــًدا  ــ ــؤكـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، مـ ــيـ ــ رئـ
مواكبة  على  الــشــورى  حــرص مجلس 
تلبي  أن  شأنها  من  التي  التشريعات 

تطلعات اإلعالميين والصحفيين.
والـــعـــمـــل  ــات  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اإلسـ أن  وأكـــــــد 
المتقن الذي قامت به وسائل اإلعالم 
ألعــمــال  تغطيتها  خـــالل  المختلفة 
الــتــشــريــعــيــة شــكــلــت نهضة  الــســلــطــة 
إعالمية وموضع فخر واعتزاز بوجود 
صحافة وإعالم مسؤول ومتزن، مثمنًا 
العطاء الذي تقدمه الكوادر اإلعالمية 
ــدا أنــهــم  ــؤكـ بــكــل إخـــــالٍص وتـــفـــاٍن، ومـ
لمجلس  واإلنجاز  النجاح  في  شركاء 
الشورى وللوطن الغالي. وأشار فخرو 
إلــــى مـــا تــنــعــم بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــٍج إصـــالحـــي  ــهـ كــــوطــــٍن يـــرتـــكـــز عـــلـــى نـ
المفدى،  الملك  جاللة  يقوده  شامل 
ــن خــــالل مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي،  مـ
والدستور والتشريعات والبرامج، التي 
نموذًجا  البحرين  مملكة  من  جعلت 
يــحــتــذى بــــه، ويــنــعــم فــيــهــا الــجــمــيــع 

ــان واالســتــقــرار وحــريــة  ــ بــاألمــن واألمـ
التعاون  استمرار  إلــى  داعيا  التعبير، 
البحرين  مملكة  لخدمة  والتنسيق 
والـــســـيـــر عــلــى الــنــهــج الــديــمــقــراطــي 
الجاللة  صاحب  حضرة  خطه  الــذي 

الملك المعظم.
التكريم عرًضا  وقد تضمن حفل 

لــفــيــلــم قــصــيــر أعــــــده قـــســـم اإلعـــــالم 
بالتواصل مع األمانة العامة لمجلس 
ــول الـــجـــهـــود اإلعـــالمـــيـــة  ــ الــــشــــورى حـ
وزارة شؤون  بها  قامت  التي  والبرامج 
ــز االتــــصــــال الــوطــنــي  ــركــ اإلعـــــــالم ومــ
ــة أنـــبـــاء الــبــحــريــن والــصــحــف  ــالــ ووكــ
الــمــحــلــيــة حــيــث أعـــــرب اإلعـــالمـــيـــون 

الــمــكــرمــون عـــن فــخــرهــم واعــتــزازهــم 
بــمــا لــمــســوه مــن حــفــاوة وتــقــديــر من 
لـــدن عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح رئيس 
والــنــائــبــيــن األول  ــورى،  ــشــ الــ مــجــلــس 
مؤكدين  المجلس،  لرئيس  والــثــانــي 
أن هذه اللفتة الكريمة تبين االهتمام 
والــمــتــابــعــة الـــتـــي يــولــيــهــا الــمــجــلــس 

لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــمـــجـــال اإلعـــالمـــي، 
نقل  على  القائمة  الشراكة  إطــار  فــي 
الكاملة  الـــصـــورة  وإيـــصـــال  الحقيقة 
للمواطنين، معربين عن تطلعهم إلى 
مواصلة العمل بكل شفافية والتعاون 
مــــع مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــــي الــفــصــل 

التشريعي القادم.

»ال�صورى« يوؤكد الحر�ص على مواكبة الت�صريعات التي تلبي تطلعات ال�صحفيين
جمال فخرو: البحرين نموذج يحتذى به.. وينعم فيها الجميع باالأمن واال�ستقرار وحرية التعبير

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

أيدت محكمة التمييز السجن 10 سنوات والغرامة 5 
آالف دينار لبحريني أدين باالتجار في المواد المخدرة، 
حيث أدانته محكمة أول درجة وأيدت محكمة االستئناف 
المحكمة آخرين منهم من  أعفت  أن  بعد  العقوبة عليه 

عقوبة البيع واالتجار في المواد المخدرة.
مكافحة  إدارة  تــلــقــي  إلـــى  الــواقــعــة  تــفــاصــيــل  وتــعــود 
المواد  الثالث  المتهم  حيازة  تفيد  معلومات  المخدرات 
ــار فــتــم تــكــلــيــف أحــــد الــمــصــادر  ــجـ الـــمـــخـــدرة بــقــصــد االتـ
المخدرات  بعض  لــشــراء  المتهم  مــع  بالتواصل  السرية 
منه وبالفعل اتصل بالمتهم هاتفيا واتفق معه على شراء 

ما قيمته 600 دينار.

وعلى أثر ذلك انتقل المصدر رفقته ومعهما ضابط 
متخف إلى حيث المكان المتفق عليه بعد أن زود األخير 
بالمبلغ المتفق عليه واحتفظ بصورة منه وفي الموعد 
المحدد توجها إلى المكان المتفق عليه والتقيا بالمتهم 
الثالث وتسلم المبلغ المتفق عليه وأخبره أنه سيحضر 
المادة المخدرة من شخص آخر فقبض عليه وبتفتيشه 
عثر على المبلغ المصور ولدى سؤاله عن مصدر المواد 
من  المخدرة  الــمــواد  على  يحصل  أنــه  اعــتــرف  المخدرة 

المتهم الثاني.
وعلى الفور اتصل به تحت مسمع الشرطة وأخبره أن 
قيمة المواد المخدرة بحوزته واتفقا على المكان والزمان 

يقودها  الــتــي  بسيارته  الثاني  المتهم  وحــضــر  للتسليم 
النقدي  المبلغ  وسلمه  المصدر  وتوجه  الــرابــع،  المتهم 
مادة  أنها  معمليا  ثبت  داكنة  منه قطعة  وتسلم  المصور 
الحشيش المخدرة وتم القبض عليهما وبتفتيش الثاني 
عثر بحوزته على المبلغ المصور وبتفتيش مسكنه عثر 

على 8 قطع لمادة داكنة ثبت معمليا أنها مادة مخدرة.
وبسؤاله عن مصدر حصوله على المواد المخدرة أفاد 
التحريات  أسفرت  الــذي  األول  المتهم  من  يتسلمها  أنه 
النيابة  مــن  إذن  إصـــدار  فتم  الــمــخــدرة  الــمــواد  بيعه  عــن 
واعترف  القبض  وتــم  شخصه  وتفتيش  لضبطه  العامة 

بالواقعة.

حكما نهائيا بال�صجن 10 �صنوات لمتهم بترويج المخدرات
�����ص����ب����ط ع���������دد م�������ن ال����م����خ����ال����ف����ات 
ف�����ي ح���م���ل���ة ت���ف���ت���ي�������ص���ي���ة ب���ال���م���ح���رق

تــنــظــيــم  ــة  ــئــ ــيــ نـــــفـــــذت هــ  
قطاع  في  ممثلة  العمل  ســوق 
ــبــــط الــــقــــانــــونــــي حــمــلــة  الــــضــ
شــؤون  مــع  مشتركة  تفتيشية 
واإلقامة  والجوازات  الجنسية 
ــيـــة ومـــديـــريـــة  ــلـ بــــــــوزارة الـــداخـ
ــة مـــحـــافـــظـــة الـــمـــحـــرق  ــرطــ شــ
شملت عدًدا من مواقع العمل 

في المحافظة.
وأســــــفــــــرت الـــحـــمـــلـــة عــن 
ضــبــط عــــدد مـــن الــمــخــالــفــات 
الـــتـــي تــتــعــلــق بـــأحـــكـــام قــانــون 
ــوق الــعــمــل  ــ هـــيـــئـــة تــنــظــيــم ســ
ــة بــمــمــلــكــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــون اإلقـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وقـ
الـــبـــحـــريـــن، وضـــبـــط عــــدد من 
لألنظمة  المخالفين  العمال 
اإلجــراءات  واتخاذ  والقوانين، 

القانونية بشأنها.
ــة إلـــــى  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ولـــــفـــــتـــــت الـ
ــة  ــراريــ ــمــ ــتــ ــلــــى اســ ــا عــ ــهــ حــــرصــ
ــة مــع  ــركــ ــتــ ــمــــشــ ــــالت الــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
الحكومية  الــجــهــات  مختلف 
ــي مــخــتــلــف  ــ طـــــــوال الــــعــــام وفــ
مــحــافــظــات الــمــمــلــكــة، وذلـــك 

التكامل  بــمــبــدأ  مــنــهــا  ــا  إيــمــاًن
ــات ذات  ــهـ الـــجـ بـــيـــن مــخــتــلــف 
العمل  بيئة  لتطوير  الــعــالقــة 
الممارسات  لكافة  والــتــصــدي 
غير القانونية التي من شأنها 
أن تؤثر على تنافسية وعدالة 
ومـــرونـــة ســــوق الــعــمــل، عـــالوة 
على  السلبية  تأثيراتها  على 

األمن االجتماعي.

دور  أهمية  الهيئة  وأكـــدت 
ــي دعــــــم جـــهـــود  ــ الـــمـــجـــتـــمـــع فـ
الجهات الحكومية التي تسعى 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــمــجــتــمــع 
ــا  ــًيـــا واجـــتـــمـــاعـــًيـــا وصــحــًي ــنـ أمـ
الجمهور  داعــيــة  ــا،  واقــتــصــادًي
ــة شــكــاوى  إلــــى اإلبـــــالغ عـــن أيــ
تتعلق بمخالفات سوق العمل 

والعمالة غير النظامية.

ال���دف���اع ال��م��دن��ي ت��ط��ل��ق ح��م��ل��ة ال�����ص��ام��ة ف���ي ب����رك ال�����ص��ب��اح��ة
للدفاع  العامة  اإلدارة  أطلقت 
ــة الـــــســـــالمـــــة فـــي  ــلــ ــمــ الـــــمـــــدنـــــي حــ
ــذا الــــعــــام فــي  ــهــ ــة لــ ــاحـ ــبـ ــسـ بــــــرك الـ
ــيـــث تــأتــي  ــافــــة الـــمـــحـــافـــظـــات، حـ كــ
األرواح  عـــلـــى  الــمــحــافــظــة  ــهـــدف  بـ

والممتلكات.
تنظيم  على  الحملة  واشتملت 
زيــــــارات مــيــدانــيــة لـــبـــرك الــســبــاحــة 
ــا بــمــتــطــلــبــات  ــهــ ــاديــ ــرتــ ــة مــ ــيـ ــوعـ ــتـ لـ
الــســالمــة، والــتــأكــد مــن تــوافــر كافة 
األجهزة ومعدات اإلنقاذ واإلسعاف 

األولية.
للدفاع  العامة  اإلدارة  وأهــابــت 
والمقيمين  بالمواطنين  الــمــدنــي 

ــال أثـــنـــاء  ــ ــفـ ــ ضــــــــرورة مـــراقـــبـــة األطـ
سيما  وال  السباحة،  بــرك  ارتيادهم 
خــــــالل اإلجــــــــــازة الـــصـــيـــفـــيـــة الـــتـــي 
ــادًا فـــي اإلقـــبـــال  ــتـ ــعـ تــشــهــد نـــمـــوًا مـ
على ارتــيــاد األســر واألطــفــال لبرك 
ــر  ــ ــات، األمـ ــعـ ــجـ ــتـ ــنـ ــمـ ــة والـ ــاحـ ــبـ ــسـ الـ
من  المزيد  توخي  يستدعي  الــذي 
الحيطة والحذر واالهتمام بتطبيق 
إرشــادات السالمة في هذا الجانب، 
والحفاظ على االلتزام باشتراطات 
والغفلة  االهــمــال  وتجنب  السالمة 
أغـــلـــب  أن  ــًا  ــلــــمــ عــ األطـــــــفـــــــال،  عـــــن 
حوادث الغرق والوفاة تكون في فئة 

األطفال.

دورة تدريبي�ة ح�ول اأ�ص�رار التب�غ والتدخي�ن
ــة  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  ــمـــت  ــظـ نـ
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــة الــجــنــائــيــة 
مــحــاضــرة تــوعــويــة حــول مضار 
ــن وأســـالـــيـــب  ــيـ ــتـــدخـ الـــتـــبـــغ والـ
الــتــغــذيــة الــســلــيــمــة، بــالــتــعــاون 
الــصــحــيــة  ــؤون  ــ ــشـ ــ الـ إدارة  مــــع 
الداخلية،  بــوزارة  واالجتماعية 
منتسبي  مـــن  عــــدد  وبــمــشــاركــة 
ــنــــت  ــمــ ــامــــة.وتــــضــ ــعــ الــ اإلدارة 
ــي قـــدمـــهـــا  ــ ــتــ ــ الـــــمـــــحـــــاضـــــرة الــ
ــالـــح عـــبـــدالـــوهـــاب  الـــدكـــتـــور صـ
التبغ  مكافحة  عــيــادة  مــســؤول 
ــيـــة  بــــــــــــــإدارة الـــــــشـــــــؤون الـــصـــحـ
ــة شــــرحــــا حـــول  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
مــخــاطــر الــتــدخــيــن واألمــــراض 
يـــســـبـــبـــهـــا  أن  يــــمــــكــــن  الــــــتــــــي 
الحديثة  والــطــرق  للمدخنين، 
فيما  عــنــه،  لــإقــالع  والمبتكرة 

عاشور  لولوة  األستاذة  تطرقت 
مـــســـؤولـــة الــتــثــقــيــف الــصــحــي 
فـــي مــحــاضــرتــهــا إلــــى أســالــيــب 
الــتــغــذيــة الــســلــيــمــة وأهــمــيــتــهــا 
وإلى  السليم،  الجسم  بناء  في 
ــمــــاط الــحــيــاة  ــرق تـــعـــزيـــز أنــ ــ طـ
الفعالية  هذه  وتأتي  الصحية. 

الــحــرص على تعزيز  إطـــار  فــي 
الــــــوعــــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــي ونـــشـــر 
السليمة،  الصحية  المفاهيم 
ولـــدعـــم الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــى 
لما  التبغ  استهالك  من  الحد 
يشكله من مضاّر على الصحة 

العامة لألفراد.

ب��اآ���ص��ي��وي��ة ب���االت���ج���ار  م��ت��ه��م��ي��ن   4 ع���ق���وب���ة  ت���اأي���ي���د 
العليا  االســتــئــنــاف  مــحــكــمــة  أيــــدت 
ــادرة عـــلـــى 4  ــ ــصـ ــ الــجــنــائــيــة األحــــكــــام الـ
وحجز  آسيوية  بفتاة  باالتجار  مدانين 
حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة، 
منهم  كـــل  وتــغــريــم  ســـنـــوات   5 بسجنهم 

مبلغ ألفي دينار.
ــة فــــي أن  ــعــ ــواقــ وتــــعــــود تـــفـــاصـــيـــل الــ
المجني عليها كانت في بلدها وشاهدت 
إعـــالنـــا عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا مــفــاده 
وجود وظيفة، فتقدمت بطلب للحصول 
عــلــى الــوظــيــفــة عـــن طـــريـــق مــســتــخــدم 
من  نسخة  منها  طلب  والـــذي  الحساب 

جواز السفر وصورة شخصية.
المتهمات  إحــــدى  مــعــهــا  وتــواصــلــت 
وأبــلــغــتــهــا بــأنــه ســـوف يــتــم تــوفــيــر عمل 

إقامة  إلــى  بــاإلضــافــة  البحرين  فــي  لها 
وتذكرة سيتم خصمها من راتبها شهريا، 
األولـــى  المتهمة  واستقبلتها  فــوافــقــت 
ــاك الــتــقــت  ــنــ ــا إلـــــى بـــنـــايـــة وهــ ــهــ وأخــــذتــ
جــواز  منها  ــذت  وأخــ الــثــانــيــة  بالمتهمة 
في  ستعمل  بأنها  أخبرتها  ثــم  سفرها 

الدعارة.
بــالًغــا  األمــنــيــة  اإلدارة  تــلــقــت  حــيــث 
مـــن ســـفـــارة الــمــجــنــي عــلــيــهــا تــفــيــد عن 
تـــعـــرض إحـــــدى الــفــتــيــات مـــن رعــايــاهــا 
وإجبارها  المباني  بأحد  لحجز حريتها 
إبــان وجودها في  الــدعــارة  على ممارسة 
مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة 
التحريات  إجــــراء  إلـــى  بالبشر  االتــجــار 
التي توّصلت إلى مكان وجود الضحية، 

والتي حضرت إلى مملكة البحرين بعد 
إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجٍز، 
المتهمين  قبل  من  استقبالها  تم  حيث 
وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز 
الدعارة  وإجبارها على ممارسة  حريتها 
من راغبي المتعة مقابل تحّصلهم على 
من  الشرطة  وتمكنت  المالية،  المبالغ 
القبض على جميع المتهمين وتخليص 

المجني عليها.
التحقيق  الــعــامــة  الــنــيــابــة  وبــاشــرت 
أقــوال  إلــى  واستمعت  الــبــالغ،  ورود  فــور 
الــمــجــنــي عــلــيــهــا وأمـــــرت بــإيــداعــهــا دار 
اإليواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة 
االتـــجـــار بـــاألشـــخـــاص، كــمــا اســتــجــوبــت 
الــمــتــهــمــيــن وأحــالــتــهــم مــحــبــوســيــن إلــى 

الــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــمــخــتــّصــة، بعد 
بشخص  اتجروا  أنهم  إليهم  أسندت  أن 
الحيلة  بــطــريــق  وذلـــك  عليها  المجني 
ــوا بــإيــهــامــهــا بـــقـــدرتـــهـــم عــلــى  ــامــ ــأن قــ ــ بـ
توفير عمل لها إال أنهم قاموا بخداعها 
وإكراهها وحجز حريتها بشقة وتنقيلها 

الستغاللها في ممارسة الدعارة.
ثانيا: حجزوا حرية المجني عليها 
بغير وجه قانوني بغرض الكسب. ثالثا: 
أداروا محال للدعارة وهي الشقة المبينة 
األولى  المتهمات  إلى  ووجهت  الوصف، 
والــثــانــيــة والــثــالــثــة تــهــمــة االعــتــمــاد في 
يكسبنه  مــا  عــلــى  كلية  بصفة  حــيــاتــهــن 
الــرابــع  الـــدعـــارة، وللمتهم  مــمــارســة  مــن 

االعتماد بصفة جزئية.

إثر  وطفلتها  أم  بينهم  بحرينيين   3 توفي 
تعرضهم لحادث مروري بليغ على أحد الطرق 
الــواصــلــة بــيــن الــســعــوديــة وعــمــان أمــــس، فيما 
تــعــرض بــحــريــنــيــون آخــــرون إلصـــابـــات متفرقة 
الــعــالج  لتلقي  المستشفيات  أحـــد  إلـــى  نــقــلــوا 

الالزم.

الحادث  أن  إلــى  األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
على  السيطرة  المركبة  قائد  فقد  أن  بعد  وقع 
عجلة القيادة إثر انفجار أحد إطارات المركبة، 
ما أسفر عن تدهورها، حيث لحق بأفراد األسرة 
عدة إصابات توفيت على أثرها السيدة وابنتها 
ومرافق األسرة، وأصيب األب وعدد من األبناء.

له  ت��ع��ر���ص��ت  ح�����ادث  ف���ي  وف���ي���ات   3
�صالة ط��ري��ق  ع��ل��ى  ب��ح��ري��ن��ي��ة  اأ����ص���رة 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16176/pdf/1-Supplime/16176.pdf?fixed9724
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1301511
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://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16176/pdf/3-MAIN/22.pdf?fixed02878#page=1&zoom=auto,-25,1660
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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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»الرتبية« تنفذ ور�شة ب�شاأن مبادرات تطوير التعليم للمرحلة املقبلة

بال�شراكة  والتعليم  الرتبية  وزارة  نفذت 

تطوير  للجنة  اال�شت�شاري  الفريق  مــع 

ور�شة  والتدريب  التعليم  ا�شرتاتيجية 

املعلومات  لتقنية  االإقليمي  املركز  يف  عمل 

الدكتور حممد مبارك بن  واالت�شال، بح�شور 

ونوال  املدار�س،  ل�شوؤون  العام  املدير  اأحمد 

لل�شيا�شات  الــوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم 

الوكالء  من  وعدد  واالأداء،  واال�شرتاتيجيات 

وامل�شت�شارين  االإدارات  ومديري  امل�شاعدين 

وروؤ�شاء املراكز بالوزارة.

ا�شتعرا�س  العمل  ور�شة  خالل  مت  وقد 

تطوير  ا�شرتاتيجية  �شمن  املقرتحة  املبادرات 

التعليم والتدريب، بهدف مناق�شتها والوقوف 

املخت�شني  من  واإ�شافات  مالحظات  اأي  على 

بالوزارة.

الدكتور  قدمه  عر�س  الور�شة  تخلل  وقد 

الفريق،  ا�شت�شاريي  كبري  �شاوثورث  جيف 

ودور  التعليم  اأولويات  اأهم  فيه  ا�شتعر�س 

تطوير  قيادة  يف  التنفيذيني  امل�شوؤولني 

التعليم، كما تداخل م�شوؤولو الوزارة مع كبري 

يركز  ذهني  وع�شف  نقا�س  يف  امل�شت�شارين 

على اأولويات املرحلة املقبلة.

د. النعيمي: توثيق اإجنازات البحرين

يف املجال ال�شحي ب�شرح امليثاق الوطني

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  التقى 

والتعليم مع الدكتورة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن وزيرة 

ال�شحة، وذلك يف �شرح امليثاق الوطني، بح�شور الدكتور 

وليد خليفة املانع وكيل وزارة ال�شحة، اإذ مت خالل اللقاء 

اأهمية موا�شلة توثيق تاريخ مملكة البحرين  التاأكيد على 

املخ�ش�س  املعر�س  يف  ال�شحي  املجال  يف  واإجنازاتها 

يف  البحرين  مملكة  جهود  عر�س  جانب  اإىل  ال�شرح،  يف 

ومعاجلة  كورونا  جلائحة  العاملي  االنت�شار  مواجهة 

العاملية  ال�شحة  منظمة  توثيق  بعد  ا  خ�شو�شً تداعياتها، 

املتميزة على  اال�شتجابات  كاأحد  البحرين  ا�شتجابة مملكة 

امل�شتوى العاملي.

اطلعوا  ال�شرح،  اأرجاء  يف  بجولة  احل�شور  قام  كما 

التي  واالأفالم  وال�شور  التاريخية  املقتنيات  على  خاللها 

اإىل  البحرين،  مملكة  وم�شتقبل  وحا�شر  ما�شي  حتكي 

جانب ما ت�شمه جدرانه من اأ�شماء جميع من �شوتوا على 

ميثاق العمل الوطني، والذين بلغت ن�شبتهم %98.4.

حر�س  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد  املنا�شبة،  وبهذه 

الوزارة على التعريف ب�شرح امليثاق الوطني، وما ميثله من 

اإجنازات وطنية حتققت يف العهد الزاهر حل�شرة �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، 

بدعم وم�شاندة من �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، م�شرًيا اإىل 

اأن الوزارة تقوم ب�شفة م�شتمرة بتنظيم الزيارات لل�شيوف 

والزوار ولطلبة املدار�س احلكومية واخلا�شة اإىل ال�شرح، 

من  العريق،  البحرين  مملكة  تاريخ  على  اإطالعهم  بهدف 

خالل ما حتتويه قاعاته من مقتنيات تاريخية ومعلومات 

قّيمة عن اململكة.

من جانبها، عّبت وزيرة ال�شحة عن �شعادتها بزيارة 

�شرح امليثاق الوطني الذي ُيعد معلًما بارًزا يوّثق اإجنازات 

مملكة البحرين يف العديد من املجاالت والفرتات الزمنية، 

اإىل  م�شريًة  احلديثة،  التكنولوجية  الو�شائل  با�شتخدام 

اأهمية ا�شتمرار توثيق اجلهود التي بذلتها مملكة البحرين 

الفرتة  مدى  على  واإجنازاتها  للجائحة،  اال�شتجابة  يف 

الزمنية ال�شابقة، والتي تعك�س حر�شها على تقدمي اأف�شل 

اخلدمات ال�شحية للجميع، موجهًة �شكرها لوزير الرتبية 

املتميزة  اإ�شهاماتهم  على  ال�شرح  على  والقائمني  والتعليم 

يف هذا املعلم التاريخي الثقايف.

مدير �شوؤون املدار�ص يجتمع بالفريق اال�شت�شاري فيما يخ�ص التعليم

قائمة مبادرات �شمن ا�شرتاتيجية البحرين لتطوير التعليم والتدريب
بن  مبارك  حممد  الدكتور  اجتمع 

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  اأحمد 

جلنة  ع�شو  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

والتدريب  التعليم  ا�شرتاتيجية  تطوير 

بح�شور  للجنة،  اال�شت�شاري  بالفريق 

اأمني  حممد  م�شطفى  مرمي  الدكتورة 

التعليم  لتطوير  االأعلى  املجل�س  �شر 

�شاوثورث  جيف  والدكتور  والتدريب، 

الفريق. ا�شت�شاريي  كبري 

ا�شتعرا�س  االجتماع  خالل  مت  وقد 

اإليها  انتهى  التي  املــبــادرات  قائمة 

يخت�س  فيما  اال�شت�شاري  الفريق 

مت  والتي  املدار�س،  و�شوؤون  بالتعليم 

املا�شية،  االأ�شهر  مدى  على  اإعدادها 

لتطوير  متكاملة  ا�شرتاتيجية  �شمن 

البحرين  مملكة  يف  والتدريب  التعليم 

خمتلف  مع  بال�شراكة  املقبلة،  للمرحلة 

العالقة،  ذات  احلكومية  اجلــهــات 

االأعلى  املجل�س  توجيهات  من  انطالًقا 

والتدريب. التعليم  لتطوير 

وقد مت التاأكيد على اأهمية املبادرات 

جوانب  تغطي  والــتــي  املــطــروحــة، 

الرتبوية،  والقيادة  املبكر،  التعليم 

دور  وتــعــزيــز  املعلمني،  ــب  ــدري وت

التعليمية  العمليات  وف�شل  املدار�س، 

عن ال�شيا�شات، وغري ذلك من مبادرات 

متعددة.

لطيفة  ال�شيخة  االجتماع  ح�شر   

باأعمال  القائم  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

اإدارة التقييم واالأداء. مدير 

تنفيًذا لتوجيه ويل العهد رئي�ص الوزراء باعتبار املناطق البيئية بالوادي حممية طبيعية

وزيرا »البيئة« و»االأ�شغال« يقومان بزيارة تفقدية لوادي البحري
تنفيًذا لتوجيه �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، باعتبار 

املناطق ذات الطبيعة البيئية من وادي البحري التي تّت�شم 

با�شرت  طبيعية،  حممية  ال�شخرية  وتاللها  بت�شاري�شها 

وزارة  مع  والتن�شيق  بالتعاون  والبيئة  النفط  وزارة 

اتخاذ  العمراين  والتطوير  التخطيط  وهيئة  االأ�شغال 

اجلهود  تعزيز  خالل  من  ال�شاأن،  بهذا  الالزمة  االإجراءات 

ملوا�شلة اأعمال التطوير والتنمية وم�شاريع البنية التحتية 

املناطق  على  احلفاظ  مراعاة  مع  الــوادي،  يف  واخلدمية 

بت�شاري�شها  تتميز  التي  البيئية  الطبيعة  ذات  املحمية 

املنفردة.

النفط  وزير  دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  وقام 

والبيئة املبعوث اخلا�س ل�شوؤون املناخ واإبراهيم بن ح�شن 

احلواج وزير االأ�شغال، بح�شور نوف عبدالرحمن جم�شري 

العمراين،  والتطوير  التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

بزيارة تفقدية ملوقع وادي البحري، وذلك لالإ�شراف ب�شكل 

ال�شمو  �شاحب  توجيه  وتنفيذ  العمل  �شري  على  مبا�شر 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

ويف هذا ال�شدد، اأكد الدكتور حممد بن مبارك بن دينة 

وزير النفط والبيئة املبعوث اخلا�س ل�شوؤون املناخ حر�س 

ال�شركاء  جميع  مع  التعاون  على  والبيئة  النفط  وزارة 

رئي�س  العهد  امللكي ويل  ال�شمو  �شاحب  توجيه  تنفيذ  يف 

البيئية  اال�شتدامة  تعزيز  باأهمية  منوًها  الوزراء،  جمل�س 

ودعم جهود احلفاظ على البيئة وتنميتها من خالل اأف�شل 

�شبل االدارة البيئية وحماية الطبيعة يف مملكة البحرين.

يتميز  اأر�شي  منحدر  البحري  وادي  اأن  واأو�شح   

�شنوات  مدى  على  ت�شّكلت  نوعها  من  فريدة  بت�شاري�س 

طويلة لرت�شم �شورة طبيعية جميلة ومنظًرا الفًتا، وهو 

اأّن  اإىل  م�شرًيا  البحرين،  مملكة  يف  النادرة  البيئات  من 

وادي البحري ُيعد من املناطق الرطبة ذات االأهمية البيئية 

املقيمة  للطيور  جذب  عن�شر  من  متثله  ملا  نظًرا  العالية 

احلية  الكائنات  من  للعديد  موئالً  ُيعد  وكذلك  واملهاجرة، 

اأجريت يف  اإىل درا�شات �شابقة  النباتية واحليوانية، الفًتا 

االإقليمي للرتاث  العربي  املركز  الوادي، ومنها درا�شة  هذا 

يف  املتواجدة  الطيور  عن  درا�شات  اأجرى  الذي  العاملي 

املنطقة والتي �شجلت ما ال يقل عن 221 طرًيا م�شنفة على 

27 نوًعا من الطيور، واأهمها دجاجة املاء وطائر الغطا�س 

ال�شغري.

من جانبه، اأكد اإبراهيم بن ح�شن احلواج وزير االأ�شغال 

امللكي  ال�شمو  الوزارة با�شرت تنفيذ توجيهات �شاحب  اأن 

العمل  الهادفة ملوا�شلة  الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  ويل 

وتعزيز م�شرية تطوير البنية التحتية، مبا يواكب التقدم 

واملقيمني،  للمواطنني  اخلدمات  اأف�شل  وتقدمي  العمراين 

وذلك حتقيًقا الأهداف التنمية امل�شتدامة ومتا�شًيا مع روؤية 

البحرين االقت�شادية 2030.

وبنّي احلواج ما توليه الوزارة للمناطق ذات الطبيعة 

البيئية من اأهمية كبى واأولوية رئي�شة يف تنفيذ امل�شاريع، 

الطبيعية  البيئية واملناطق  املعامل  اأن احلفاظ على  موؤكًدا 

العمل  اأن  اإىل  م�شرًيا  العمل،  يف  اأولوية  ميثل  اململكة  يف 

خمتلف  يف  التحتية  البنية  وتطوير  امل�شاريع  تنفيذ  على 

من مميزات  املناطق  به  تتميز  ما  مراعاة  فيه  يتم  املناطق 

بيئية وجغرافية.

بالتعاون  االأ�شغال  وزارة  اأن  ــواج  احل واأ�ــشــاف   

كل  اتخاذ  على  �شتعمل  ال�شركاء  جميع  مع  والتوا�شل 

وم�شاريع  والتنمية  التطوير  اأعمال  ملوا�شلة  االإجــراءات 

مراعاة  مع  البحري  وادي  يف  واخلدمية  التحتية  البنية 

يف  البيئية  الطبيعة  ذات  املحمية  املناطق  على  احلفاظ 

الوادي.

من جانبها، رفعت نوف عبدالرحمن جم�شري الرئي�س 

اآيات  اأ�شمى  التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين 

ال�شكر والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س 

ذات  املناطق  العتبار  �شمّوه  توجيه  على  الوزراء؛  جمل�س 

الطبيعة البيئية من وادي البحري التي تت�شم بت�شاري�شها 

وتاللها ال�شخرية حممية طبيعية.

وذكرت جم�شري اأن هيئة التخطيط والتطوير العمراين 

ودعم  حفظ  �شبيل  يف  الالزمة  االإجـــراءات  كل  �شتتخذ 

البحرين  اململكة، مبا يتوافق مع روؤية  البيئية يف  املوارد 

االقت�شادية 2030 واأهداف املخطط الهيكلي اال�شرتاتيجي 

العمرانية  التنمية  بني  ما  التوازن  ل�شمان  الوطني، 

تواكب  وم�شتدامة،  متكاملة  جلعلها  البيئية  واملحميات 

النمو العمراين املت�شارع يف البالد.

واملحميات  البيئة  على  احلفاظ  اأن  جم�شري  وتابعت 

الع�شر  لال�شرتاتيجيات  حتقيًقا  اأولوية  ُتعد  البيئية 

 ،2016 البحرين  ململكة  اال�شرتاتيجي  الهيكلي  للمخطط 

اأن اال�شرتاتيجية الثالثة للمخطط تركز ب�شكل  م�شرية اإىل 

اأو  البيئية �شواء البية  اأ�شا�شي على احلفاظ على املوارد 

على  القائم  والعمراين  االقت�شادي  النمو  وتعزز  البحرية، 

حماية وجتديد البيئات الطبيعية 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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وزيرا »االأ�شغـال« و»التنمية« يتفقدان جممـع الرعايـة االجتماعيـة

 تعزيز مقومات البنية التحتية مبا يواكب امل�شتجدات التنموية

اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني

تت�شّلم جائزة اليوم العاملي ملكافحة التدخني

حملة »ُدمِت خ�شراء« تعلن االنتهاء من غر�س 49 األف �شجرة 

قام املهند�س اإبراهيم بن ح�شن احلواج وزير الأ�شغال، 

واأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور وزير التنمية الجتماعية، 

بجولة تفقدية مل�شروع اإن�شاء جممع الرعاية الجتماعية 

مبدينة حمد، وذلك لالطالع عن كثب على م�شتجدات �شري 

العمل باملوقع. 

وخالل اجلولة، اأكد املهند�س اإبراهيم بن ح�شن احلواج 

التنمية  بعجلة  الدفع  موا�شلة  اأهمية  الأ�شغال  وزير 

امل�شتدامة يف مملكة البحرين على ال�شعد كافة، من خالل 

يواكب  مبا  التحتية  البنية  مقومات  تعزيز  على  العمل 

التنموية  امل�شرية  اأهداف  ويحقق  التنموية،  امل�شتجدات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة 

�شاحب  مبتابعة  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

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

رئي�س جمل�س الوزراء. 

وقال احلواج اإّن تنفيذ م�شروع اإن�شاء جممع الرعاية 

امل�شتمر  الهتمام  اإطار  ياأتي يف  الجتماعية مبدينة حمد 

بامل�شروعات اخلدمية املتنوعة التي تقوم وزارة الأ�شغال 

بت�شميمها والإ�شراف على تنفيذها، م�شيًفا اأنه �شيتم تنفيذ 

جتارب الت�شغيل النهائية اجلارية حالًيا على قدم و�شاق، 

متهيًدا لالنتهاء من امل�شروع وت�شليمه اإىل وزارة التنمية 

الإن�شائية  الأعمال  جميع  من  النتهاء  مت  اإذ  الجتماعية، 

والت�شطيبات الداخلية واخلارجية واأعمال املوقع العامة 

يف امل�شروع.

واأ�شار احلواج اإىل اأنه قد مت مراعاة جميع متطلبات 

وزارة التنمية الجتماعية يف ت�شميم امل�شروع، اإىل جانب 

توفري متطلبات وموا�شفات ال�شتدامة واملباين اخل�شراء 

على  للحفاظ  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  �شيا�شة  وتطبيق 

البيئة واملوارد الطبيعية، كما روعي يف الت�شميم توفري 

واملوظفني  املجمع  مرتادي  لتنقل وحركة  الت�شهيالت  كل 

من ذوي الإعاقة )ذوي العزمية(، وذلك بتوفري املنحدرات 

اأماكن  ت�شميم  اإىل جانب  املجمع  مباين  مداخل  كافة  عند 

جميع امل�شاعد باملباين املختلفة لتكون بالقرب من املداخل 

توفري  اإىل  بالإ�شافة  تنقلهم،  �شهولة  ل�شمان  ومعدة 

التنمية  وزير  اأكد  جانبه،  من  كافة.  الأخرى  اخلدمات 

الجتماعية، اأن م�شروع جممع الرعاية الجتماعية مبدينة 

حمد ياأتي ترجمة فعلية لأهداف مملكة البحرين بتطوير 

التنموية والجتماعية على خمتلف امل�شتويات  اخلدمات 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ل  لتف�شّ وفًقا  وذلك  والأ�شعدة، 

ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، باإ�شدار قانون العدالة 

الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة، وتنفيًذا 

لربنامج احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

ال�شحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  اأكد 

الدكتور  املتو�شط  �شرق  لإقليم  العاملية 

مملكة  والتزام  حر�س  املنظري  اأحمد 

البحرين بتاأمني قطاع �شحي م�شتدام، من 

خالل و�شع اخلطط وال�شرتاتيجيات التي 

تهدف اإىل تطوير اخلدمات وتقدمي اأف�شلها 

تعزيًزا ل�شحة و�شالمة اجلميع.

املتقدم  امل�شتوى  اإىل  املنظري  ولفت 

ح�شرة  بقيادة  البحرين  حققته  الذي 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

يف جمال الرعاية ال�شحية والطبية، منوهاً 

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة  بدور 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

به،  والنهو�س  ال�شحي  القطاع  دعم  يف 

من  الدعم  هذا  ثمار  اجلميع  جنى  الذي 

خالل امل�شتوى املتقدم من الرعاية ال�شحية 

العاملي  النت�شار  فرتة  خالل  خ�شو�شاً 

جلائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

اللجنة  ت�شليمه  خالل  ذلك  جاء 

الوطنية ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه 

اليوم  البحرين، جائزة  ومنتجاته مبملكة 

العاملي ملكافحة التدخني 2022 من منظمة 

ال�شحة العاملية، وذلك على هام�س الزيارة 

الر�شمية التي يقوم بها اإىل البحرين. 

واأ�شاد املنظري بجهود حكومة مملكة 

العمل  موا�شلة  على  وحر�شها  البحرين 

خماطره،  من  والتقليل  التدخني  ملكافحة 

اآفة  ملكافحة  بالغة  اأهمية  من  توليه  وما 

التي  املبادرات  خالل  من  وذلك  التبغ، 

الوطنية  اللجنة  كت�شكيل  اململكة  تبنتها 

باأنواعه  والتبغ  التدخني  ملكافحة 

العام  منذ  البحرين  مملكة  يف  ومنتجاته 

حر�شت  تاأ�شي�شها  منذ  اإنه  اإذ   ،2009

اللجنة على تنفيذ اإجراءات رائدة ملكافحة 

التبغ يف اململكة.

وقال املدير الإقليمي للمنظمة: »اإن هذه 

اجلائزة تاأتي نتيجة جهود مملكة البحرين 

يف تنفيذ عدد من الربامج واملبادرات التي 

التبغ  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  مع  تتفق 

الهدف  لتحقيق  وذلك   ،)2030-2018(

امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  من  الثالث 

التدخني يف  عن  الإقالع  عيادات  واإطالقها 

وتقدمي  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  مرافق 

الفئات  خدمات وعالجات جمانية جلميع 

حد  على  واملقيمني  للمواطنني  العمرية 

�شواء«.

لتنمية  الوطنية  املبادرة  اأعلنت 

الأوىل  املرحلة  انتهاء  الزراعي  القطاع 

»ُدمِت  للت�شجري  الوطنية  احلملة  من 

خ�شراء« بعد جناح احلملة يف غر�س ما 

على  و�شجرية  �شجرة  األف  الـ49  يقارب 

م�شاحة 73 األف مرت مربع و23 األف مرت 

طويل، لتنجز احلملة يف فرتة وجيزة 34 

حمافظات  خمتلف  يف  زراعًيا  م�شروًعا 

مع  بالتعاون  وذلك  اململكة،  يف  ومدن 

وزارة الأ�شغال، ووزارة �شوؤون البلديات 

والزراعة، واملجل�س الأعلى للبيئة.

العام  الأمني  اأعربت  املنا�شبة،  وبهذه 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 

خليفة  اآل  عي�شى  بنت  مرام  ال�شيخة 

للموؤ�ش�شات  وتقديرها  �شكرها  بالغ  عن 

احلكومية واخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع 

والتكاتف  للتعاون  والأفراد  املدين 

يف  للت�شجري  الوطنية  احلملة  لإجناح 

ا�شتجابة  جاءت  والتي  الأوىل،  مرحلتها 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف معاجلة 

التوجهات  ودعم  املناخية  التحديات 

الدولة  ا�شرتاتيجيات  ودعم  البيئية، 

العام  القطاعني  مع  التن�شيق  خالل  من 

واخلا�س ل�شتدامة تطوير وتنمية القطاع 

ال�شمات  واإبراز  البحرين،  يف  الزراعي 

بالزراعة  واهتمامها  للمملكة  اجلمالية 

كاإرث تاريخي على مّر الأزمنة، وال�شعي 

اخل�شراء  الرقعة  وتو�شعة  زيادة  نحو 

مبتابعة حثيثة من �شاحبة ال�شمو امللكي 

املجل�س  رئي�شة  املعظم  البالد  ملك  قرينة 

ال�شت�شاري للمبادرة.

اأن احلملة  اإىل  العام  الأمني   واأ�شارت 

و�شعت  مر�شومة  خطة  وفق  �شارت 

اإطالق  من  الأول  اليوم  منذ  تفا�شيلها 

معينة  ومعايري  اأ�ش�س  على  بناًء  احلملة 

خمتلف  يف  موقًعا   27 ت�شجري  لت�شمل 

مدن وحمافظات اململكة.

ا�شتمراًرا جلهود الت�شدي للممار�شات غري القانونية.. �شوق العمل:

�شبط عدد من املخالفات بحملة تفتي�شية م�شرتكة يف حمافظة املحرق
ممثلة  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

تفتي�شية  حملة  القانوين  ال�شبط  بقطاع 

م�شرتكة، وذلك بالتعاون مع �شوؤون اجلن�شية 

واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ومديرية 

�شرطة حمافظة املحرق، �شملت عدًدا من مواقع 

العمل يف املحافظة. 

من  عــدد  �شبط  عن  احلملة  واأ�شفرت 

هيئة  قانون  باأحكام  تتعلق  التي  املخالفات 

مبملكة  الإقامة  وقانون  العمل  �شوق  تنظيم 

املخالفني  العمال  من  عدد  و�شبط  البحرين، 

لالأنظمة والقوانني، واتخاذ الإجراءات القانونية 

ب�شاأنها. 

ولفتت الهيئة اإىل حر�شها على ا�شتمرارية 

اجلهات  خمتلف  مــع  امل�شرتكة  احلــمــالت 

احلكومية طوال العام ويف خمتلف حمافظات 

بني  التكامل  مببداأ  منها  اإمياًنا  وذلك  اململكة، 

بيئة  لتطوير  العالقة  ذات  اجلهات  خمتلف 

العمل والت�شدي لكل املمار�شات غري القانونية 

التي من �شاأنها اأن توؤثر على تناف�شية وعدالة 

تاأثرياتها  على  عالوة  العمل،  �شوق  ومرونة 

الهيئة  الأمن الجتماعي. واأكدت  ال�شلبية على 

اجلهات  جهود  دعم  يف  املجتمع  دور  اأهمية 

احلكومية التي ت�شعى للمحافظة على املجتمع 

داعية  واقت�شادًيا،  و�شحًيا  واجتماعًيا  اأمنًيا 

تتعلق  �شكاوى  اأي  عن  لالإبالغ  اجلمهور 

مبخالفات �شوق العمل والعمالة غري النظامية.

وزير العمل يلتقي

القن�شل العام جلمهورية اإثيوبيا

تنظيم  اإدارة هيئة  العمل، رئي�س جمل�س  التقى وزير 

�شوق العمل جميل بن حممد علي حميدان، القن�شل العام 

مملكة  لدى  الدميقراطية  الفيدرالية  اإثيوبيا  جلمهورية 

البحرين اأوال واجر�س حممد، وذلك يف مكتبه بالوزارة. 

الهتمام  ذات  املو�شوعات  بحث  مت  اللقاء،  وخالل 

حميدان  اأكد  اإذ  العمايل،  التعاون  مقّدمتها  ويف  امل�شرتك، 

يف هذا ال�شياق حر�س مملكة البحرين على �شون حقوق 

القوى العاملة وفًقا للنظم والت�شريعات الوطنية ومعايري 

على  للمحافظة  املمار�شات  اأف�شل  واتخاذ  الدولية،  العمل 

حقوق العمال واأ�شحاب العمل على حد �شواء، ف�شالً عن 

ومكافحة  العمايل  ال�شتغالل  اأنواع  من  نوع  اأي  حماربة 

حميدان  ا�شتعر�س  اإذ  بالأ�شخا�س،  الجتار  اأ�شكال  كافة 

اأبرز املبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين يف هذا املجال 

على  متقدمة  م�شتويات  اململكة  فيها  حققت  التي  والتي 

العاملي. امل�شتوى 

البلدين  بني  بالعالقات  حممد  ال�شفري  اأ�شاد  بدوره، 

تعزيز  على  بــالده  حكومة  حر�س  موؤكًدا  ال�شديقني، 

التعاون الثنائي بني البلدين يف املجالت املرتبطة ب�شوق 

العمل. 

وزير التنمية االجتماعية

يوؤكد تعزيز التعاون مع وزارة ال�شحة

»ال�شناعة« تر�شد 15 خمالفة �شمن 

احلمالت التفتي�شية للقيمة امل�شافة

ا�شتقبل وزير التنمية الجتماعية اأ�شامة بن اأحمد خلف 

الع�شفور، وزيرة ال�شحة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن، 

بح�شور وكيل وزارة ال�شحة الدكتور وليد املانع، والقائم 

باأعمال وكيل وزارة التنمية الجتماعية خالد الكوهجي.

للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  الطرفان  وا�شتعر�س   

والرتقاء  تطويرها  �شبل  وبحث  الوزارتني،  بني  بال�شراكة 

املواطن،  خلدمة  ممكنة  جودة  اأعلى  حتقيق  بهدف  بها، 

كبار  وفئة  العزمية  ذوي  الأ�شخا�س  فئة  ا  خ�شو�شً

مراكز  الجتماعية  التنمية  وزارة  لهم  توفر  اإذ  املواطنني، 

الإيواء والتاأهيل والأندية النهارية لرعاية الوالدين.

على  الوزارة  الجتماعية حر�س  التنمية  وزير  واأكد   

�شرورة تعزيز التعاون الفعال واملثمر مع وزارة ال�شحة 

الأهداف  نحو حتقيق  وال�شعي  العالقة،  ذات  املجالت  يف 

يعود  مبا  اجلانبني  بني  امل�شرتكة  والإن�شانية  الإمنائية 

بالنفع على الوطن واملواطن.

من جانبها، اأعربت وزير ال�شحة عن تقديرها للجهود 

تعزيز  �شبيل  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  تبذلها  التي 

تنفيذ  اإطار  يف  الجتماعية،  والرعاية  احلماية  منظومة 

اأف�شل  توفري  اإىل  الرامية  املوقرة  احلكومة  توجيهات 

اخلدمات للمواطنني.

مع  بالتعاون  والتجارة،  ال�شناعة  وزارة  وا�شلت 

التفتي�شية  احلمالت  تكثيف  لالإيرادات،  الوطني  اجلهاز 

على املحال واملن�شاآت التجارية، ا�شتمراًرا للجهود املبذولة 

مطلع  امل�شافة  القيمة  ن�شبة  تعديل  قانون  تطبيق  منذ 

جتارية  ومن�شاأة  حمالً   40 تفتي�س  مت  اإذ   ،2022 العام 

على  لالطالع  البحرين،  مملكة  حمافظات  خمتلف  يف 

امتثال املن�شاآت التجارية لتطبيق القيمة امل�شافة بن�شبتها 

اتباعها  الواجب  بالآليات  الوعي  ون�شر  املعدلة  الأ�شا�شية 

رئي�س،  ب�شكل  امل�شتهلك  م�شلحة  يكفل  الذي  النحو  على 

على  العتيادية  والرقابة  التفتي�س  اإجراءات  من  وكجزء 

املن�شاآت التجارية يف اململكة.

خمالفة   15 ر�شد  عن  التفتي�شية  احلمالت  واأ�شفرت 

اإىل 10  ت�شتوجب فر�س الغرامات الإدارية التي قد ت�شل 

اآلف دينار بحريني وفًقا لقانون القيمة امل�شافة، اإىل جانب 

من  التهرب  تعد من حالت  قد  التي  ر�شد بع�س احلالت 

قد  والذي  امل�شافة،  القيمة  لقانون  وفًقا  امل�شافة  القيمة 

فاإن  عليه،  وبناًء  املحالت حتفظًيا،  بع�س  غلق  ي�شتوجب 

اجلهاز الوطني لالإيرادات ب�شدد اتخاذ الإجراءات القانونية 

لأحد  ارتكابه  يثبت  من  واإحالة  املخالفة،  املن�شاآت  حيال 

املخت�شة  اجلهات  اإىل  امل�شافة،  القيمة  من  التهرب  جرائم 

لتحريك الدعوى اجلنائية يف مواجهته.
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وزيرا »االأ�شغـال« و»التنمية« يتفقدان جممـع الرعايـة االجتماعيـة

 تعزيز مقومات البنية التحتية مبا يواكب امل�شتجدات التنموية

اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني

تت�شّلم جائزة اليوم العاملي ملكافحة التدخني

حملة »ُدمِت خ�شراء« تعلن االنتهاء من غر�س 49 األف �شجرة 

قام املهند�س اإبراهيم بن ح�شن احلواج وزير الأ�شغال، 

واأ�شامة بن اأحمد خلف الع�شفور وزير التنمية الجتماعية، 

بجولة تفقدية مل�شروع اإن�شاء جممع الرعاية الجتماعية 

مبدينة حمد، وذلك لالطالع عن كثب على م�شتجدات �شري 

العمل باملوقع. 

وخالل اجلولة، اأكد املهند�س اإبراهيم بن ح�شن احلواج 

التنمية  بعجلة  الدفع  موا�شلة  اأهمية  الأ�شغال  وزير 

امل�شتدامة يف مملكة البحرين على ال�شعد كافة، من خالل 

يواكب  مبا  التحتية  البنية  مقومات  تعزيز  على  العمل 

التنموية  امل�شرية  اأهداف  ويحقق  التنموية،  امل�شتجدات 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة 

�شاحب  مبتابعة  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى 

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

رئي�س جمل�س الوزراء. 

وقال احلواج اإّن تنفيذ م�شروع اإن�شاء جممع الرعاية 

امل�شتمر  الهتمام  اإطار  ياأتي يف  الجتماعية مبدينة حمد 

بامل�شروعات اخلدمية املتنوعة التي تقوم وزارة الأ�شغال 

بت�شميمها والإ�شراف على تنفيذها، م�شيًفا اأنه �شيتم تنفيذ 

جتارب الت�شغيل النهائية اجلارية حالًيا على قدم و�شاق، 

متهيًدا لالنتهاء من امل�شروع وت�شليمه اإىل وزارة التنمية 

الإن�شائية  الأعمال  جميع  من  النتهاء  مت  اإذ  الجتماعية، 

والت�شطيبات الداخلية واخلارجية واأعمال املوقع العامة 

يف امل�شروع.

واأ�شار احلواج اإىل اأنه قد مت مراعاة جميع متطلبات 

وزارة التنمية الجتماعية يف ت�شميم امل�شروع، اإىل جانب 

توفري متطلبات وموا�شفات ال�شتدامة واملباين اخل�شراء 

على  للحفاظ  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  �شيا�شة  وتطبيق 

البيئة واملوارد الطبيعية، كما روعي يف الت�شميم توفري 

واملوظفني  املجمع  مرتادي  لتنقل وحركة  الت�شهيالت  كل 

من ذوي الإعاقة )ذوي العزمية(، وذلك بتوفري املنحدرات 

اأماكن  ت�شميم  اإىل جانب  املجمع  مباين  مداخل  كافة  عند 

جميع امل�شاعد باملباين املختلفة لتكون بالقرب من املداخل 

توفري  اإىل  بالإ�شافة  تنقلهم،  �شهولة  ل�شمان  ومعدة 

التنمية  وزير  اأكد  جانبه،  من  كافة.  الأخرى  اخلدمات 

الجتماعية، اأن م�شروع جممع الرعاية الجتماعية مبدينة 

حمد ياأتي ترجمة فعلية لأهداف مملكة البحرين بتطوير 

التنموية والجتماعية على خمتلف امل�شتويات  اخلدمات 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ل  لتف�شّ وفًقا  وذلك  والأ�شعدة، 

ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، باإ�شدار قانون العدالة 

الإ�شالحية لالأطفال وحمايتهم من �شوء املعاملة، وتنفيًذا 

لربنامج احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

ال�شحة  ملنظمة  الإقليمي  املدير  اأكد 

الدكتور  املتو�شط  �شرق  لإقليم  العاملية 

مملكة  والتزام  حر�س  املنظري  اأحمد 

البحرين بتاأمني قطاع �شحي م�شتدام، من 

خالل و�شع اخلطط وال�شرتاتيجيات التي 

تهدف اإىل تطوير اخلدمات وتقدمي اأف�شلها 

تعزيًزا ل�شحة و�شالمة اجلميع.

املتقدم  امل�شتوى  اإىل  املنظري  ولفت 

ح�شرة  بقيادة  البحرين  حققته  الذي 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

يف جمال الرعاية ال�شحية والطبية، منوهاً 

�شاحب  برئا�شة  املوقرة  احلكومة  بدور 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

به،  والنهو�س  ال�شحي  القطاع  دعم  يف 

من  الدعم  هذا  ثمار  اجلميع  جنى  الذي 

خالل امل�شتوى املتقدم من الرعاية ال�شحية 

العاملي  النت�شار  فرتة  خالل  خ�شو�شاً 

جلائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

اللجنة  ت�شليمه  خالل  ذلك  جاء 

الوطنية ملكافحة التدخني والتبغ باأنواعه 

اليوم  البحرين، جائزة  ومنتجاته مبملكة 

العاملي ملكافحة التدخني 2022 من منظمة 

ال�شحة العاملية، وذلك على هام�س الزيارة 

الر�شمية التي يقوم بها اإىل البحرين. 

واأ�شاد املنظري بجهود حكومة مملكة 

العمل  موا�شلة  على  وحر�شها  البحرين 

خماطره،  من  والتقليل  التدخني  ملكافحة 

اآفة  ملكافحة  بالغة  اأهمية  من  توليه  وما 

التي  املبادرات  خالل  من  وذلك  التبغ، 

الوطنية  اللجنة  كت�شكيل  اململكة  تبنتها 

باأنواعه  والتبغ  التدخني  ملكافحة 

العام  منذ  البحرين  مملكة  يف  ومنتجاته 

حر�شت  تاأ�شي�شها  منذ  اإنه  اإذ   ،2009

اللجنة على تنفيذ اإجراءات رائدة ملكافحة 

التبغ يف اململكة.

وقال املدير الإقليمي للمنظمة: »اإن هذه 

اجلائزة تاأتي نتيجة جهود مملكة البحرين 

يف تنفيذ عدد من الربامج واملبادرات التي 

التبغ  ملكافحة  الوطنية  اخلطة  مع  تتفق 

الهدف  لتحقيق  وذلك   ،)2030-2018(

امل�شتدامة،  التنمية  اأهداف  من  الثالث 

التدخني يف  عن  الإقالع  عيادات  واإطالقها 

وتقدمي  الأولية،  ال�شحية  الرعاية  مرافق 

الفئات  خدمات وعالجات جمانية جلميع 

حد  على  واملقيمني  للمواطنني  العمرية 

�شواء«.

لتنمية  الوطنية  املبادرة  اأعلنت 

الأوىل  املرحلة  انتهاء  الزراعي  القطاع 

»ُدمِت  للت�شجري  الوطنية  احلملة  من 

خ�شراء« بعد جناح احلملة يف غر�س ما 

على  و�شجرية  �شجرة  األف  الـ49  يقارب 

م�شاحة 73 األف مرت مربع و23 األف مرت 

طويل، لتنجز احلملة يف فرتة وجيزة 34 

حمافظات  خمتلف  يف  زراعًيا  م�شروًعا 

مع  بالتعاون  وذلك  اململكة،  يف  ومدن 

وزارة الأ�شغال، ووزارة �شوؤون البلديات 

والزراعة، واملجل�س الأعلى للبيئة.

العام  الأمني  اأعربت  املنا�شبة،  وبهذه 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي 

خليفة  اآل  عي�شى  بنت  مرام  ال�شيخة 

للموؤ�ش�شات  وتقديرها  �شكرها  بالغ  عن 

احلكومية واخلا�شة وموؤ�ش�شات املجتمع 

والتكاتف  للتعاون  والأفراد  املدين 

يف  للت�شجري  الوطنية  احلملة  لإجناح 

ا�شتجابة  جاءت  والتي  الأوىل،  مرحلتها 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف معاجلة 

التوجهات  ودعم  املناخية  التحديات 

الدولة  ا�شرتاتيجيات  ودعم  البيئية، 

العام  القطاعني  مع  التن�شيق  خالل  من 

واخلا�س ل�شتدامة تطوير وتنمية القطاع 

ال�شمات  واإبراز  البحرين،  يف  الزراعي 

بالزراعة  واهتمامها  للمملكة  اجلمالية 

كاإرث تاريخي على مّر الأزمنة، وال�شعي 

اخل�شراء  الرقعة  وتو�شعة  زيادة  نحو 

مبتابعة حثيثة من �شاحبة ال�شمو امللكي 

املجل�س  رئي�شة  املعظم  البالد  ملك  قرينة 

ال�شت�شاري للمبادرة.

اأن احلملة  اإىل  العام  الأمني   واأ�شارت 

و�شعت  مر�شومة  خطة  وفق  �شارت 

اإطالق  من  الأول  اليوم  منذ  تفا�شيلها 

معينة  ومعايري  اأ�ش�س  على  بناًء  احلملة 

خمتلف  يف  موقًعا   27 ت�شجري  لت�شمل 

مدن وحمافظات اململكة.

ا�شتمراًرا جلهود الت�شدي للممار�شات غري القانونية.. �شوق العمل:

�شبط عدد من املخالفات بحملة تفتي�شية م�شرتكة يف حمافظة املحرق
ممثلة  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  نفذت 

تفتي�شية  حملة  القانوين  ال�شبط  بقطاع 

م�شرتكة، وذلك بالتعاون مع �شوؤون اجلن�شية 

واجلوازات والإقامة بوزارة الداخلية، ومديرية 

�شرطة حمافظة املحرق، �شملت عدًدا من مواقع 

العمل يف املحافظة. 

من  عــدد  �شبط  عن  احلملة  واأ�شفرت 

هيئة  قانون  باأحكام  تتعلق  التي  املخالفات 

مبملكة  الإقامة  وقانون  العمل  �شوق  تنظيم 

املخالفني  العمال  من  عدد  و�شبط  البحرين، 

لالأنظمة والقوانني، واتخاذ الإجراءات القانونية 

ب�شاأنها. 

ولفتت الهيئة اإىل حر�شها على ا�شتمرارية 

اجلهات  خمتلف  مــع  امل�شرتكة  احلــمــالت 

احلكومية طوال العام ويف خمتلف حمافظات 

بني  التكامل  مببداأ  منها  اإمياًنا  وذلك  اململكة، 

بيئة  لتطوير  العالقة  ذات  اجلهات  خمتلف 

العمل والت�شدي لكل املمار�شات غري القانونية 

التي من �شاأنها اأن توؤثر على تناف�شية وعدالة 

تاأثرياتها  على  عالوة  العمل،  �شوق  ومرونة 

الهيئة  الأمن الجتماعي. واأكدت  ال�شلبية على 

اجلهات  جهود  دعم  يف  املجتمع  دور  اأهمية 

احلكومية التي ت�شعى للمحافظة على املجتمع 

داعية  واقت�شادًيا،  و�شحًيا  واجتماعًيا  اأمنًيا 

تتعلق  �شكاوى  اأي  عن  لالإبالغ  اجلمهور 

مبخالفات �شوق العمل والعمالة غري النظامية.

وزير العمل يلتقي

القن�شل العام جلمهورية اإثيوبيا

تنظيم  اإدارة هيئة  العمل، رئي�س جمل�س  التقى وزير 

�شوق العمل جميل بن حممد علي حميدان، القن�شل العام 

مملكة  لدى  الدميقراطية  الفيدرالية  اإثيوبيا  جلمهورية 

البحرين اأوال واجر�س حممد، وذلك يف مكتبه بالوزارة. 

الهتمام  ذات  املو�شوعات  بحث  مت  اللقاء،  وخالل 

حميدان  اأكد  اإذ  العمايل،  التعاون  مقّدمتها  ويف  امل�شرتك، 

يف هذا ال�شياق حر�س مملكة البحرين على �شون حقوق 

القوى العاملة وفًقا للنظم والت�شريعات الوطنية ومعايري 

على  للمحافظة  املمار�شات  اأف�شل  واتخاذ  الدولية،  العمل 

حقوق العمال واأ�شحاب العمل على حد �شواء، ف�شالً عن 

ومكافحة  العمايل  ال�شتغالل  اأنواع  من  نوع  اأي  حماربة 

حميدان  ا�شتعر�س  اإذ  بالأ�شخا�س،  الجتار  اأ�شكال  كافة 

اأبرز املبادرات التي اتخذتها مملكة البحرين يف هذا املجال 

على  متقدمة  م�شتويات  اململكة  فيها  حققت  التي  والتي 

العاملي. امل�شتوى 

البلدين  بني  بالعالقات  حممد  ال�شفري  اأ�شاد  بدوره، 

تعزيز  على  بــالده  حكومة  حر�س  موؤكًدا  ال�شديقني، 

التعاون الثنائي بني البلدين يف املجالت املرتبطة ب�شوق 

العمل. 

وزير التنمية االجتماعية

يوؤكد تعزيز التعاون مع وزارة ال�شحة

»ال�شناعة« تر�شد 15 خمالفة �شمن 

احلمالت التفتي�شية للقيمة امل�شافة

ا�شتقبل وزير التنمية الجتماعية اأ�شامة بن اأحمد خلف 

الع�شفور، وزيرة ال�شحة جليلة بنت ال�شيد جواد ح�شن، 

بح�شور وكيل وزارة ال�شحة الدكتور وليد املانع، والقائم 

باأعمال وكيل وزارة التنمية الجتماعية خالد الكوهجي.

للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  الطرفان  وا�شتعر�س   

والرتقاء  تطويرها  �شبل  وبحث  الوزارتني،  بني  بال�شراكة 

املواطن،  خلدمة  ممكنة  جودة  اأعلى  حتقيق  بهدف  بها، 

كبار  وفئة  العزمية  ذوي  الأ�شخا�س  فئة  ا  خ�شو�شً

مراكز  الجتماعية  التنمية  وزارة  لهم  توفر  اإذ  املواطنني، 

الإيواء والتاأهيل والأندية النهارية لرعاية الوالدين.

على  الوزارة  الجتماعية حر�س  التنمية  وزير  واأكد   

�شرورة تعزيز التعاون الفعال واملثمر مع وزارة ال�شحة 

الأهداف  نحو حتقيق  وال�شعي  العالقة،  ذات  املجالت  يف 

يعود  مبا  اجلانبني  بني  امل�شرتكة  والإن�شانية  الإمنائية 

بالنفع على الوطن واملواطن.

من جانبها، اأعربت وزير ال�شحة عن تقديرها للجهود 

تعزيز  �شبيل  يف  الجتماعية  التنمية  وزارة  تبذلها  التي 

تنفيذ  اإطار  يف  الجتماعية،  والرعاية  احلماية  منظومة 

اأف�شل  توفري  اإىل  الرامية  املوقرة  احلكومة  توجيهات 

اخلدمات للمواطنني.

مع  بالتعاون  والتجارة،  ال�شناعة  وزارة  وا�شلت 

التفتي�شية  احلمالت  تكثيف  لالإيرادات،  الوطني  اجلهاز 

على املحال واملن�شاآت التجارية، ا�شتمراًرا للجهود املبذولة 

مطلع  امل�شافة  القيمة  ن�شبة  تعديل  قانون  تطبيق  منذ 

جتارية  ومن�شاأة  حمالً   40 تفتي�س  مت  اإذ   ،2022 العام 

على  لالطالع  البحرين،  مملكة  حمافظات  خمتلف  يف 

امتثال املن�شاآت التجارية لتطبيق القيمة امل�شافة بن�شبتها 

اتباعها  الواجب  بالآليات  الوعي  ون�شر  املعدلة  الأ�شا�شية 

رئي�س،  ب�شكل  امل�شتهلك  م�شلحة  يكفل  الذي  النحو  على 

على  العتيادية  والرقابة  التفتي�س  اإجراءات  من  وكجزء 

املن�شاآت التجارية يف اململكة.

خمالفة   15 ر�شد  عن  التفتي�شية  احلمالت  واأ�شفرت 

اإىل 10  ت�شتوجب فر�س الغرامات الإدارية التي قد ت�شل 

اآلف دينار بحريني وفًقا لقانون القيمة امل�شافة، اإىل جانب 

من  التهرب  تعد من حالت  قد  التي  ر�شد بع�س احلالت 

قد  والذي  امل�شافة،  القيمة  لقانون  وفًقا  امل�شافة  القيمة 

فاإن  عليه،  وبناًء  املحالت حتفظًيا،  بع�س  غلق  ي�شتوجب 

اجلهاز الوطني لالإيرادات ب�شدد اتخاذ الإجراءات القانونية 

لأحد  ارتكابه  يثبت  من  واإحالة  املخالفة،  املن�شاآت  حيال 

املخت�شة  اجلهات  اإىل  امل�شافة،  القيمة  من  التهرب  جرائم 

لتحريك الدعوى اجلنائية يف مواجهته.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12143/pdf/INAF_20220707005558822.pdf
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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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»االأهلية« هناأته بانتخابه يف االحتاد الدويل لل�صحفيني.. احلمر يف حلقة حوارية:

ال�صحافة ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  اأك����ر  وامل��ن��اف�����ص��ة  ال��ت��م��ي��ز   

كلية  نظمتها  التي  احلوارية  احللقة  يف  ذلك  جاء   

الأ�ستاذ  حاور  حيث  الأهلية  باجلامعة  والعلوم  الآداب 

مرحلتي  وباحثي  اأ�ساتذة  من  عددا  احلمر  نبيل  را�سد 

العامة  والعالقات  الإعالم  واملاج�ستري يف  البكالوريو�س 

ب�ساأن الإعالم والتحول الرقمي بح�سور الرئي�س املوؤ�س�س 

ورئي�س  احلواج  عبداهلل  الربوفي�سور  الأهلية  للجامعة 

اجلامعة الربوفي�سور من�سور العايل.

الإعالم  بق�سم  امل�سارك  الأ�ستاذ  احلوار  مقدم  واأكد 

التطورات  باأن  �سيف  زهري  الدكتور  العامة  والعالقات 

فر�سا  قد  الرقمي  والتحول  املت�سارعة  التكنولوجية 

�ستى  املوؤ�س�سات يف  عمل خمتلف  هائلة يف  نوعية  نقلة 

�سرورة  الرقمي  التحول  مواكبة  اأ�سبح  حتى  القطاعات 

حتمية للحاق بالثورة ال�سناعية الرابعة.

را�سد  الأ�ستاذ  به  ي�سطلع  الذي  بالدور  �سيف  ونوه 

ل�سحيفة  والإعالمي  ال�سحايف  العمل  تطوير  يف  احلمر 

الأيام باعتبارها اأحد ال�سروح الإعالمية البارزة واملتميزة 

معربا  عام،  ب�سكل  اخلليج  ومنطقة  البحرين  مملكة  يف 

يف  انتخابه  على  احلمر  نبيل  را�سد  لالأ�ستاذ  تهانيه  عن 

لل�سحفيني يف  الدويل  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  ع�سوية 

النتخابات التي جرت �سمن اأعمال املوؤمتر العام احلادي 

والثالثني لالحتاد يف العا�سمة العمانية م�سقط، يف اإجناز 

يعد الأول من نوعه لل�سحافة البحرينية.

لتجربة  تاريخيا  �سرحا  احلمر  را�سد  الأ�ستاذ  وقدم 

حيث  1989م  العام  يف  انطالقتها  منذ  الأيام  �سحيفة 

كان موؤ�س�سوها واإدارتها على حر�س �سديد على مواكبة 

جمالت  يف  التكنولوجية  التطورات  اأحدث  ومتابعة 

لل�سبق  ال�سحيفة  دفع  ما  وهو  والإعالم  ال�سحافة 

الإلكرتوين منذ ذلك احلني عرب تاأ�سي�س اأول موقع اإلكرتوين 

لل�سحيفة يف العام 1995م بالتزامن مع و�سول �سبكة 

الإنرتنت ململكة البحرين اآنذاك.

لل�سحيفة  التدريجية  املواكبة  اإىل  احلمر  وتطرق 

جلعلها  والتكنولوجية  الإلكرتونية  امل�ستجدات  ملختلف 

احل�سارية  ومنجزاتها  البحرين  مبملكة  للتعريف  نافذة 

باإن�ساء  توجت  والتي  والعاملي،  العربي  امل�ستوى  على 

على  اأخذ  2010م  العام  يف  بال�سحيفة  الكرتوين  ق�سم 

اإميانا  الرقمي  التطور  ومواكبة  املحتوى  �سناعة  عاتقه 

التطور  ملقاومة  جمال  ل  باأن  واإدارتها  ال�سحيفة  من 

التكنولوجي بل الأجدر ال�ستفادة منه لتحقيق املزيد من 

النت�سار لل�سحيفة حمليا وخارجيا.

الإلكرتوين  املحتوى  �سناعة  باأن  احلمر  واأو�سح 

ي�ستوعب  حيث  الأيام  ب�سحيفة  التنامي  يف  اآخذ  جمال 

حيث  والنفوجرافيك  وامللتيميديا  الفيديو  �سناعة  ذلك 

تو�سعت الأيام تدريجيا حتى اأ�سحت حا�سرة وبقوة يف 

والإن�ستغرام  اب  كالوات�س  احليوية  املن�سات  من  العديد 

يقدم  الذي  الذكية  لالأجهزة  اخلا�س  تطبيقها  عن  ف�سال 

خدمات متميزة ملتابعيه.

»االأي��������������ام« م�������ص���ت���ع���دة ل���ل���م���رح���ل���ة االإل�����ك�����رون�����ي�����ة ال���ب���ح���ت���ة يف ح������ال ان���ت���ه���ت ال�������ص���ح���اف���ة ال���ورق���ي���ة

من بينها الفيلم امل�صري »بحبك«

ال�صينما ت�صتعد ال�صتقطاب اجلمهور عر جمموعة اأفالم جديدة للعيد

امل�صوؤول مبنظمة ال�صحة زار »ال�صلمانية الطبي« وتفقد مرافقه واأق�صامه

املنظري ي�صيد مبتانة النظام ال�صحي يف البحرين

من�سور �ساكر:

العر�س  قاعات  ت�ستعد 

عيد  خالل  البحرين  يف  ال�سينمائية 

بني  قوية  ملناف�سة  املبارك  الأ�سحى 

للعيد،  املخ�س�سة  اجلديدة  الأفالم 

اأفالًما  العر�س  دور  طرحت  فقد 

والكوميدي  الرومان�سي  بني  متنوعة 

والر�سوم  والرعب  واملغامرة 

موعد  على  اجلمهور  حيث  املتحركة، 

بطولة  من  وهو  »بحبك«  فيلم  مع 

ح�سني،  تامر  الكبري  امل�سري  النجم 

اأوىل جتارب  ُيعترب  الفيلم  هذا  اإن  اإذ 

وتدور  ال�سينمائي،  بالإخراج  ح�سني 

اأحداثه يف اإطار رومان�سي وكوميدي، 

رجل  حياة  الأحداث  تتناول  حيث 

يف  ويتخبط  حب،  ق�ستي  يخو�س 

اختالف  وُيظهر  فتاتني،  بني  حياته 

بني  احلب  عن  التعبري  �سدق  مدى 

الرجل واملراأة. وي�سارك تامر ح�سني 

الزاهد  هنا  الفنانة  البطولة  يف 

وحمدي املريغني. 

ملجموعة  الإقليمي  املدير  ويقول 

والرتفيه  للت�سلية  الفطيم  ماجد 

البحرين  مملكة  يف  وال�سينما 

»ڤوك�س �سينما« حممد حلوم: الأفالم 

عيد  عطلة  خالل  عر�سها  �سيتم  التي 

ت�سكيلة  �ست�سمل  املبارك  الأ�سحى 

خمتلفة بني اأفالم العائلة والكوميديا 

�سيتيح  مما  والعربية،  والإثارة 

ع�ساق  جلميع  الختيار  فر�سة 

مع  يتنا�سب  مبا  والأفالم  ال�سينما 

اقرتاب  ومع  مب�ساهدته،  يرغبون  ما 

رواد  نعد  املبارك،  الأ�سحى  عيد 

ا�ستثنائًيا،  �سيكون  بعيد  ال�سينما 

املغامرة  اإىل  تتوق  كنت  اإذ  حيث 

يف  ترغب  اأو  املتحركة،  الر�سوم  اأو 

اأو  للعائلة  منا�سب  فيلم  م�ساهدة 

الأدرينالني،  من  بلقطة  اأفالمك  حتب 

ذلك؛  يف  مبا  اخليار  اجلمهور  فلدى 

 Doraemon: Nobita›s« فيلم 

اأو   ،»2021  Little Star Wars
 ،»Hot Seat« الأمريكي الإثارة  فيلم 

اأو فليم املغامرة املنتظر »حول العامل 

يف ثمانني يوًما«.

حتب  كنت  واإذا  حلوم:  وي�سيف 

م�ساهدة  فعليك  العربية،  الأفالم 

فمن  الإثارة  من  ملزيد  اأو  »بحبك«، 

 »Dashcam« الرعب  فيلم  اأن  املوؤكد 

�سيجعل قلبك ينب�س باحلياة. 

رائعة  جمموعة  وهناك  ويتابع: 

من الأفالم اأخرى، وجمموعة متنوعة 

الغامرة،  ال�سينما  جتارب  من 

املاأكولت  من  لذيذة  وت�سكيلة 

�سيكون  العيد  لذلك  وامل�سروبات، 

اأف�سل يف »ڤوك�س �سينما«.

التنفيذي  الرئي�س  ا�ستقبل 

الدكتور  احلكومية  للم�ست�سفيات 

املدير  ــاري،  ــ�ــس الأن حممد  اأحــمــد 

العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي 

الدكتور  املتو�سط  �سرق  لإقليم 

وذلــك  املنظري،  �سامل  بــن  اأحــمــد 

البحرين  ململكة  زيارته  مبنا�سبة 

الوثيقة  التعاون  عالقات  اإطار  يف 

ب�سكل  تهدف  والتي  اجلانبني،  بني 

وحتقيق  التعاون  توثيق  اإىل  رئي�س 

ال�سحية  امل�ساريع  الأهداف ومتابعة 

امل�سرتكة.

املنظري  اأحمد  الدكتور  ونــوه 

يف  ال�سحية  املنظومة  بجهود 

دور  من  به  تقوم  ومــا  البحرين، 

حتقيق  �سعيد  على  ومتميز  بــارز 

الأهداف ال�سحية املن�سودة وامل�ساعي 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  امل�سرتكة، 

جلاللة امللك املعظم و�سمو ويل العهد 

ورئي�س جمل�س الوزراء يف البحرين، 

بني  الوثيق  التن�سيق  خــالل  ومــن 

ومنظمة  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

اأنها  اأثبتت  قد  العاملية،  ال�سحة 

م�سيدا  و�ساملة.  ناجحة  ا�ستجابة 

وما  باململكة  ال�سحي  النظام  مبتانة 

قدمته من جهود ا�ستثنائية خالل كل 

فريو�س  جلائحة  الت�سدي  مراحل 

اأمنوذًجا  بذلك  لتج�سد  كــورونــا، 

ال�سعيدين  على  به  يحتذى  متميًزا 

تطبيق  جمال  يف  والدويل  الإقليمي 

اخلطط ال�ستباقية وتنفيذ الإجراءات 

الوقائية الكفيلة ب�سمان احلفاظ على 

�سحة املواطنني واملقيمني ومب�ستوى 

جناح  يربز  ومبا  املهنية،  من  عاٍل 

الروؤى والتوجهات التي ت�سري عليها 

مملكة البحرين بكل كفاءة واقتدار.

امل�سرتك مت بحث  اللقاء   وخالل 

املو�سوعات  اأهم  من  عدد  ومناق�سة 

املهمة على م�ستوى التعاون امل�سرتك 

ومنظمة  احلكومية  امل�ست�سفيات  بني 

�سوء  يف  وذلــك  العاملية،  ال�سحة 

م�ستوى  تطوير  اإىل  الرامية  امل�ساعي 

ال�سحية  اخلدمات  وكفاءة  جــودة 

املقدمة يف امل�ست�سفيات احلكومية. 

 كما مت على هام�س زيارة املدير 

العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  الإقليمي 

امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  وبح�سور 

جولة  احلكومية،  بامل�ست�سفيات 

تفقدية وميدانية اإىل املرافق واملن�ساآت 

الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع  ال�سحية 

�سملت ق�سم الطوارئ ومركز اأمرا�س 

العالج  تقدمي  ومراكز  الوراثية  الدم 

للمر�سى امل�سابني بفريو�س كورونا، 

اخلدمات  �سري  على  لالطالع  وذلك 

ال�سحية  بامل�ساريع  الأداء  وم�ستوى 

املواطنني  خلدمة  املقدمة  امل�ستحدثة 

واملقيمني باململكة.

�سمن  ــارة  ــزي ال ــذه  ه ــي  ــاأت وت

�سبل  لتعزيز  ـــارات  زي �سل�سلة 

التي  اجلانبني  بني  امل�سرتك  التعاون 

اإطار  يف  املنظمة  خــرباء  بها  يقوم 

ال�سحة  منظمة  ــداف  واأه يتما�سى 

العاملية، الرامية اإىل النهو�س ب�سحة 

ا�ستناًدا  ورفاههم  النا�س  جميع 

العاملية  املنظمة  ا�سرتاتيجية  اإىل 

والإقليمية.

اأكد ع�صو جمل�س اإدارة �صحيفة »الأيام« نائب رئي�س جمعية ال�صحفيني البحرينية را�صد نبيل احلمر اأن التميز اأحد اأكرب التحديات التي تواجهها ال�صحافة يف الوقت 

الراهن نتيجة �صعوبة الو�صول للمعلومات ومناف�صة الأفراد لل�صحافيني يف ن�صر الأخبار والأحداث عرب و�صائل الت�صال الرقمي.

واأكد ا�صتعداد �صحيفة الأيام التام للمرحلة الإلكرتونية البحتة يف حال انتهى ع�صر ال�صحافة املطبوعة، معربا يف الوقت نف�صه عن متنيه ا�صتمرار ال�صحيفة الورقية 

وعدم توقفها ملا حتمله من خ�صائ�س معينة ولوجود �صريحة ما تزال تف�صل قراءة ال�صحيفة املطبوعة.

وقال احلمر من موقعه كم�صوؤول عن �صحيفة الأيام الإلكرتونية خماطبا باحثي وطلبة الإعالم باأن م�صتقبل ال�صحافة والإعالم لي�س خميفا وهي يف تنام وتطور 

م�صطرد، وما تفر�صه التكنولوجيا من م�صتجدات تواكبه ال�صحافة بطبيعة احلال لكن جوهرها املتمثل يف اأداء ر�صالتها التنويرية يف املجتمع والتعبري عن هموم 

وتطلعات املواطنني �صيظل را�صخا ثابتا مع ما حتظى به ال�صحافة من دعم وم�صاندة من القيادة احلكيمة.
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البحرين ترّحب باتفاق تثبيت الهدنة 

يف اليمن مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى

البحرين  مملكة  ترحيب  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

ال�شقيقة  اليمنية  اجلمهورية  يف  الهدنة  تثبيت  باتفاق 

اليمنية  الأطراف  وتاأكيد  املبارك،  الأ�شحى  عيد  مبنا�شبة 

بالعا�شمة  اجتماعها  لدى  الع�شكري،  التن�شيق  جلنة  يف 

الأردنية عّمان، على جتديد التزامهم بوقف جميع العمليات 

الع�شكرية داخل اليمن وخارجه، وبناء الثقة وتوفري بيئة 

مواتية للحوار وحت�شني الأو�شاع املعي�شية والإن�شانية.

للأمني  اخلا�س  املبعوث  مكتب  الوزارة جهود  وثّمنت 

العام للأمم املتحدة اإىل اليمن هان�س غروندبرغ يف تعزيز 

اإ�شافيني  ل�شهرين  منذ جتديدها  ال�شارية  بالهدنة  اللتزام 

العربية  اململكة  مبادرة  مع  متا�شًيا  املا�شي،  يونيو  مطلع 

ال�شعودية ال�شقيقة املعلنة يف مار�س 2021 لإنهاء الأزمة 

يف اليمن عرب ت�شوية �شلمية �شاملة، داعية اإىل فتح طريق 

تعز لت�شهيل تنقل اآلف املدنيني على هذا املعرب احليوي.

واأعربت وزارة اخلارجية عن اأملها يف اأن ي�شهم جناح 

الهدنة الإن�شانية يف اإنهاء احلرب ودعم جهود التو�شل اإىل 

حل �شيا�شي �شامل وم�شتدام للأزمة اليمنية وفًقا للمبادرة 

احلوار  موؤمتر  وخمرجات  التنفيذية،  واآليتها  اخلليجية 

ومبا   ،2216 رقم  الأمن  جمل�س  وقرار  ال�شامل  الوطني 

والأمن  الوحدة  ال�شقيق يف  اليمني  ال�شعب  تطلعات  يلبي 

وال�شلم وال�شتقرار، والتقدم القت�شادي والجتماعي.

البحرين تعّزي م�ضر يف

�ضحايا قوات حفظ ال�ضالم يف مايل

البحرين تعّزي كازاخ�ضتان يف �ضحايا 

انفجار حقل »تنغيز« النفطي

 »الرتبية«: توزيع خّريجي املرحلة 

الإعدادية على املدار�س الثانوية

»الأدلة اجلنائية« تنظم حما�ضرة 

توعوية عن م�ضار التبغ والتدخني

البحرين  مملكة  اإدانة  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

لوج�شتية  قافلة  ا�شتهدف  الذي  الإرهابي  للهجوم  ب�شدة 

تابعة لبعثة الأمم املتحدة املتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق 

عن  واأ�شفر  )مينو�شما(،  مايل  جمهورية  يف  ال�شتقرار 

ا�شت�شهاد جنديني م�شريني واإ�شابة خم�شة اآخرين بجروح 

خطرية اإثر انفجار عبوة نا�شفة �شمال البلد.

 وعربت الوزارة عن تعازي مملكة البحرين وموا�شاتها 

وحكومة  قيادة  ال�شقيقة،  العربية  م�شر  جمهورية  اإىل 

و�شعًبا، واإىل اأ�شر وذوي ال�شحايا، متمنية ال�شفاء العاجل 

جلميع امل�شابني.

البحرين مع  واأكدت وزارة اخلارجية ت�شامن مملكة   

جلهود  وتقديرها  العربية،  م�شر  جمهورية  يف  الأ�شقاء 

قواتها امل�شلحة البا�شلة �شمن قوات حفظ ال�شلم التابعة 

للأمم املتحدة، واإ�شهاماتها امل�شهودة يف حفظ الأمن وال�شلم 

اإىل  الدويل  للمجتمع  دعوتها  جمددة  والدويل،  الإقليمي 

تكثيف جهوده يف حماربة التنظيمات الإرهابية املتطرفة، 

حلماية  م�شاعيها  يف  ال�شديقة  مايل  جمهورية  وم�شاعدة 

املدنيني و�شمان الأمن وال�شتقرار يف البلد.

البحرين  مملكة  تعاطف  عن  اخلارجية  وزارة  اأعربت 

مع جمهورية كازاخ�شتان جراء حادث انفجار يف »تنغيز«، 

اأكرب حقول النفط يف البلد، والذي اأ�شفر عن مقتل واإ�شابة 

عدد من العمال، معرّبة عن تعازيها وموا�شاتها لأ�شر وذوي 

هذا  يف  ال�شديق  كازاخ�شتان  و�شعب  وحلكومة  ال�شحايا 

امل�شاب الأليم، ومتنياتها بال�شفاء العاجل للم�شابني.

اأنهت وزارة الرتبية والتعليم توزيع خريجي ال�شهادة 

الدرا�شي  للعام  الثانوية  املرحلة  مدار�س  على  الإعدادية 

وفق  الطلبة  توزيع  يف  املعتمدة  لل�شيا�شة  طبًقا  املقبل، 

املجمعات ال�شكنية.

الرتبية  وزارة  موقع  على  الدخول  الطالب  وباإمكان 

واختيار   www.moe.gov.bh الإلكرتوين  والتعليم 

املدار�س  على  الإعدادية  ال�شهادة  طلبة  »توزيع  الرابط 

الثانوية«، ومن ثم اإدخال رقمه ال�شخ�شي لكي يتعرف اإىل 

مدر�شته وم�شاره الأكادميي.

اجلنائية  الأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  نظمت 

واأ�شاليب  والتدخني  التبغ  م�شار  حول  توعوية  حما�شرة 

ال�شحية  ال�شوؤون  اإدارة  مع  بالتعاون  ال�شليمة،  التغذية 

من  عدد  ومب�شاركة  الداخلية،  بوزارة  والجتماعية 

قدمها  التي  املحا�شرة  وت�شمنت  العامة.  الإدارة  منت�شبي 

التبغ  مكافحة  عيادة  م�شوؤول  عبدالوهاب  �شالح  الدكتور 

باإدارة ال�شوؤون ال�شحية والجتماعية �شرًحا حول خماطر 

للمدخنني،  ي�شببها  اأن  ميكن  التي  والأمرا�س  التدخني 

تطرقت  بينما  عنه،  للإقلع  واملبتكرة  احلديثة  والطرق 

لولوة عا�شور م�شوؤولة التثقيف ال�شحي يف حما�شرتها اإىل 

اأ�شاليب التغذية ال�شليمة واأهميتها يف بناء اجل�شم ال�شليم، 

واإىل طرق تعزيز اأمناط احلياة ال�شحية.

وزير الداخلية يتفّقد م�ضروع قاعدة ال�ضيانة البحرية خلفر ال�ضواحل

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  قام 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية بزيارة 

تفقدية �شباح اأم�س اإىل م�شروع قاعدة 

لقيادة  التابعة  البحرية  ال�شيانة 

على  العمل  واجلاري  ال�شواحل،  خفر 

لزيادة  مو�شعة  خطة  �شمن  اإن�شائها 

كفاءة خفر ال�شواحل وتعزيز دوره يف 

حماية الأمن وال�شلمة البحرية، ويف 

التطوير والتحديث  اإطار ا�شرتاتيجية 

وزارة  قطاعات  يف  بها  املعمول 

الداخلية كافة.

اإيجاز  اإىل  الزيارة  خلل  وا�شتمع 

امل�شروع  تنفيذ  م�شتجدات  اآخر  حول 

متخ�ش�شة  ور�س  من  يت�شمنه  وما 

التابعة  والبوارج  الزوارق  ل�شيانة 

اإىل ا�شتحداث  اإ�شافة  ال�شواحل،  خلفر 

من  عدًدا  ي�شتوعب  بحري  حو�س 

الزوارق.

واأكد الوزير اأن امل�شروع -املتوقع 

النتهاء منه خلل العام املقبل- ياأتي 

لتطوير  ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن 

خفر ال�شواحل مبا يزيد من قدراته يف 

وحتقيق  به،  املنوطة  الواجبات  اأداء 

والكفاءة  ال�شتجابة  يف  ال�شرعة 

اخلدمات  تقدمي  يف  والحرتافية 

باأحدث  تزويده  اإىل  لفًتا  الأمنية، 

والتدريبية  التكنولوجية  املنظومات 

يتفق  مبا  املن�شاآت،  تطوير  خلل  من 

مع احتياجات خفر ال�شواحل احلالية 

وامل�شتقبلية.

وزير الداخلية ي�ضتقبل وزير الأ�ضغال ويهّنئه بالثقة امللكية 

را�ضد بن عبدالـله ي�ضيد مبا حققه الرميحي خالل فرتة توليه وزارة الإعالم

نائب الرئي�س التنفيذي للتحّول الإلكرتوين د. زكريا اخلاجة:

55% زيادة بقيمة املدفوعات املالية خالل الن�ضف الأول من 2022

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

الأ�شغال، وذلك مبنا�شبة �شدور  بن ح�شن احلواج وزير  اإبراهيم  اأم�س، 

املر�شوم امللكي ال�شامي من لدن ح�شرة �شاحب اجلللة امللك املعظم حفظه 

اهلل ورعاه بتعيينه يف من�شبه اجلديد.

التهنئة  خال�س  عن  له  معرًبا  الأ�شغال،  بوزير  الوزير  رّحب  وقد 

بالثقة امللكية ال�شامية، متمنًيا له التوفيق وال�شداد للنهو�س بامل�شوؤوليات 

واملهام املوكلة اإليه.

اأمن  يحفظ  مبا  والتن�شيق  التعاون  اأهمية  اللقاء  خلل  الوزير  واأكد 

باأعلى  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  يف  وي�شهم  واملقيمني،  املواطنني  و�شلمة 

م�شتويات من الدقة والإجناز يف اإطار مواكبة م�شرية البناء التي ت�شهدها 

مملكة البحرين.

من جهته، اأكد وزير الأ�شغال عن بالغ فخره واعتزازه بالثقة امللكية 

ال�شامية من لدن جللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه، معرًبا عن �شكره 

حر�شه  اإطار  يف  الدائم  وتوا�شله  تهنئته  على  الداخلية  لوزير  وتقديره 

على تطوير التعاون امل�شرتك.

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية، �شباح اأم�س، علي بن حممد الرميحي.

ويف بداية اللقاء، رّحب وزير الداخلية بعلي الرميحي، 

م�شيًدا بجهوده وما حّققه خلل فرتة توليه لوزارة �شوؤون 

الإعلم من تنفيذ للأهداف ال�شرتاتيجية احلكومية يف ظل 

امل�شرية التنموية ال�شاملة بقيادة ح�شرة �شاحب اجلللة 

�شاحب  ومتابعة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البلد  ملك 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

وما  الرميحي،  لعلي  املخل�س  العطاء  الوزير  وثّمن 

�شهده الإعلم البحريني من تطور ومواكبة لكل امل�شتجدات 

والإخل�س  الأداء  هذا  مثمًنا  املجال،  هذا  يف  والتطورات 

التوفيق  من  مزيًدا  له  متمنًيا  الوطن،  خدمة  يف  والتفاين 

وال�شداد.

املعلومات  هيئة  اإح�شاءات  ك�شفت   

حول  الدورية،  الإلكرتونية  واحلكومة 

اأداء تطور اخلدمات والقنوات الإلكرتونية 

للن�شف الأول من العام 2022، عن ت�شجيل 

قفزة ملحوظة يف قيمة املدفوعات املالية، اإذ 

اأظهرت الإح�شاءات ارتفاًعا بعدد املعاملت 

حوايل  اإىل  لت�شل  املنجزة  الإلكرتونية 

املبالغ  اإجمايل  بلغ  معاملة  مليون   1.9

دينار  مليون   334 يقارب  ما  املح�شلة 

يف   %55 بن�شبة  زيادة  حمققة  بحريني، 

قيمة املدفوعات املالية عرب خمتلف القنوات 

�شاملة  للهيئة  الإلكرتونية  واملن�شات 

ومتجر   ،Bahrain.bh الوطنية  البوابة 

الإلكرتونية  البحرين  حكومة  تطبيقات 

اخلدمة  ومن�شات   ،apps  /bahrain.bh
الذاتية، م�شرًيا اإىل زيادة معدل م�شتخدمي 

مقارنة  بواقع %12  احلكومية  التطبيقات 

حني  يف   ،2022 العام  من  ذاتها  بالفرتة 

عدد  يف  زيادة  الوطنية  البوابة  �شهدت 

مليني   9 عن  الأرقام  ك�شفت  اإذا  الزيارات 

األف زيارة للبوابة بزيادة ن�شبتها  و789 

31% خلل الن�شف الأول 2022.

 واأو�شح الدكتور زكريا اخلاجة نائب 

الرئي�س التنفيذي للتحول الإلكرتوين بهيئة 

املعلومات واحلكومة الإلكرتونية اأن الهيئة، 

احلكومة  توجيهات  بتنفيذ  منها  التزاًما 

لتقنية  الوزارية  اللجنة  وقرارات  املوقرة 

الفريق  برئا�شة  والت�شالت،  املعلومات 

اأول ركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

ما�شية  اللجنة،  رئي�س  الداخلية  وزير 

التطويرية  عملياتها  وترية  بت�شريع  قدًما 

والتن�شيق  بالتعاون  احلكومية  للخدمات 

تفعيل  عرب  كافة،  احلكومية  اجلهات  مع 

احلديثة  التقنيات  وتوظيف  ال�شيا�شات 

والرتقاء  املقدمة  اخلدمات  تطوير  بغية 

مب�شتوى جودة الأداء احلكومي وتوفريها 

الهواتف  الرقمية وتطبيقات  املن�شات  عرب 

بت�شهيل  اإيجاًبا  اأثره  ينعك�س  ما  الذكية، 

زيادة  ظل  يف  واملقيمني  املواطنني  حياة 

والتوجه  اخلدمات  ا�شتخدام  على  الإقبال 

احلكومية  التطبيقات  عرب  لإجنازها 

احلكومة  تطبيقات  مبتجر  املتوافرة 

مرجًعا   ،apps.bahrain.bh الإلكرتونية 

به  يتمتع  ملا  الإقبال  وذلك  الزيادة،  تلك 

املجتمع البحريني من ثقافة رقمية متقدمة، 

واحلر�س على ت�شمينها املزيد من امليزات 

واخلدمات لتح�شني جتربة امل�شتخدمني مبا 

يحقق ر�شاهم وا�شتح�شانهم عن اخلدمات 

املقدمة. 

 د. زكريا اخلاجة
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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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فندق »موفنبيك البحرين« يفوز 

بجائزة اأف�شل فندق ملطار يف ال�شرق الأو�شط 

على  البحرين  موفنبيك  فندق  حاز 

ال�شرق  يف  مطار  فندق  اأف�شل  جائزة 

الأو�شط لعام 2022، وذلك �شمن جوائز 

موؤ�ش�شة �شكاي تراك�س للمطارات العاملية 

باري�س  معر�س  اإطار  يف  اأقيم  حفل  يف 

للمطارات يف فرن�شا.

ت�شويت  نتيجة  اجلائزة  هذه  تاأتي 

�شنوي  ا�شتبيان  اأكرب  يف  الفنادق  نزلء 

املطارات  يف  الفنادق  نزلء  ر�شا  حول 

العاملية حيث تعترب جوائز �شكاي تراك�س 

معياًرا عالًيا للجودة يف �شناعة املطارات 

 13.42 من  تر�شيح  اإىل  وت�شتند  العاملية 

العاملية،  املطارات  يف  م�شافر  مليون 

اأكرث 550 فندًقا  والتي ت�شمل �شيوًفا من 

التقييم  ياأتي  اإذ  العامل،  حول  للمطارات 

الراحة  بني  التي جتمع  الفنادق  على  بناًء 

متكاملة  كخدمة  اجلودة  عالية  واخلدمة 

للم�شافر.

موفنبيك  لفندق  العام  املدير  قال 

»جنحنا  بايجوارا:  با�شكوايل  البحرين، 

من  لل�شيوف  املثايل  املالذ  نظل  اأن  يف 

خالل ال�شتمرار يف تقدمي اأعلى م�شتويات 

اخلدمة واإر�شاء �شيوفنا الكرام وتزويدهم 

خدماتنا  خالل  من  ا�شتثنائية  بتجربة 

املتنوعة«. واأ�شاف بايجوارا: »لال�شتمرار 

يف حت�شني جتربة ال�شيوف لدينا، ن�شعى 

وتدريبهم  فريقنا  اأع�شاء  لتطوير  دائًما 

اأهدافنا  تلبية  اأجل  من  مهاراتهم  وتنمية 

ال�شيافة  جمال  يف  املقدمة   يف  والبقاء 

اإل من  ذلك  البحرين ول ميكن حتقيق  يف 

خالل التزامنا والدعم امل�شتمر الذي نتلقاه 

من �شركائنا ال�شرتاتيجيني«.

با�سكوايل بايجوارا
ت�سليم اجلائزة يف باري�س من قبل مديرة 

العالقات العامة ليلى الرتابي

جامعة البحرين الطبية حتتفل بلقاء خريجي دفعتي 2020 و2021

مقهى ريا�شي بقائمة طعام فاخرة

»لوب كافيه« ي�شتعد لفتتاح املطبخ املركزي للوجبات

�شمري  الربوفي�شور  وبح�شور  برعاية 

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  العتوم، 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة   - اإيرلندا 

حفل  با�شت�شافة  اجلامعة  قامت   ،)Bahrain
اإجنازات خريجي 2020  جلمع �شمل وتكرمي 

من  اأكرث  ح�شور  احلفل  �شهد  حيث  و2021، 

البحرينيون  اإذ �شكل اخلريجون  200 خريج 

اأكرث من 80% من احل�شور.

وخالل احلفل قام الربوفي�شور لورا فياين، 

اأيرلندا،  يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س 

رئي�س  نائب  كيلي،  كاثال  والربوفي�شور 

امللكية  للكلية  التنفيذي  والرئي�س  اجلامعة 

على  اخلريجني  بتهنئة  اإيرلندا  يف  للجراحني 

تعزيز  يف  وم�شاهمتهم  ومثابرتهم  جناحهم 

الرعاية ال�شحية يف مملكة البحرين. كما متت 

دعوة الربوفي�شور ديفيد مي�شيلربوك، الأ�شتاذ 

امل�شاعد ال�شابق يف جامعة البحرين الطبية يف 

طب الأ�شرة ورئي�س جلنة اأخالقيات البحوث، 

ملخاطبة اخلريجني والحتفال بنجاحهم.

األفريد نيكل�شون، نائب  وقال الربوفي�شور 

لل�شوؤون  الطبية  البحرين  جامعة  رئي�س 

كلمته  يف  الطب،  كلية  ومدير  الأكادميية 

للخريجني: »اإن حفل جمع ال�شمل هذا هو فر�شة 

بنجاحكم  والحتفال  خريجينا  مع  للتوا�شل 

وقدرتكم على ال�شمود التي اأظهرمتوها جميًعا 

بينما  التخرج.  وبعد  درا�شتكم  فرتة  اأثناء  يف 

حتديات  املا�شية  الثالث  ال�شنوات  �شكلت 

ومبثابرتكم  فخورون  فاإننا  نوعها،  من  فريدة 

دفعتي  اأبدا  اأن�شى  لن  كجامعة  وبا�شتجابتنا 

2020 و2021«.

ب�شام  للدكتور  الفر�شة  اأتيحت  وقد 

يف  الباطني  الطب  يف  مقيم  طبيب  احلمر، 

املتحدة  الوليات  يف  بن�شلفانيا  م�شت�شفى 

 ،)2020 دفعة  على  )الأول  الأمريكية 

الطب  يف  مقيم  طبيب  حممد،  علي  والدكتور 

مرييالند  بجامعة  الطبي  املركز  يف  الباطني 

)الأول  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  يف 

البقايل،  جنان  والآن�شة   ،)2021 دفعة  على 

دفعة  على  )الأوىل  بابكو  �شركة  يف  ممر�شة 

2021 يف بكالوريو�س التمري�س(، ملخاطبة 

زمالئهم اخلريجني وجها لوجه لأول مرة منذ 

حفل تخرجهم الفرتا�شي.

ي�شتعد مقهى »لوب كافيه« لفتتاح املطبخ 

�شيكون  والذي  بالوجبات،  اخلا�س  املركزي 

بالوجبات  الفروع  جميع  اإمداد  يف  رئي�شًيا 

وجبات  بقائمة  اأنواعها  مبختلف  اليومية 

الريا�شية،  املقهى  هوية  مع  تتنا�شب  متنوعة 

وذلك �شمن خطة التو�شع التي ينتهجها املقهى، 

املخبوزات،  من  املقهى  يقدمه  ما  جانب  اإىل 

ال�شاخنة  امل�شروبات  اإىل  اإ�شافة  وال�شلطات، 

قائمة  الوجبات  قائمة  �شت�شمل  كما  والباردة، 

خا�شة بالوجبات ال�شحية املتنوعة.

و�شيتم الك�شف عن الهوية اجلديدة لقائمة 

خمتلف  مع  يتنا�شب  باإتقان  املعدة  الوجبات 

الأغذية  على  تركز  عاملية  ومبعايري  الأذواق، 

والطعم  املنخف�شة  احلرارية  ال�شعرات  ذات 

ويتيح   الأطعمة   ال�شحية   العالية   الفاخرة، 

 اجلودة   وذات   النوعية   املمتازة،   تنا�شب 

 الريا�شيني   وتلبي   احتياجاتهم   الغذائية   قبل  

 وبعد   التمارين   الريا�شية   اإىل   جانب   اخلدمة  

اإىل   ال�شريعة   لالأكل   داخل   وخارج   الكافيه، 

جانب عديد اخليارات على م�شتوى احللويات 

املختلفة ذات القيمة الغذائية العالية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ومن جانب قال مالك مقهى »لوب كافيه« 

لفتتاح  التجهيزات  اإن  الكوهجي  عبدالرحمن 

قائمة،  باملقهى  اخلا�س  املركزي  املطبخ 

الت�شغيل  يف  املطبخ  يبداأ  اأن  »ُيتوقع  وقال: 

و�شلت  حيث  القادمة،  القليلة  الأ�شابيع  خالل 

اجلاهزية اإىل مرحلة متقدمة، وهذا �شريفع من 

ا  املقهى خ�شو�شً املقدمة يف  م�شتوى اخلدمات 

بالن�شبة للوجبات«.

وتابع الكوهجي: »قائمة الوجبات �شت�شهد 

املعرو�شة  اخليارات  يف  وتنوع  كبرًيا  تطوًرا 

اأمام مرتادي املقهى، و�شنعمل على تقدمي اأف�شل 

الأذواق وبجودة  التي تالئم خمتلف  اخلدمات 

عالية«.

يف  ريا�شي  مقهى  اأول  لوب  مقهى  ويعد 

البحرين يهتم براكبي الدرجات الهوائية، حيث 

انطالق  نقطة  احلالية  الثالثة  الفروع  تعترب 

الدراجات  وهواة  راكبي  �شتمكن  وتوقف 

واحل�شول  التجمع  على  احل�شول  الهوائية 

الوجبات  وتناول  الراحة  من  ق�شط  على 

امل�شروبات  جانب  اإىل  وال�شريعة  اخلفيفة 

ال�شاخنة والباردة املف�شلة، اإىل جانب ما يقدمه 

املقهى من خدمة اإ�شالح الدراجات، وتاأجريها 

ب�شاعات معينة واأ�شعار خا�شة.

على هام�ش م�شاركته احتفالت موؤ�ش�شة QS العاملية مبنا�شبة الإعالن عن نتائج الت�شنيفات العاملية

وفد من جامعة العلوم التطبيقية يزور جامعة »لندن �شاوث بانك« لتعزيز العمل امل�شرتك

التطبيقية  العلوم  جامعة  رئي�س  �شارك 

الأ�شتاذ الدكتور غ�شان عواد ونائب الرئي�س 

املجتمع  وخدمة  واملالية  الإدارية  لل�شوؤون 

بح�شور  اأحمد  يو�شف  حممد  الدكتور 

مبنا�شبة  العاملية   QS موؤ�ش�شة  احتفالت 

العاملية   QS ت�شنيفات  نتائج  عن  الإعالن 

لعام 2023، التي اأقيمت يف مدينة نيويورك 

اأظهر  حيث  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات 

الت�شنيف تقدم اجلامعة لل�شنة الثالثة على 

خا�شة  جامعة  كاأف�شل  بت�شنيفها  التوايل 

يف مملكة البحرين، ويف املركز 570-561 

على م�شتوى العامل.

اأول  التطبيقية  العلوم  جامعة  وتعترب 

هذه  يف  ت�شنيفها  يتم  البحرين  يف  جامعة 

اأقل  مركز  على  بح�شولها  املتقدمة  املرتبة 

اأكرث  اأحد  العامل يف  م�شتوى  على  من 600 

الت�شنيفات العاملية للجامعات متيًزا، وواحد 

حول  للجامعات  ت�شنيفات  ثالثة  اأهم  من 

العامل.

ويف معر�س حديثه عن هذا الإجناز الذي 

يعترب اإ�شافة مهمة مل�شرية اجلامعة املتميزة 

رئي�س  عواد  غ�شان  الدكتور  الأ�شتاذ  اأو�شح 

للجامعة،  امل�شتحق  التميز  هذا  اأن  اجلامعة، 

اجلامعات  اأف�شل  �شمن  جعلها  والذي 

العاملية جاء من خالل مراحل تطوير برامج 

وا�شرتاتيجيات اجلامعة املواكبة للمتغريات 

البحثية والعلمية املتالحقة يف العامل، م�شرًيا 

املراكز  قبل  من  الت�شنيف  هذا  مثل  اأن  اإىل 

اجلامعات  بت�شنيف  املتخ�ش�شة  العاملية 

التطبيقية جامعة  العلوم  يجعل من جامعة 

نظرياتها  مع  املناف�شة  وكفاءة  بقدرة  تتميز 

العاملية.

الدكتور حممد يو�شف  من جانبه �شرح 

واملالية  الإدارية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 

الدويل  التقدير  هذا  اأن  املجتمع  وخدمة 

املتميز يوؤكد على جودة املخرجات التعليمية 

عن  م�شرقة  �شورة  ويعك�س  للجامعة 

التعليم بالبحرين، معرًبا عن فخره بح�شول 

اجلامعة على هذا الت�شنيف املتقدم والتقدير 

الدويل املتميز يف جميع اأنحاء العامل، خا�شة 

يف جمال جودة التعليم.

ونائب  اجلامعة  رئي�س  قام  ذلك  اإىل 

الرئي�س بزيارة اإىل جامعة لندن �شاوث بانك 

بالأ�شتاذ  خاللها  التقيا  املتحدة  اململكة  يف 

جامعة  رئي�س  فينيك�س  ديفيد  الدكتور 

الإدارة  اأع�شاء  من  وعدد  بانك  �شاوث  لندن 

اأحدث  على  اطلعوا  الذين  باجلامعة  العليا 

امل�شتجدات املتعلقة بالربامج الأكادميية التي 

تطرحها جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون 

مع جامعة لندن �شاوث بانك، حيث جر بحث 

�شبل تعزيز التعاون امل�شرتك بني اجلامعتني.

عبدالرحمن الكوهجي

برعاية »كريدي مك�ش«.. احلواج يجري

ال�شحب على جوائز »خم�شة اأيام �شاخنة«

الثالثاء  يوم  احلواج  جمموعة  اأجرت 

 5« عرو�س  جوائز  على  ال�شحب  املا�شي 

فروع  بجميع  اأقيمت  التي  �شاخنة«  اأيام 

احلواج برعاية كريدي مك�س يف الفرتة من 

29 يونيو وحتى 3 يوليو، وح�شر ال�شحب 

وال�شيد  احلواج  ح�شني  ال�شيد  الإلكرتوين 

اأحمد احلواج اأع�شاء جمل�س اإدارة جمموعة 

الت�شال  خا�شية  عرب  ح�شر  كما  احلواج، 

لإدارة  بناحي ممثلة  ماندانا  ال�شيدة  املرئي 

�شفيع  ال�شيد  اإ�شراف  وحتت  مك�س  كريدي 

ال�شناعة  وزارة  عن  ممثالً  البلو�شي  حممد 

مدير  نارايانان  �شام  وال�شيد  والتجارة 

العمليات مبجموعة احلواج

اأ�شماء  احلواج  جمموعة  اأعلنت  وقد 

من  املقدمة  النقدية  باجلوائز  الفائزين 

اأمريكي  دولر   5000 وهي  مك�س  كريدي 

فاز  كما  وليد خالد جمال،  ال�شيد  بها  وفاز 

باجلائزة الثانية وهي 3000 دولر ال�شيد 

وهي  الثالثة  باجلائزة  وفاز  اأحمد،  اإزهار 

عبداهلل  يو�شف  �شامي  ال�شيد  دولر   2000

الفائزين  بباقي  الت�شال  مت  كذلك  �شقر. 

باجلوائز الـ17 الأخرى التي �شملت العديد 

عطور،  واأطقم  الإلكرتونية،  الأجهزة  من 

و�شاعات مقدمة من جمموعة احلواج.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12143/pdf/INAF_20220707005558822.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/968907/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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»التربية«: توزيع خريجي 
اإلعدادية على المدارس الثانوية 

وفق المجمعات السكنية
أنه��ت وزارة التربية والتعليم توزيع خريجي الش��هادة اإلعدادية 
على م��دارس المرحل��ة الثانوية للع��ام الدراس��ي المقبل طبقًا 
للسياس��ة المعتمدة في توزيع الطلبة وفق المجمعات السكنية. 
وبإم��كان الطالب الدخ��ول على موق��ع وزارة التربي��ة والتعليم 
اإللكترون��ي www.moe.gov.bh واختيار الراب��ط »توزيع طلبة 
الش��هادة اإلعدادية على الم��دارس الثانوية«، وم��ن ثم إدخال 

رقمه الشخصي لكي يتعرف على مدرسته ومساره األكاديمي.

 الحواج: تنفيذ تجارب التشغيل النهائية 
لمجمع الرعاية االجتماعية بمدينة حمد

ق��ام وزير األش��غال إبراهيم الح��واج، ووزي��ر التنمية 
االجتماعية أسامة العصفور، بجولة تفقدية لمشروع 
إنش��اء مجمع الرعاية االجتماعية بمدينة حمد، وذلك 
لالّطالع عن كثب على مستجدات سير العمل بالموقع.
وخالل الجولة، أكد وزير األشغال أهمية مواصلة الدفع 
بعجلة التنمية المس��تدامة في مملكة البحرين على 
كاف��ة الصعد من خ��الل العمل عل��ى تعزيز مقومات 
البني��ة التحتي��ة بما يواك��ب المس��تجدات التنموية، 
ويحقق أه��داف المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعّظم، بمتابعة صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
الرعاي��ة  مجم��ع  إنش��اء  مش��روع  تنفي��ذ  إّن  وق��ال 
االجتماعي��ة بمدين��ة حم��د يأتي في إط��ار االهتمام 
المستمر بالمشروعات الخدمية المتنوعة التي تقوم 
وزارة األش��غال بتصميمها واإلش��راف على تنفيذها، 
مضيفًا بأنه س��يتم تنفيذ تجارب التش��غيل النهائية 
الجارية حاليًا على قدم وس��اق، تمهي��دًا لالنتهاء من 

المش��روع وتس��ليمه إلى وزارة التنمي��ة االجتماعية، 
حي��ث ت��م االنته��اء من جمي��ع األعم��ال اإلنش��ائية 
والتش��طيبات الداخلي��ة والخارجي��ة وأعم��ال الموقع 

العامة في المشروع. 
وأش��ار إل��ى أنه قد تم مراع��اة كافة متطلب��ات وزارة 
التنمية االجتماعية في تصميم المش��روع، إلى جانب 
توفي��ر متطلب��ات ومواصف��ات االس��تدامة والمباني 
الخضراء وتطبيق سياس��ة ترشيد اس��تهالك الطاقة 
للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، كما روعي في 
التصميم توفير كل التسهيالت لتنقل وحركة مرتادي 
المجمع والموظفين من ذوي اإلعاقة )ذوي العزيمة(، 
وذل��ك بتوفي��ر المنحدرات عن��د كافة مداخ��ل مباني 
المجم��ع إلى جانب تصمي��م أماكن جمي��ع المصاعد 
بالمبان��ي المختلف��ة لتك��ون بالقرب م��ن المداخل 
ومعدة لضمان س��هولة تنقلهم، باإلضافة إلى توفير 
كاف��ة الخدم��ات األخرى كمواق��ف انتظار الس��يارات، 
ومطب��خ مرك��زي ومغس��لة وكافيتريا وغ��رف للصالة 
والحراس��ة ودورات المياه والعناص��ر اإلدارية ومحطة 

كهرباء فرعية.

تنفيذًا لتوجيه ولي العهد رئيس الوزراء

وزيرا البيئة واألشغال يتفقدان وادي البحير
الس��مو  صاح��ب  لتوجي��ه  تنفي��ذًا 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ذات  المناط��ق  باعتب��ار  ال��وزراء، 
الطبيع��ة البيئية م��ن وادي البحير 
الت��ي تّتس��م بتضاريس��ها وتاللها 
باش��رت  الصخرية محمية طبيعية، 
بالتع��اون  والبيئ��ة  النف��ط  وزارة 
والتنس��يق مع وزارة األشغال وهيئة 
العمران��ي،  والتطوي��ر  التخطي��ط 
اتخاذ اإلجراءات الالزمة بهذا الشأن، 
من خ��الل تعزيز الجه��ود لمواصلة 
والتنمية ومش��اريع  التطوير  أعمال 
البنية التحتية والخدمية في الوادي، 
مع مراع��اة الحفاظ عل��ى المناطق 
المحمية ذات الطبيعة البيئية التي 

تتميز بتضاريسها المنفردة.
وقام وزير النف��ط والبيئة المبعوث 
الخ��اص لش��ؤون المن��اخ الدكت��ور 
محم��د ب��ن دين��ه، ووزير األش��غال 
إبراهي��م الح��واج، بحض��ور الرئيس 
التخطي��ط  لهيئ��ة  التنفي��ذي 
والتطوي��ر العمراني نوف جمش��ير، 
بزيارة تفّقدي��ة لموقع وادي البحير، 
لإلش��راف بش��كل مباش��ر على سير 
العمل وتنفيذ توجيه صاحب السمو 
الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس 

الوزراء.
وأّكد ب��ن دينه حرص ال��وزارة على 
التعاون مع جميع الشركاء في تنفيذ 
توجيه صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، منوهًا 
إلى أهمية تعزيز االستدامة البيئية 
ودع��م جه��ود الحفاظ عل��ى البيئة 
وتنميته��ا م��ن خالل أفضل س��بل 
اإلدارة البيئية وحماية الطبيعة في 

مملكة البحرين.
وأوضح أن وادي البحير منحدر أرضي 
يتمي��ز بتضاريس فريدة من نوعها 
تش��ّكلت على مدى س��نوات طويلة 
جميل��ة  طبيعي��ة  ص��ورة  لترس��م 
ومنظ��رًا الفت��ًا، وه��و م��ن البيئات 

النادرة في مملكة البحرين.
وأش��ار إل��ى أّن وادي البحير ُيعد من 
األهمي��ة  ذات  الرطب��ة  المناط��ق 
البيئية العالية نظ��رًا إلى ما تمثله 
من عنصر ج��ذب للطي��ور المقيمة 
موئاًل  يعتب��ر  وكذلك  والمهاج��رة، 

للعديد من الكائنات الحية النباتية 
دراس��ات  إل��ى  الفت��ًا  والحيواني��ة، 
س��ابقة أجري��ت في ه��ذا ال��وادي، 
العرب��ي  المرك��ز  دراس��ة  ومنه��ا 
اإلقليمي للتراث العالمي الذي أجرى 
دراس��ات عن الطيور المتواجدة في 
المنطق��ة والتي س��جلت م��ا ال يقل 
عن 221 طائرًا مصنفًا على 27 نوعًا 
م��ن الطي��ور وأهمها دجاج��ة الماء 

والطائر الغطاس الصغير.
من جانب��ه، أكد الح��واج أن الوزارة 
باش��رت تنفي��ذ توجيه��ات صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الهادفة إلى مواصلة 

تطوي��ر  مس��يرة  وتعزي��ز  العم��ل 
البني��ة التحتية بم��ا يواكب التقدم 
العمران��ي وتقديم أفضل الخدمات 
وذل��ك  والمقيمي��ن،  للمواطني��ن 
تحقيقًا ألهداف التنمية المستدامة 
البحري��ن  رؤي��ة  م��ع  وتماش��يًا 

االقتصادية 2030.
وأك��د م��ا تولي��ه ال��وزارة للمناطق 
ذات الطبيع��ة البيئي��ة م��ن أهمية 
كب��رى وأولوية رئيس��ية ف��ي تنفيذ 
الحف��اظ  أّن  مؤك��دًا  المش��اريع، 
والمناطق  البيئي��ة  المعال��م  عل��ى 
الطبيعية في المملكة يمثل أولوية 
ف��ي العمل، مش��يرًا إل��ى أن العمل 

على تنفيذ المشاريع وتطوير البنية 
التحتي��ة في مختل��ف المناطق يتم 
في��ه مراعاة ما تتميز ب��ه المناطق 

من مميزات بيئية وجغرافية.
وأضاف أن وزارة األش��غال بالتعاون 
والتواصل مع كافة الشركاء ستعمل 
على اتخاذ كافة اإلجراءات لمواصلة 
والتنمية ومش��اريع  التطوير  أعمال 
البنية التحتي��ة والخدمية في وادي 
البحي��ر م��ع مراع��اة الحف��اظ على 
المناط��ق المحمي��ة ذات الطبيع��ة 

البيئية في الوادي.
فيما رفعت جمشير الشكر والتقدير 
إل��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، على 
توجيه س��مّوه العتبار المناطق ذات 
الطبيع��ة البيئية م��ن وادي البحير 
الت��ي تتس��م بتضاريس��ها وتاللها 

الصخرية محمية طبيعية.
وذكرت أن هيئة التخطيط والتطوير 
العمراني س��تتخذ كاف��ة اإلجراءات 
الالزم��ة ف��ي س��بيل حف��ظ ودع��م 
الم��وارد البيئية ف��ي المملكة، بما 
يتوافق مع رؤية البحرين االقتصادية 
2030 وأه��داف المخط��ط الهيكلي 
لضم��ان  الوطن��ي،  اإلس��تراتيجي 
التوازن ما بين التنمي��ة العمرانية 
والمحميات البيئية لجعلها متكاملة 
ومستدامة، وتواكب النمو العمراني 

المتسارع في البالد.

الخارجية تعقد ورشة حول 
االستعراض الدوري لحقوق اإلنسان 

بالتعاون مع األمم المتحدة

عقدت وزارة الخارجية ورش��ة عمل متخصصة حول االس��تعراض 
الدوري الش��امل لحقوق اإلنس��ان بالتعاون مع مكتب المنس��ق 
المقي��م لألم��م المتحدة ف��ي مملك��ة البحرين، بحض��ور الخبير 
األمم��ي المنس��ق القطري آلليات االس��تعراض الدوري الش��امل 
لحقوق اإلنس��ان محمد أبو حارثية، وممثل��ي الجهات الحكومية 

والمؤسسات الوطنية المعنية.
وأك��دت رئيس قطاع ش��ؤون حقوق اإلنس��ان ب��وزارة الخارجية 
الدكتورة أروى الس��يد أن الورش��ة تأتي في إطار حرص البحرين 
على توطيد أواصر الش��راكة مع أجهزة األمم المتحدة، والتعاون 
البناء وتب��ادل الخبرات م��ع مجلس حقوق اإلنس��ان والمفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان والهيئات التعاهدية األممية، وال سيما 
م��ع اس��تعدادات المملكة لتقديم ومناقش��ة تقريره��ا الوطني 

الرابع الخاص باالستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان.
من جانبه، أش��اد المنس��ق المقيم لألمم المتح��دة خالد المقود 
بجهود مملكة البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنس��ان، 
مؤكدًا أهمية الورش��ة المتخصصة في تعزي��ز التعاون وتبادل 
الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية ومنظمة األمم المتحدة 
ووكاالته��ا المتخصص��ة، وف��ق أفض��ل الممارس��ات العالمي��ة 

المتعلقة بمجاالت حقوق اإلنسان والتنمية المستدامة.

رنا بنت عيسى: المملكة المتحدة تتيح الفرص 
لخريجي »البحرين الطبية« بمزاولة المهنة دون تقييم

أعربت األمين العام لمجلس التعليم 
العال��ي نائ��ب رئيس مجل��س أمناء 
مجلس التعليم العالي د. الشيخة رنا 
بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليفة عن 
سعادتها بنجاح خريجي دفعة 2022 
والحص��ول  دراس��تهم  واس��تكمال 
على درج��ة البكالوريوس في جامعة 
.»RCSI Bahrain« البحرين الطبية

جاء ذلك خالل حضورها حفل التخريج 
الس��نوي الثالث عش��ر الذي نظمته 
الجامع��ة، برعاي��ة صاح��ب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، وبحض��ور رئي��س المجلس 
األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، حيث 
تم تخريج 157 طبيبًا و61 خريجًا من 
البكالوريوس والماجستير في  برامج 

التمريض.
وأك��دت الدكت��ورة الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى أن تخريج ه��ذا الفوج الطبي 
يمثل إضاف��ة مهمة للقطاع الصحي 
والطب��ي في البحرين ورف��ده بكوادر 
مؤهل��ة وف��ق أح��دث المس��تويات 

العلمية والعالمية في هذا المجال.

تبذله��ا  الت��ي  بالجه��ود  وأش��ادت 
جامع��ة البحري��ن الطبي��ة من خالل 
القط��اع  تطوي��ر  ف��ي  مس��اهمتها 
الصحي بمملكة البحرين عبر تخريج 
ك��وادر طبي��ة عل��ى أعل��ى درجة من 
الكف��اءة واإللم��ام بالعل��وم الطبية 
الحديث��ة، وه��و م��ا أكدت��ه س��ابقًا 
موافق��ة المجلس الطب��ي العام في 
المملك��ة المتحدة من خ��الل إتاحة 
الف��رص لخريج��ي كلي��ة الطب من 
الطبي��ة بمزاولة  البحري��ن  جامع��ة 

المهن��ة في المملك��ة المتحدة دون 
الحاج��ة إلج��راء اختب��ارات التقيي��م 
التي يجريها المجلس للتأكد من أن 
األطب��اء الحاصلين عل��ى مؤهالتهم 
المس��توى  لديه��م  الخ��ارج  م��ن 
المطل��وب من المعرف��ة والمهارات 
المملك��ة  ف��ي  الط��ب  لممارس��ة 
المتح��دة، األمر ال��ذي يعتبر اعترافًا 
عالمي��ًا بالجه��ود المبذولة من قبل 
الجامعة التي تس��عى لتعزيز جودة 

التعليم العالي في البحرين.

تلع��ب العضالت دورًا مهم��ًا في بناء 
قوام الش��خص، والتحكم في حركاته 
حرك��ة  وكذل��ك  أنواعه��ا،  بمختل��ف 
األعض��اء الداخلي��ة، وتعطي الجس��م 
ش��كله الع��ام وقد تص��اب العضالت 
بع��دد من األم��راض، ومنه��ا ضمور 
العض��الت، والذي يتم اكتش��افه من 
خ��الل مالحظة النم��و، فعندما يكون 
طول العضلة وش��كلها غير مناس��ب 
لس��ن الش��خص، س��واء كان صغي��رًا 
أو كبي��رًا، فه��ذا ي��دل عل��ى أن هناك 
مش��كلة، وت��ؤدي مضاعف��ات ضمور 
العضالت لمشاكل وتسبب في إصابة 

الشخص بإعاقة جسدية.
العوام��ل للكش��ف ع��ن  ح��ول أه��م 
مرض��ى الضم��ور العضل��ي وفوائ��د 
التدخل المبكر للعالج الطبي والعالج 
الطبيعي قال أخصائ��ي عالج طبيعي 
ضي��اء زيدان ل� »الوط��ن« إن الضمور 
العضلي ينتج عن عدة أمراض وليس 
مرضًا واح��دًا فقط كما إنه قد يصيب 
أجزاء معينه مث��ل األكتاف والرقبة أو 

األرجل أو جميع عضالت الجسم.
وأش��ار إل��ى أنه لي��س مقتص��رًا على 
األطف��ال وإنما قد يح��دث في مراحل 

المراهقة أو الشباب وحتى في مراحل 
العمر المتأخرة إلى أنه يصيب الذكور 

أكثر من اإلناث.
أض��اف: »صحيح أن��ه ال توجد عالجات 
تام��ة لمث��ل ه��ذه الح��االت إل��ى أن 
الكش��ف المبكر وتدخل العالج الطبي 
والتحفظ��ي يؤخر من تده��ور الحالة 

ويمكن السيطرة عليه«.
 وتطرق ألهم السلوكيات للكشف عن 
الضمور العضلي لدى األطفال حديثي 
الوالدة وهي: تأخ��ر النمو عن الطفل 
الطف��ل  اس��تطاعة  مث��ل  الطبيع��ي 

الدوران يمين ويس��ار وهو مس��تلقي 
عل��ى ظه��ره ف��ي الش��هور األولى أو 
وضعي��ة  ف��ي  الثب��ات  إل��ى  الق��درة 
الجلوس من الشهر السادس، المشي 
عل��ى أط��راف األصاب��ع أو التأخ��ر في 
المش��ي عن المعدل الطبيعي للطفل 
في حدود سنة وعدة أشهر وهنا يجب 

مراجعة الطبيب المختص والفح.
وأض��اف: »ع��دم التجاوب م��ع البيئة 
المحيط��ة والتفاع��ل م��ع الوالدي��ن، 
الرضاع��ة  أو  التنف��س  صعوب��ة 
واالختن��اق بكث��رة وقد تص��ل لتغير 
ل��ون الطفل أو درج��ة حرارته لضعف 
عض��الت المس��ؤولة ع��ن التنفس أو 
عضلة القلب إلى أن الكش��ف عن هذه 
الح��االت ع��ن طريق الفح��ص الطبي 
مباش��رة بعد الوالدة من قبل الطاقم 
الطب��ي يكون س��هل بالنس��بة لهم، 

صعوبات التعلم وتأخر النمو«.
 وش��دد على أن الثقاف��ة المجتمعية 
لهذه النقاط مهمة للوالدين للكشف 
المبك��ر عن حاالت الضم��ور العضلي 
إل��ى أن تدخ��ل الع��الج الطبيعي في 
ه��ذه المراحل يكون له نتائج ممتازة 
وتقوي��ة  للنم��و  الطف��ل  لمس��اعدة 

عضالته و استجابة جسمه وتفاعله. 
الطبيع��ي  الع��الج  أخصائ��ي  وذك��ر 
زي��دان أهم الس��لوكيات للكش��ف عن 
الضمور العضل��ي لدى األطفال الكبار 
أو المراهقين وكبار الس��ن: »السقوط 
المتك��رر أو ع��دم القدرة عل��ى التواز، 
اتس��اع اليدين وكأنه يحاول التمسك 
بش��يء خ��الل الحرك��ة م��ن الجلوس 
للقي��ام أو المش��ي، س��قوط األش��ياء 
م��ن اليدين، التعب واإلرهاق والش��د 

العضل��ي أو التيب��س العضل��ي م��ع 
المجهود البسيط«.

النه��وض  ف��ي  »صعوب��ة  وأض��اف: 
م��ن وضعي��ة االس��تلقاء أو الجلوس، 
مواجهة مش��اكل في الج��ري والقفز، 
المش��ية المتهادية )مش��ية االعتالل 

العضلي(.
وأوض��ح أن فوائ��د التدخ��ل المبك��ر 
تتلخ��ص ف��ي تأخي��ر تده��ور الحالة 
وظيفي��ًا  وتحس��ينها  واس��تقرارها 

وتأهيل البيئة المحيطة لهم.
وقال: »ف��ي كثير من األحي��ان تكون 
بعض هذه األعراض طبيعية وهنا دور 
الطبيعي  الع��الج  الطبيب وأخصائيي 
للتش��خيص وعمل الالزم والتأكد من 
سالمة الطفل أو الكبار. كما إن التأخر 
في طلب استشارة الطبيب أو اإلهمال 
ينت��ج عنه تأخير التش��خيص وتدهور 
الحال��ة وال يكون ف��ي صالح الطفل أو 

الكبار«.

الكشف المبكر والتدخل الطبي والتحفظي يؤخر من تدهور الحالة

اختصاصي عالج طبيعي لـ                 :
الضمور العضلي ينتج عن عدة أمراض

ضياء زيدان

»الضمور« ال يقتصر على األطفال والذكور  األكثر عرضة

أقيم في االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة

محافظ الشمالية يرعى برنامج الفروسية للمصابين بالتوحد
رع��ى محاف��ظ الش��مالية علي بن الش��يخ 
عبدالحس��ين العصفور برنامج الفروس��ية 
الموج��ه خصيص��ًا للمصابي��ن باضطراب 
طيف التوحد الذي أقيم في االتحاد الملكي 
للفروسية وس��باقات القدرة ضمن برنامج 
المعسكر الصيفي الذي تنظمه المحافظة 
الشمالية بالتعاون مع جمعية التوحديين 
البحريني��ة تح��ت ش��عار »وط��ن ومليكن��ا 

يجمعنا« في نسخته الخامسة.
ورف��ع العصفور الش��كر إلى س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة ممث��ل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة 
الهتمام��ه بالمصابين باضط��راب التوحد 
ودعم��ه لبرنام��ج الفروس��ية ال��ذي أقامه 
االتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة 
ب��إدارة مديرة مرك��ز الفروس��ية العالجية 
هيا جمال عيس��ى، مش��يرًا إلى أن البرنامج 
ه��دف إلى تعريف المصابين بطيف التوحد 
بكيفية تعامل مع الخيل، وتعزيز قدراتهم 
على التواصل والتخفي��ف من فرط الحركة 
والنشاط بما يساهم في عالج االضطرابات 

الحسية لديهم.
من جانبه أش��اد رئيس جمعية التوحديين 
البحريني��ة س��يد زكري��ا هاش��م باهتم��ام 
محاف��ظ الش��مالية بحاج��ات المصابي��ن 
المحافظ��ة  وتبن��ي  التوح��د  باضط��راب 
الشمالية للمعسكر الصيفي السنوي للعام 

الخامس عل��ى التوالي، مقدمًا الش��كر إلى 
جميع المساهمين في إقامته وإنجاحه.

يذكر بأنه ش��ارك ف��ي برنامج ه��ذا العام 
30 ش��خصًا من المصابين باضطراب طيف 
التوح��د وعدد م��ن المتطوعي��ن بمرافقة 
أولياء األمور، حيث انطلق البرنامج في يومه 
األول م��ن ن��ادي س��ار الثقاف��ي والرياضي 
بفعالي��ات رياضية متنوع��ة، أعقبها زيارة 
لمزرعة تسنيم بمنطقة أبوصيبع في اليوم 
الثان��ي اش��تملت عل��ى أنش��طة ترفيهية 
لمحمي��ة  لزي��ارة  باإلضاف��ة  وتعليمي��ة، 

العرين.

يستمر ثالثة أيام في األسبوع 

 جمعية أولياء أمور المعاقين 
تبدأ نشاطها الصيفي في ملعب باديل إن

افتتحت الجمعية البحرينية ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم بالتعاون مع مجموعة 
.Padel In أصدقاء الخير نشاطها الصيفي للعام 2022 بزيارة إلى ملعب

وش��ارك األبناء في مختلف األنش��طة الرياضية الفردية والجماعية وقضوا وقتًا ممتعًا 
وس��عيدًا ويس��تمر البرنامج طوال شهر يوليو أيام الس��بت واالثنين واألربعاء ويتخلله 
زيارات خارجية لممارس��ة األنش��طة الرياضي��ة في مالعب Padel وزيارة اس��تطالعية 

للمتحف الوطني للتعرف على اآلثار والتراث الش��عبي البحريني باإلضافة إلى األنشطة 
الفنية والترفيهية التي س��تقام في قاعة المركز الترفيهي التابع للجمعية في حديقة 
الس��لمانية ويتميز النش��اط الصيفي لهذا العام بمشاركة رائعة في التنظيم من قبل 
ش��باب أصدق��اء الخير الذين عملوا بحم��اس من أجل تنظيم العديد م��ن البرامج وتم 

تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات تفاديًا لالزدحام

إعداد: هدى عبدالحميد
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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جامعــــة البحريـــن تنظــم ملتقى لجـــان تكافـؤ الفــرص
تحـــت رعايـــة األمين العـــام للمجلس 
األعلى للمـــرأة هالة األنصـــاري، وفي 
إطـــار متابعة أعمال الدورة الســـابعة 
مـــن جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميــــرة 
البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة 
وتفعيـــًا لمبـــادرة جامعـــة البحريـــن 
الســـتعراض  تعريفـــي  نشـــاط  لعقـــد 
العاقـــة  ذات  الممارســـات  أفضـــل 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  بتحقيـــق 
فـــي  المـــرأة  احتياجـــات  وإدمـــاج 
بيئـــة العمـــل وقصـــص النجـــاح التي 
المؤسســـات  تلـــك  فـــوز  عنهـــا  نتـــج 
بالجائـــزة، نظمت الجامعـــة، بحضور 
رئيســـة الجامعة جواهـــر المضحكي، 
“ملتقى لجان تكافـــؤ الفرص ألفضل 
ممارســـات تقـــدم المـــرأة البحرينية”، 
بمشاركة المؤسسات ذات المبادرات 
المتميـــزة وبحضـــور غفير مـــن لجان 
تكافـــؤ الفرص مـــن القطاعيـــن العام 

والخاص.

األنصاري: إلقاء الضوء على 

أفضل التجارب والممارسات

وبهذه المناســـبة أكـــدت األمين العام 
للمجلس األعلى للمرأة ُحسن توقيت 
وأهميـــة هـــذا الملتقـــى الهـــادف إلـــى 
تبادل خبرة المؤسســـات على صعيد 
وإدارة  الجائـــزة،  أهـــداف  تحقيـــق 
المعرفة المتعلقة بسياســـات وخطط 
التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى 
الداعمـــة  الممارســـات  بأهـــم  الوعـــي 
وتعزيـــز  البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم 
الثقافة المؤسسية والمجتمعية نحو 

إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة واألســـرة 
في جميع قطاعات العمل، معربة عن 
شـــكر وتقدير المجلس األعلى للمرأة 
مبادرتهمـــا  علـــى  البحريـــن  لجامعـــة 

بتنظيم الملتقى.
وقالت األنصاري إن المجلس يرحب 
العـــام  جهـــات  مختلـــف  بمشـــاركة 
والخـــاص واألهلي واألفراد من ذوي 
االختصاص في الدورة الســـابعة في 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميـرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المـــرأة البحرينيـــة، مشـــيرة إلـــى أن 
مثل هـــذه المشـــاركات ستســـهم في 
دعـــم جهود المؤسســـات فـــي معرفة 
أثر ذلك على مســـتويات تقدم المرأة 
البحرينيـــة وفرصـــة مثاليـــة للتعرف 
علـــى الجهـــود الفرديـــة المتميزة في 

هذا المجال.

المضحكي: الجائزة مبادرة 

وطنية وقصة نجاح

البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  وألقـــت 
جواهـــر المضحكي كلمـــة في افتتاح 

الملتقى الذي جرى تنظيمه عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، أكـــدت فيها أهمية 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المرأة البحرينية في إحداث الحراك 
مســـتوى  علـــى  المنشـــود  اإليجابـــي 
حضور المرأة بوصفها مبادرة وطنية 
متميـــزا  وأنموذجـــا  نجـــاح،  وقصـــة 
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  مجـــال  فـــي 
الجنسين، وإدماج احتياجات المرأة 
في المسار التنموي، بما فيها تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وقالت “إنه على الرغم من المنافســـة 
الحيويـــة بيـــن مؤسســـات المجتمـــع 
نيـــل  علـــى  وقطاعاتـــه  البحرينـــي 
“جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المـــرأة البحرينية”، فــــ “إننا أيضا نود 
أن نســـتفيد من بعضنـــا البعض، ومن 
ومـــن  والمبدعـــة،  الملهمـــة  تجاربنـــا 
دروس الماضـــي حتـــى ننطلـــق إلـــى 
المســـتقبل، وتتعـــرف الجهـــات التـــي 
تطمـــح لنيل هـــذه الجائـــزة الوطنية 

الرفيعـــة، علـــى المامـــح األساســـية 
التي أتاحت للمؤسســـات الفوز بهذه 
الماضيـــة،  الـــدورات  فـــي  الجائـــزة 
لنستلهم منها، ونطور أداءنا، ونرتقي 
بطموحاتنـــا لتتاقـــى مـــع طموحات 
وتطلعات قيادتنا الحكيمة، والجهود 
الملكـــي  الســـمو  لصاحبـــة  المباركـــة 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة قرينة العاهل المعظم، رئيسة 
هـــذا  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

الصدد”.
وأعربـــت المضحكـــي عـــن أملهـــا بأن 
يكون هـــذا الملتقـــى محفـــًزا ومعزًزا 
لدور اللجـــان المعنية فـــي القطاعين 

العـــام والخـــاص فـــي تجويـــد العمل 
للوصول إلى استحقاق هذه الجائزة، 
المفتـــوح  للحـــوار  حيوًيـــا  ومجـــااًل 
الخـــاق، وإثراء المبادرات اإلبداعية 
مجـــال  فـــي  االســـتثنائية  النوعيـــة 
تقدم المرأة البحرينية والتوازن بين 

الجنسين.

جلسات الملتقى

وأدارت الجلســـة األولـــى المخصصة 
عميـــد  العـــام،  القطـــاع  لمؤسســـات 
شـــؤون الطلبـــة رئيســـة لجنـــة تكافؤ 
الفـــرص بالجامعـــة فاطمـــة المالكي، 
وتحدث فيها كل من مريم الجاهمة 

الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية، 
بأعمـــال  القائـــم  الحمـــادي  وحســـن 
ورئيـــس  للمراجعـــات  العـــام  المديـــر 
لجنة تكافـــؤ الفرص في هيئة جودة 
العالـــي  وعليـــا  والتدريـــب،  التعليـــم 
لاســـتراتيجية  التنفيـــذي  المديـــر 
تكافـــؤ  لجنـــة  ورئيســـة  والتحـــول 
الفرص في صندوق العمل “تمكين”.

فيمـــا أدارت جلســـة الحـــوار الثانيـــة 
التي تناولت تجارب بعض مؤسسات 
القطاع الخاص، وفاء جناحي رئيس 
قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، 
وتحـــدث فيهـــا كل مـــن عبدالرحمـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـيف  علـــي 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويت، 
الرئيـــس  نائـــب  جناحـــي  وعبـــدهللا 
البحريـــن،  مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
ورنا الماجد المدير التنفيذي للموارد 

البشرية شركة “زين البحرين”.
وتناولت الجلستان أبرز ما تميزت به 
تجارب المؤسســـات وأثر سياســـاتها 
وتنافســـية  أداء  علـــى  ومبادراتهـــا 
المرأة العاملـــة وتأثير ذلك على أداء 
المؤسسات بشكل عام، باإلضافة إلى 
إلقاء الضوء علـــى ما تقدمه الجائزة 
من دعم وتشجيع معنوي يدفع بتلك 
الجهات لإلبداع واالبتكار في مجال 
تمكيـــن وتقـــدم المـــرأة، خصوًصا ما 
تعلق باستحداث السياسات الداعمة 
للعامليـــن والعامـــات للتوفيـــق بيـــن 
وواجباتهـــم  الوظيفيـــة  مهامهـــم 

األسرية والمجتمعية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أّكـــد المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد 
المنظري، حرص والتـــزام مملكة البحرين 
بتأميـــن قطاع صحي مســـتدام من خال 
التـــي  واالســـتراتيجيات  الخطـــط  وضـــع 
تهـــدف إلـــى تطويـــر الخدمـــات وتقديـــم 

أفضلها تعزيزًا لصحة وسامة الجميع.
الـــذي  المتقـــدم  المســـتوى  إلـــى  ولفـــت 
ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
البـــاد المعّظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة والطبيـــة، منوهـــًا بدور 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، في دعم القطاع الصحي بالمملكة 
والنهـــوض به، والـــذي جنـــى الجميع ثمار 

هـــذا الدعم مـــن خال المســـتوى المتقدم 
مـــن الرعاية الصحية خصوصـــًا في فترة 
االنتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
جـــاء ذلك خال تســـليمه اللجنة الوطنية 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
ومنتجاته بمملكـــة البحرين، جائزة اليوم 
العالمـــي لمكافحـــة التدخيـــن 2022 مـــن 
علـــى  وذلـــك  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
هامـــش الزيـــارة الرســـمية التي يقـــوم بها 

إلى مملكة البحرين.
وأشـــاد المنظـــري بجهـــود حكومـــة مملكة 
البحريـــن وحرصهـــا على مواصلـــة العمل 
لمكافحة التدخين والتقليل من مخاطره، 
ومـــا توليه من أهمية بالغـــة لمكافحة آفة 
التبـــغ، وذلـــك من خـــال المبـــادرات التي 
تبّنتهـــا المملكة كتشـــكيل اللجنة الوطنية 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
ومنتجاتـــه في مملكـــة البحرين منذ العام 

2009، حيث إنه ومنذ تأسيسها، حرصت 
رائـــدة  إجـــراءات  تنفيـــذ  علـــى  اللجنـــة 

لمكافحة التبغ في المملكة.
نتيجـــة  تأتـــي  الجائـــزة  هـــذه  إّن  وقـــال 
جهـــود مملكة البحرين في تنفيذ عدد من 
البرامج والمبادرات التي تتفق مع الخطة 
الوطنيـــة لمكافحـــة التبـــغ )2018-2030(، 
وذلك لتحقيق الهـــدف الثالث من أهداف 
أيضـــًا  وإطاقهـــا  المســـتدامة،  التنميـــة 
عيادات اإلقـــاع عن التدخين في مرافق 
الرعاية الصحية األولية، وتقديم خدمات 
وعاجـــات مجانية لجميع الفئات العمرية 

للمواطنين والمقيمين على حّد سواء.
ولفـــت إلى أهمية االســـتمرار فـــي تطوير 
البحريـــن؛  بمملكـــة  الصحيـــة  المنظومـــة 
اســـتدامتها  وتحقيـــق  جودتهـــا  لضمـــان 
وقدرتها على االستجابة للمستجدات في 
مختلف الظروف والتحديات، وحّث على 
ضـــرورة متابعـــة التطـــور والتحديث في 

تقديم العاجات وتوفير أحدث المعدات؛ 
من أجـــل المزيد من التطويـــر والتحديث 
للخدمـــات الصحية في مملكـــة البحرين، 
وفـــق أحـــدث األنظمـــة العالميـــة فـــي هذا 

المجال.
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  أّن  ُيذكـــر 
ومنتجاتـــه  بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن 

بوضـــع  تختـــّص  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
لتقليـــل  الازمـــة  الصحيـــة  االشـــتراطات 
التبـــغ،  اســـتخدام  عـــن  الناجـــم  الخطـــر 
وإعـــداد الدراســـات والبحـــوث المتعلقـــة 
المملكـــة  فـــي  التبـــغ  بمعـــدالت اســـتهاك 
وتقديـــم التوصيـــات التـــي ُتســـاهم فـــي 
الحد من هذه المعدالت، وإعداد سياســـة 

المجتمـــع  توعيـــة  تســـتهدف  إعاميـــة 
بأضـــرار التبـــغ، وإقـــرار شـــروط الموافقة 
أو  الســـتيراد  الترخيـــص  طلبـــات  علـــى 
بيـــع أو توزيـــع منتجـــات التبـــغ، ودراســـة 
المحـــات  بإعـــداد  المتعلقـــة  التقاريـــر 
المرخص لها ببيع التبغ وإقرار التوصيات 
المناســـبة بشـــأنها، واقتراح إنشـــاء مراكز 
للمســـاعدة علـــى اإلقـــاع عـــن التبـــغ فـــي 
وزارة الصحـــة، وتصميـــم وتنفيـــذ برامج 
فّعالة؛ بهدف التشـــجيع علـــى اإلقاع عن 
تعاطي منتجات التبغ، ومراجعة واقتراح 
الحد األعلى المســـموح بـــه من النيكوتين 
والقطـــران وغيرهـــا مـــن المـــواد الضـــارة 
الموجـــودة في منتجـــات التبـــغ، ومتابعة 
تنفيذ القـــرارات والتوصيات الصادرة عن 
وزارة الصحـــة ومنظمة الصحـــة العالمية 
ومجلـــس الصحـــة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، ووضـــع القواعد التـــي تضمن 
حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.

المنامة - وزارة الصحة

لتوفير المعدات العالمية في تقديم العالجات في البحرين
المملكة تتسلم جائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين ... “الصحة العالمية”:

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، مـــع وزيـــرة الصحـــة جليلـــة 
الســـيد، فـــي صـــرح الميثـــاق الوطني، 
بحضـــور وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد 
المانـــع، حيث تم خال اللقـــاء التأكيد 
علـــى أهميـــة مواصلـــة توثيـــق تاريـــخ 
مملكة البحرين وإنجازاتها في المجال 
الصحـــي في المعـــرض المخصص في 
الصرح، إلى جانب عرض جهود مملكة 
البحرين في مواجهة االنتشار العالمي 
لجائحـــة كورونا كوفيد - 19 ومعالجة 
توثيـــق  بعـــد  خصوصـــا  تداعياتهـــا، 
اســـتجابة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مملكـــة البحريـــن كأحـــد االســـتجابات 

المتميزة على المستوى العالمي.
كمـــا قـــام الحضـــور بجولة فـــي أرجاء 
الصرح، اطلعوا خالها على المقتنيات 
التـــي  واألفـــام  والصـــور  التاريخيـــة 
ومســـتقبل  وحاضـــر  ماضـــي  تحكـــي 
مملكـــة البحرين، إلـــى جانب ما تضمه 
جدرانه من أســـماء جميـــع من صوتوا 

على ميثاق العمل الوطني.
وأكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم حرص 
الـــوزارة على التعريـــف بصرح الميثاق 
إنجـــازات  مـــن  يمثلـــه  ومـــا  الوطنـــي، 
الزاهـــر  العهـــد  فـــي  تحققـــت  وطنيـــة 
لملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بدعم ومســـاندة من ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ومـــن جانبهـــا، عّبـــرت وزيـــرة الصحـــة 
عـــن ســـعادتها بزيـــارة صـــرح الميثـــاق 
الوطنـــي، والـــذي يعتبـــر َمعلمـــا بـــارزا 
البحريـــن  مملكـــة  إنجـــازات  يوّثـــق 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت والفترات 

الزمنية.

وزير “التربية” يلتقي وزيرة الصحة

توثيق اإلنجازات الصحية الوطنية في صرح الميثاق

 وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة خالل الجولة داخل صرح الميثاق الوطني

جواهر المضحكي

مجلس التعليم العالي

أعربت األميـــن العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلـــس التعليـــم العالي الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة  عن 
سعادتها بنجاح خريجي دفعة ٢٠٢٢ 
والحصـــول  دراســـتهم  واســـتكمال 
على درجـــة البكالوريوس من جامعة 

.)RCSI Bahrain( البحرين الطبية
جاء ذلك خـــال حضور األمين العام  
حفل التخريج الســـنوي الثالث عشـــر 
الذي نظمتـــه الجامعة، برعاية كريمة 
من  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة  وبحضور  رئيس 
الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 
خليفة، حيـــث تم تخريج 157 طبيًبا 
و61 خريجًا من برامج البكالوريوس 

والماجستير في التمريض.
واكدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة بـــأن تخريـــج هـــذا 

الفـــوج يمثـــل إضافـــة مهمـــة للقطاع 
الصحـــي والطبـــي بمملكـــة البحريـــن 
ورفـــده بكـــوادر مؤهلة وفـــق أحدث 
المســـتويات العلميـــة والعالميـــة  في 

هذا المجال. 
و أشادت بالجهود التي تبذلها جامعة 
البحرين الطبية من خال مساهمتها 
في تطويـــر القطاع الصحـــي بمملكة 
البحريـــن عبـــر تخريـــج كـــوادر طبية 

على أعلى درجة من الكفاءة واإللمام 
بالعلـــوم الطبيـــة الحديثـــة وهـــو مـــا 
اكدت عليه ســـابقًا موافقـــة المجلس 
الطبي العام في المملكة المتحدة من 
خـــال إتاحة الفـــرص لخريجي كلية 
الطـــب مـــن جامعـــة البحريـــن الطبية 
بمزاولة المهنة فـــي المملكة المتحدة 
اختبـــارات  إلجـــراء  الحاجـــة  دون 

تقييم والتي يجريها المجلس .

لدى حضورها حفل التخريج السنوي لـ “البحرين الطبية”... رنا بنت عيسى:

رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وفق أعلى المستويات العالمية

هالة األنصاري

كافؤ الفرص الستعراض أفضل ممارسات تقدم المرأة جامعة البحرين تنظم ملتقى لجان ت 
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جامعــــة البحريـــن تنظــم ملتقى لجـــان تكافـؤ الفــرص
تحـــت رعايـــة األمين العـــام للمجلس 
األعلى للمـــرأة هالة األنصـــاري، وفي 
إطـــار متابعة أعمال الدورة الســـابعة 
مـــن جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميــــرة 
البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة 
وتفعيـــًا لمبـــادرة جامعـــة البحريـــن 
الســـتعراض  تعريفـــي  نشـــاط  لعقـــد 
العاقـــة  ذات  الممارســـات  أفضـــل 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  بتحقيـــق 
فـــي  المـــرأة  احتياجـــات  وإدمـــاج 
بيئـــة العمـــل وقصـــص النجـــاح التي 
المؤسســـات  تلـــك  فـــوز  عنهـــا  نتـــج 
بالجائـــزة، نظمت الجامعـــة، بحضور 
رئيســـة الجامعة جواهـــر المضحكي، 
“ملتقى لجان تكافـــؤ الفرص ألفضل 
ممارســـات تقـــدم المـــرأة البحرينية”، 
بمشاركة المؤسسات ذات المبادرات 
المتميـــزة وبحضـــور غفير مـــن لجان 
تكافـــؤ الفرص مـــن القطاعيـــن العام 

والخاص.

األنصاري: إلقاء الضوء على 

أفضل التجارب والممارسات

وبهذه المناســـبة أكـــدت األمين العام 
للمجلس األعلى للمرأة ُحسن توقيت 
وأهميـــة هـــذا الملتقـــى الهـــادف إلـــى 
تبادل خبرة المؤسســـات على صعيد 
وإدارة  الجائـــزة،  أهـــداف  تحقيـــق 
المعرفة المتعلقة بسياســـات وخطط 
التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى 
الداعمـــة  الممارســـات  بأهـــم  الوعـــي 
وتعزيـــز  البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم 
الثقافة المؤسسية والمجتمعية نحو 

إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة واألســـرة 
في جميع قطاعات العمل، معربة عن 
شـــكر وتقدير المجلس األعلى للمرأة 
مبادرتهمـــا  علـــى  البحريـــن  لجامعـــة 

بتنظيم الملتقى.
وقالت األنصاري إن المجلس يرحب 
العـــام  جهـــات  مختلـــف  بمشـــاركة 
والخـــاص واألهلي واألفراد من ذوي 
االختصاص في الدورة الســـابعة في 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميـرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المـــرأة البحرينيـــة، مشـــيرة إلـــى أن 
مثل هـــذه المشـــاركات ستســـهم في 
دعـــم جهود المؤسســـات فـــي معرفة 
أثر ذلك على مســـتويات تقدم المرأة 
البحرينيـــة وفرصـــة مثاليـــة للتعرف 
علـــى الجهـــود الفرديـــة المتميزة في 

هذا المجال.

المضحكي: الجائزة مبادرة 

وطنية وقصة نجاح

البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  وألقـــت 
جواهـــر المضحكي كلمـــة في افتتاح 

الملتقى الذي جرى تنظيمه عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، أكـــدت فيها أهمية 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المرأة البحرينية في إحداث الحراك 
مســـتوى  علـــى  المنشـــود  اإليجابـــي 
حضور المرأة بوصفها مبادرة وطنية 
متميـــزا  وأنموذجـــا  نجـــاح،  وقصـــة 
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  مجـــال  فـــي 
الجنسين، وإدماج احتياجات المرأة 
في المسار التنموي، بما فيها تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وقالت “إنه على الرغم من المنافســـة 
الحيويـــة بيـــن مؤسســـات المجتمـــع 
نيـــل  علـــى  وقطاعاتـــه  البحرينـــي 
“جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المـــرأة البحرينية”، فــــ “إننا أيضا نود 
أن نســـتفيد من بعضنـــا البعض، ومن 
ومـــن  والمبدعـــة،  الملهمـــة  تجاربنـــا 
دروس الماضـــي حتـــى ننطلـــق إلـــى 
المســـتقبل، وتتعـــرف الجهـــات التـــي 
تطمـــح لنيل هـــذه الجائـــزة الوطنية 

الرفيعـــة، علـــى المامـــح األساســـية 
التي أتاحت للمؤسســـات الفوز بهذه 
الماضيـــة،  الـــدورات  فـــي  الجائـــزة 
لنستلهم منها، ونطور أداءنا، ونرتقي 
بطموحاتنـــا لتتاقـــى مـــع طموحات 
وتطلعات قيادتنا الحكيمة، والجهود 
الملكـــي  الســـمو  لصاحبـــة  المباركـــة 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة قرينة العاهل المعظم، رئيسة 
هـــذا  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

الصدد”.
وأعربـــت المضحكـــي عـــن أملهـــا بأن 
يكون هـــذا الملتقـــى محفـــًزا ومعزًزا 
لدور اللجـــان المعنية فـــي القطاعين 

العـــام والخـــاص فـــي تجويـــد العمل 
للوصول إلى استحقاق هذه الجائزة، 
المفتـــوح  للحـــوار  حيوًيـــا  ومجـــااًل 
الخـــاق، وإثراء المبادرات اإلبداعية 
مجـــال  فـــي  االســـتثنائية  النوعيـــة 
تقدم المرأة البحرينية والتوازن بين 

الجنسين.

جلسات الملتقى

وأدارت الجلســـة األولـــى المخصصة 
عميـــد  العـــام،  القطـــاع  لمؤسســـات 
شـــؤون الطلبـــة رئيســـة لجنـــة تكافؤ 
الفـــرص بالجامعـــة فاطمـــة المالكي، 
وتحدث فيها كل من مريم الجاهمة 

الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية، 
بأعمـــال  القائـــم  الحمـــادي  وحســـن 
ورئيـــس  للمراجعـــات  العـــام  المديـــر 
لجنة تكافـــؤ الفرص في هيئة جودة 
العالـــي  وعليـــا  والتدريـــب،  التعليـــم 
لاســـتراتيجية  التنفيـــذي  المديـــر 
تكافـــؤ  لجنـــة  ورئيســـة  والتحـــول 
الفرص في صندوق العمل “تمكين”.

فيمـــا أدارت جلســـة الحـــوار الثانيـــة 
التي تناولت تجارب بعض مؤسسات 
القطاع الخاص، وفاء جناحي رئيس 
قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، 
وتحـــدث فيهـــا كل مـــن عبدالرحمـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـيف  علـــي 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويت، 
الرئيـــس  نائـــب  جناحـــي  وعبـــدهللا 
البحريـــن،  مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
ورنا الماجد المدير التنفيذي للموارد 

البشرية شركة “زين البحرين”.
وتناولت الجلستان أبرز ما تميزت به 
تجارب المؤسســـات وأثر سياســـاتها 
وتنافســـية  أداء  علـــى  ومبادراتهـــا 
المرأة العاملـــة وتأثير ذلك على أداء 
المؤسسات بشكل عام، باإلضافة إلى 
إلقاء الضوء علـــى ما تقدمه الجائزة 
من دعم وتشجيع معنوي يدفع بتلك 
الجهات لإلبداع واالبتكار في مجال 
تمكيـــن وتقـــدم المـــرأة، خصوًصا ما 
تعلق باستحداث السياسات الداعمة 
للعامليـــن والعامـــات للتوفيـــق بيـــن 
وواجباتهـــم  الوظيفيـــة  مهامهـــم 

األسرية والمجتمعية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أّكـــد المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد 
المنظري، حرص والتـــزام مملكة البحرين 
بتأميـــن قطاع صحي مســـتدام من خال 
التـــي  واالســـتراتيجيات  الخطـــط  وضـــع 
تهـــدف إلـــى تطويـــر الخدمـــات وتقديـــم 

أفضلها تعزيزًا لصحة وسامة الجميع.
الـــذي  المتقـــدم  المســـتوى  إلـــى  ولفـــت 
ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
البـــاد المعّظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة والطبيـــة، منوهـــًا بدور 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، في دعم القطاع الصحي بالمملكة 
والنهـــوض به، والـــذي جنـــى الجميع ثمار 

هـــذا الدعم مـــن خال المســـتوى المتقدم 
مـــن الرعاية الصحية خصوصـــًا في فترة 
االنتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
جـــاء ذلك خال تســـليمه اللجنة الوطنية 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
ومنتجاته بمملكـــة البحرين، جائزة اليوم 
العالمـــي لمكافحـــة التدخيـــن 2022 مـــن 
علـــى  وذلـــك  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
هامـــش الزيـــارة الرســـمية التي يقـــوم بها 

إلى مملكة البحرين.
وأشـــاد المنظـــري بجهـــود حكومـــة مملكة 
البحريـــن وحرصهـــا على مواصلـــة العمل 
لمكافحة التدخين والتقليل من مخاطره، 
ومـــا توليه من أهمية بالغـــة لمكافحة آفة 
التبـــغ، وذلـــك من خـــال المبـــادرات التي 
تبّنتهـــا المملكة كتشـــكيل اللجنة الوطنية 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
ومنتجاتـــه في مملكـــة البحرين منذ العام 

2009، حيث إنه ومنذ تأسيسها، حرصت 
رائـــدة  إجـــراءات  تنفيـــذ  علـــى  اللجنـــة 

لمكافحة التبغ في المملكة.
نتيجـــة  تأتـــي  الجائـــزة  هـــذه  إّن  وقـــال 
جهـــود مملكة البحرين في تنفيذ عدد من 
البرامج والمبادرات التي تتفق مع الخطة 
الوطنيـــة لمكافحـــة التبـــغ )2018-2030(، 
وذلك لتحقيق الهـــدف الثالث من أهداف 
أيضـــًا  وإطاقهـــا  المســـتدامة،  التنميـــة 
عيادات اإلقـــاع عن التدخين في مرافق 
الرعاية الصحية األولية، وتقديم خدمات 
وعاجـــات مجانية لجميع الفئات العمرية 

للمواطنين والمقيمين على حّد سواء.
ولفـــت إلى أهمية االســـتمرار فـــي تطوير 
البحريـــن؛  بمملكـــة  الصحيـــة  المنظومـــة 
اســـتدامتها  وتحقيـــق  جودتهـــا  لضمـــان 
وقدرتها على االستجابة للمستجدات في 
مختلف الظروف والتحديات، وحّث على 
ضـــرورة متابعـــة التطـــور والتحديث في 

تقديم العاجات وتوفير أحدث المعدات؛ 
من أجـــل المزيد من التطويـــر والتحديث 
للخدمـــات الصحية في مملكـــة البحرين، 
وفـــق أحـــدث األنظمـــة العالميـــة فـــي هذا 

المجال.
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  أّن  ُيذكـــر 
ومنتجاتـــه  بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن 

بوضـــع  تختـــّص  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
لتقليـــل  الازمـــة  الصحيـــة  االشـــتراطات 
التبـــغ،  اســـتخدام  عـــن  الناجـــم  الخطـــر 
وإعـــداد الدراســـات والبحـــوث المتعلقـــة 
المملكـــة  فـــي  التبـــغ  بمعـــدالت اســـتهاك 
وتقديـــم التوصيـــات التـــي ُتســـاهم فـــي 
الحد من هذه المعدالت، وإعداد سياســـة 

المجتمـــع  توعيـــة  تســـتهدف  إعاميـــة 
بأضـــرار التبـــغ، وإقـــرار شـــروط الموافقة 
أو  الســـتيراد  الترخيـــص  طلبـــات  علـــى 
بيـــع أو توزيـــع منتجـــات التبـــغ، ودراســـة 
المحـــات  بإعـــداد  المتعلقـــة  التقاريـــر 
المرخص لها ببيع التبغ وإقرار التوصيات 
المناســـبة بشـــأنها، واقتراح إنشـــاء مراكز 
للمســـاعدة علـــى اإلقـــاع عـــن التبـــغ فـــي 
وزارة الصحـــة، وتصميـــم وتنفيـــذ برامج 
فّعالة؛ بهدف التشـــجيع علـــى اإلقاع عن 
تعاطي منتجات التبغ، ومراجعة واقتراح 
الحد األعلى المســـموح بـــه من النيكوتين 
والقطـــران وغيرهـــا مـــن المـــواد الضـــارة 
الموجـــودة في منتجـــات التبـــغ، ومتابعة 
تنفيذ القـــرارات والتوصيات الصادرة عن 
وزارة الصحـــة ومنظمة الصحـــة العالمية 
ومجلـــس الصحـــة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، ووضـــع القواعد التـــي تضمن 
حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.

المنامة - وزارة الصحة

لتوفير المعدات العالمية في تقديم العالجات في البحرين
المملكة تتسلم جائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين ... “الصحة العالمية”:

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، مـــع وزيـــرة الصحـــة جليلـــة 
الســـيد، فـــي صـــرح الميثـــاق الوطني، 
بحضـــور وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد 
المانـــع، حيث تم خال اللقـــاء التأكيد 
علـــى أهميـــة مواصلـــة توثيـــق تاريـــخ 
مملكة البحرين وإنجازاتها في المجال 
الصحـــي في المعـــرض المخصص في 
الصرح، إلى جانب عرض جهود مملكة 
البحرين في مواجهة االنتشار العالمي 
لجائحـــة كورونا كوفيد - 19 ومعالجة 
توثيـــق  بعـــد  خصوصـــا  تداعياتهـــا، 
اســـتجابة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مملكـــة البحريـــن كأحـــد االســـتجابات 

المتميزة على المستوى العالمي.
كمـــا قـــام الحضـــور بجولة فـــي أرجاء 
الصرح، اطلعوا خالها على المقتنيات 
التـــي  واألفـــام  والصـــور  التاريخيـــة 
ومســـتقبل  وحاضـــر  ماضـــي  تحكـــي 
مملكـــة البحرين، إلـــى جانب ما تضمه 
جدرانه من أســـماء جميـــع من صوتوا 

على ميثاق العمل الوطني.
وأكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم حرص 
الـــوزارة على التعريـــف بصرح الميثاق 
إنجـــازات  مـــن  يمثلـــه  ومـــا  الوطنـــي، 
الزاهـــر  العهـــد  فـــي  تحققـــت  وطنيـــة 
لملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بدعم ومســـاندة من ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ومـــن جانبهـــا، عّبـــرت وزيـــرة الصحـــة 
عـــن ســـعادتها بزيـــارة صـــرح الميثـــاق 
الوطنـــي، والـــذي يعتبـــر َمعلمـــا بـــارزا 
البحريـــن  مملكـــة  إنجـــازات  يوّثـــق 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت والفترات 

الزمنية.

وزير “التربية” يلتقي وزيرة الصحة

توثيق اإلنجازات الصحية الوطنية في صرح الميثاق

 وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة خالل الجولة داخل صرح الميثاق الوطني

جواهر المضحكي

مجلس التعليم العالي

أعربت األميـــن العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلـــس التعليـــم العالي الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة  عن 
سعادتها بنجاح خريجي دفعة ٢٠٢٢ 
والحصـــول  دراســـتهم  واســـتكمال 
على درجـــة البكالوريوس من جامعة 

.)RCSI Bahrain( البحرين الطبية
جاء ذلك خـــال حضور األمين العام  
حفل التخريج الســـنوي الثالث عشـــر 
الذي نظمتـــه الجامعة، برعاية كريمة 
من  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة  وبحضور  رئيس 
الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 
خليفة، حيـــث تم تخريج 157 طبيًبا 
و61 خريجًا من برامج البكالوريوس 

والماجستير في التمريض.
واكدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة بـــأن تخريـــج هـــذا 

الفـــوج يمثـــل إضافـــة مهمـــة للقطاع 
الصحـــي والطبـــي بمملكـــة البحريـــن 
ورفـــده بكـــوادر مؤهلة وفـــق أحدث 
المســـتويات العلميـــة والعالميـــة  في 

هذا المجال. 
و أشادت بالجهود التي تبذلها جامعة 
البحرين الطبية من خال مساهمتها 
في تطويـــر القطاع الصحـــي بمملكة 
البحريـــن عبـــر تخريـــج كـــوادر طبية 

على أعلى درجة من الكفاءة واإللمام 
بالعلـــوم الطبيـــة الحديثـــة وهـــو مـــا 
اكدت عليه ســـابقًا موافقـــة المجلس 
الطبي العام في المملكة المتحدة من 
خـــال إتاحة الفـــرص لخريجي كلية 
الطـــب مـــن جامعـــة البحريـــن الطبية 
بمزاولة المهنة فـــي المملكة المتحدة 
اختبـــارات  إلجـــراء  الحاجـــة  دون 

تقييم والتي يجريها المجلس .

لدى حضورها حفل التخريج السنوي لـ “البحرين الطبية”... رنا بنت عيسى:

رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وفق أعلى المستويات العالمية

هالة األنصاري

كافؤ الفرص الستعراض أفضل ممارسات تقدم المرأة جامعة البحرين تنظم ملتقى لجان ت 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/07/501407023608.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://albiladpress.com/news/2022/5013/bahrain/765814.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5014/bahrain/765933.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان 
الرقمـــي  التحـــول  أن  النعيمـــي 
اإلعانيـــة  الســـوق  ومســـتجدات 
تأتـــي على رأس التحديـــات الراهنة 
الصحافـــة  قطـــاع  يشـــهدها  التـــي 
أهميـــة  يؤكـــد  مـــا  وهـــو  واإلعـــام، 
بيـــن  الشـــراكة  وتعزيـــز  التنســـيق 
مختلف مؤسســـات القطاع لمواكبة 
التحوالت الجديدة، بما يعينها على 
اإلعاميـــة  ورســـالتها  دورهـــا  أداء 

الوطنية بكل كفاءة واقتدار.
جاء ذلك خـــال زيارة وزير اإلعام 
مقـــر صحيفـــة “البـــاد”، حيـــث كان 
في اســـتقباله رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالنبي الشـــعلة ورئيـــس التحرير 
مؤنس المـــردي، وســـكرتير التحرير 
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس 
راشـــد  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 

الغائب، ورؤساء األقسام.
وأشـــار وزير اإلعام إلـــى أن مملكة 
البحرين تفخر بمؤسساتها اإلعامية 
الوطنية لما تمتلكه من حس وطني 
عاٍل، وسعي دؤوب نحو إبراز ودعم 
المنجـــزات الوطنيـــة، والعمـــل علـــى 
توظيف جميع التقنيات واألساليب 
اإلعاميـــة الحديثـــة لضمان وصول 

الرسالة اإلعامية بشكل واضح.

وضوح الرؤية

وأشـــاد وزير اإلعام بتجربة “الباد” 
وإطاقهـــا  الرقمـــي  التحـــول  فـــي 
للخطة العشرية التي تعكس وضوح 
الرؤية لدى إدارة الصحيفة والسعي 
الجاد نحو مواكبة أحدث التطورات 

في قطاع اإلعام والصحافة.
القطـــاع  أن  إلـــى  النعيمـــي  ولفـــت 
الخاص يلعب دورا مهما في تحريك 
وســـائل  وتأتـــي  االقتصـــاد،  عجلـــة 
اإلعـــام كجزء من هـــذه المنظومة، 
مؤكـــدا أن أبـــواب الـــوزارة مفتوحة 
للتنســـيق وتبـــادل وجهـــات النظـــر، 
باعتبـــار أن القطاع اإلعامي جســـد 

واحد ومؤسسة واحدة.

النعيمـــي إن  رمـــزان  الوزيـــر  وقـــال 
بهـــا  قـــام  التـــي  الزيـــارات  سلســـلة 
للمؤسســـات الصحافيـــة تأتـــي فـــي 
إطـــار االهتمام والدعـــم الكبير الذي 
تحظى به الصحافة المحلية من لدن 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، والحرص على 
التواصل مع المؤسسات الصحافية.

القفز للمستقبل

من جهته، جدد رئيس مجلس إدارة 
“البـــاد” عبدالنبـــي الشـــعلة تهنئتـــه 
لوزير اإلعام للثقة الملكية السامية 

وتوليه مهام الوزارة، مشيدا بجهود 
الســـنوات  امتـــداد  علـــى  الـــوزارة 
الماضيـــة ومســـتوى التعـــاون الكبير 
الـــذي يبديـــه المســـؤولون بالـــوزارة 
وتفاعلهـــم مـــع مختلـــف الفعاليـــات 
والمبـــادرات التي تتبناها الصحيفة، 
مؤكـــدا أن المؤسســـات الصحافيـــة 

والوزارة مكمان لبعضهما البعض.
وأشـــار الشـــعلة إلى أن “الباد” تنظر 
إلـــى الصعوبـــات التـــي يعانـــي منهـــا 
قطاع اإلعام والصحافة كتحديات 
وفرص للنمو والقفز نحو المستقبل، 
ولـــذا بـــدأت الصحيفة منـــذ 3 أعوام 
إيمانـــا  العشـــرية،  خطتهـــا  بإطـــاق 
منهـــا بضـــرورة أخـــذ خطـــوة لألمام 

نحـــو االنتقال التدريجـــي للصحافة 
الرقميـــة، وتجـــاوز الصعوبـــات التي 

تعاني منها الصحافة الورقية.
ولفـــت إلى أن الصحيفـــة وفي إطار 
تعزيـــز دورهـــا االجتماعـــي أطلقـــت 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات الرائـــدة، 
بإصـــدار أول تقريـــر  التـــي توجـــت 
بحرينـــي ألقوى 50 شـــركة بحرينية 
للعام 2022، والذي استغرق إنجازه 
كاملـــة،  ســـنة  مـــدة  عليـــه  والعمـــل 
شـــركة   250 مـــن  أكثـــر  وخوطبـــت 
مـــا  التقريـــر،  هـــذا  فـــي  للمشـــاركة 
انعكس علـــى ردود الفعل اإليجابية 
من قبل قطاع األعمال في البحرين.

حياة جديدة

وانتقـــل رئيس مجلـــس اإلدارة إلى 
الحديـــث عـــن مبـــادرة “درع البـــاد 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات”، 
جهـــود  تقديـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
التـــي  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 
تمتلـــك تجارب متميزة في توظيف 
قيـــم المســـؤولية االجتماعية ضمن 
االســـتراتيجية،  برامجهـــا وخططها 
وتحفيـــز جميـــع مؤسســـات القطاع 
الخـــاص علـــى تبنـــي هـــذه الثقافـــة 
كالتـــزام أساســـي ضمـــن منظومتهـــا 

اإلدارية.
وتطـــرق إلـــى الحديـــث عـــن حملـــة 

“حيـــاة جديـــدة” التـــي تهـــدف إلـــى 
باألعضـــاء  التبـــرع  ثقافـــة  إشـــاعة 
وتشـــجيع المجتمـــع علـــى ذلـــك من 
خال القنوات الرسمية والقانونية.

وأشـــار إلى خطة الصحيفة إلنشـــاء 
مركز “البـــاد” لإلعام الرقمي ضمن 
التـــي  العشـــرية  الخطـــة  مبـــادرات 
أطلقتها الصحيفة بهدف المســـاهمة 
في تهيئة الكوادر اإلعامية لمواكبة 
التطـــورات التقنية بوســـائل اإلعام 

الرقمي.

جسور الثقة

وأكد الشـــعلة أهمية المبادرات التي 
تعـــزز مـــن حضـــور الصحيفـــة لـــدى 
مختلـــف شـــرائح المجتمع، مـــا يعزز 
ويبني جســـور الثقة والتواصل بين 

اإلعام والمجتمع.
وأشـــار إلى أن الخطـــوة التي بدأتها 
الرقمـــي  التحـــول  نحـــو  “البـــاد” 
ســـاهمت في زيادة رصيد الصحيفة 
من الحضور فـــي مختلف المنصات 
الرقميـــة، وعززت من بلوغ الرســـالة 
للصحيفـــة  الوطنيـــة  اإلعاميـــة 

بأحدث الوسائل والتقنيات.
ومـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس التحريـــر 
مؤنـــس المـــردي الحـــرص المســـتمر 
علـــى التنســـيق والتعاون مـــع وزارة 
شؤون االعام في كل ما يسهم في 
تطوير الرســـالة االعاميـــة الوطنية 

الهادفة.
اصطحـــب  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
الشـــعلة،  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الوزيـــر النعيمـــي في جولـــة تفقدية 
الســـتوديو “البـــاد” رقـــم 1 الجـــاري 
تدشـــينه فـــي إطار أهـــداف التحول 

الرقمي للصحيفة.
ورافـــق الوزيـــر كل مـــن المدير العام 
عبـــدهللا  البحريـــن  أنبـــاء  لوكالـــة 
وســـائل  إدارة  ومديـــر  بوحجـــي، 

اإلعام يوسف محمد.

” متميـــــزة في التحــــول الرقمــــي تجربــــة “
البحرين تفخر بمؤسساتها اإلعالمية وحسها الوطني العالي... وزير اإلعالم يزور مقر الصحيفة:

المستقبل  نــحــو  ــز  ــف ــق وال للنمو  ــرص  فـ اإلعـــالمـــي  ــاع  ــط ــق ال ــات  ــدي ــح ت الــشــعــلــة: 
ــة ــادف ــه ــة ال ــي ــن ــوط ــرص مــســتــمــر لــتــطــويــر الـــرســـالـــة اإلعـــالمـــيـــة ال ــ ــردي: ح ــ ــم ــ ال

الشعلة مسلما الوزير درعا تكريميا

المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت اإلدارة العامـــة للمباحـــث األدلة 
الجنائيـــة محاضرة توعويـــة عن مضار 
التغذيـــة  وأســـاليب  والتدخيـــن  التبـــغ 
الســـليمة، بالتعـــاون مع إدارة الشـــؤون 
الصحية واالجتماعية بوزارة الداخلية، 
وبمشـــاركة عـــدد مـــن منتســـبي اإلدارة 

العامة.
قدمهـــا  التـــي  المحاضـــرة  وتضمنـــت 
مســـؤول عيـــادة مكافحة التبـــغ بإدارة 

واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون 
صالـــح عبدالوهاب شـــرحًا عـــن مخاطر 
التدخيـــن واألمـــراض التـــي يمكـــن أن 
يســـببها للمدخنيـــن، والطـــرق الحديثـــة 
والمبتكـــرة لإلقاع عنـــه، فيما تطرقت 
مســـؤولة  عاشـــور  لولـــوة  األســـتاذة 
التثقيـــف الصحـــي فـــي محاضرتها إلى 
أساليب التغذية السليمة وأهميتها في 

بناء الجسم السليم.

دعم الجهود الرامية للحد من استهالك التبغ
المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  تـــرأس 
ألمـــن المنافـــذ اللـــواء ماهـــر بوعلـــي 
اجتماع فريق التنسيق األمني بجسر 
الملـــك فهـــد بحضور عدد مـــن ممثلي 
الداخليـــة  لـــوزارة  التابعـــة  اإلدارات 
العاملة بالجســـر؛ لمناقشـــة الترتيبات 
واالستعدادات الخاصة بالمنفذ البري 

أثناء إجازة عيد األضحى المبارك.
وأوضح مدير عام اإلدارة العامة ألمن 

المنافذ أن هذا االجتماع يأتي للتأكد 
واتخاذهـــم  اإلدارات  جاهزيـــة  مـــن 
واالســـتعدادات  الازمـــة  التدابيـــر 
المناسبة؛ لتســـهيل حركة المسافرين 
في فترة اإلجـــازة والتي من المتوقع 

أن تشهد ارتفاعا في حركة السفر.
خـــاص  مســـبق  اجتمـــاع  عقـــد  كمـــا 
ألمـــن  التابعـــة  المديريـــات  بمديـــري 

المنافذ.

استعداد الستقبال أفواج المعيدين في البحرين
المنامة - وزارة الداخلية

أطلقـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
حملة الســـامة فـــي برك الســـباحة لهذا 
العـــام فـــي كافـــة المحافظـــات، حيـــث 
تأتـــي بهـــدف المحافظـــة علـــى األرواح 

والممتلكات.
واشـــتملت الحملة علـــى تنظيم زيارات 
لتوعيـــة  الســـباحة؛  لبـــرك  ميدانيـــة 
مرتاديهـــا بمتطلبات الســـامة، والتأكد 
من توفر كافة األجهزة ومعدات اإلنقاذ 

واإلسعاف األولية.
وأهابـــت اإلدارة العامـــة للدفاع المدني 
المواطنيـــن والمقيمين بضرورة مراقبة 
األطفال أثناء ارتيادهم برك الســـباحة، 
الســـيما خـــال اإلجـــازة الصيفيـــة التي 
تشـــهد نمـــوًا معتـــادًا فـــي اإلقبـــال على 
ارتيـــاد األســـر واألطفال لبرك الســـباحة 
يســـتدعي  الـــذي  األمـــر  والمنتجعـــات، 

توخي المزيد من الحيطة والحذر.

الدفاع المدني لمرتادي البرك: راقبوا أطفالكم

الوزير النعيمي أكد أن الصحافة شريك أساس في مسيرة التنمية

وزير اإلعالم

توديع الوزير

مؤنس المرديعبدالنبي الشعلة

جولة باستيديو البالد رقم 1
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جامعــــة البحريـــن تنظــم ملتقى لجـــان تكافـؤ الفــرص
تحـــت رعايـــة األمين العـــام للمجلس 
األعلى للمـــرأة هالة األنصـــاري، وفي 
إطـــار متابعة أعمال الدورة الســـابعة 
مـــن جائـــزة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميــــرة 
البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم  خليفـــة 
وتفعيـــًا لمبـــادرة جامعـــة البحريـــن 
الســـتعراض  تعريفـــي  نشـــاط  لعقـــد 
العاقـــة  ذات  الممارســـات  أفضـــل 
الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  بتحقيـــق 
فـــي  المـــرأة  احتياجـــات  وإدمـــاج 
بيئـــة العمـــل وقصـــص النجـــاح التي 
المؤسســـات  تلـــك  فـــوز  عنهـــا  نتـــج 
بالجائـــزة، نظمت الجامعـــة، بحضور 
رئيســـة الجامعة جواهـــر المضحكي، 
“ملتقى لجان تكافـــؤ الفرص ألفضل 
ممارســـات تقـــدم المـــرأة البحرينية”، 
بمشاركة المؤسسات ذات المبادرات 
المتميـــزة وبحضـــور غفير مـــن لجان 
تكافـــؤ الفرص مـــن القطاعيـــن العام 

والخاص.

األنصاري: إلقاء الضوء على 

أفضل التجارب والممارسات

وبهذه المناســـبة أكـــدت األمين العام 
للمجلس األعلى للمرأة ُحسن توقيت 
وأهميـــة هـــذا الملتقـــى الهـــادف إلـــى 
تبادل خبرة المؤسســـات على صعيد 
وإدارة  الجائـــزة،  أهـــداف  تحقيـــق 
المعرفة المتعلقة بسياســـات وخطط 
التوازن بين الجنسين، ورفع مستوى 
الداعمـــة  الممارســـات  بأهـــم  الوعـــي 
وتعزيـــز  البحرينيـــة،  المـــرأة  لتقـــدم 
الثقافة المؤسسية والمجتمعية نحو 

إدمـــاج احتياجـــات المـــرأة واألســـرة 
في جميع قطاعات العمل، معربة عن 
شـــكر وتقدير المجلس األعلى للمرأة 
مبادرتهمـــا  علـــى  البحريـــن  لجامعـــة 

بتنظيم الملتقى.
وقالت األنصاري إن المجلس يرحب 
العـــام  جهـــات  مختلـــف  بمشـــاركة 
والخـــاص واألهلي واألفراد من ذوي 
االختصاص في الدورة الســـابعة في 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميـرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المـــرأة البحرينيـــة، مشـــيرة إلـــى أن 
مثل هـــذه المشـــاركات ستســـهم في 
دعـــم جهود المؤسســـات فـــي معرفة 
أثر ذلك على مســـتويات تقدم المرأة 
البحرينيـــة وفرصـــة مثاليـــة للتعرف 
علـــى الجهـــود الفرديـــة المتميزة في 

هذا المجال.

المضحكي: الجائزة مبادرة 

وطنية وقصة نجاح

البحريـــن  جامعـــة  رئيســـة  وألقـــت 
جواهـــر المضحكي كلمـــة في افتتاح 

الملتقى الذي جرى تنظيمه عبر تقنية 
االتصـــال المرئي، أكـــدت فيها أهمية 
جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المرأة البحرينية في إحداث الحراك 
مســـتوى  علـــى  المنشـــود  اإليجابـــي 
حضور المرأة بوصفها مبادرة وطنية 
متميـــزا  وأنموذجـــا  نجـــاح،  وقصـــة 
بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  مجـــال  فـــي 
الجنسين، وإدماج احتياجات المرأة 
في المسار التنموي، بما فيها تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وقالت “إنه على الرغم من المنافســـة 
الحيويـــة بيـــن مؤسســـات المجتمـــع 
نيـــل  علـــى  وقطاعاتـــه  البحرينـــي 
“جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم 
المـــرأة البحرينية”، فــــ “إننا أيضا نود 
أن نســـتفيد من بعضنـــا البعض، ومن 
ومـــن  والمبدعـــة،  الملهمـــة  تجاربنـــا 
دروس الماضـــي حتـــى ننطلـــق إلـــى 
المســـتقبل، وتتعـــرف الجهـــات التـــي 
تطمـــح لنيل هـــذه الجائـــزة الوطنية 

الرفيعـــة، علـــى المامـــح األساســـية 
التي أتاحت للمؤسســـات الفوز بهذه 
الماضيـــة،  الـــدورات  فـــي  الجائـــزة 
لنستلهم منها، ونطور أداءنا، ونرتقي 
بطموحاتنـــا لتتاقـــى مـــع طموحات 
وتطلعات قيادتنا الحكيمة، والجهود 
الملكـــي  الســـمو  لصاحبـــة  المباركـــة 
آل  إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة 
خليفة قرينة العاهل المعظم، رئيسة 
هـــذا  فـــي  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 

الصدد”.
وأعربـــت المضحكـــي عـــن أملهـــا بأن 
يكون هـــذا الملتقـــى محفـــًزا ومعزًزا 
لدور اللجـــان المعنية فـــي القطاعين 

العـــام والخـــاص فـــي تجويـــد العمل 
للوصول إلى استحقاق هذه الجائزة، 
المفتـــوح  للحـــوار  حيوًيـــا  ومجـــااًل 
الخـــاق، وإثراء المبادرات اإلبداعية 
مجـــال  فـــي  االســـتثنائية  النوعيـــة 
تقدم المرأة البحرينية والتوازن بين 

الجنسين.

جلسات الملتقى

وأدارت الجلســـة األولـــى المخصصة 
عميـــد  العـــام،  القطـــاع  لمؤسســـات 
شـــؤون الطلبـــة رئيســـة لجنـــة تكافؤ 
الفـــرص بالجامعـــة فاطمـــة المالكي، 
وتحدث فيها كل من مريم الجاهمة 

الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيـــم المهن والخدمـــات الصحية، 
بأعمـــال  القائـــم  الحمـــادي  وحســـن 
ورئيـــس  للمراجعـــات  العـــام  المديـــر 
لجنة تكافـــؤ الفرص في هيئة جودة 
العالـــي  وعليـــا  والتدريـــب،  التعليـــم 
لاســـتراتيجية  التنفيـــذي  المديـــر 
تكافـــؤ  لجنـــة  ورئيســـة  والتحـــول 
الفرص في صندوق العمل “تمكين”.

فيمـــا أدارت جلســـة الحـــوار الثانيـــة 
التي تناولت تجارب بعض مؤسسات 
القطاع الخاص، وفاء جناحي رئيس 
قسم القانون الخاص بكلية الحقوق، 
وتحـــدث فيهـــا كل مـــن عبدالرحمـــن 
التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـيف  علـــي 
لمجموعـــة بنـــك البحريـــن والكويت، 
الرئيـــس  نائـــب  جناحـــي  وعبـــدهللا 
البحريـــن،  مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي 
ورنا الماجد المدير التنفيذي للموارد 

البشرية شركة “زين البحرين”.
وتناولت الجلستان أبرز ما تميزت به 
تجارب المؤسســـات وأثر سياســـاتها 
وتنافســـية  أداء  علـــى  ومبادراتهـــا 
المرأة العاملـــة وتأثير ذلك على أداء 
المؤسسات بشكل عام، باإلضافة إلى 
إلقاء الضوء علـــى ما تقدمه الجائزة 
من دعم وتشجيع معنوي يدفع بتلك 
الجهات لإلبداع واالبتكار في مجال 
تمكيـــن وتقـــدم المـــرأة، خصوًصا ما 
تعلق باستحداث السياسات الداعمة 
للعامليـــن والعامـــات للتوفيـــق بيـــن 
وواجباتهـــم  الوظيفيـــة  مهامهـــم 

األسرية والمجتمعية.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

أّكـــد المديـــر اإلقليمـــي لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة إلقليـــم شـــرق المتوســـط أحمـــد 
المنظري، حرص والتـــزام مملكة البحرين 
بتأميـــن قطاع صحي مســـتدام من خال 
التـــي  واالســـتراتيجيات  الخطـــط  وضـــع 
تهـــدف إلـــى تطويـــر الخدمـــات وتقديـــم 

أفضلها تعزيزًا لصحة وسامة الجميع.
الـــذي  المتقـــدم  المســـتوى  إلـــى  ولفـــت 
ملـــك  بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
البـــاد المعّظـــم صاحـــب الجالـــة الملـــك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، فـــي مجال 
الرعايـــة الصحيـــة والطبيـــة، منوهـــًا بدور 
حكومـــة مملكـــة البحريـــن برئاســـة ولـــي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، في دعم القطاع الصحي بالمملكة 
والنهـــوض به، والـــذي جنـــى الجميع ثمار 

هـــذا الدعم مـــن خال المســـتوى المتقدم 
مـــن الرعاية الصحية خصوصـــًا في فترة 
االنتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا 

)كوفيد19-(.
جـــاء ذلك خال تســـليمه اللجنة الوطنية 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
ومنتجاته بمملكـــة البحرين، جائزة اليوم 
العالمـــي لمكافحـــة التدخيـــن 2022 مـــن 
علـــى  وذلـــك  العالميـــة،  الصحـــة  منظمـــة 
هامـــش الزيـــارة الرســـمية التي يقـــوم بها 

إلى مملكة البحرين.
وأشـــاد المنظـــري بجهـــود حكومـــة مملكة 
البحريـــن وحرصهـــا على مواصلـــة العمل 
لمكافحة التدخين والتقليل من مخاطره، 
ومـــا توليه من أهمية بالغـــة لمكافحة آفة 
التبـــغ، وذلـــك من خـــال المبـــادرات التي 
تبّنتهـــا المملكة كتشـــكيل اللجنة الوطنية 
بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن  لمكافحـــة 
ومنتجاتـــه في مملكـــة البحرين منذ العام 

2009، حيث إنه ومنذ تأسيسها، حرصت 
رائـــدة  إجـــراءات  تنفيـــذ  علـــى  اللجنـــة 

لمكافحة التبغ في المملكة.
نتيجـــة  تأتـــي  الجائـــزة  هـــذه  إّن  وقـــال 
جهـــود مملكة البحرين في تنفيذ عدد من 
البرامج والمبادرات التي تتفق مع الخطة 
الوطنيـــة لمكافحـــة التبـــغ )2018-2030(، 
وذلك لتحقيق الهـــدف الثالث من أهداف 
أيضـــًا  وإطاقهـــا  المســـتدامة،  التنميـــة 
عيادات اإلقـــاع عن التدخين في مرافق 
الرعاية الصحية األولية، وتقديم خدمات 
وعاجـــات مجانية لجميع الفئات العمرية 

للمواطنين والمقيمين على حّد سواء.
ولفـــت إلى أهمية االســـتمرار فـــي تطوير 
البحريـــن؛  بمملكـــة  الصحيـــة  المنظومـــة 
اســـتدامتها  وتحقيـــق  جودتهـــا  لضمـــان 
وقدرتها على االستجابة للمستجدات في 
مختلف الظروف والتحديات، وحّث على 
ضـــرورة متابعـــة التطـــور والتحديث في 

تقديم العاجات وتوفير أحدث المعدات؛ 
من أجـــل المزيد من التطويـــر والتحديث 
للخدمـــات الصحية في مملكـــة البحرين، 
وفـــق أحـــدث األنظمـــة العالميـــة فـــي هذا 

المجال.
لمكافحـــة  الوطنيـــة  اللجنـــة  أّن  ُيذكـــر 
ومنتجاتـــه  بأنواعـــه  والتبـــغ  التدخيـــن 

بوضـــع  تختـــّص  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
لتقليـــل  الازمـــة  الصحيـــة  االشـــتراطات 
التبـــغ،  اســـتخدام  عـــن  الناجـــم  الخطـــر 
وإعـــداد الدراســـات والبحـــوث المتعلقـــة 
المملكـــة  فـــي  التبـــغ  بمعـــدالت اســـتهاك 
وتقديـــم التوصيـــات التـــي ُتســـاهم فـــي 
الحد من هذه المعدالت، وإعداد سياســـة 

المجتمـــع  توعيـــة  تســـتهدف  إعاميـــة 
بأضـــرار التبـــغ، وإقـــرار شـــروط الموافقة 
أو  الســـتيراد  الترخيـــص  طلبـــات  علـــى 
بيـــع أو توزيـــع منتجـــات التبـــغ، ودراســـة 
المحـــات  بإعـــداد  المتعلقـــة  التقاريـــر 
المرخص لها ببيع التبغ وإقرار التوصيات 
المناســـبة بشـــأنها، واقتراح إنشـــاء مراكز 
للمســـاعدة علـــى اإلقـــاع عـــن التبـــغ فـــي 
وزارة الصحـــة، وتصميـــم وتنفيـــذ برامج 
فّعالة؛ بهدف التشـــجيع علـــى اإلقاع عن 
تعاطي منتجات التبغ، ومراجعة واقتراح 
الحد األعلى المســـموح بـــه من النيكوتين 
والقطـــران وغيرهـــا مـــن المـــواد الضـــارة 
الموجـــودة في منتجـــات التبـــغ، ومتابعة 
تنفيذ القـــرارات والتوصيات الصادرة عن 
وزارة الصحـــة ومنظمة الصحـــة العالمية 
ومجلـــس الصحـــة لدول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، ووضـــع القواعد التـــي تضمن 
حماية الجمهور من دخان منتجات التبغ.

المنامة - وزارة الصحة

لتوفير المعدات العالمية في تقديم العالجات في البحرين
المملكة تتسلم جائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين ... “الصحة العالمية”:

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

التقـــى وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجد 
النعيمـــي، مـــع وزيـــرة الصحـــة جليلـــة 
الســـيد، فـــي صـــرح الميثـــاق الوطني، 
بحضـــور وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد 
المانـــع، حيث تم خال اللقـــاء التأكيد 
علـــى أهميـــة مواصلـــة توثيـــق تاريـــخ 
مملكة البحرين وإنجازاتها في المجال 
الصحـــي في المعـــرض المخصص في 
الصرح، إلى جانب عرض جهود مملكة 
البحرين في مواجهة االنتشار العالمي 
لجائحـــة كورونا كوفيد - 19 ومعالجة 
توثيـــق  بعـــد  خصوصـــا  تداعياتهـــا، 
اســـتجابة  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مملكـــة البحريـــن كأحـــد االســـتجابات 

المتميزة على المستوى العالمي.
كمـــا قـــام الحضـــور بجولة فـــي أرجاء 
الصرح، اطلعوا خالها على المقتنيات 
التـــي  واألفـــام  والصـــور  التاريخيـــة 
ومســـتقبل  وحاضـــر  ماضـــي  تحكـــي 
مملكـــة البحرين، إلـــى جانب ما تضمه 
جدرانه من أســـماء جميـــع من صوتوا 

على ميثاق العمل الوطني.
وأكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم حرص 
الـــوزارة على التعريـــف بصرح الميثاق 
إنجـــازات  مـــن  يمثلـــه  ومـــا  الوطنـــي، 
الزاهـــر  العهـــد  فـــي  تحققـــت  وطنيـــة 
لملـــك البـــاد المعظم صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
بدعم ومســـاندة من ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ومـــن جانبهـــا، عّبـــرت وزيـــرة الصحـــة 
عـــن ســـعادتها بزيـــارة صـــرح الميثـــاق 
الوطنـــي، والـــذي يعتبـــر َمعلمـــا بـــارزا 
البحريـــن  مملكـــة  إنجـــازات  يوّثـــق 
فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت والفترات 

الزمنية.

وزير “التربية” يلتقي وزيرة الصحة

توثيق اإلنجازات الصحية الوطنية في صرح الميثاق

 وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة خالل الجولة داخل صرح الميثاق الوطني

جواهر المضحكي

مجلس التعليم العالي

أعربت األميـــن العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
مجلـــس التعليـــم العالي الشـــيخة رنا 
بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة  عن 
سعادتها بنجاح خريجي دفعة ٢٠٢٢ 
والحصـــول  دراســـتهم  واســـتكمال 
على درجـــة البكالوريوس من جامعة 

.)RCSI Bahrain( البحرين الطبية
جاء ذلك خـــال حضور األمين العام  
حفل التخريج الســـنوي الثالث عشـــر 
الذي نظمتـــه الجامعة، برعاية كريمة 
من  ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفة  وبحضور  رئيس 
الفريـــق  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 
خليفة، حيـــث تم تخريج 157 طبيًبا 
و61 خريجًا من برامج البكالوريوس 

والماجستير في التمريض.
واكدت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة بـــأن تخريـــج هـــذا 

الفـــوج يمثـــل إضافـــة مهمـــة للقطاع 
الصحـــي والطبـــي بمملكـــة البحريـــن 
ورفـــده بكـــوادر مؤهلة وفـــق أحدث 
المســـتويات العلميـــة والعالميـــة  في 

هذا المجال. 
و أشادت بالجهود التي تبذلها جامعة 
البحرين الطبية من خال مساهمتها 
في تطويـــر القطاع الصحـــي بمملكة 
البحريـــن عبـــر تخريـــج كـــوادر طبية 

على أعلى درجة من الكفاءة واإللمام 
بالعلـــوم الطبيـــة الحديثـــة وهـــو مـــا 
اكدت عليه ســـابقًا موافقـــة المجلس 
الطبي العام في المملكة المتحدة من 
خـــال إتاحة الفـــرص لخريجي كلية 
الطـــب مـــن جامعـــة البحريـــن الطبية 
بمزاولة المهنة فـــي المملكة المتحدة 
اختبـــارات  إلجـــراء  الحاجـــة  دون 

تقييم والتي يجريها المجلس .

لدى حضورها حفل التخريج السنوي لـ “البحرين الطبية”... رنا بنت عيسى:

رفد القطاع الصحي بكوادر مؤهلة وفق أعلى المستويات العالمية

هالة األنصاري

كافؤ الفرص الستعراض أفضل ممارسات تقدم المرأة جامعة البحرين تنظم ملتقى لجان ت 
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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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أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــام رمـــزان 
الرقمـــي  التحـــول  أن  النعيمـــي 
اإلعانيـــة  الســـوق  ومســـتجدات 
تأتـــي على رأس التحديـــات الراهنة 
الصحافـــة  قطـــاع  يشـــهدها  التـــي 
أهميـــة  يؤكـــد  مـــا  وهـــو  واإلعـــام، 
بيـــن  الشـــراكة  وتعزيـــز  التنســـيق 
مختلف مؤسســـات القطاع لمواكبة 
التحوالت الجديدة، بما يعينها على 
اإلعاميـــة  ورســـالتها  دورهـــا  أداء 

الوطنية بكل كفاءة واقتدار.
جاء ذلك خـــال زيارة وزير اإلعام 
مقـــر صحيفـــة “البـــاد”، حيـــث كان 
في اســـتقباله رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالنبي الشـــعلة ورئيـــس التحرير 
مؤنس المـــردي، وســـكرتير التحرير 
المحليـــة  الشـــؤون  قســـم  رئيـــس 
راشـــد  اإللكترونـــي  والمحتـــوى 

الغائب، ورؤساء األقسام.
وأشـــار وزير اإلعام إلـــى أن مملكة 
البحرين تفخر بمؤسساتها اإلعامية 
الوطنية لما تمتلكه من حس وطني 
عاٍل، وسعي دؤوب نحو إبراز ودعم 
المنجـــزات الوطنيـــة، والعمـــل علـــى 
توظيف جميع التقنيات واألساليب 
اإلعاميـــة الحديثـــة لضمان وصول 

الرسالة اإلعامية بشكل واضح.

وضوح الرؤية

وأشـــاد وزير اإلعام بتجربة “الباد” 
وإطاقهـــا  الرقمـــي  التحـــول  فـــي 
للخطة العشرية التي تعكس وضوح 
الرؤية لدى إدارة الصحيفة والسعي 
الجاد نحو مواكبة أحدث التطورات 

في قطاع اإلعام والصحافة.
القطـــاع  أن  إلـــى  النعيمـــي  ولفـــت 
الخاص يلعب دورا مهما في تحريك 
وســـائل  وتأتـــي  االقتصـــاد،  عجلـــة 
اإلعـــام كجزء من هـــذه المنظومة، 
مؤكـــدا أن أبـــواب الـــوزارة مفتوحة 
للتنســـيق وتبـــادل وجهـــات النظـــر، 
باعتبـــار أن القطاع اإلعامي جســـد 

واحد ومؤسسة واحدة.

النعيمـــي إن  رمـــزان  الوزيـــر  وقـــال 
بهـــا  قـــام  التـــي  الزيـــارات  سلســـلة 
للمؤسســـات الصحافيـــة تأتـــي فـــي 
إطـــار االهتمام والدعـــم الكبير الذي 
تحظى به الصحافة المحلية من لدن 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة، والحرص على 
التواصل مع المؤسسات الصحافية.

القفز للمستقبل

من جهته، جدد رئيس مجلس إدارة 
“البـــاد” عبدالنبـــي الشـــعلة تهنئتـــه 
لوزير اإلعام للثقة الملكية السامية 

وتوليه مهام الوزارة، مشيدا بجهود 
الســـنوات  امتـــداد  علـــى  الـــوزارة 
الماضيـــة ومســـتوى التعـــاون الكبير 
الـــذي يبديـــه المســـؤولون بالـــوزارة 
وتفاعلهـــم مـــع مختلـــف الفعاليـــات 
والمبـــادرات التي تتبناها الصحيفة، 
مؤكـــدا أن المؤسســـات الصحافيـــة 

والوزارة مكمان لبعضهما البعض.
وأشـــار الشـــعلة إلى أن “الباد” تنظر 
إلـــى الصعوبـــات التـــي يعانـــي منهـــا 
قطاع اإلعام والصحافة كتحديات 
وفرص للنمو والقفز نحو المستقبل، 
ولـــذا بـــدأت الصحيفة منـــذ 3 أعوام 
إيمانـــا  العشـــرية،  خطتهـــا  بإطـــاق 
منهـــا بضـــرورة أخـــذ خطـــوة لألمام 

نحـــو االنتقال التدريجـــي للصحافة 
الرقميـــة، وتجـــاوز الصعوبـــات التي 

تعاني منها الصحافة الورقية.
ولفـــت إلى أن الصحيفـــة وفي إطار 
تعزيـــز دورهـــا االجتماعـــي أطلقـــت 
مجموعـــة مـــن المبـــادرات الرائـــدة، 
بإصـــدار أول تقريـــر  التـــي توجـــت 
بحرينـــي ألقوى 50 شـــركة بحرينية 
للعام 2022، والذي استغرق إنجازه 
كاملـــة،  ســـنة  مـــدة  عليـــه  والعمـــل 
شـــركة   250 مـــن  أكثـــر  وخوطبـــت 
مـــا  التقريـــر،  هـــذا  فـــي  للمشـــاركة 
انعكس علـــى ردود الفعل اإليجابية 
من قبل قطاع األعمال في البحرين.

حياة جديدة

وانتقـــل رئيس مجلـــس اإلدارة إلى 
الحديـــث عـــن مبـــادرة “درع البـــاد 
للمســـؤولية االجتماعية للشـــركات”، 
جهـــود  تقديـــر  إلـــى  تهـــدف  التـــي 
التـــي  الخـــاص  القطـــاع  مؤسســـات 
تمتلـــك تجارب متميزة في توظيف 
قيـــم المســـؤولية االجتماعية ضمن 
االســـتراتيجية،  برامجهـــا وخططها 
وتحفيـــز جميـــع مؤسســـات القطاع 
الخـــاص علـــى تبنـــي هـــذه الثقافـــة 
كالتـــزام أساســـي ضمـــن منظومتهـــا 

اإلدارية.
وتطـــرق إلـــى الحديـــث عـــن حملـــة 

“حيـــاة جديـــدة” التـــي تهـــدف إلـــى 
باألعضـــاء  التبـــرع  ثقافـــة  إشـــاعة 
وتشـــجيع المجتمـــع علـــى ذلـــك من 
خال القنوات الرسمية والقانونية.

وأشـــار إلى خطة الصحيفة إلنشـــاء 
مركز “البـــاد” لإلعام الرقمي ضمن 
التـــي  العشـــرية  الخطـــة  مبـــادرات 
أطلقتها الصحيفة بهدف المســـاهمة 
في تهيئة الكوادر اإلعامية لمواكبة 
التطـــورات التقنية بوســـائل اإلعام 

الرقمي.

جسور الثقة

وأكد الشـــعلة أهمية المبادرات التي 
تعـــزز مـــن حضـــور الصحيفـــة لـــدى 
مختلـــف شـــرائح المجتمع، مـــا يعزز 
ويبني جســـور الثقة والتواصل بين 

اإلعام والمجتمع.
وأشـــار إلى أن الخطـــوة التي بدأتها 
الرقمـــي  التحـــول  نحـــو  “البـــاد” 
ســـاهمت في زيادة رصيد الصحيفة 
من الحضور فـــي مختلف المنصات 
الرقميـــة، وعززت من بلوغ الرســـالة 
للصحيفـــة  الوطنيـــة  اإلعاميـــة 

بأحدث الوسائل والتقنيات.
ومـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس التحريـــر 
مؤنـــس المـــردي الحـــرص المســـتمر 
علـــى التنســـيق والتعاون مـــع وزارة 
شؤون االعام في كل ما يسهم في 
تطوير الرســـالة االعاميـــة الوطنية 

الهادفة.
اصطحـــب  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
الشـــعلة،  اإلدارة  مجلـــس  رئيـــس 
الوزيـــر النعيمـــي في جولـــة تفقدية 
الســـتوديو “البـــاد” رقـــم 1 الجـــاري 
تدشـــينه فـــي إطار أهـــداف التحول 

الرقمي للصحيفة.
ورافـــق الوزيـــر كل مـــن المدير العام 
عبـــدهللا  البحريـــن  أنبـــاء  لوكالـــة 
وســـائل  إدارة  ومديـــر  بوحجـــي، 

اإلعام يوسف محمد.

” متميـــــزة في التحــــول الرقمــــي تجربــــة “
البحرين تفخر بمؤسساتها اإلعالمية وحسها الوطني العالي... وزير اإلعالم يزور مقر الصحيفة:

المستقبل  نــحــو  ــز  ــف ــق وال للنمو  ــرص  فـ اإلعـــالمـــي  ــاع  ــط ــق ال ــات  ــدي ــح ت الــشــعــلــة: 
ــة ــادف ــه ــة ال ــي ــن ــوط ــرص مــســتــمــر لــتــطــويــر الـــرســـالـــة اإلعـــالمـــيـــة ال ــ ــردي: ح ــ ــم ــ ال

الشعلة مسلما الوزير درعا تكريميا

المنامة - وزارة الداخلية

نظمـــت اإلدارة العامـــة للمباحـــث األدلة 
الجنائيـــة محاضرة توعويـــة عن مضار 
التغذيـــة  وأســـاليب  والتدخيـــن  التبـــغ 
الســـليمة، بالتعـــاون مع إدارة الشـــؤون 
الصحية واالجتماعية بوزارة الداخلية، 
وبمشـــاركة عـــدد مـــن منتســـبي اإلدارة 

العامة.
قدمهـــا  التـــي  المحاضـــرة  وتضمنـــت 
مســـؤول عيـــادة مكافحة التبـــغ بإدارة 

واالجتماعيـــة  الصحيـــة  الشـــؤون 
صالـــح عبدالوهاب شـــرحًا عـــن مخاطر 
التدخيـــن واألمـــراض التـــي يمكـــن أن 
يســـببها للمدخنيـــن، والطـــرق الحديثـــة 
والمبتكـــرة لإلقاع عنـــه، فيما تطرقت 
مســـؤولة  عاشـــور  لولـــوة  األســـتاذة 
التثقيـــف الصحـــي فـــي محاضرتها إلى 
أساليب التغذية السليمة وأهميتها في 

بناء الجسم السليم.

دعم الجهود الرامية للحد من استهالك التبغ
المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  تـــرأس 
ألمـــن المنافـــذ اللـــواء ماهـــر بوعلـــي 
اجتماع فريق التنسيق األمني بجسر 
الملـــك فهـــد بحضور عدد مـــن ممثلي 
الداخليـــة  لـــوزارة  التابعـــة  اإلدارات 
العاملة بالجســـر؛ لمناقشـــة الترتيبات 
واالستعدادات الخاصة بالمنفذ البري 

أثناء إجازة عيد األضحى المبارك.
وأوضح مدير عام اإلدارة العامة ألمن 

المنافذ أن هذا االجتماع يأتي للتأكد 
واتخاذهـــم  اإلدارات  جاهزيـــة  مـــن 
واالســـتعدادات  الازمـــة  التدابيـــر 
المناسبة؛ لتســـهيل حركة المسافرين 
في فترة اإلجـــازة والتي من المتوقع 

أن تشهد ارتفاعا في حركة السفر.
خـــاص  مســـبق  اجتمـــاع  عقـــد  كمـــا 
ألمـــن  التابعـــة  المديريـــات  بمديـــري 

المنافذ.

استعداد الستقبال أفواج المعيدين في البحرين
المنامة - وزارة الداخلية

أطلقـــت اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني 
حملة الســـامة فـــي برك الســـباحة لهذا 
العـــام فـــي كافـــة المحافظـــات، حيـــث 
تأتـــي بهـــدف المحافظـــة علـــى األرواح 

والممتلكات.
واشـــتملت الحملة علـــى تنظيم زيارات 
لتوعيـــة  الســـباحة؛  لبـــرك  ميدانيـــة 
مرتاديهـــا بمتطلبات الســـامة، والتأكد 
من توفر كافة األجهزة ومعدات اإلنقاذ 

واإلسعاف األولية.
وأهابـــت اإلدارة العامـــة للدفاع المدني 
المواطنيـــن والمقيمين بضرورة مراقبة 
األطفال أثناء ارتيادهم برك الســـباحة، 
الســـيما خـــال اإلجـــازة الصيفيـــة التي 
تشـــهد نمـــوًا معتـــادًا فـــي اإلقبـــال على 
ارتيـــاد األســـر واألطفال لبرك الســـباحة 
يســـتدعي  الـــذي  األمـــر  والمنتجعـــات، 

توخي المزيد من الحيطة والحذر.

الدفاع المدني لمرتادي البرك: راقبوا أطفالكم

الوزير النعيمي أكد أن الصحافة شريك أساس في مسيرة التنمية

وزير اإلعالم

توديع الوزير
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