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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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الملكي  السمو  صاحب  أشــاد 
ــد آل  ــمــ ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ــه الــمــمــلــكــة  ــ ــرتـ ــ الــــــــــــوزراء بـــمـــا وفـ
من  الشقيقة  السعودية  العربية 
إمــكــانــيــات ومـــا بــذلــتــه مــن جهود 
ــة الــحــجــاج  ــ ــل راحـ كــبــيــرة مـــن أجــ
وكافة  البحرين  مملكة  أبناء  من 
المسلمين  مــن  الــرحــمــن  ضــيــوف 
وسط إجــراءات حفظت صحتهم 
ــهــــم، الفــــتــــًا ســـمـــوه إلـــــى أن  ــنــ وأمــ
الــنــجــاح الــكــبــيــر والــمــتــواصــل في 
عام  كــّل  فــي  الحج  موسم  تنظيم 
يعكس ما تبذله المملكة العربية 
خادم  بقيادة  الشقيقة  السعودية 
ــيـــن الـــشـــريـــفـــيـــن الــمــلــك  الـــحـــرمـ
سعود،  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
السعودية  العربية  المملكة  ملك 
ــعــــة صـــاحـــب  ــابــ ــتــ الـــشـــقـــيـــقـــة، ومــ
بن  األمير محمد  الملكي  السمو 
سعود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان 
ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع، من جهود في 
وتوفير  اإلمكانيات  كافة  تسخير 
ــات الـــراحـــة والــعــنــايــة  أقــصــى درجــ

لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام.
ــدى لــقــاء ســمــوه  ــاء ذلـــك لـ جـ
بقصر الرفاع أمس، بحضور سمو 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
حــمــد آل خــلــيــفــة، والــســيــد نــواف 
الــمــعــاودة وزيــر العدل  بــن محمد 
ــاف  ــ ــؤون اإلســـامـــيـــة واألوقــ ــشــ والــ
ــلـــيـــا لــلــحــج  ــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــعـ رئــ
والعمرة، والسيد حمد بن فيصل 
ــئــــون مــجــلــس  ــكـــي وزيـــــــر شــ ــالـ الـــمـ
الـــــــوزراء، فــضــيــلــة الــشــيــخ عــدنــان 
بن عبداهلل القطان وكيل محكمة 
ــيــــس بـــعـــثـــة مــمــلــكــة  الـــتـــمـــيـــيـــز رئــ
اللجنة  وأعضاء  للحج،  البحرين 
العليا للحج والعمرة، حيث أعرب 
ســـمـــوه عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لهم 
للدور الكبير الذي يضطلعون به 
في تيسير شؤون حجاج بيت اهلل 
ومقيمين،  مواطنين  من  الحرام 

وتـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات الــتــي 
الــحــج  أداء شــعــائــر  مـــن  تــمــكــنــهــم 
ــأ  ــنـ ــة، وهـ ــنــ ــيــ ــأنــ ــمــ ــر وطــ ــســ ــل يــ ــكــ بــ
أبناء  ســمــوه حــجــاج بيت اهلل مــن 
داعــيــًا  الــعــودة،  بسامة  البحرين 
مــنــهــم  يــتــقــبــل  أن  ــل  ــ وجـ عــــز  اهلل 

حجهم وصالح أعمالهم.
مــــن جــانــبــهــمــا، أعــــــرب وزيــــر 
ــة  ــيــ الـــــعـــــدل والـــــــشـــــــؤون اإلســــامــ
العليا  الــلــجــنــة  رئــيــس  واألوقـــــاف 
محكمة  ووكــيــل  والــعــمــرة،  للحج 
ــيــــس بـــعـــثـــة مــمــلــكــة  الـــتـــمـــيـــيـــز رئــ
ــن الــشــكــر  ــ الـــبـــحـــريـــن لـــلـــحـــج، عـ
والتقدير لصاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مــنــوهــيــن بــمــا يــولــيــه ســـمـــوه من 
حرٍص على متابعة شؤون حجاج 
المواطنين  مــن  الــحــرام  اهلل  بيت 
البحرين  مملكة  في  والمقيمين 
وتسخير  شؤونهم  تيسير  وضمان 
الــحــج  شــعــائــر  اإلمــكــانــيــات ألداء 

بكل ُيسر وسهولة.

ولي العهد رئي�س الوزراء ي�ضيد بجهود ال�ضعودية من اأجل راحة الحجاج و�ضيوف الرحمن
�ض���موه ي�ض���كر اأع�ض���اء اللجن���ة العلي���ا لمملك���ة البحري���ن للح���ج والعم���رة وبعث���ة البحري���ن

اإجازاتهم  ق�ضاء  يف�ضلون  والمقيمين  المواطنين  من   %58

في تركيا ودول اأوروبية.. وال خوف من كورونا اأثناء ال�ضفر

تــحــت رعــايــة الــفــريــق طبيب 
بـــن عــبــد اهلل آل  الــشــيــخ مــحــمــد 
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الملكية  الكلية  نظمت  للصحة، 
لــــلــــجــــراحــــيــــن فـــــــي أيــــــرلــــــنــــــدا - 
جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة على 
مـــــــدار الــــعــــام الـــــدراســـــي ســلــســلــة 
)ويـــبـــنـــار( تضمنت  الـــنـــدوات  مـــن 
خــالــهــا  اســـتـــعـــرضـــت  نــــــــدوة   12
الــمــنــظــور الــبــحــريــنــي والــعــالــمــي 
للتطور  الرئيسية  المراحل  حول 

التاريخي للطب.
ــاق، قــــال  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
رئيس  العتوم،  سمير  البروفيسور 
جامعة البحرين الطبية: »نتقدم 
ــر  ــديـ ــقـ ــتـ بـــخـــالـــص الــــعــــرفــــان والـ
الــشــيــخ محمد  لــلــفــريــق طــبــيــب 
رئــيــس  آل خــلــيــفــة،  عــبــد اهلل  بـــن 
على  للصحة  األعــلــى  الــمــجــلــس 
رعــايــتــه الــكــريــمــة لــنــا. لــقــد بنينا 
في  تعليمنا  وأســالــيــب  مناهجنا 
جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة على 
مــبــدأ رعــايــة الــمــرضــى، كــمــا اننا 
ــد خــريــجــيــنــا  ــزويـ نـــحـــرص عــلــى تـ
والمهنية  الشخصية  بــالــمــهــارات 

الكفاءة  التركيز على  الازمة مع 
ــة الــمــجــتــمــع  ــحــ الــــســــريــــريــــة وصــ
وكفاءة البحوث. وقد عرضت هذه 
ــنـــدوات لطابنا  الـ مــن  الــســلــســلــة 
وجـــــهـــــات نــــظــــر مـــخـــتـــلـــفـــة حــــول 
الطب  لمهنة  الــتــاريــخــي  الــتــطــور 
وبــالــتــالــي شجعتهم  والــتــمــريــض، 
مجال  فــي  أنفسهم  تــطــويــر  عــلــى 
الرعاية الصحية. وأتوجه بشكري 
الجزيل لجميع المقدمين الذين 
اسهموا في إنجاح هذه الندوات«.

»قيادة  بعنوان  األولــى  الندوة 
ــي الـــبـــحـــريـــن مــن  ــ الـــتـــمـــريـــض فـ
في  التمريض  مهنة  تكوين  أجــل 
مــنــطــقــة شـــــرق الـــبـــحـــر األبـــيـــض 
المتوسط«، فيما قدمت الدكتورة 
التمريض  مــديــرة  خليل،  فاطمة 
البحرين  دفاع  قوة  في مستشفى 
الــنــدوة الــثــانــيــة بــعــنــون: »الــتــطــور 
الــتــاريــخــي لــخــدمــات الــتــمــريــض 
العسكري«، وقدمت السيدة جوانا 
في  الممرضين  رئيسة  إليزابيث، 
األمريكية  اإلرســالــيــة  مستشفى 
»رواد  ــوان:  ــنـ ــعـ بـ الــثــالــثــة  ــدوة  ــنــ الــ
مــســتــشــفــى  أول  ــي  فــ الـــتـــمـــريـــض 

بحريني: مساهماتهم في تطوير 
مهنة التمريض«.

ــم اســـتـــعـــراض عـــبـــر ثـــاث  ــ وتـ
ــات نــظــر  ــ ــهـ ــ ــيــــة وجـ ــافــ نـــــــــدوات إضــ
إقليمية وعالمية حول التمريض، 
ــة الــتــطــور  ــيـ ــمـ ــي ذلـــــك »أهـ بـــمـــا فــ
الــتــاريــخــي لــلــتــمــريــض: مــراجــعــة 
وثيقة لُرفيدة األسلمية« للدكتور 
مــصــطــفــى بـــــودريـــــك، اســـتـــشـــاري 
تــمــريــض ومــســتــشــار فـــي الــهــيــئــة 
الصحية  للتخصصات  السعودية 
السعودية،  العربية  المملكة  فــي 
و»دور كبير في التمريض الجيد: 
الـــوقـــايـــة مـــن الـــعـــدوى مـــن 1858 
جيرارد  للبروفيسور   »1988 حتى 
ــاذ  ــتــ ــري وأســ ــخــ ــاذ فــ ــ ــتـ ــ فـــيـــلـــي، أسـ
دبلن  كلية  فــي  سابقًا  التمريض 
التاريخي  و»الــتــطــور  الــجــامــعــيــة، 
لــتــعــلــيــم الــتــمــريــض فـــي الــهــنــد« 
ــيــــراال،  لـــلـــبـــروفـــيـــســـور نـــالـــيـــنـــي ســ
التمريض  قــســم  ومــديــرة  أســتــاذة 
ــانــــدرا،  ــاشــ فـــي جــامــعــة ســــري رامــ

شيناي، الهند.
وطرحت كلية الطب منظورًا 
من  الطب  مسيرة  لتطور  عالميًا 

خال عقد ست ندوات مخصصة 
وهــي:  مختلفة  مواضيع  تناولت 
»الطب المصري وتاريخ األمراض 
للبروفيسور  ونتائجها«  المعدية 
جـــون فــلــود، رئــيــس وأســـتـــاذ قسم 
الــــطــــب فـــــي جــــامــــعــــة الـــبـــحـــريـــن 
الطبية، و»سوء السلوك البحثي« 
لــلــدكــتــور فـــيـــونـــواال مــــاري غـــوف، 
الرعاية  أخاقيات  فــي  محاضرة 
الــصــحــيــة فـــي جــامــعــة الــبــحــريــن 
الطبية، و»المرض واتخاذ القرار« 

للبروفيسور توماس والش، أستاذ 
جامعة  في  الجراحة  في  مساعد 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة، و»الـــكـــولـــيـــرا 
غابرييل  للبروفيسور  دبــلــن«  فــي 
فــوكــس، اســتــشــاري طــب األطــفــال 
في مستشفى جامعة الملك حمد 
األنسولين«  و»اكتشاف  الجامعي، 
لــلــبــروفــيــســور نــاجــي عــلــم الــديــن، 
الطب  في  سريري  مساعد  أستاذ 

في جامعة البحرين الطبية.

جامعة البحرين الطبية تقدم منظورا بحرينيا وعالميا حول التطور التاريخي للطب والتمري�س

} رئيس جامعة البحرين الطبية.} رئيس المجلس األعلى للصحة.

ــنــــظــــم جــــامــــعــــة الـــبـــحـــريـــن  تــ
ــا بــــالــــشــــراكــــة مــع  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــذكـــاء 
ــنـــســـخـــة األولــــــى  ــاعــــي الـ ــنــ االصــــطــ
مــن مــؤتــمــر الــبــحــريــن االفــتــراضــي 
الــدولــي حـــول الــواقــع االفــتــراضــي 
ــــذي ســيــقــام يــوم  »مــيــتــافــيــرس« والـ
من  والــعــشــرون  الــثــامــن  الخميس 
عـــدد من  وبــمــشــاركــة  يــولــيــو 2022 
الــمــتــحــدثــيــن الـــدولـــيـــيـــن ومــنــهــم 
الــبــروفــيــســورة ايــدويــا ســالــيــزار من 
جامعة سان بابلو في مدريد، ومن 
جامعة خليفة في أبوظبي الدكتور 
األستاذة  أسبانيا  ومــن  يــون،  تشان 
البرسا سانشيز، ومن شركة فينتك 
ــالـــح الــبــلــوشــي،  الــســيــد أحـــمـــد صـ
ــتــــرأس الـــدكـــتـــور جــاســم  وســــــوف يــ
حاجي رئيس المجموعة العالمية 
هذا  جلسات  االصطناعي  للذكاء 

المؤتمر االفتراضي.
ــة صـــــرح  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـــــــهـــــــذه الـ
الـــــدكـــــتـــــور حــــســــن الـــــمـــــا رئـــيـــس 
جــامــعــة الــبــحــريــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
بـــأن الــجــامــعــة تــشــكــر الــمــجــمــوعــة 
العالمية للذكاء االصطناعي على 

مبادرتها في التعاون مع الجامعة 
والــذي  الهام  المؤتمر  هــذا  إلقامة 
يتزامن مع طرح الجامعة لبرنامج 
تكنولوجيا  في  العلوم  بكالوريوس 
الـــمـــعـــلـــومـــات بــتــخــصــصــات ثــاثــة 
ــي: تــحــلــيــل الـــبـــيـــانـــات والــــذكــــاء  ــ هـ
التطبيقات،  تطوير  االصطناعي، 
والشبكات واألمن السيبراني، األمر 
الذي يعكس حرص الجامعة على 
والمستجدات  الــتــطــورات  مــواكــبــة 
التكنولوجيا  عالم  في  المتسارعة 
تــســخــيــرهــا لخدمة  فــي  ــام  ــهـ واإلسـ

المختلفة،  وقــطــاعــاتــهــا  المملكة 
بتطوير  الــجــامــعــة  الـــتـــزام  مـــؤكـــًدا 
عــــــاقــــــاتــــــهــــــا مـــــــــع الــــجــــمــــعــــيــــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــات الـ
من  والخاصة  العامة  والمؤسسات 
ــاء بــمــخــرجــات بــرامــج  ــقـ أجـــل االرتـ
يتماشى  بما  االكاديمية  الجامعة 
واحتياجات أسواق العمل المحلية 
على  عــاوة  والــدولــيــة،  واالقليمية 
المؤتمر  أن يضيفه هذا  يمكن  ما 
من معارف وعلوم للمشاركين فيه 
وخـــصـــوًصـــا أنـــهـــا تـــأتـــي مـــن خــال 

خــــبــــراء ومـــتـــمـــرســـيـــن فــــي مــجــال 
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي مــــن داخــــل  ــذكــ الــ

المملكة وخارجها.
ــلــــى الــــجــــانــــب اآلخــــــــر قــــدم  عــ
ــاجــــي رئــيــس  ــاســــم حــ ــور جــ ــتــ ــدكــ الــ
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لـــلـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي شــكــره وامــتــنــانــه إلى 
جــامــعــة الــبــحــريــن لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
المتواصل  والــدعــم  الــجــهــود  على 
الـــــذي تــبــذلــه فـــي مـــجـــال الـــذكـــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي والـــتـــحـــول الــرقــمــي 
ــي تــحــفــيــز  ــ ودورهــــــــــا اإليــــجــــابــــي فـ
الــجــيــل الـــقـــادم مـــن الــبــحــريــنــيــات 
التحول  تطوير  في  والبحرينيين 
دعم  المملكة في ظل  في  الرقمي 
وتوجيهات صاحب الجالة الملك 
الـــمـــفـــدى وصــــاحــــب الـــســـمـــو ولـــي 
العهد رئيس الوزراء حفظهما اهلل.

وأضاف د. حاجي أن المؤتمر 
تجارب  على  الضوء  يسلط  ســوف 
ودراســات من عدة دول حول عالم 
استخدامه،  وكيفية  الميتافيرس 
مــضــيــًفــا أن هــــذا الــمــؤتــمــر يــأتــي 
ضــمــن ســلــســلــة فــعــالــيــات ابـــتـــدأت 
في  االصــطــنــاعــي  الــذكــاء  بمؤتمر 

الشيخ  الرياضة تحت رعاية سمو 
النائب  خليفة  آل  حمد  بن  خالد 
األعــلــى  الــمــجــلــس  لــرئــيــس  األول 
الهيئة  رئــيــس  والــريــاضــة  للشباب 
اللجنة  رئــيــس  لــلــريــاضــة  الــعــامــة 
األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، والـــذكـــاء 
االصــطــنــاعــي فــي الــمــحــاكــم تحت 
التعاون  مجلس  عــام  امين  رعــايــة 
اكسبو  في  العربية  الخليج  لــدول 
دبـــــي، والــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي في 
ــالــــي تـــحـــت رعـــايـــة  ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
عيسى  بنت  رنا  الشيخة  الدكتورة 
العام  األمين  آل خليفة  دعيج  بن 
لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي نــائــب 
ــاء مــجــلــس  ــ ــنـ ــ رئــــيــــس مـــجـــلـــس أمـ
البيانات  وعــلــوم  الــعــالــي،  التعليم 
تــحــت رعــايــة فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل 
ــواب،  ــ ــنـ ــ ــل رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـ ــنــ زيــ
مــتــمــنــًيــا أن يــســهــم هـــذا الــمــؤتــمــر 
الجامعة  بين  العاقة  تعميق  في 
ــة لـــلـــذكـــاء  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــمـــوعـ ــمـــجـ والـ
ــن أجــــــل تــوفــيــر  ــ ــاعــــي مـ ــنــ االصــــطــ
فرص واعدة لابتكار واالبداع في 
مجال الذكاء االصطناعي والواقع 

االفتراضي.

ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وال���م���ج���م���وع���ة ال����دول����ي����ة ل���ل���ذك���اء 
اال���ض��ط��ن��اع��ي ت��ن��ظ��م��ان م���وؤت���م���ًرا ح����ول ال����واق����ع االف���ت���را����ض���ي- م��ي��ت��اف��ي��ر���س

} د. حسن الما.} د. جاسم حاجي.

} جانب من فعاليات مدينة الشباب.} عبدالكريم المير.

انــطــلــقــت فــعــالــيــات مــديــنــة شــبــاب 2030 أمــس 
وذلــك  مــن جــديــد«  »لنتواصل  »األحـــد« تحت شعار 
بتنظيم من وزارة شؤون الشباب والرياضة والشريك 
شهد  »تمكين« حيث  العمل  صندوق  االستراتيجي 
المدينة كثافة كبيرة في الحضور  اليوم األول من 
وسط أجواء متميزة لتدريب الناشئة والشباب على 

العديد من المهارات وصقل ابداعاتهم.
المشاركين على  وتستقبل مدينة شباب 2030 
الصباحية  الــفــتــرة  تخصيص  تــم  حــيــث  فــتــرتــيــن، 
المسائية  والــفــتــرة  ســنــة،   14  –  9 الــعــمــريــة  للفئة 
للفئة العمرية 15 – 35 سنة وانتظم المشاركون في 
العديد  ليتلقوا  التدريبية  صفوفهم  في  المدينة 
من البرامج وورش العمل في العديد من المجاالت 

المختلفة.
الــفــعــالــيــات  إدارة  مـــديـــر  ذلـــــك، صــــرح  وحـــــول 
والبرامج بوزارة شؤون الشباب والرياضة عبدالكريم 
المير بأن العمل على إعادة افتتاح مشروع مدينة 
توجيهات  بعد   2022 مــارس  منذ  بــدأ   2030 شباب 
مــن قــبــل ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل خليفة 
وشــؤون  اإلنسانية  لــأعــمــال  الملك  جــالــة  ممثل 
مؤكًدا  جديدة،  حلة  في  المدينة  بإطاق  الشباب 
أن هــنــاك إقــبــااًل كــبــيــرًا مــن قــبــل الــمــشــاركــيــن على 
مختلف البرامج، وال يزال باب التسجيل مفتوًحا 
لبعض البرامج، حيث تمت إضافة مقاعد إضافية 
وبناتهم  وأبنائهم  األمـــور  أولــيــاء  لرغبة  استجابة 

الراغبين باالشتراك.
وأشــار المير إلى أن هناك العديد من قصص 
وانطلقت  بدأت  التي  البحرينية  الشبابية  النجاح 
 2030 شباب  لمدينة  األولــى  النسخة  تدشين  منذ 

الرئيسية  األهــــداف  عــن  وفــضــًا   ،2010 الــعــام  فــي 
وتطوير  بــالــمــهــارات  الــشــبــاب  تــزويــد  فــي  المتمثلة 
واكتشاف وصقل المواهب في مختلف المجاالت، 
من  البحرينية  الــمــشــاريــع  لــدعــم  الــمــديــنــة  تسعى 
خال بازار الشباب، الذي يشارك فيه 15 مشروعا 
أسبوعًيا على مدى 5 أسابيع، كما حرص القائمون 
عــلــى الــمــديــنــة عــلــى أن تـــكـــون جــمــيــع الــمــطــاعــم 
المشاركة من المشاريع الشبابية البحرينية بهدف 
دعمها وتشجيع القائمين عليها، مؤكًدا أن المدينة 
قائمة على الطاقات الشبابية بالكامل، وتم التعاون 
مع حوالي 20 مشروعا وشركة بحرينية شبابية في 
مراحل إنشاء وتشغيل المدينة، رغبة من القائمين 
نمو  لتحفيز  األســاســي  الــهــدف  تحقيق  فــي  عليها 

ونجاحات الشباب البحرينيين.
وأشـــــار إلـــى أن مـــا يــمــيــز مــديــنــة شــبــاب 2030 
أنــهــا ســتــكــون مفتوحة  ــام،  ــعـ الـ االســتــثــنــائــيــة هــــذا 
الجمعة  يــومــي  األســبــوع  نهاية  عطلة  فــي  للعامة 
والــســبــت، وســيــتــم تــنــظــيــم فــعــالــيــات كــبــرى تشمل 
المناظرات الشبابية والبطوالت الرياضية وغيرها 
والتي سيتم اإلعان عنها تفصيلًيا الحًقا، وسيكون 
بازار الشباب مفتوًحا أيًضا ليتمكن المشاركين من 

التسوق من المشاريع الشبابية.
وتابع: »هناك دور أساسي وكبير تقوم به لجنة 
الفعاليات المصاحبة، وهناك العديد من البرامج 
حكومية  جهات  مع  بالتعاون  إطاقها  سيتم  التي 
وخاصة والتي تعكس الشراكات الفاعلة وتصب في 

إطار أهداف مدينة شباب 2030«.
أكثر من 200 منظما  وأضــاف: »نعتز بمشاركة 
في مختلف اللجان، وغالبيتهم من طلبة الجامعة.

ال��م�����ض��ارك��ي��ن  ت�����ض��ت��ق��ب��ل   2030 ���ض��ب��اب  م��دي��ن��ة 
وت����ت����ي����ح م����ق����اع����د اإ�����ض����اف����ي����ة ل��ل��ت�����ض��ج��ي��ل

خلص استطاع للرأي أجراه مركز البحرين 
لــلــدراســات االســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة والــطــاقــة 
»تــأثــيــر جائحة كــورونــا على  بــعــنــوان  »دراســـــات«، 
أن غالبية  إلى  السفر لصيف عام 2022م«،  قرار 
في  إجـــازاتـــهـــم  قــضــاء  ُيــفــضــلــون  المستطلعين 
باإلضافة  أخــرى  أوروبــيــة  ودول  تركيا  جمهورية 
إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
ــتـــطـــاع الـــــذي أجــــــراه الــمــركــز  وشـــمـــل االسـ
قياس  استجاباتهم  من خال  تم  مبحوًثا،   732
تــفــضــيــات الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن الــخــاصــة 
ــرار لــديــهــم  ــقـ بــالــســفــر والــســيــاحــة، ومــــؤثــــرات الـ
الــمــؤديــة إلـــى اخــتــيــار وجــهــة ســفــٍر دون أخـــرى، 
ــري  ــذب ودوافـــــــــع األنــــشــــطــــة. أجــ ــجــ ــل الــ ــ ــوامـ ــ وعـ

االستطاع خال شهري يونيو ويوليو 2022م. 
 %34 تفضيل  على  ُتركيا  جمهورية  ــازت  وحـ
الراغبين بالسفر لقضاء اإلجــازة من أفراد  من 
العّينة، تلتها دول أوروبا بنسبة 24%، فيما اختار 
21% دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

كوجهاٍت للسفر.

واحتل الترفيه المرتبة األولى في محّفزات 
السفر لغالبية المبحوثين العازمين على السفر 
ــرزت الــنــتــائــج  ــ هـــذا الـــعـــام بــنــســبــة 85%، حــيــث أبـ
عـــدم وجـــود تــخــّوف شــديــد مــن انــتــقــال جائحة 
ــزام  ــتـ ــا أثـــنـــاء الــســفــر، مـــع الـــحـــرص وااللـ ــورونـ كـ
والتنقل،  السفر  أثــنــاء  االحــتــرازيــة  بــاإلجــراءات 
أظهر 50% من عينة االستطاع حرصهم  حيث 
االحترازية  االجــراءات  بأساسيات  االلتزام  على 
لمكافحة الجائحة، فيما حرص 43% من عّينة 
البحث على االلتزام الشديد بتطبيق االجراءات 

االحترازية للجائحة.  
بــمــنــاســبــة نــشــر نــتــائــج االســـتـــطـــاع، أفــــادت 
إدارة  مــديــرة  بوبشيت،  عيسى  إجـــال  األســتــاذة 
استطاعات الرأي في مركز »دراسات« بأن: »هذا 
االســتــبــيــان يــأتــي فــي إطـــار حــرص الــمــركــز على 
قياس اتجاهات الرأي العام في مملكة البحرين 
تــــجــــاه مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا، لـــلـــخـــروج بــنــتــائــج 
والمهتمة  المختصة  الجهات  تخدم  وتوصيات 

في المملكة«. 

ب�����دء ور�����ض����ة ع���م���ل »م����ح����ور ال����خ����دم����ات االج���ت���م���اع���ي���ة« ت���ن���ف���ي���ذا ل��ت��وج��ي��ه��ات 
ول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء بالب���دء ف���ي تحدي���د التطلع���ات الم�ض���تقبلية للعم���ل الحكوم���ي 

تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
واألولويات  اآلليات  تحديد  أجل  من  ورش عمل  في  بالبدء 
الحكومي،  للعمل  المستقبلية  التطلعات  ستشكل  الــتــي 
الخدمات  »عمل  الثالث  المحور  عمل  ورشــة  امس  انطلقت 
االجــتــمــاعــيــة« بــرئــاســة جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان 
الوكاء  الــوزراء، وعــدد من  العمل، وبمشاركة عدد من  وزيــر 
بالمنظومة  المعنيين  والــمــديــريــن  المساعدين  والــوكــاء 

االجتماعية في الحكومة. 
حميدان  علي  محمد  بن  جميل  أّكــد  المناسبة؛  وبهذه 
»الــخــدمــات االجتماعية«  ــة مــحــور  رئــيــس ورشـ الــعــمــل  ــر  وزيـ
البحرين المستمر على توفير كل متطلبات  حرص مملكة 
حياة  فــي  طموحاتهم  يلبي  وبــمــا  المواطنين  واحــتــيــاجــات 
كريمة وفي مقدمتها توفير الخدمات االجتماعية المناسبة، 
وذلك بما يعزز مخرجات العمل الحكومّي في ظّل المسيرة 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
ومتابعة  المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 
وأضـــاف حــمــيــدان: إن الــمــواطــن هــو الــركــيــزة األساسية 
وتأمين  المعطاء،  الوطن  هذا  في  والبناء  التنمية  لعملية 
تـــحـــرص حــكــومــة مملكة  ــــذي  الـ األول  الـــهـــدف  هـــو  راحـــتـــه 

البحرين على تحقيقه دائمًا. 
وقال: يسعى محور عمل الخدمات االجتماعية لتحقيق 
المزيد من التقدم والنماء من خال المبادرات والمشاريع 
التنموية الطموحة والهادفة لتوفير أفضل مقومات الحياة 

علينا  يتعين  الهدف  هــذا  ولتحقيق  للمواطنين،  الكريمة 
الكفيلة  واآللــيــات  األســس  وضــع  البحرين  بفريق  كأعضاء 
لــتــنــفــيــذ بـــرامـــج ومـــشـــروعـــات تــســهــم فـــي تــعــزيــز الــمــســتــوى 
االستقرار  على  إيجابًا  ينعكس  والــذي  للمواطن  المعيشي 
واألمـــــن االجــتــمــاعــي، ومــــن واجــبــنــا أيـــضـــًا ابــتــكــار األفــكــار 
والخطط الرامية إلى اإلسراع في تعزيز حياة المواطنين، 
رفع  في  تسهم  والتي  المتوّفرة  اإلمكانيات  من  مستفيدين 
مــســتــوى جـــودة الــخــدمــات الــحــكــومــيــة وكــفــاءتــهــا، وتكريس 
مبادئ االستدامة والعدالة والتنافسية كأعمدة رئيسية في 
مسار العمل الحكومي. وأضاف بأّن هذه الورشة ُتعقد بعد 
االجتماعية،  الــخــدمــات  عمل  لــورشــة  التنسيقي  االجــتــمــاع 

والذي تّم من خاله تحديد المبادرات واألولويات المتعّلقة 
بهذا المحور للمرحلة القادمة، حيث تّم رفع المرئيات إلى 
عرض  بعد  فيما  وسيتم  اعتمدتها،  والتي  الــوزاريــة  اللجنة 
مخرجات هذه الورشة في ورشة عمل التطلعات المستقبلية 
نــائــب رئيس  بــن عــبــداهلل آل خليفة  الــشــيــخ خــالــد  بــرئــاســة 

مجلس الوزراء وزير البنية التحتية.
مهمًا  منعطفًا  ُتشّكل  الــورشــة  هــذه  إن  حميدان:  وتابع 
يتناسب  بما  وتطويرها  االجتماعية  الخدمات  تعزيز  نحو 
ومــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه تـــّم اســتــخــاص 7 
لــمــحــور عمل  مــبــادرة ومــشــروع  تــنــدرج تحتها 30  ســيــاســات 
الخدمات االجتماعية، لتكون هي الركيزة لوضع التطلعات 
بالتعليم  االرتـــقـــاء  كــالــتــالــي:  وهـــي  الـــقـــادمـــة،  والـــتـــصـــورات 
والتدريب ورفع فعالية المنظومة التعليمية وتشجيع البحث 
احتياجات  تلبي  مبتكرة  إسكانية  حلول  وتطوير  العلمي، 
المواطنين، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، وخلق فرص 
العمل،  الخيار األول في سوق  المواطن  عمل واعدة وجعل 
وتمكين الشباب ودعم الرياضة واالبتكار، وتطوير واستدامة 
الــخــدمــات وضــمــان جــودتــهــا وتــعــزيــز الــشــراكــة مــع الــقــطــاع 

الخاص، وتعزيز دور اإلعام في تكوين الثقافة العامة.
الجدير بالذكر؛ تعتبر ورشة عمل محور عمل الخدمات 
المستقبلية  للتطلعات  الخمس  الــورش  ثالث  االجتماعية 
وهي  محاور؛  خمسة  على  تنقسم  والتي  الحكومي،  للعمل 
محور  التشريعي،  المحور  والبيئة،  التحتية  البنية  محور 
واالقتصادي،  المالي  المحور  االجتماعية،  الخدمات  عمل 

ومحور األداء الحكومي والتحول الرقمي. 

} وزير العمل يترأس الورشة.
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»�صـــي 919« ال�صينيـــة تقتـــرب مــن 
الح�صول على �صهادة الطيران التجاري

قــالــت الــشــركــة الــصــيــنــيــة لــصــنــاعــة الــطــائــرات الــتــجــاريــة 
الطائرة »سي 919«  إن  السبت  يوم  »كوماك«  للدولة  المملوكة 
المزدوج من قبل  والمصممة لتحدي االحتكار  البدن  ضيقة 
شهادة  على  الــحــصــول  مــن  تقترب  وبــويــنــغ،  إيــربــاص  شركتي 
التجريبية جميع  أن أكملت طائراتها  التجاري بعد  الطيران 
الرسمي  حسابها  على  كوماك  وقالت  الطيران.  اختبار  مهام 
التجريبية  الــطــائــرات  إن  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  على 
الــســت أنــهــت مــهــام االخــتــبــار مــع دخـــول الــبــرنــامــج المرحلة 
المدني  الــطــيــران  إدارة  مــن  شــهــادة  عــلــى  للحصول  األخــيــرة 
ذلك  وســيــكــون  تــجــاري.  نــطــاق  العمل على  لــبــدء  الصين  فــي 
التوريد  سلسلة  لتسلق  الصين  طموحات  فــي  فــارقــة  عــامــة 
التصنيعية. وقالت رويترز إنه تم تصميم برنامج الطائرة »سي 
919« لمنافسة طائرات »بوينغ 737 ماكس« و»إيرباص 320 نيو« 
بشكل مباشر وقد واجه سلسلة من المشكات الفنية وتشديد 

قيود التصدير األمريكية بعد طرحه في عام 2008.
للدولة  المملوكة  إيــســتــرن  تشاينا  طــيــران  شــركــة  وكــانــت 
قــد طــلــبــت شــــراء خــمــس طـــائـــرات »ســـي 919« فــي مــــارس من 
العام الماضي. وقالت صحيفة تشانغ جيانغ ديلي، المملوكة 
للحكومة المحلية في ووهان، في تقرير ُنشر في الثامن من 
أول دفعة في  أن تتسلم شركة الطيران  المقرر  إنه من  يوليو 

أغسطس.
ويتم تجميع هذه الطائرة في الصين وهي تعتمد بشكل 
وإلكترونيات  المحركات  بينها  من  غربية  مكونات  على  كبير 

الطيران.

ال�صـعـــوديـــة تعتــــزم بنــــاء 
ناطحـة �صحـاب بتريليـون دوالر

أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
نــاطــحــة  لـــبـــنـــاء  الـــســـعـــوديـــة تــخــطــط  أن 
على  كيلومترًا   120 تمتد مسافة  سحاب 
شكل هيكلين متوازيين، سيكونان األكبر 
والصحراء  الجبال  يقطعان  العالم،  في 
لكرة  وملعبًا  سكنية  مجمعات  ويضمان 
ونقلت  أخــــرى.  ومــنــشــآت ضخمة  الــقــدم 
ــن أشــــخــــاص لـــهـــم عــاقــة  الــصــحــيــفــة عــ
بالمشروع، ووثائق حصلت عليها، ونشرت 
تفاصيلها، يوم السبت، تأكيدها أن كلفة 
تــريــلــيــون دوالر،  إلــــى  الـــمـــشـــروع ســتــصــل 
ويــتــســع لــنــحــو خــمــســة مــايــيــن إنـــســـان. 
وقــالــت الــصــحــيــفــة: إن »الــمــشــروع الــذي 
أطلق عليه اسم )خط المرآة( يأتي كجزء 
من مشروع )نيوم( الذي أعلنه ولي العهد 
قبل  بن سلمان  األمير محمد  السعودي 
عدة أعــوام«. وبينت أن المشروع يتضمن 
من  يمر  السرعة  فائق  قطار  بناء  أيــضــًا 
تحت المباني ذات المرايا. وأوضحت أن 

السلطات  أمر  عندما  سلمان  بن  محمد 
بتطوير األراضي القاحلة في شمال غرب 
الــمــمــلــكــة، طــالــب بــبــنــاء شـــيء فــريــد من 

نوعه مثل األهرامات في مصر.
وأشارت إلى أن المخططين توصلوا 
شكل  على  العالم  فــي  هيكل  أكــبــر  لبناء 
 480 نحو  إلــى  ارتفاعهما  يصل  مبنيين 
 120 لمسافة  مــواٍز  بشكل  ويمتدان  مترًا، 
كيلومترًا عبر خط التضاريس الساحلية 
عبر  ومتصلين  والصحراوية،  والجبلية 
ــرات، وفـــقـــًا لــمــئــات الــصــفــحــات من  ــمــ مــ
تــخــطــيــط ســريــة حــصــلــت عليها  وثـــائـــق 
مــرة  الـــفـــكـــرة ألول  وتـــوضـــح  الــصــحــيــفــة 
ــى أن الــمــشــروع  بــالــتــفــصــيــل. ولــفــتــت إلــ
لتوفير  عــمــوديــة  مــــزارع  إنــشــاء  يتضمن 
الــطــعــام لــســكــان الــمــجــمــع بــشــكــل ذاتـــي، 
وكذلك بناء ملعب رياضي يصل ارتفاعه 
كما  األرض،  فــوق سطح  قــدم   1000 إلــى 
يضم مرسى لليخوت. اقترح المصممون 

بــنــاء الــمــشــروع عــلــى مــراحــل مــن خــال 
تتصل  مــتــر   800 بـــطـــول  هــيــاكــل  إنـــشـــاء 
عــلــى طــــول خـــط بـــارتـــفـــاعـــات مــتــفــاوتــة 
ــرًا، مــــا يــعــنــي أنــهــا  ــتــ تــبــلــغ نـــحـــو 480 مــ
ستيت«  »إمباير  مبنى  من  أعلى  ستكون 
اكتماله بشكل  فــي حــالــة  نــيــويــورك.  فــي 
خليج  من  المرآة«  »خط  سيمتد  نهائي، 

الــعــقــبــة، ويــشــطــر ســلــســلــة جـــبـــال تمتد 
للمملكة.  الــغــربــي  الــســاحــل  عــلــى طـــول 
و»نيوم« مشروع سعودي لمدينة مخطط 
بناؤها عابرة للحدود، أطلقه ولي العهد 
يمتد   .2017 أكــتــوبــر   24 فــي  الــســعــودي 
المشروع لمساحة 460 كم2 على ساحل 
الـــبـــحـــر األحــــمــــر، ويــــهــــدف ضـــمـــن إطــــار 

إلــى   2030 لــرؤيــة  الــطــمــوحــة  التطلعات 
تحويل المملكة إلى نموذٍج عالمي رائد 
فــي مختلف جــوانــب الــحــيــاة، مــن خال 
القيمة  ساسل  استجاب  على  التركيز 
في الصناعات والتقنية داخل المشروع، 
وســيــتــم االنــتــهــاء مـــن الــمــرحــلــة األولـــى 

للمشروع بحلول عام 2025.

طفلة الخليفة tefla.kh@aaknews.net

ــاء ــفـ ــتـ اكـ

ــا تـــســـعـــى الـــى  ــهــ ــت الـــحـــكـــومـــة انــ ــالــ قــ
تحقيق االكتفاء الذاتي لبعض المنتجات 
الغذائية والحيوانية وذلك من خال تبني 
ابرزها  االستراتيجية,  األهـــداف  مــن  عــدد 
تــشــجــيــع االســتــثــمــار الــــزراعــــي والــتــطــويــر 
الحديثة  الــتــقــنــيــات  واســتــخــدام  الـــزراعـــي 
واالهـــتـــمـــام بــالــقــطــاع الــســمــكــي والــســمــاح 

باالستثمار فيه من اجل األمن الغذائي.
تتداخل فيه  الغذائي  االمــن  ان  ورغــم 
جهات عدة اال ان التنسيق مستمر بين هذه 
التعاون عن ان مملكة  الجهات وقد اسفر 
البحرين لم تشهد أي فجوات غذائية رغم 

الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم.
ان الــعــالــم الـــيـــوم يــشــهــد الــكــثــيــر من 
ــن الـــــحـــــروب واألمــــــــراض  ــ الـــتـــحـــديـــات ومــ
والكوارث مما قد يؤدي الى تأخير شحنات 
ــدم قــدرتــهــا عــلــى الــعــبــور من  الـــغـــذاء او عـ
ــإنــــه مــن  ــى أخــــــــرى, وهــــكــــذا فــ ــ مــنــطــقــة الــ
ــة االعــتــمــاد  الـــضـــروري ان تــحــاول كــل دولــ
لبعض  بالنسبة  األقـــل  على  نفسها  على 
لتحافظ  والحيوانية  الغذائية  المنتجات 
عــلــى أمــــن شــعــوبــهــا الـــغـــذائـــي حــتــى تحل 

المشكات او تنجلي األمور.
الــرشــيــدة  ان حــكــومــتــنــا  والــحــمــد هلل 
كــانــت مـــن الــحــكــمــة وبــتــوجــيــهــات صــاحــب 
اهتمت  قد  المفدى  الباد  ملك  الجالة 
بهذا الموضوع منذ فترة فاهتمت بمصايد 
األسماك وشجعت األهالي على االستثمار 
فـــي هـــذا الــمــجــال كــمــا اهــتــمــت بــالــزراعــة 
الزراعة  واستخدام التقنيات الجديدة في 
بالنسبة  ســواء  المجال  هــذا  في  واالبتكار 
األفضل  باألسلوب  او  تربة  بغير  للزراعة 
المنتجات  او تطوير  الماء  لاستفادة من 
الزراعية مما يعني ان البحرين تسير على 
وتوفير  نفسها  لحماية  الصحيح  الطريق 

األمن الغذائي لمواطنيها.

عبدالمنعم إبراهيم

»المثلية« الم�صكوت عنها في »جدري القردة«
يبدو أن التحديات الصحية التي تواجه العالم من انتشار لألمراض 
العالم  ودول  األرض  كوكب  سكان  مع  تستمر  ســوف  الفتاكة  والفيروسات 
سنوات طويلة قادمة، وليس بالضرورة أن نخرج من وباء عالمي لندخل في 
وباء آخر.. كا.. بل يمكن أن تعاني البشرية من تداخل األوبئة واألمراض 
العالم بعد من  بشكل متزامن، وهذا ما يحدث حاليًا، حيث لم يتخلص 
العدوى من  فيروسات جديدة سريعة  وقد ظهرت  كورونا،  فيروس جائحة 
متحور )أوميكرون5( التي يمكن أن تصيب الشخص أكثر من مرة، وحتى 
بعد تعافيه من اإلصابة األولى، مما حدا بمنظمة الصحة العالمية إلى 
بــاإلجــراءات  وااللــتــزام  الكمامات  استخدام  إلــى  بالعودة  الحكومات  نصح 

االحترازية الوقائية للسكان.
وفي الوقت الذي ال يزال العالم يصارع هذه الجائحة )فيروس كورونا( 
الِقردة(،  ووبــاء جديد، وهو )جــدري  أمــام مرض  أنفسنا  »كوفيد-19« نجد 
أدهــانــوم  )تــيــدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  الــعــام  الــمــديــر  قــال  حيث 
جيبريسوس( منذ يومين إن تفشي )جدري القردة( سريع االنتشار يمثل 
ــوارئ صحية عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وهـــو أعــلــى مــســتــوى تحذير  حــالــة طــ
بأنه  القردة  جــدري  العالمية  الصحة  منظمة  وصــف  ويهدف  للمنظمة.. 
)حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي( إلى دق ناقوس الخطر بأن 
التمويل والجهود  أن يطلق  إلى تعامل دولي منسق، ويمكن  هناك حاجة 

العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعاج.
ــارج الــبــلــدان  ومــنــذ مطلع مــايــو الــمــاضــي عــنــدمــا اكــتــشــف الــمــرض خـ
في  شخصًا   16836 مــن  أكثر  الــمــرض  أصــاب  يستوطن،  حيث  اإلفريقية، 
74 بلدًا، وفق تعداد المراكز األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها، 
ــام  ــام فــقــط حــتــى 22 يــولــيــو الـــجـــاري، ويــمــكــن أن تــتــزايــد األرقـ وهـــذه األرقــ
مستقبًا في أنحاء العالم، وينتشر المرض الفيروسي عن طريق االتصال 
الجلد  على  وبثور  اإلنفلونزا  أعــراض  تشبه  أعــراض  في  ويتسبب  الوثيق، 

مليئة بالصديد.
إم. إيه(  وذكــرت وكــاالت األنباء أمس أن وكالة األدويــة األوروبــيــة )إي. 
لــقــاح للجدري  اســتــخــدام  وافــقــت على  إنــهــا  الــمــاضــي  يــوم الجمعة  قــالــت 
وبات هذا  القردة،  انتشار مرض جدري  استخدامه ضد  وتوسيع  البشري، 
منظمة  وتــوصــي  الــبــلــدان،  مــن  كثير  فــي  الــغــرض  لهذا  مستخدمًا  اللقاح 
الصحة العالمية بتلقيح األشخاص األكثر عرضة للخطر، وأفراد طواقم 

الرعاية الصحية الذين هم على تماس مع المرضى.
لكن لم تجرؤ منظمة الصحة العالمية على االعتراف علنا بأن أكثر 
المصابين بمرض )جدري القردة( في أوروبا وأمريكا والعالم هم من فئة 
)المثليين( الذين يحظون بدعم سياسي كبير من قبل الحكومات الغربية، 
المعلومات  هذه  إلى  التطرق  العالمية  الصحة  منظمة  تتحاشى  ولذلك 
سلبيًا  الــقــردة(  )جـــدري  مــرض  انتشار  بين  الــربــط  يتم  ال  حتى  المهمة، 
الربط  يمكن  ال  بالطبع  المثليين.  مجتمع  وبــيــن  العالم  مستوى  على 
بشكل مطلق على هذا النحو، ولكن منظمة الصحة العالمية والحكومات 

المرض  وجــود  حقيقة  تتجاهل  لماذا  الغربية 
تــدرس  ال  ولــمــاذا  المثليين؟!  بين  أكبر  بنسبة 
والطبية  العلمية  الــزاويــة  مــن  الحقيقة  هــذه 

على األقل؟!
المشكلة أن الحكومات الغربية تنخر في مؤسساتها الرسمية جماعات 
الضغط السياسي، مثل جماعة حمل الساح وجماعة اإلجهاض، وجماعة 
)المثليين(، وقد الحظنا في السنوات األخيرة انتشار نفوذ كبير لجماعة 
المثليين في مؤسسات الحكم بالغرب بقصد تمكينهم، وفرض أجندتهم 
يونيو  بشهر  العالمي  واالحــتــفــال  الــشــرق،  فــي  األخـــرى  الــحــكــومــات  على 
الــخــاص بــهــم! وفـــرض ذلــك على حــكــومــات فــي بــاد إســامــيــة ومسيحية 

ويهودية، ومحاولة فرضها قسرًا على روسيا والصين أيضًا!
في  وزراء  بوجود  بايدن  جو  الرئيس  فيها  يتفاخر  التي  أمريكا  وفــي 
المثليين  تمكين  عــلــى  يقتصر  األمـــر  يــعــد  لــم  المثليين،  مــن  حــكــومــتــه 
ومنحهم مناصب وزارية، ودعما ماليا ألنشطتهم اإلعامية المثلية، ولكن 
أو  بالقول  إلى تجريم من يسيء  وأوروبــا  وكندا  أمريكا  األمــور في  وصلت 

بالفعل للمثليين، ويقدم إلى المحاكمة!!
يقول:  خبرًا  األخيرة  صفحتها  في  الخليج«  »أخبار  نشرت  وباألمس 
للفكاهي  عرضًا  بأمريكا  )مينيابوليس(  في  للحفات  قاعة  إلغاء  »أثــار 
)ديف شابيل(، صاحب نكات يعتبر البعض أنها تنطوي على ازدراء في حق 
المتحولين جنسيًا، جداًل في أمريكا، إذ رأى محافظون أنه يمس بحرية 
التعبير وأعلنت قاعة عروض )فيرست أفينيو( إلغاء العرض يوم األربعاء 
الماضي قبل ساعات فقط من انطاق الحفلة التي بيعت تذاكرها كلها.. 
وأعرب عدد كبير من الشخصيات في الوسط المحافظ عن أسفهم للقرار، 
تــوم فيتون رئيس  يــنــدرج فــي إطـــار )ثــقــافــة اإللـــغـــاء(، ونـــدد  أنــه  معتبرين 
القرار  أن  إلــى  مشيرًا  حصل،  بما  المحافظة  ووتــش(  )جوديشال  منظمة 
)ديف شابيل(  األمريكي  الفكاهي  أما  الشمولي(،  )لليسار  انتصار  بمثابة 
صاحب الموضوع الذي ألغيت حفلته الفكاهية فقال: »في بلدنا يمكنكم 
إطاق النار على رجل أسود )وقتله( لكن ال أحد يجرؤ على اإلساءة إلى 

شخص مثلي الجنس(!
نفهم أن تتعصب حكومات غربية كثيرة للمثلية وتدافع عنها، لكن أن 
تتحاشى منظمة الصحة العالمية ذكر معلومة بأن أكثر المصابين بجدري 
الذي  األمر  هو  العلمي  للبحث  ذلك  إخضاع  وعدم  المثليين،  من  القردة 
غربية!!  حكومة  وليست  عالمية  منظمة  أنها  وخصوصًا  فهمه،  يمكن  ال 
إنغاند  )نيو  فــي مجلة  الماضي  الخميس  يــوم  نشرت  دراســـة  أكــدت  وقــد 
جورنال أوف ميديسين( استندت إلى بيانات من 16 دولة مختلفة، أكدت 
أصيبت  قد  الحديثة  الحاالت  من  المائة(  في   95( العظمى  الغالبية  أن 
أثناء اتصال جنسي، وأن )98 في المائة( من الحاالت ُسجلت لدى رجال 

مثليين، وثنائي الجنس.
إنها )المثلية( المسكوت عنها في جدري القردة!!

ببـث تنفيــذ حكـم  محكـمـة تطـالـب 
االإعدام بحق قاتل طالبة المن�صورة 
أدين  الــذي  الشاب  اعــدام  تنفيذ حكم  ببث  طالبت محكمة مصرية 
بقتل فتاة أمام جامعتها بعد رفضها االرتباط به، على الهواء لتحقيق 
يوليو قضت محكمة جنايات  السادس من  المبتغى«. وفي  العام  »الــردع 
بدلتا  أمــام جامعتها  بقتل طالبة  أديــن  شــاب  بــاإلعــدام بحق  المنصورة 
النيل شمال القاهرة إثر رفضها االرتباط به، بعد موافقة مفتي الباد. 
برس  فرانس  وكالة  اطلعت  التي  حكمها  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
»ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب  على جزء منها أمس األحد 
بالحق مشهوًدا، ِمثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهوًدا«. وطالبت 
المحكمة المشرع )مجلس النواب( بتعديل نص المادة القانونية التي 
»تجيز إذاعة تنفيذ أحكام اإلعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير 

من بدء االجراءات«. 
وأضافت »فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي 
لم يتحقق بإذاعة منطوق األحكام وحدها«. يحال طلب المحكمة إلى 
الجاني.  من  المقدم  الطعن  في  تنظر  التي  المصرية  النقض  محكمة 
حكم  تنفيذ  المصري  التلفزيون  بث  التسعينات  أواخــر  في  أنــه  ويذكر 
بغرض  شقتهم  فــي  وأبنائها  ســيــدة  بقتل  مدانين  ثــاثــة  بحق  اإلعـــدام 

السرقة. 

} القاتل أثناء محاكمته.

موجة حـر ت�صرب الـواليـات 
ــر ــط الـــمـــتـــحـــدة.. وخ
ــق غــابــات  ــرائ ــدالع ح ــ  ان
عشرات  على  الشديد«  »الحر  من  موجة  تؤثر 
توقع  مع  األسبوع،  هذا  نهاية  األمريكيين  مايين 
الواليات  درجــات حــرارة قياسية في وسط  تسجيل 
المتحدة وشمال شرقها، فيما اندلع حريق غابات 

كبير في والية كاليفورنيا.
أن  الجوية  لــألرصــاد  الوطنية  الهيئة  وأعلنت 
موجة »الحر الشديد ستستمر في كل أنحاء وسط 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وســتــمــتــد إلـــى شــمــال شرقها 
نهاية هذا األسبوع، مع توقع تسجيل درجات حرارة 
المنطقة.  أنــحــاء  كــل  فــي  واألحـــد،  السبت  قياسية 
ــر( إلــــى تــأجــيــج  ــحـ ــة الـ ــوجـ ــتــــؤدي )مـ وأضــــافــــت: »ســ
الــظــواهــر الــمــنــاخــيــة الــشــديــدة عــبــر شــمــال الــغــرب 
األوسط السبت، مع وجود خطر كبير بهبوب رياح 
كبيرة، وحصول بعض  َبَرد  مدمرة، وتساقط حبات 

األعاصير«.
وكان الحر الشديد، الذي يظهر التهديد الذي 
خاص  بشكل  محسوسا  المناخي،  االحترار  يمّثله 
فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، حــيــث قـــد تــصــل درجـــات 
إلــى ما بين 37 و38 درجــة مئوية. كذلك،  الــحــرارة 
قد تصل درجة الحرارة إلى 43 درجة في أجزاء من 
الشرقي،  والشمال  )جنوبا(  وأريــزونــا  )غــربــا(  يوتا 

وفق األرصاد الجوية.

توفي عشرة أشخاص في اليمن أمس االحد 
بينهم أربعة اطفال جّراء سيول ناجمة عن أمطار 
غزيرة تتساقط على عدة مناطق في البلد الفقير 
الغارق في الحرب، فيما توّقفت الحركة المرورية 
في أحياء في العاصمة، حسبما أفاد مصدر طبي 
تضم  التي  صنعاء  وتشهد  المحلية.  والسلطات 
أبنية تاريخية مدرجة على الئحة االمم المتحدة 
لها،  مجاورة  ومناطق  العالمية،  األثرية  للمواقع 
اشتدت  الماضي  االسبوع  منذ  لألمطار  تساقطا 
لمراسل  وفقا  السبت،  منذ  كبير  بشكل  وتيرتها 
المستشفى  في  وقال طبيب  برس.  فرانس  وكالة 
إّن األمطار  الجمهوري في صنعاء لفرانس برس 
»تسّببت في انهيار جزء من مبنى في العاصمة ما 
أدى إلى وفاة أربعة اطفال«. ويقع المبنى المكّون 
مــن ثــاثــة طــوابــق فــي أحــد األحــيــاء التاريخية. 

وكــانــت شــرطــة الـــمـــرور بــأمــانــة الــعــاصــمــة أعلنت 
المرورية  للحركة  كلي  شبه  »انقطاع  عن  السبت 
نتيجة سيول  والتقاطعات  الــشــوارع  من  عــدد  في 
االنــبــاء  وكــالــة  نقلت  الــغــزيــرة«، حسبما  األمــطــار 
»سبأ« المتحدثة باسم الحوثيين الذي يسيطرون 
عــلــى صــنــعــاء مــنــذ ســـنـــوات. وفـــي مــحــافــظــة ذمــار 
الحوثيين،  لسيطرة  والــخــاضــعــة  صنعاء  جــنــوب 
األمطار،  تدفق سيول  توفي ستة أشخاص جــراء 
أقــــادت »ســبــأ« أمـــس األحــــد. ونــقــلــت عن  حسبما 
رئيس عمليات لجنة الطوارئ بالمحافظة نشوان 
أثناء  سيارة  جرفت  األمطار  »سيول  أّن  السماوي 
عبورها« على إحدى الطرق »ما أدى إلى وفاة ستة 
أشــخــاص كــانــوا عــلــى مــتــنــهــا«. وتــتــســّبــب األمــطــار 
الــغــزيــرة والــســيــول الــتــي تــضــرب الــيــمــن فــي وفــاة 

العشرات سنويا في أنحاء الباد.  

ــة  ــعـ ــم اأربـ ــه ــن ــي وفـــــاة عــ�ــصــرة اأ�ـــصـــخـــا�ـــص ب
ــي الـــيـــمـــن جــــــــراء �ــصــيــول ــ اأطـــــفـــــال فـ

} طفل يسبح في مياه األمطار.

} الشرطة تنقل جثة أحد القتلى.

ــال  ــ خ نـــــــار  اإطــــــــــاق  فـــــي   3 مـــقـــتـــل 
ــي جـــامـــعـــة بــالــفــلــبــيــن  ــ ــرج ف ــخـ ــم تـ ــصـ ــرا�ـ مـ

ان  االحــد  أمــس  الفلبين  في  الشرطة  قالت 
ثاثة أشخاص قتلوا في إطاق نار خال مراسم 
تــخــرج فـــي جــامــعــة تــقــع فـــي مــنــطــقــة الــعــاصــمــة 
القتلى رئيسة بلدية  الفلبينية مانيا ومن بين 

سابقة لمدينة في جنوب الباد. 
وقـــال ريــمــوس مــيــديــنــا قــائــد شــرطــة مدينة 
العاصمة  نــطــاق منطقة  فــي  تقع  الــتــي  كــويــزون 
ــار اســتــهــدف فــيــمــا يــبــدو  ــنـ ــــاق الـ مــانــيــا ان إطـ
السابقة  البلدية  رئيسة  فــوريــجــاي  روز  اغــتــيــال 
ميدينا  وأضــاف  الــبــاد.  جنوب  الميتان  لمدينة 
في  أصــيــب  الــــذي  بــه  الــمــشــتــبــه  ان  للصحفيين 
تبادل إلطاق النار مع أحد أفراد أمن الجامعة 

ــاردة بــالــســيــارة وهـــو االن رهــن  اعــتــقــل بــعــد مـــطـ
ــاز ويـــخـــضـــع لــــاســــتــــجــــواب. وقـــــــال ان  ــتــــجــ االحــ
وشك  على  وهي  نارية  بأعيرة  أصيبت  فوريجاي 
حضور تخرج ابنتها من كلية الحقوق في جامعة 
الباد.  أبرز جامعات  أتينيو دي مانيا وهي من 
التخرج  فــي حفل  أقـــارب  بــه  للمشتبه  يكن  ولــم 
وجاء من مدينة الميتان في اقليم بازيان الذي 
يعد معقا لجماعة أبو سياف التي تدعم تنظيم 
عمليات  ارتــكــاب  عنها  وعــرف  االسامية  الــدولــة 
أن  الــى  خطف وجرائم أخــرى. وأشــارت الشرطة 
القتيلين االخرين هما أحد أفراد أمن الجامعة 

ورجل اخر لم تعرف هويته بعد. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16194/pdf/1-Supplime/16194.pdf?fixed6185
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/1303290
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1303293
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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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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان رئي�س تون�س بعيد اجلمهورية

ال�شيخة مي ت�شيد بدعم امللك وويل العهد رئي�س الوزراء لقطاع الثقافة 

موا�شلة البناء على ما حتقق من نتائج مثمرة يف خمتلف القطاعات التنموية

وزير املالية ي�شيد بجهود احلمر يف فرتة توليه وزارة الإ�شكان

خالل ا�شتقبال وزيرة ال�شحة ملدير املجل�س

ا�شتعرا�س برامج وخطط جمل�س ال�شحة اخلليجي

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  بعث 

املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

�صعيد  قي�س  الرئي�س  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية 

وذلك  ال�صقيقة،  التون�صية  اجلمهورية  رئي�س 

مبنا�صبة ذكرى عيد اجلمهورية.

اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  واأعرب 

ال�صحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه 

التون�صية  اجلمهورية  ول�صعب  وال�صعادة، 

م�صيًدا  واالزدهار،  التقدم  من  باملزيد  ال�صقيق 

تربط  التي  الوطيدة  العالقات  بعمق  جاللته 

ت�صهده  وما  ال�صقيقني  وال�صعبني  البلدين  بني 

من تطور ومنو.

االأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  بعث  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء،  جمل�س 

التون�صية  اجلمهورية  رئي�س  �صعيد  قي�س 

عيد  ذكرى  مبنا�صبة  وذلك  ال�صقيقة، 

خال�س  عن  فيها  �صموه  اأعرب  اجلمهورية، 

ال�صحة  مبوفور  لفخامته  ومتنياته  تهانيه 

التون�صية  اجلمهورية  ول�صعب  وال�صعادة، 

م�صيًدا  والتقدم،  النماء  من  باملزيد  ال�صقيق 

جتمع  التي  الثنائية  العالقات  مبتانة  �صموه 

من  ت�صهده  وما  ال�صقيقني  وال�صعبني  البلدين 

تطور يف خمتلف املجاالت.

اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  �صموه  بعث  كما 

جنالء بودن رئي�صة احلكومة التون�صية.

خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�صيخة  رفعت 

رئي�س مركز ال�صيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة 

حل�صرة  ال�صامي  املقام  اإىل  والبحوث  للثقافة 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�صى  �صاحب اجلاللة 

واإىل  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك 

اآل  االأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

دعمهم  على  االمتنان  وبالغ  ال�صكر  عظيم  اهلل، 

الالحمدود لقطاع الثقافة باململكة والذي ا�صتطاع 

املمكنة  بف�صل دعمهم من و�صع اال�صرتاتيجيات 

والتاريخية  الثقافية  للمكت�صبات  للرتويج 

للمملكة.

 واأ�صافت ال�صيخة مي بنت حممد ال خليفة 

الذي  بالتغيري  فرتة  ومنذ  علم  على  كانت  اأنها 

�صيطراأ على من�صب رئي�س هيئة الثقافة واالآثار، 

فريق  �صمن  عطاءها  �صتوا�صل  اأنها  موؤكدة 

اإبراهيم  البحرين من خالل التفّرغ ملركز ال�صيخ 

م�صددة  والبحوث،  للثقافة  خليفة  اآل  حممد  بن 

اأن نقل امل�صوؤوليات �صمة من �صمات النهج  على 

يتم  ال  اأن  ويجب  البحرين،  مبملكة  املوؤ�ص�صي 

تاأويله ب�صكل غري �صحيح وباأ�صاليب تتعار�س 

مع امل�صالح الوطنية ململكة البحرين.

خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  ا�صتقبل 

وزير املالية واالقت�صاد الوطني، اأم�س، با�صم بن 

يعقوب احلمر.

با�صم  يف  الوزير  رحب  اللقاء،  م�صتهل  ويف 

املخل�صة  باجلهود  م�صيًدا  احلمر،  يعقوب  بن 

االإ�صكان،  لوزارة  توليه  فرتة  خالل  بذلها  التي 

وما حتقق خاللها من منجزات وطنية يف القطاع 

االإ�صكاين يف ظل امل�صرية التنموية ال�صاملة بقيادة 

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

خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة �صاحب ال�صمو 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

وثّمن وزير املالية واالقت�صاد الوطني النتائج 

امللمو�صة التي حتققت واحللول املبتكرة التي مت 

اإىل  م�صرًيا  االإ�صكانية،  اخلدمات  ملختلف  تقدميها 

نتائج  من  حتقق  ما  على  البناء  موا�صلة  اأهمية 

مثمرة يف خمتلف القطاعات التنموية مبا ي�صب 

يف �صالح الوطن واملواطن.

جواد  ال�صيد  بنت  جليلة  الدكتورة  اأ�صادت 

الذي  املتقدم  بامل�صتوى  ال�صحة  وزيرة  ح�صن 

جمل�س  دول  بني  ال�صحي  التعاون  ي�صهده 

بالدور  منوهًة  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

ال�صحة اخلليجي  الذي يقوم به جمل�س  الفاعل 

وو�صع  اخلليجي  ال�صحي  التن�صيق  تعزيز  يف 

اخلطط ال�صحية امل�صرتكة التي ت�صهم يف تعزيز 

ال�صقيقة،  االأع�صاء  الدول  بني  ال�صحي  التكامل 

معربًة عن خال�س تقديرها للجهود التي يبذلها 

اخلليجي  التعاون  م�صارات  تطوير  يف  املجل�س 

ال�صحي مبا يحقق الغايات املرجوة.

وزارة  يف  مبكتبها  لقاء  خالل  ذلك  جاء   

ال�صحة ب�صليمان بن �صالح الدخيل املدير العام 

لدول  التعاون  جمل�س  لدول  ال�صحة  ملجل�س 

ا�صتعرا�س  مت  اللقاء،  وخالل  العربية.  اخلليج 

وحماور  امل�صرتكة  اخلليجية  الربامج  من  عدد 

ومرتكزاتها  اخلليجي  ال�صحة  جمل�س  خطة 

والتوعية  والتطوير  الوقاية  لربامج  االأ�صا�صية 

والدعم ال�صحي، اإىل جانب ا�صتعرا�س عدد من 

املو�صوعات املتعلقة باأهداف املجل�س يف املرحلة 

املقبلة، عالوة على موؤ�صرات عمل بع�س الربامج 

واملبادرات ال�صحية امل�صرتكة، وتقييم دورها يف 

�صمان ا�صتمرارية تقدمي اأف�صل اخلدمات ال�صحية 

للمواطنني واملقيمني يف دول جمل�س التعاون مبا 

يحقق الطموحات والتطلعات املن�صودة.

من جانبه، قّدم املدير العام ملجل�س ال�صحة 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

على  ال�صحة  لوزيرة  والتقدير  ال�صكر  خال�س 

التي  الكبرية  م�صيًدا باجلهود  اال�صتقبال،  ُح�صن 

خدمات  تقدمي  اأجل  من  ال�صحة  وزارة  تبذلها 

�صحية متميزة وم�صتدامة للجميع.

رئي�س اجلمهورية التون�سيةامللك املعظم

ال�سيخة مي

امللك املعظم يتلقى

 برقية تعزية من العاهل املغربي

تلقى ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

�صاحب  اأخيه  من  وموا�صاة  تعزية  برقية 

اململكة  ملك  ال�صاد�س  حممد  امللك  اجلاللة 

�صمو  وفاة  يف  وذلك  ال�صقيقة،  املغربية 

بن  عي�صى  بن  علي  بنت  مثايل  ال�صيخة 

�صلمان اآل خليفة.

 واأعرب العاهل املغربي يف الربقية عن 

جلاللة  موا�صاته  و�صادق  تعازيه  خال�س 

اأن  القدير  العلي  املوىل  داعًيا  املعظم،  امللك 

ومغفرته  رحمته  بوا�صع  الفقيدة  يتغمد 

العائلة  يلهم  واأن  جناته،  ف�صيح  وي�صكنها 

العاهل املغربياملالكة الكرمية جميل ال�صرب وال�صلوان.

مر�شوم ملكي بتعيني خليفة بن �شلمان

بن حممد اآل خليفة وكياًل لوزارة العمل

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

رقم  مر�صوم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم، 

)39( ل�صنة 2022 بتعيني وكيل لوزارة 

العمل، جاء فيه:

ال�صيخ  �صمو  ُيعنينَّ  االأوىل:  املادة 

خليفة  اآل  حممد  بن  �صلمان  بن  خليفة 

وكيالً لوزارة العمل.

املادة الثانية: على وزير العمل تنفيذ 

اأحكام هذا املر�صوم، وُيعمل به من تاريخ 

�صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.
�سمو ال�سيخ خليفة بن �سلمان

وزير �شوؤون الدفاع 

ي�شتقبل �شفرية اجلمهورية الرتكية

ا�صتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�صن 

النعيمي وزير �صوؤون الدفاع، اإي�صن ت�صاكيل 

لدى  املعتمدة  الرتكية  اجلمهورية  �صفرية 

االأحد  اأم�س  �صباح  وذلك  البحرين،  مملكة 

املوافق 24 يوليو 2022.

�صفرية  الدفاع   �صوؤون  وزير  ورّحب 

مملكة  لدى  املعتمدة  الرتكية  اجلمهورية 

العالقات  ا�صتعرا�س  مت  كما  البحرين، 

ت�صهد  التي  ال�صديقني  البلدين  بني  القائمة 

خمتلف  يف  وتقدًما  تطوًرا  الدوام  على 

املجاالت.

ال�صيخ  الركن  اللواء  اللقاء  ح�صر 

التخطيط  اآل خليفة مدير  بن خالد  �صلمان 

طيار  الركن  واللواء  والتقنية،  والتنظيم 

مدير  خليفة  اآل  �صلمان  بن  حممد  ال�صيخ 

التعاون الع�صكري.

الوزارة،  اأم�س مبقر  الزياين وزير اخلارجية،  را�صد  الدكتور عبداللطيف بن  ا�صتقبل 

الدكتور حممد بن علي بن عبداهلل البلو�صي القائم باأعمال �صفارة �صلطنة ُعمان لدى مملكة 

البحرين.

البلدين  بني  واملتميزة  الوطيدة  التاريخية  العالقات  ا�صتعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

ال�صقيقني، و�صبل تعزيزها يف خمتلف املجاالت مبا يحقق امل�صالح االأخوية امل�صرتكة، هذا 

اإىل جانب بحث عدد من الق�صايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�صرتك.

التعاون  جمل�س  �صوؤون  قطاع  رئي�س  العيد  حممد  عبدالعزيز  ال�صفري  اللقاء  ح�صر 

بوزارة اخلارجية.

الزياين يبحث �ُشبل تعزيز 

العالقات مع القائم باأعمال �شفارة ُعمان
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رئي�س الأوقاف اجلعفرية

خالل زيارة مركز املحرق للرعاية االجتماعية.. وزير التنمية االجتماعية:

اهتمام بفئة كبار املواطنني وتعزيز اخلدمات املقّدمة لهم

مب�ساركة ممثلي اجلهات الر�سمية واملاآمت

 االأوقاف اجلعفرية تنّظم اللقاء ال�سنوي ملو�سم عا�سوراء

اأفريقّيان ي�ساّلن حركة بحريني وي�سرقان 50 ديناًرا منه

امل�آمت  روؤ�س�ء  اجلعفرية  االأوق�ف  اإدارة  دعت 

واحل�سيني�ت حل�سور اللق�ء ال�سنوي للم�آمت واملواكب 

احل�سينية يف حم�فظ�ت مملكة البحرين الذي �سيعقد 

م�س�ء يوم الثالث�ء املقبل املوافق )26 يوليو 2022( 

مب�س�ركة  عذاري،  متنزه  يف  نيو�سيزون  ق�عة  يف 

وكل  احل�سينية  وامل�آمت  الر�سمية  اجله�ت  ممثلي 

حمرم  مبو�سم  اخل��سة  التنظيمية  ب�الأمور  املعنيني 

للع�م 1444هـ.

االأوق�ف اجلعفرية  ال�سدد، ثّمن رئي�س  ويف هذا 

يو�سف بن �س�لح ال�س�لح التوجيه�ت الدائمة حل�سرة 

�س�حب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ع�هل 

البالد املعظم حفظه اهلل ورع�ه، و�س�حب ال�سمو امللكي 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلم�ن  االأمري 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، ب�الهتم�م برع�ية ال�سع�ئر 

الدينية، ال �سيم� مو�سم ع��سوراء، وخري دليل م� تقدمه 

اأجهزة الدولة وموؤ�س�س�ته� من دعم ال حمدود الإحي�ء 

هذه املن��سبة �سنوي�ً على النحو االأف�سل.

على  اجلعفرية  االأوق�ف  اإدارة  حر�س  واأكد 

مب��سر من خالل  ب�سكل  امل�آمت  التوا�سل مع م�سوؤويل 

اللق�ءات لال�ستم�ع عن كثب اإىل تطلع�تهم واحتي�ج�تهم 

لتقدمي  وم�س�ريعه�  االإدارة  خطط  على  واطالعهم 

اأف�سل اخلدم�ت.

علي طريف:

دين�ًرا   50 منه  و�سرق�  بحريني  حركة  �سّل  من  اأفريقي�ن  متّكن 

بحرينًي� ك�ن قد �سحبه� حينه� من ال�سراف االآيل، وذلك ب�إ�سه�ر م�سد�س 

على  خوًف�  املبلغ  ت�سليم  اإىل  البحريني  دفع  م�  و�سكني،  حقيقي  غري 

�سالمته، ثم فّر املتهم�ن من مك�ن الواقعة.

اأفريقيني  مبح�كمة  االأوىل  اجلن�ئية  الكربى  املحكمة  �سرعت  وقد 

بتهمة �سرقة بحريني يبلغ من العمر 38 �سنة عن طريق االإكراه.

يف  والرد،  لالطالع  موعًدا   2022 اأغ�سط�س   1 املحكمة  وحّددت 

الوقت الذي بّرر املتهم�ن �سحة الواقعة بحجة اأنهم� ك�ن� يف ح�لة �سكر. 

ووّجهت الني�بة الع�مة للمتهمني اللذين يبلغ�ن من العمر 21 �سنة 

اأنهم� يف 22 يونيو 2022، �سرق� املب�لغ النقدية اململوكة للمجني عليه 

بطريق االإكراه الواقع عليه، ب�أن ق�م املتهم االأول ب�إ�سه�ر �سكني واملتهم 

الث�ين اأ�سهر م�سد�ًس� غري حقيقي يف مواجهة املجني عليه، ومتكن� بتلك 

الو�سيلة من تعطيل مق�ومته واال�ستيالء على امل�سروق�ت والفرار به�.

و�سهد املجني عليه الذي يبلغ من العمر 38 �سنة ب�أنه بيوم الواقعة، 

بحوايل ال�س�عة 8:25 م�س�ًء، يف اأثن�ء م� ك�ن موجوًدا ب�ل�سراف االآيل 

ب�إ�سه�ر �سكني يف  االأول  املتهم  املتهم�ن، وق�م  مبنطقة �سند، دخل عليه 

وجهه، وق�م املتهم الث�ين ب�إ�سه�ر م�سد�س وال يعلم اإذا م� ك�ن امل�سد�س 

حقيقًي� اأم ال.

اأ�س�مة بن اأحمد خلف الع�سفور وزير  اأكد 

البحرين  مملكة  حر�س  االجتم�عية  التنمية 

الرع�ية  وو�س�ئل  اخلدم�ت  اأف�سل  توفري  على 

لكب�ر املواطنني مب� يكفل لهم احلي�ة الكرمية، 

تويل  االجتم�عية  التنمية  وزارة  اأن  مبيًن� 

اهتم�م خ��س بفئة امل�سنني وتعمل على تعزيز 

جودة حي�تهم عرب خمتلف اخلدم�ت وامل�س�ريع 

لبنود  تنفيًذا  وذلك  الفئة؛  لهذه  تقّدمه�  التي 

اال�سرتاتيجية الوطنية لكب�ر ال�سن. 

ملركز  التفقدية  زي�رته  خالل  ذلك  ج�ء 

من  عدد  برفقة  االجتم�عية  للرع�ية  املحرق 

اإذ  املركز،  على  والق�ئمني  الوزارة  م�سوؤويل 

ي�سم املركز كذلك منت�سبي مركز بنك البحرين 

الوزير على خمتلف  الوطني للم�سنني، واطلع 

اأوجه الرع�ية االجتم�عية وال�سحية والنف�سية 

لكب�ر  تقدم  التي  والرتفيهية  واملعي�سية 

وم�سنة،  م�سًن�   )39( عددهم  الب�لغ  املواطنني 

واخلدم�ت  االيواء  اأنواع  اإىل  الإيج�ز  وا�ستمع 

التي يقدمه� املركز، ومنه� االأجهزة التعوي�سية 

والعالج الطبيعي، مب� ي�س�هم يف تعزيز قدرات 

امل�سن وتن�سيط دوره االجتم�عي.

ب�لربامج  الزي�رة  خالل  الوزير  واأ�س�د 

الكوادر  تقدمه�  التي  الت�أهيلية  واخلدم�ت 

البحرينية املوؤهلة وفق نهج الرع�ية ال�سحية 

اأهمية  ال�سي�ق  هذا  يف  موؤكًدا  واالجتم�عية، 

لتقدمي  اخلدم�ت  كل  وتطوير  ا�ستدامة  �سم�ن 

ج�نب  اإىل  املواطنني،  لكب�ر  الالئقة  الرع�ية 

لتعزيز  االجتم�عية  امل�سوؤولية  ثق�فة  غر�س 

�سرائح  ملختلف  تقدم  التي  التنموية  اخلدم�ت 

املجتمع، م�سرًيا اإىل مدى ت�أثريه� االإيج�بي يف 

العمل  قيم  الوطنية عرب جت�سيد  اجلهود  دعم 

التطوعي لدعم امل�س�ريع واملب�درات االإن�س�نية 

واالجتم�عية.

انطالق ور�سة عمل »اخلدمات االجتماعية« �سمن توجيهات ويل العهد رئي�س الوزراء 

حتديد االآليات واالأولويات التي �ست�سّكل التطلعات امل�ستقبلية للعمل احلكومي

تنفيًذا لتوجيه�ت �س�حب ال�سمو امللكي االأمري �سلم�ن 

الوزراء له  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  بن حمد 

ب�لبدء يف ور�س عمل من اأجل حتديد االآلي�ت واالأولوي�ت 

احلكومي،  للعمل  امل�ستقبلية  التطلع�ت  �ست�سكل  التي 

اأم�س ور�سة عمل املحور الث�لث »عمل اخلدم�ت  انطلقت 

االجتم�عية« برئ��سة جميل بن حممد علي حميدان وزير 

الوكالء  من  وعدد  الوزراء،  من  عدد  ومب�س�ركة  العمل، 

ب�ملنظومة  املعنيني  واملديرين  امل�س�عدين  والوكالء 

االجتم�عية يف احلكومة.

حميدان  علي  حممد  بن  جميل  اأكد  املن��سبة،  وبهذه 

وزير العمل رئي�س ور�سة حمور »اخلدم�ت االجتم�عية« 

جميع  توفري  على  امل�ستمر  البحرين  مملكة  حر�س 

طموح�تهم  يلبي  ومب�  املواطنني،  واحتي�ج�ت  متطلب�ت 

يف حي�ة كرمية ويف مقدمته� توفري اخلدم�ت االجتم�عية 

العمل احلكومي يف  املن��سبة، وذلك مب� يعزز خمرج�ت 

�س�حب  ح�سرة  بقي�دة  ال�س�ملة  التنموية  امل�سرية  ظل 

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

ومت�بعة �س�حب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء.

االأ�س��سية  الركيزة  هو  املواطن  اأن  حميدان  واأ�س�ف 

وت�أمني  املعط�ء،  الوطن  هذا  يف  والبن�ء  التنمية  لعملية 

مملكة  حكومة  حتر�س  الذي  االأول  الهدف  هو  راحته 

البحرين على حتقيقه دائًم�.

االجتم�عية  اخلدم�ت  عمل  حمور  »ي�سعى  وق�ل:   

املب�درات  التقدم والنم�ء من خالل  املزيد من  اإىل حتقيق 

اأف�سل  لتوفري  واله�دفة  الطموحة  التنموية  وامل�س�ريع 

مقوم�ت احلي�ة الكرمية للمواطنني، ولتحقيق هذا الهدف 

االأ�س�س  و�سع  البحرين  بفريق  ك�أع�س�ء  علين�  يتعني 

يف  ت�سهم  وم�سروع�ت  برامج  لتنفيذ  الكفيلة  واالآلي�ت 

تعزيز امل�ستوى املعي�سي للمواطن والذي ينعك�س اإيج�ًب� 

 � اأي�سً واجبن�  ومن  االجتم�عي،  واالأمن  اال�ستقرار  على 

ابتك�ر االأفك�ر واخلطط الرامية اإىل االإ�سراع يف تعزيز حي�ة 

املواطنني، م�ستفيدين من االإمك�ن�ت املتوافرة والتي ت�سهم 

وكف�ءته�،  احلكومية  اخلدم�ت  جودة  م�ستوى  رفع  يف 

وتكري�س مب�دئ اال�ستدامة والعدالة والتن�ف�سية ك�أعمدة 

رئي�سة يف م�س�ر العمل احلكومي«.

واأ�س�ف اأن هذه الور�سة تعقد بعد االجتم�ع التن�سيقي 

االجتم�عية، والذي مت من خالله  لور�سة عمل اخلدم�ت 

حتديد املب�درات واالأولوي�ت املتعلقة بهذا املحور للمرحلة 

والتي  الوزارية  اللجنة  اإىل  املرئي�ت  رفع  اإذ مت  الق�دمة، 

اعتمدته�، و�سيتم فيم� بعد عر�س خمرج�ت هذه الور�سة 

يف ور�سة عمل التطلع�ت امل�ستقبلية برئ��سة ال�سيخ خ�لد 

الوزراء وزير  رئي�س جمل�س  ن�ئب  اآل خليفة  بن عبداهلل 

البنية التحتية.

منعطًف�  ُت�سكل  الور�سة  هذه  ب�أن  حميدان  وت�بع 

مب�  وتطويره�  االجتم�عية  اخلدم�ت  تعزيز  نحو  مهًم� 

يتن��سب ومتطلب�ت املرحلة، م�سرًيا اإىل اأنه مت ا�ستخال�س 

ملحور  وم�سروع  مب�درة   30 تندرج حتته�  �سي��س�ت   7

لو�سع  الركيزة  هي  لتكون  االجتم�عية،  اخلدم�ت  عمل 

االرتق�ء  ك�لت�يل:  وهي  الق�دمة،  والت�سورات  التطلع�ت 

التعليمية  املنظومة  فع�لية  ورفع  والتدريب  ب�لتعليم 

وت�سجيع البحث العلمي، وتطوير حلول اإ�سك�نية مبتكرة 

اخلدم�ت  جودة  وتعزيز  املواطنني،  احتي�ج�ت  تلبي 

ال�سحية، وخلق فر�س عمل واعدة وجعل املواطن اخلي�ر 

الري��سة  ودعم  ال�سب�ب  العمل، ومتكني  �سوق  االأول يف 

واالبتك�ر، وتطوير وا�ستدامة اخلدم�ت و�سم�ن جودته� 

دور  وتعزيز  اخل��س،  القط�ع  مع  ال�سراكة  وتعزيز 

االإعالم يف تكوين الثق�فة الع�مة.

اجلدير ب�لذكر ُتعد ور�سة عمل حمور عمل، اخلدم�ت 

امل�ستقبلية  للتطلع�ت  اخلم�س  الور�س  ث�لث  االجتم�عية 

للعمل احلكومي، والتي تنق�سم على خم�سة حم�ور وهي 

حمور البنية التحتية والبيئة، املحور الت�سريعي، حمور 

واالقت�س�دي،  امل�يل  املحور  االجتم�عية،  اخلدم�ت  عمل 

وحمور االأداء احلكومي والتحول الرقمي.

حممد مبارك بن اأحمدوزير العمل

يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإىل الزميل

�سيد اأحمد ر�سا

جـــده

لوفاة املغفور له باإذن اهلل تعـــاىل

�صائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته

وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم اأهله وذويه ال�صرب وال�صلوان

بعد 30 عاًما يف املحاماة وال�سحافة

املحامي اأحمد عراد يف ذّمة الـله

علي طريف:

املح�مي  تع�ىل  اهلل  رحمة  اإىل  انتقل 

اأحمد علي عراد عن عمر ين�هز 71 ع�ًم�، 

تركي�  جمهورية  يف  االأحد  اأم�س  �سب�ح 

رحلة  �سفره يف  اأثن�ء  يف  يلوا،  مبنطقة 

�سي�حية.

اأم�س  اأجرى �سب�ح  قد  الفقيد  وك�ن 

النت�ئج  وك�نت  طبية  فحو�س�ت  االأول 

طبيعية، اإال اأنه اأم�س انتقل اإىل رحمة اهلل.

من  العديد  يف  املرحوم  وعمل 

الأكرث  املح�م�ة  مهنة  بينه�  من  االأعم�ل، 

من 30 �سنة.

كم� عمل املرحوم يف �سحيفة »االأي�م« 

املعنية  ال�سفحة  راأ�س  اإذ  �سنوات،  عّدة 

بق�س�ي� واإ�سه�م�ت القّراء »ملتقى«.

واملرحوم والد كل من عي�سى وعلي 

ح�سن  من  كل  واأخو  وحممد،  و�س�لح 

واملرحوم حممد واإبراهيم وع�دل.

اإىل  التع�زي  ب�أحر  »االأي�م«  وتتقدم 

اأحمد عراد، رحمه  ع�ئلة الفقيد املح�مي 

اهلل واأ�سكنه ف�سيح جن�ته، واألهم جميع 

ذويه وحمبيه ال�سرب وال�سلوان.

املحامي اأحمد علي عراد

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12161/pdf/INAF_20220725005709589.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/local/971353/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/971373/News.html


P  12

Link

P  9

Link

Link

P  9

Link

09فعاليات www.alayam.com12161 االثنني 26 ذو احلجة 1443 ـ العدد

Monday 25th July 2022 - No. 12161 باإ�شراف: عبدعلي قربان  Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

عائلتا جعفر حبيب وابراهيم العم يحتفالن بزفاف جنليهما ح�شن وح�شني 

رئي�س جمل�س »البا« يقوم بزيارة للم�شبك الرابع

جمل�س  رئي�س  ــام  ق

اأملنيوم  �شركة  اإدارة 

)البا(  �س.م.ب.  البحرين 

�شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ 

بن دعيج اآل خليفة بزيارة 

مبقر   4 للم�شبك  ميدانية 

ال�شركة يف ع�شكر.

جمل�س  رئي�س  ورافق 

الزيارة  االإدارة خالل هذه 

التنفيذي  الرئي�س  من  كل 

البقايل،  علي  البا  ل�شركة 

للم�شبك  االإداري  واملدير 

وعدد  اأحمد،  عبدالر�شول 

ــار املــ�ــشــوؤولــني  ــب ــن ك م

التقى  حيث  بال�شركة، 

االإنتاجية  املواقع  بعمال 

لهم  ــكــر  الــ�ــش ــدمي  ــق ــت ل

اإر�ــشــاء  يف  مل�شاهمتهم 

الأداء  ــدة  ــدي ج مــعــايــر 

ال�شركة  يف  الــ�ــشــالمــة 

 28 مــن  اأكــر  وحتقيق 

اآمنة  عمل  �شاعة  مليون 

م�شيعة  اإ�شابة  اأي  دون 

للوقت. 

الــ�ــشــدد،  هـــذا  ويف 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  علق 

البحرين  اأملنيوم  �شركة 

ال�شيخ  )البا(  ــس.م.ب.  �

دعيج بن �شلمان بن دعيج 

اآل خليفة، قائالً: 

»امل�شبك 4 ميثل اأحدث 

االأملنيوم  �شب  من�شاآت 

اإن�شاوؤه  مت  وقــد  لدينا، 

التقنيات  الأحــدث  وفًقا 

العمليات  يف  امل�شتخدمة 

زيــادة  بهدف  االإنتاجية 

امل�شافة  القيمة  منتجات 

الإنهاء  ون�شعى  بال�شركة. 

بتحقيق  ــاري  اجل العام 

 %72 عن  تقل  ال  ن�شبة 

منتجات  مبيعات  ــن  م

لنتجاوز  امل�شافة؛  القيمة 

نف�س  من  مبيعاتنا  بذلك 

 2021 للعام  املنتجات 

ن�شبته  ما  بلغت  والتي 

مبيعات  اإجمايل  من   %63

ال�شركة.

اأن  ــا  ــشً ــ� اأي واأود 

ـــذه الــفــر�ــس  ــم ه ــن ــت اأغ

وعمال  موظفينا  ل�شكر 

امل�شبك  دائرة  يف  املقاولني 

ـــداف  االأه لتحقيقهم   4

لل�شركة  ــة  ــي ــاج ــت االإن

مببداأ»ال�شالمة  والتزامهم 

اأوالً ودائًما« اأثناء ممار�شة 

الوظيفية.« مهامهم 

جامعة البحرين الطبية تقدم منظوًرا بحرينًيا 

وعاملًيا حول التطور التاريخي للطب والتمري�س
حتت رعاية الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة، رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة، نظمت الكلية امللكية 

للجراحني يف اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية على مدار 

العام الدرا�شي �شل�شلة من الندوات )ويبنار( ت�شمنت 12 

ندوة ا�شتعر�شت خاللها املنظور البحريني والعاملي حول 

املراحل الرئي�شية للتطورالتاريخي للطب.

العتوم،  �شمر  الربوفي�شور  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 

العرفان  بخال�س  »نتقدم  الطبية:  البحرين  رئي�س جامعة 

والتقدير للفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

لنا.  الكرمية  رعايته  على  لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

البحرين  جامعة  تعليمنا يف  واأ�شاليب  مناهجنا  بنينا  لقد 

على  نحر�س  اننا  كما  املر�شى،  رعاية  مبداأ  على  الطبية 

تزويد خريجينا باملهارات ال�شخ�شية واملهنية الالزمة مع 

وكفاءة  املجتمع  و�شحة  ال�شريرية  الكفاءة  على  الرتكيز 

لطالبنا  الندوات  من  ال�شل�شلة  هذه  عر�شت  وقد  البحوث. 

الطب  ملهنة  التاريخي  التطور  حول  نظر خمتلفة  وجهات 

يف  اأنف�شهم  تطوير  على  �شجعتهم  وبالتايل  والتمري�س، 

جلميع  اجلزيل  ب�شكري  واأتوجه  ال�شحية.  الرعاية  جمال 

وخالل  الندوات«.  هذه  اإجناح  يف  �شاهموا  الذين  املقدمني 

الندوات، اأ�شادت كلية التمري�س والقبالة مب�شاهمة اململكة 

يف تطوير م�شرة التمري�س. 

وطرحت كلية الطب منظوراً عاملياً لتطور م�شرة الطب 

موا�شيع  تناولت  خم�ش�شة  ندوات  �شت  عقد  خالل  من 

املعدية  االأمرا�س  وتاريخ  امل�شري  »الطب  وهي:  خمتلفة 

ق�شم  واأ�شتاذ  رئي�س  فلود،  جون  للربوفي�شور  ونتائجها« 

الطب يف جامعة البحرين الطبية، و»�شوء ال�شلوك البحثي« 

اأخالقيات  يف  حما�شرة  غوف،  ماري  فيونواال  للدكتور 

و»املر�س  الطبية،  البحرين  جامعة  يف  ال�شحية  الرعاية 

م�شاعد  اأ�شتاذ  وال�س،  توما�س  للربوفي�شور  القرار«  واتخاذ 

يف  و»الكولرا  الطبية،  البحرين  جامعة  يف  اجلراحة  يف 

دبلن« للربوفي�شور غابرييل فوك�س، ا�شت�شاري طب االأطفال 

و»اكت�شاف  اجلامعي،  حمد  امللك  جامعة  م�شت�شفى  يف 

م�شاعد  اأ�شتاذ  الدين،  علم  ناجي  للربوفي�شور  االأن�شولني« 

�شريري يف الطب يف جامعة البحرين الطبية.

الربوفي�سور �سمري العتوم

الربوفي�سور توما�س

الربوفي�سور جابريل فوك�س

الربوفي�سور ناجي علم الدين

ال�سيخ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة

الدكتورة فيانوال

�شوليدرتي البحرين تطلق برناجمها

 التدريبي ال�شيفي ال�شنوي »متّيز«

خبري ا�شت�شاري يف جراحة عظام

 الأطفال يزور م�شت�شفى رويال البحرين

اإحدى  البحرين،  �شوليدرتي  اأعلنت 

مملكة  يف  التاأمني  �شركات  كربيات 

التابعة  ال�شركات  واإحدى  البحرين 

عن  القاب�شة،  �شوليدرتي  ملجموعة 

انطالق برنامج التدريب ال�شيفي »متيز« 

ياأتي  العام، والذي  لهذا  لطلبة اجلامعة 

ل�شقل  املجتمعية  م�شوؤوليتها  من  كجزء 

م�شرتهم  ودعم  الطلبة  مهارات  وتنمية 

املهنية. 

كما ي�شلط الربنامج التدريبي ال�شوء 

اأهمية  من  له  وما  التاأمني  قطاع  على 

�شقل  يتم  حيث  البحريني،  ال�شوق  يف 

مثل:  والقيادية  التقنية  الطلبة  مهارات 

والتفكر  الواحد،  الفريق  بروح  العمل 

النقدي، وتطوير الذات، واإدارة الوقت.

ويف هذا ال�شياق، علق حممد عواجي، 

الدعم  لوحدة  العام  املدير  م�شاعد 

البحرين  �شوليدرتي  ب�شركة  املوؤ�ش�شي 

قائالً: »ياأتي برنامج التدريب متّيز الذي 

يقام يف فرتة ال�شيف على مدار الع�شرة 

وجهود  م�شاعي  �شمن  املا�شية،  اأعوام 

امل�شتقبل  �شباب  لدعم  امل�شتمرة  ال�شركة 

يف مملكة البحرين، ليوؤكد التزامنا التام 

بتنمية مواهب الطلبة وتعزيز مهاراتهم 

و�شمان جناحهم املهني م�شتقبالً«. 

واأ�شاف قائالً: »يهدف برنامج متيز 

اإىل خلق جيل ا�شتباقي قادر على اإحداث 

وامل�شاهمة  املجتمع  يف  اإيجابي  تاأثر 

واالرتقاء  الوطني  االقت�شاد  تعزيز  يف 

مبملكة البحرين«.

 اأعلن م�شت�شفى رويال البحرين عن 

زيارة الدكتور اأتول بها�شكار، احلا�شل 

يف  امللكية  اجلراحني  كلية  زمالة  على 

اجلراحة،  وماج�شتر يف  العظام،  طب 

يف  االأطفال  عظام  جراحي  اأبرز  واأحد 

اإىل   25 تاريخ  من  للم�شت�شفى  الهند، 

27 يوليو 2022.

بها�شكار  الدكتور  و�شيكون   هذا 

 27 على  تزيد  بخربة  يتمتع  الذي 

باالإ�شافة  لال�شت�شارة،  موجوًدا  عاًما 

االآتية:  احلاالت  وعالج  ت�شخي�س  اإىل 

واخللع  القدم  وت�شوه  اخللقي  الت�شوه 

وتقو�س  والعرج  الورك  مف�شل  يف 

والك�شور  املتال�شقة  والركبة  ال�شاقني 

االأطفال  عند  العظام  والتهابات 

العظام  ه�شا�شة  اأمرا�س  اإىل  باالإ�شافة 

وق�شر القامة.

على  بها�شكار  الدكتور   وح�شل 

وبكالوريو�س  الطب  يف  بكالوريو�س 

يف اجلراحة يف عام 1991 من جامعة 

على  ح�شل  وكذلك  الهند،  يف  بومباي 

من  العظام  جراحة  يف  املاج�شتر 

نف�س اجلامعة يف عام 1994. و�شعى 

اأعلى  على  للح�شول  بها�شكار  الدكتور 

م�شتويات التدريب يف اجلراحة، وكان 

له ذلك يف اململكة املتحدة، حيث ح�شل 

من  امللكية  اجلراحني  كلية  زمالة  على 

غال�شكو يف العام 1997.

حممد عواجي

د. بها�سكار
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عائلتا جعفر حبيب وابراهيم العم يحتفالن بزفاف جنليهما ح�شن وح�شني 

رئي�س جمل�س »البا« يقوم بزيارة للم�شبك الرابع

جمل�س  رئي�س  ــام  ق

اأملنيوم  �شركة  اإدارة 

)البا(  �س.م.ب.  البحرين 

�شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ 

بن دعيج اآل خليفة بزيارة 

مبقر   4 للم�شبك  ميدانية 

ال�شركة يف ع�شكر.

جمل�س  رئي�س  ورافق 

الزيارة  االإدارة خالل هذه 

التنفيذي  الرئي�س  من  كل 

البقايل،  علي  البا  ل�شركة 

للم�شبك  االإداري  واملدير 

وعدد  اأحمد،  عبدالر�شول 

ــار املــ�ــشــوؤولــني  ــب ــن ك م

التقى  حيث  بال�شركة، 

االإنتاجية  املواقع  بعمال 

لهم  ــكــر  الــ�ــش ــدمي  ــق ــت ل

اإر�ــشــاء  يف  مل�شاهمتهم 

الأداء  ــدة  ــدي ج مــعــايــر 

ال�شركة  يف  الــ�ــشــالمــة 

 28 مــن  اأكــر  وحتقيق 

اآمنة  عمل  �شاعة  مليون 

م�شيعة  اإ�شابة  اأي  دون 

للوقت. 

الــ�ــشــدد،  هـــذا  ويف 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  علق 

البحرين  اأملنيوم  �شركة 

ال�شيخ  )البا(  ــس.م.ب.  �

دعيج بن �شلمان بن دعيج 

اآل خليفة، قائالً: 

»امل�شبك 4 ميثل اأحدث 

االأملنيوم  �شب  من�شاآت 

اإن�شاوؤه  مت  وقــد  لدينا، 

التقنيات  الأحــدث  وفًقا 

العمليات  يف  امل�شتخدمة 

زيــادة  بهدف  االإنتاجية 

امل�شافة  القيمة  منتجات 

الإنهاء  ون�شعى  بال�شركة. 

بتحقيق  ــاري  اجل العام 

 %72 عن  تقل  ال  ن�شبة 

منتجات  مبيعات  ــن  م

لنتجاوز  امل�شافة؛  القيمة 

نف�س  من  مبيعاتنا  بذلك 

 2021 للعام  املنتجات 

ن�شبته  ما  بلغت  والتي 

مبيعات  اإجمايل  من   %63

ال�شركة.

اأن  ــا  ــشً ــ� اأي واأود 

ـــذه الــفــر�ــس  ــم ه ــن ــت اأغ

وعمال  موظفينا  ل�شكر 

امل�شبك  دائرة  يف  املقاولني 

ـــداف  االأه لتحقيقهم   4

لل�شركة  ــة  ــي ــاج ــت االإن

مببداأ»ال�شالمة  والتزامهم 

اأوالً ودائًما« اأثناء ممار�شة 

الوظيفية.« مهامهم 

جامعة البحرين الطبية تقدم منظوًرا بحرينًيا 

وعاملًيا حول التطور التاريخي للطب والتمري�س
حتت رعاية الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل 

خليفة، رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة، نظمت الكلية امللكية 

للجراحني يف اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية على مدار 

العام الدرا�شي �شل�شلة من الندوات )ويبنار( ت�شمنت 12 

ندوة ا�شتعر�شت خاللها املنظور البحريني والعاملي حول 

املراحل الرئي�شية للتطورالتاريخي للطب.

العتوم،  �شمر  الربوفي�شور  قال  ال�شياق،  هذا  ويف 

العرفان  بخال�س  »نتقدم  الطبية:  البحرين  رئي�س جامعة 

والتقدير للفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

لنا.  الكرمية  رعايته  على  لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

البحرين  جامعة  تعليمنا يف  واأ�شاليب  مناهجنا  بنينا  لقد 

على  نحر�س  اننا  كما  املر�شى،  رعاية  مبداأ  على  الطبية 

تزويد خريجينا باملهارات ال�شخ�شية واملهنية الالزمة مع 

وكفاءة  املجتمع  و�شحة  ال�شريرية  الكفاءة  على  الرتكيز 

لطالبنا  الندوات  من  ال�شل�شلة  هذه  عر�شت  وقد  البحوث. 

الطب  ملهنة  التاريخي  التطور  حول  نظر خمتلفة  وجهات 

يف  اأنف�شهم  تطوير  على  �شجعتهم  وبالتايل  والتمري�س، 

جلميع  اجلزيل  ب�شكري  واأتوجه  ال�شحية.  الرعاية  جمال 

وخالل  الندوات«.  هذه  اإجناح  يف  �شاهموا  الذين  املقدمني 

الندوات، اأ�شادت كلية التمري�س والقبالة مب�شاهمة اململكة 

يف تطوير م�شرة التمري�س. 

وطرحت كلية الطب منظوراً عاملياً لتطور م�شرة الطب 

موا�شيع  تناولت  خم�ش�شة  ندوات  �شت  عقد  خالل  من 

املعدية  االأمرا�س  وتاريخ  امل�شري  »الطب  وهي:  خمتلفة 

ق�شم  واأ�شتاذ  رئي�س  فلود،  جون  للربوفي�شور  ونتائجها« 

الطب يف جامعة البحرين الطبية، و»�شوء ال�شلوك البحثي« 

اأخالقيات  يف  حما�شرة  غوف،  ماري  فيونواال  للدكتور 

و»املر�س  الطبية،  البحرين  جامعة  يف  ال�شحية  الرعاية 

م�شاعد  اأ�شتاذ  وال�س،  توما�س  للربوفي�شور  القرار«  واتخاذ 

يف  و»الكولرا  الطبية،  البحرين  جامعة  يف  اجلراحة  يف 

دبلن« للربوفي�شور غابرييل فوك�س، ا�شت�شاري طب االأطفال 

و»اكت�شاف  اجلامعي،  حمد  امللك  جامعة  م�شت�شفى  يف 

م�شاعد  اأ�شتاذ  الدين،  علم  ناجي  للربوفي�شور  االأن�شولني« 

�شريري يف الطب يف جامعة البحرين الطبية.

الربوفي�سور �سمري العتوم

الربوفي�سور توما�س

الربوفي�سور جابريل فوك�س

الربوفي�سور ناجي علم الدين

ال�سيخ حممد بن عبد اهلل اآل خليفة

الدكتورة فيانوال

�شوليدرتي البحرين تطلق برناجمها

 التدريبي ال�شيفي ال�شنوي »متّيز«

خبري ا�شت�شاري يف جراحة عظام

 الأطفال يزور م�شت�شفى رويال البحرين

اإحدى  البحرين،  �شوليدرتي  اأعلنت 

مملكة  يف  التاأمني  �شركات  كربيات 

التابعة  ال�شركات  واإحدى  البحرين 

عن  القاب�شة،  �شوليدرتي  ملجموعة 

انطالق برنامج التدريب ال�شيفي »متيز« 

ياأتي  العام، والذي  لهذا  لطلبة اجلامعة 

ل�شقل  املجتمعية  م�شوؤوليتها  من  كجزء 

م�شرتهم  ودعم  الطلبة  مهارات  وتنمية 

املهنية. 

كما ي�شلط الربنامج التدريبي ال�شوء 

اأهمية  من  له  وما  التاأمني  قطاع  على 

�شقل  يتم  حيث  البحريني،  ال�شوق  يف 

مثل:  والقيادية  التقنية  الطلبة  مهارات 

والتفكر  الواحد،  الفريق  بروح  العمل 

النقدي، وتطوير الذات، واإدارة الوقت.

ويف هذا ال�شياق، علق حممد عواجي، 

الدعم  لوحدة  العام  املدير  م�شاعد 

البحرين  �شوليدرتي  ب�شركة  املوؤ�ش�شي 

قائالً: »ياأتي برنامج التدريب متّيز الذي 

يقام يف فرتة ال�شيف على مدار الع�شرة 

وجهود  م�شاعي  �شمن  املا�شية،  اأعوام 

امل�شتقبل  �شباب  لدعم  امل�شتمرة  ال�شركة 

يف مملكة البحرين، ليوؤكد التزامنا التام 

بتنمية مواهب الطلبة وتعزيز مهاراتهم 

و�شمان جناحهم املهني م�شتقبالً«. 

واأ�شاف قائالً: »يهدف برنامج متيز 

اإىل خلق جيل ا�شتباقي قادر على اإحداث 

وامل�شاهمة  املجتمع  يف  اإيجابي  تاأثر 

واالرتقاء  الوطني  االقت�شاد  تعزيز  يف 

مبملكة البحرين«.

 اأعلن م�شت�شفى رويال البحرين عن 

زيارة الدكتور اأتول بها�شكار، احلا�شل 

يف  امللكية  اجلراحني  كلية  زمالة  على 

اجلراحة،  وماج�شتر يف  العظام،  طب 

يف  االأطفال  عظام  جراحي  اأبرز  واأحد 

اإىل   25 تاريخ  من  للم�شت�شفى  الهند، 

27 يوليو 2022.

بها�شكار  الدكتور  و�شيكون   هذا 

 27 على  تزيد  بخربة  يتمتع  الذي 

باالإ�شافة  لال�شت�شارة،  موجوًدا  عاًما 

االآتية:  احلاالت  وعالج  ت�شخي�س  اإىل 

واخللع  القدم  وت�شوه  اخللقي  الت�شوه 

وتقو�س  والعرج  الورك  مف�شل  يف 

والك�شور  املتال�شقة  والركبة  ال�شاقني 

االأطفال  عند  العظام  والتهابات 

العظام  ه�شا�شة  اأمرا�س  اإىل  باالإ�شافة 

وق�شر القامة.

على  بها�شكار  الدكتور   وح�شل 

وبكالوريو�س  الطب  يف  بكالوريو�س 

يف اجلراحة يف عام 1991 من جامعة 

على  ح�شل  وكذلك  الهند،  يف  بومباي 

من  العظام  جراحة  يف  املاج�شتر 

نف�س اجلامعة يف عام 1994. و�شعى 

اأعلى  على  للح�شول  بها�شكار  الدكتور 

م�شتويات التدريب يف اجلراحة، وكان 

له ذلك يف اململكة املتحدة، حيث ح�شل 

من  امللكية  اجلراحني  كلية  زمالة  على 

غال�شكو يف العام 1997.

حممد عواجي

د. بها�سكار
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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�لعاهل �لأردين �مللك عبد�لـله �لثاين:

�لأردن مل ولن يكون يوًما �إل مع حلف �أمته �لعربية وم�ضاحلها وق�ضاياها

متام اأبو�صايف:

عبداهلل  امللك  االأردين  العاهل  اأكد 

الثاين اأن االأردن مل ولن يكون يوًما اأبًدا 

اأمته العربية وم�صاحلها  اإال مع حلف 

االأردن  وق�صاياها، م�صدًدا على موقف 

الثابت من الق�صية الفل�صطينية والتي 

اأ�صا�س ال�صراع ومفتاح ال�صالم  ت�صكل 

ال�صامل والدائم يف املنطقة.

وقال جاللة امللك عبداهلل الثاين يف 

حوار مطول مع جريدة الراأي االأردنية 

تريد  العربية  الدول  وكل  االأردن  اإن 

على  مبنية  اإيران  مع  طيبة  عالقات 

اجلوار،  وح�صن  املتبادل  االحرتام 

التدخل  وعدم  الدول،  �صيادة  واحرتام 

تعمل  اأن  اأهمية  موؤكًدا  �صوؤونها،  يف 

اأر�س  على  �صلوكها  تغيري  اإيران على 

الواقع.

اأن  اإىل  االأردين  العاهل  واأ�صار 

عربية  دوالً  تطال  االإيرانية  التدخالت 

اإىل التحديات االأمنية  مل ي�صّمها، الفًتا 

التي يواجهها االأردن على حدوده بفعل 

امليل�صيات املرتبطة باإيران، ال �صيما عرب 

عمليات تهريب املخدرات وال�صالح التي 

ت�صتهدف االأردن ودوالً عربية اأخرى.

ال  »نحن  االأردين:  العاهل  وقال 

وكل  واالأردن  املنطقة،  يف  توتًرا  نريد 

طيبة  عالقة  تريد  العربية  الدول 

وح�صن  املتبادل  االحرتام  على  مبنية 

اجلوار، واحرتام �صيادة الدول، وعدم 

اأن  يتطلب  وهذا  �صوؤونها،  التدخل يف 

وال  �صلوكها،  تغيري  على  اإيران  تعمل 

الواقع،  اأر�س  اأن يتحقق ذلك على  بد 

فالتدخالت االإيرانية تطال دوالً عربية، 

اأمنية  حتديات  يواجه  االأردن  مثلما 

على حدوده ال�صمالية بفعل ميل�صيات 

مرتبطة بها«.

واأ�صاف العاهل االأردين: »عمليات 

ت�صتهدفنا  وال�صالح  املخدرات 

وت�صتهدف االأ�صقاء، فالتهريب ي�صل اإىل 

واالآن  واأوروبية،  �صقيقة  عربية  دول 

نن�صق مع االأ�صقاء ملواجهة هذا اخلطر، 

م�صلحة  مواجهته  اأن  جميًعا  وندرك 

للجميع«.

وحول ما تداولته تقارير اإخبارية 

عن ت�صكيل حتالف الناتو العربي، نفى 

العاهل االأردين اأن يكون هذا التحالف 

مو�صع بحث يف الوقت الراهن، موؤكًدا 

دفاعي  عمل  منظومة  اإىل  احلاجة 

ت�صاور وتن�صيق  موؤ�ص�صي عربي وفق 

العربية  الدول  بقية  مع  طويل  وعمل 

واالهداف  املنطلقات  تكون  بحيث 

الطرح كان  اأن هذا  اإىل  وا�صحة، الفًتا 

التي  املبادئ  من  اأ�صا�صًيا  جزًءا  دائًما 

العربية،  الدول  جامعة  عليها  قامت 

التاريخي  االأردين  دور  على  م�صدًدا 

امل�صاركني  �صدارة  يف  دائًما  كان  الذي 

اإرهابية واأمنية  اأي تهديدات  مبواجهة 

ا�صتهدفت دوالً عربية و�صعوبها.

اأن  على  االأردين  العاهل  و�صدد 

جدة  يف  موؤخًرا  عقدت  التي  القمة 

مب�صاركة الرئي�س االأمريكي جو بايدن 

�صكلت ر�صالة مهمة، اإذ تعك�س اهتمام 

باملنطقة،  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

يف  خمرجاتها  ت�صهم  اأن  اأهمية  موؤكًدا 

يكون  لالإقليم  جديدة  روؤية  بلورة 

والدفع  االقت�صادي  التكامل  اأ�صا�صها 

الأزمات  �صيا�صية  حلول  اإيجاد  باجتاه 

املنطقة.

واعترب العاهل االأردين اأن التمكني 

احلل  عن  بديالً  يكون  لن  االقت�صادي 

الفل�صطينية،  للق�صية  ال�صيا�صي 

و�صرورة اأن ت�صمل امل�صاريع االإقليمية 

ال�صعب الفل�صطيني، م�صدًدا على موقف 

االأردن الراف�س لتهمي�س الفل�صطينيني 

باأي �صكل من اال�صكال.

العاهل  اأكد  االأردين،  ال�صاأن  ويف 

حتديث  اأمام  االآن  االأردن  اأن  االأردين 

م�صدًدا  وموؤ�ص�صاتها،  للدولة  �صامل 

االأردنية يف  احلكومة  م�صوؤولية  على 

زمني  وجدول  تنفيذية  خطة  و�صع 

داعًيا  خمرجاتها،  لتنفيذ  وا�صح 

دورهم  اأخذ  اإىل  االأردين  ال�صباب 

اإن  اإذ  التحديث،  م�صرية  يف  القيادي 

االأبواب مفتوحة اأمامهم، واأال ينجرفوا 

اأن  بل  ال�صعبوية،  ال�صعارات  وراء 

ينخرطوا يف الربامج الواقعية القابلة 

للتطبيق.

�لأ�ــضــكــال مــن  �ضكل  بـــاأي  تهمي�ضهم  ونــرفــ�ــض  �ل�ضيا�ضي  �حلــل  عــن  بــديــًا  لي�ض  للفل�ضطينيني  �لقــتــ�ــضــادي  �لتمكني 

�ضقيقة عربية  ودولً  �لأردن  ت�ضتهدف  وهــي  �لأردنــيــة  �حلــدود  عرب  و�ل�ضاح  �ملــخــدر�ت  تهرب  بــاإيــر�ن  مرتبطة  ميل�ضيات 

ـــــــــــــــات �ملـــــــــتـــــــــحـــــــــدة �لأمــــــــــريــــــــــكــــــــــيــــــــــة بـــــاملـــــنـــــطـــــقـــــة ـــــــــــــــولي ــــــت �هـــــــــتـــــــــمـــــــــام �ل قــــــــمــــــــة جـــــــــــــــدة عــــــكــــــ�ــــــض

قّدم تطمينات مل�ضر بخ�ضو�ض �إمد�د�ت �حلبوب �لرو�ضية.. لفروف:

 ل ميكن لدول �لناتو �أن حتافظ على �أمنها بتهديد �أمن دولة �أخرى

عوا�صم - وكاالت:

�صريغي  الرو�صي  اخلارجية  وزير  قال 

اأن  الناتو  لدول  ميكن  ال  اإنه  االأحد،  الفروف، 

حتافظ على اأمنها بتهديد اأمن دولة اأخرى، واإن 

اأوكرانيا اختارت العداء لرو�صيا و�صمحت للناتو 

بالتو�صع نحو حدود رو�صيا.

بجامعة  يتحدث  كان  الرو�صي  امل�صوؤول 

الدول العربية، خماطًبا املندوبني الدائمني، على 

»خماوفنا  بالقول:  اأكد  اإذ  مل�صر،  زيارته  هام�س 

م�صمم  والغرب  م�صروعة  اأوكرانيا  يف  االأمنية 

على اإر�صال االأ�صلحة لها«.

تلتزم  مل  اأوكرانيا  حكومة  اأن  واأ�صاف 

باتفاقيات مين�صك وقرارات االأمم املتحدة، م�صدًدا 

على اأنه »ال ميكن ال�صماح حللف الناتو بالهيمنة 

وتنفيذ ما يريده كيفما �صاء«.

االأوروبي مل  اأن االحتاد  اإىل  واأ�صار الفروف 

يتحرك عندما مت انتهاك اتفاقيات مين�صك.

اأمني عام  القاهرة  ا يف  اأي�صً والتقى الفروف 

اأبوالغيط، وممثلي  اأحمد  جامعة الدول العربية 

الدول االأع�صاء.

�صريجي  الرو�صي  اخلارجية  وزير  وجه 

العربية  اجلامعة  مبقر  له  كلمة  يف  الفروف، 

بالعا�صمة امل�صرية القاهرة، �صكر بالده للجامعة 

على موقفها »املتوازن« ب�صاأن اأزمة اأوكرانيا.

كما اأعرب الفروف الذي يقوم بزيارة ر�صمية 

الهتمام  باالمتنان  �صعوره  عن  القاهرة  اإىل 

اأوكرانيا  يف  بالو�صع  العربية  الدول  جامعة 

وموقفها املتوازن.

اإىل  الرو�صي  اخلارجية  وزير  زيارة  وتاأتي 

القاهرة يف خ�صم اأزمة الغذاء التي تعي�صها عدة 

من  الغذاء  واردات  نق�س  ب�صبب  اأفريقية،  دول 

رو�صيا واأوكرانيا.

بخ�صو�س  مل�صر  تطمينات  الفروف  وقدم 

اإمدادات احلبوب الرو�صية خالل زيارته للقاهرة، 

اتفاق  ب�صاأن  اليقني  عدم  من  حالة  و�صط  اأم�س، 

عرب  االأوكرانية  احلبوب  �صادرات  ال�صتئناف 

البحر االأ�صود.

اأكرب  من  واحدة  وهي  م�صر،  وا�صرتت 

م�صتوردي القمح يف العامل، العام املا�صي نحو 

واأوكرانيا.  رو�صيا  من  الواردات  تلك  من   %80

وت�صبب الغزو الرو�صي الأوكرانيا يف 24 فرباير 

يف تعطيل ال�صحنات ورفع اأ�صعار ال�صلع العاملية 

ب�صكل حاد، ما ت�صبب يف �صدمة مالية مل�صر.

الرو�صية  الع�صكرية  العملية  ودخلت 

ال�صاد�س،  �صهرها  االأحد،  االأوكرانية،  باالأرا�صي 

بهدف  املا�صي  فرباير  من   24 يف  انطلقت  اإذ 

تلقي  يف  كييف  ت�صتمر  بينما  دونبا�س،  حترير 

الدب  ملواجهة  الع�صكري  والعتاد  الغربي  الدعم 

الرو�صي.

ويف اآخر التطورات امليدانية، اأكدت اخلارجية 

حتتية  »بنى  دمرت  مو�صكو  اأن  الرو�صية 

ع�صكرية« اأوكرانية ب�صربات على ميناء اأودي�صا. 

الرو�صية  اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وقالت 

باأوكرانيا  اأودي�صا  ميناء  ق�صفت  »مو�صكو  اإن 

ب�صواريخ عالية الدقة ودمرت زورًقا اأوكرانًيا«. 

اأن  »تليغرام«  على  زاخاروفا  ماريا  وكتبت 

ع�صكرية  حتتية  بنى  دمرت  كاليرب  »�صواريخ 

وذلك  الدقة«،  عالية  ب�صربة  اأودي�صا  ميناء  يف 

فولودميري  االأوكراين  للرئي�س  بيان  على  رًدا 

قو�صت  ال�صربات  هذه  اإن  قال  الذي  زيلين�صكي 

اإمكان حوار اأو تفاهم مع مو�صكو.

ياأتي ذلك يف حني وا�صلت اأوكرانيا جهودها، 

اأودي�صا  من  احلبوب  ت�صدير  ال�صتئناف  االأحد، 

الهجوم  بعد  االأ�صود،  البحر  على  اأخرى  ومواٍن 

ب�صاأن  �صكوًكا  اأثار  الذي  الرو�صي  ال�صاروخي 

اإىل  يهدف  باتفاق  �صتلتزم  مو�صكو  كانت  اإذا  ما 

تخفيف نق�س الغذاء العاملي الناجم عن احلرب.

القّوات  اأن  زيلين�صكي  الرئي�س  واأعلن 

منطقة  باجتاه  تدريجًيا  تتحرك  االأوكرانية 

رو�صيا  عليها  �صيطرت  التي  ال�صرقية  خري�صون 

يف بداية احلرب.

 الفروف مبقر اجلامعة العربية 

م�ضوؤول �أوكر�ين: بوتني ��ضتخدم 

»دوبلري« خال زيارته �لأخرية لإير�ن

عوا�صم - وكاالت:

باملخابرات  كبري  م�صوؤول  ذكر 

فالدميري  الرو�صي  الرئي�س  اأن  االأوكرانية 

بوتني رمبا مت ا�صتبداله ب�صخ�س �صبيه له 

بدنًيا، اأي »دوبلري« بلغة ال�صينمائيني، يف 

زيارته اإىل اإيران هذا االأ�صبوع، بح�صب ما 

نقاًل  بو�صت«  »نيويورك  �صحيفة  ن�صرته 

عن »ذا �صن« الربيطانية.

و�صرحت م�صادر اأوكرانية اأن الرئي�س 

الرو�صي، الذي ي�صاع منذ فرتة طويلة اأنه 

رمبا يعاين من مر�س ال�صرطان، بدا اأكرث 

زيارته  خالل  املعتاد  من  وحركة  يقظة 

الإيران للقاء اآية اهلل علي خامنئي.

كرييلو  االأوكراين  اللواء  واأخرب 

بودانوف اأن مظهر بوتني املفعم باحليوية 

اإىل  الزيارة مل يكن معهوًدا، م�صرًيا  خالل 

يكن  اللقطات مل  الذي ظهر يف  الرجل  اأن 

بوتني.

عند  اإنه  مت�صائاًل  بودانوف  واأ�صاف 

»اإلقاء نظرة على حلظة خروج بوتني من 

الطائرة. هل هو بوتني على االإطالق؟«.

وكانت زيارة بوتني الإيران اأول زيارة 

الع�صكرية  العملية  بدء  منذ  له  دولية 

الرو�صية على اأوكرانيا يف 24 فرباير.

اإىل  االأمريكية  املخابرات  واأ�صارت 

اإىل  تطرقت  الزيارة  خالل  املناق�صات  اأن 

مئات«  »عدة  رو�صيا  لبيع  الإيران  �صفقة 

بع�س  ي�صمل  مبا  امل�صرية،  الطائرات  من 

الطائرات املُ�صرية امل�صلحة، ال�صتخدامها يف 

احلرب �صد اأوكرانيا.

اإ�س  »جرنال  قناة  زعمت  مايو،  يف 

»تلغرام«،  على  لبوتني  املناه�صة  اآر«  يف 

والتي ُيزعم اأن مالزما �صابقا يف املخابرات 

اخلارجية الرو�صية يقوم باإدارتها، اأنه مت 

ي�صبهون  -الذين  البدالء  من  عدد  و�صع 

بوتني- يف حالة تاأهب ليحلوا حمله اإذا لزم 

االأمر يف اأثناء خ�صوعه لعملية جراحية.

الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني حلظة و�شوله طهران )اأر�شيفية(

عوا�صم - وكاالت:

بداأت اللجان االنتخابية يف تون�س، االأحد، يف توزيع 

�صناديق االقرتاع واملواد الالزمة على مراكز الت�صويت، 

قبل يوم من اإجراء ا�صتفتاء عام على م�صروع الد�صتور 

اجلديد، و�صط انق�صام �صيا�صي حاّد بني موؤيدي اال�صتفتاء 

والراف�صني له.

وجترى هذه العملية و�صط مراقبة اأمنية م�صددة، اإذ 

مكاتب  تاأمني  االأمن واجلي�س  من رجال  االآالف  �صيتوىل 

الت�صويت والفرز يف اأنحاء البالد كافة، و�صط خماوف 

من ت�صجيل م�صاركة �صعيفة، وترقب وت�صويق للنتائج.

اإذ  االنتخابي،  ال�صمت  فرتة  تون�س  دخلت  واالأحد، 

مينع خالل هذا اليوم على اجلهات الر�صمية واملعار�صني 

قبل  االنتخابية،  بالدعاية  القيام  للد�صتور  املوؤيدين  اأو 

اأن ت�صتقبل اآالف مراكز االقرتاع، اليوم االثنني، الناخبني 

الد�صتور  م�صروع  على  اال�صتفتاء  باأ�صواتهم يف  لالإدالء 

امل�صتقبل  حتديد  يف  حا�صما  �صيكون  الذي  اجلديد 

ال�صيا�صي للبالد، وكذلك مبنزلة اختبار ل�صعبية الرئي�س 

 2019 خريف  الرئا�صة  اإىل  �صعد  الذي  �صعّيد  قي�س 

باأغلبية �صاحقة يف الدور الثاين من االنتخابات.

وي�صعب التكهن بن�صب امل�صاركة يف هذا اال�صتفتاء، 

وكذلك بالنتيجة، لكن مراقبني ا�صتبعدوا ف�صل الت�صويت 

على م�صروع الد�صتور، رغم حملة املقاطعة من املعار�صة.

يعطي  الذي  اجلديد،  الد�صتور  اعتماد  و�صيتم 

باأغلبية  فوزه  مبجرد  لرئي�س،  وا�صعة  �صالحيات 

املنظم  املر�صوم  ي�صري  وال  بها،  امل�صرح  االأ�صوات 

اأدنى  حد  اإىل  �صعّيد  الرئي�س  اأ�صدره  الذي  لال�صتفتاء 

مطلوب لن�صبة امل�صاركة من اأجل اعتماد نتائج اال�صتفتاء، 

كما ال ي�صري اإىل النتائج املرتتبة الحقا عن اإمكانية رف�س 

الد�صتور من قبل امل�صاركني يف االقرتاع.

على  الثاين  لليوم  الت�صويت  يتوا�صل  االأثناء،  يف 

البالد، يف 47 دولة حول العامل، و�صط  التوايل خارج 

 3 تتجاوز  مل  التي  امل�صاركة  ن�صب  بارتفاع  توقعات 

باملائة يف اليوم االأول من االقرتاع.

��ضتفتاء تون�ض.. بدء توزيع 

�ضناديق �لقرت�ع وترّقب ليوم �لت�ضويت

�لإمار�ت ت�ضّجل 3 �إ�ضابات جديدة بجدري �لقردة.. 

»�ل�ضحة �لعاملية« تطلق �أعلى م�ضتوى تاأهب

عوا�صم - وكاالت:

االإمارات  يف  املجتمع  ووقاية  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

وفق  القردة،  بجدري  جديدة  حاالت  ثالث  ت�صجيل 

ال�صيا�صة املتبعة لدى اجلهات ال�صحية للر�صد والتق�صي 

املبكر للمر�س. 

االإمارات )وام(،  اأنباء  الوزارة، وفق وكالة  واأو�صت 

االأحد، اأفراد املجتمع ب�صرورة اتباع كل اإجراءات ال�صالمة 

ال�صفر  عند  الوقائية  التدابري  واأخذ  ال�صحية،  والوقاية 

والتجمعات. 

واأ�صارت اإىل اأن اجلهات ال�صحية بالدولة تقوم باتخاذ 

كل االإجراءات الالزمة مبا فيها التق�صي وفح�س املخالطني 

ومتابعتهم، عالوة على العمل امل�صتمر والدوؤوب ل�صمان 

جاهزية القطاع ال�صحي لكل االأوبئة واالأمرا�س املعدية. 

اأخذ املعلومات  اإىل �صرورة  ودعت الوزارة اجلمهور 

من امل�صادر الر�صمية يف البالد، وجتنب تداول ال�صائعات 

واملعلومات املغلوطة، عو�صاً عن اأهمية متابعة امل�صتجدات 

واالإر�صادات التي ت�صدر من اجلهات ال�صحية. 

يف �صياق مت�صل، اأطلقت منظمة ال�صحة العاملية اأعلى 

تف�صي  الحتواء  حماولة  يف  ال�صبت  التاأهب  من  م�صتوى 

األف   17 حواىل  االآن  حتى  اأ�صاب  الذي  القردة  جدري 

�صخ�س يف 74 بلدا، وفق ما اأعلن مديرها العام.

موؤمتر  يف  غيربيي�صو�س  اأدهانوم  تيدرو�س  وقال 

تثري  عامة  �صحية  طوارئ  حال  اإعالن  »قررُت  �صحايف: 

قلًقا دولًيا« يف مواجهة جدري القردة، مو�صًحا اأن اخلطر 

ُيعد  حيث  اأوروبا  با�صتثناء  ن�صبًيا،  معتدل  العامل  يف 

مرتفًعا.

ف خارج البلدان االفريقية  منذ مطلع مايو، عندما اكُت�صِ

ا  حيث ي�صتوطن، اأ�صاب املر�س اأكرث من 16836 �صخ�صً

ملكافحة  االأمريكية  للمراكز  تعداد  وفق  بلًدا،   74 يف 

االأمرا�س والوقاية منها )�صي دي �صي( حتى 22 يوليو.

العاملية،  ال�صحة  منظمة  بقرار  وا�صنطن  واأ�صادت 

وا�صفًة اإياه باأنه »دعوة اإىل حترك املجتمع الدويل لو�صع 

حد النت�صار هذا الفريو�س«.

العاهل االأردين

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12161/pdf/INAF_20220725005709589.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/world/971335/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 409 خريجي طب و1109 بالتمريض
والقبالة يعملون بالقطاع الصحي 
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مرسوم ملكي بتعيين 
 خليفة بن سلمان

بن محمد وكياًل لـ»العمل«

 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 

)39( لسنة 2022 بتعيين وكيل لوزارة العمل، جاء فيه: 
المادة األولى، ُيعيَّن سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد 
آل خليفة وكياًل لوزارة العمل. المادة الثانية، على وزير العمل 
تنفي��ذ أحكام هذا المرس��وم، وُيعمل به م��ن تاريخ صدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.
ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية عند الوصول للمطار

هشام بن عبدالرحمن: 100 دوالر لعضوية 
»المسافر الموثوق« إلى أمريكا لـ5 سنوات

كشف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات اإلقامة 
الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة، عن تفعيل اتفاقية 
»المس��افر الموثوق« التي تم توقيعها بين مملكة البحرين 
والواليات المتح��دة األمريكية في يناير 2021، ضمن برنامج 
الدخ��ول العالمي الذي يعتبر برنامجًا إلدارة الجمارك وحماية 
الحدود األمريكية، وتسريع إصدار التصاريح للمسافرين الذين 
حصلوا على االعتماد المسبق. ولفت وكيل وزارة الداخلية إلى 
أنه من الممكن للمواطنين البحرينيين الراغبين في االستفادة 
من البرنامج البدء في إنشاء حساب للتسجيل في البرنامج عبر 
الرابط: ttp.dhs.gov / /:https ودفع الرس��وم التي تبلغ 100 

دوالر، م��ن خالله للحص��ول على عضوية لمدة 5 س��نوات مع 
الحرص عل��ى اتباع التعليم��ات في صفح��ة التقديم وإدخال 
المعلومات بدقة. وأش��ار إل��ى أن انضم��ام البحرين لبرنامج 
الدخ��ول العالم��ي »Global entry program« سيس��هم في 
تس��هيل دخول مواطني المملكة إلى الواليات المتحدة وذلك 

تأكيدًا للعالقات الوثيقة والثقة التي تربط البلدين. 
ونوه إلى أنه س��يكون اجتياز المقابلة الشخصية عند الوصول 
للمطار جزءًا م��ن المتطلبات، علمًا أنه م��ن الممكن تفعيل 
البطاقة الخاصة بالبرنامج خالل 30 يومًا من اس��تالمها بعد 

الموافقة. الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة

دور كبير ألعضاء اللجنة العليا وبعثة الحج في توفير أفضل الخدمات

ولي العهد رئيس الوزراء: السعودية وفرت اإلمكانات 
لراحة الحجاج وسط إجراءات حفظت صحتهم وأمنهم

أشاد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بما 
وفرته المملكة العربية الس��عودية الشقيقة من 
إمكانات وما بذلته من جهود كبيرة من أجل راحة 
الحج��اج من أبن��اء مملكة البحري��ن وكافة ضيوف 
الرحمن من المس��لمين وس��ط إج��راءات حفظت 

صحتهم وأمنهم.
ولفت س��موه إلى أن النجاح الكبير والمتواصل في 
تنظيم موس��م الحج في كّل عام يعكس ما تبذله 
المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم 
الحرمين الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل س��عود، مل��ك المملك��ة العربية الس��عودية 
الش��قيقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير 
محم��د بن س��لمان بن عبدالعزيز آل س��عود ولي 
العهد نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير الدفاع، 
من جهود في تس��خير كاف��ة اإلمكان��ات وتوفير 
أقصى درجات الراح��ة والعناية لخدمة حجاج بيت 
اهلل الحرام. وأعرب سموه لدى لقائه أمس بحضور 

سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ووزي��ر الع��دل والش��ؤون اإلس��المية 

واألوق��اف رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة نواف 
بن محمد المعاودة، ووزير ش��ؤون مجلس الوزراء 
حمد بن فيص��ل المالكي، وكي��ل محكمة التمييز 
رئي��س بعثة مملكة البحرين للحج الش��يخ عدنان 

بن عبداهلل القط��ان، وأعضاء اللجن��ة العليا للحج 
والعم��رة، عن ش��كره وتقديره لهم لل��دور الكبير 
الذي يضطلعون به في تيس��ير شؤون حجاج بيت 

اهلل الحرام من مواطنين ومقيمين.

 أكبر حملة بتاريخ االتصاالت
»بتلكو« تطلق جائزة »اربح بيت العمر«

عباس المغني «

أطلقت شركة بتلكو، أكبر جائزة في 
تاريخ قط��اع االتصاالت في البحرين 
تح��ت ش��عار »ارب��ح بي��ت العمر«، 
وتمن��ح الزبائ��ن م��ن مس��تخدمي 
باق��ات البرودبان��د المنزل��ي فرصة 
الفوز بفيال جدي��دة وفاخرة في ديار 
المحرق. وسيتأهل لدخول السحب أي 
من زبائ��ن بتلكو الجدد أو الحاليين، 
ممن قام��وا بتجديد أو ترقية باقات 
الفايب��ر وبرودبان��د الموبايل، حيث 
تّم اإلعالن عن انطالق الحملة خالل 
حفل خاص لممثلي اإلعالم المحلي، 
وذلك في الفيال التي س��تصبح ُملكًا 
في  المحظوظي��ن  الفائزي��ن  ألح��د 

السحب.

 في استطالع لـ»دراسات«: 21٪ يفضلون
قضاء إجازة الصيف في دول الخليج

خلص اس��تطالع لل��رأي، أجراه مرك��ز البحرين 
للدراس��ات اإلس��تراتيجية والدولي��ة والطاقة 
»دراس��ات« بعنوان »تأثير جائحة كورونا على 
ق��رار الس��فر لصيف عام 2022« وش��مل 732 
مبحوثًا، 21% يفضلون قضاء إجازتهم في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية كوجهاٍت 
للس��فر، و34% ُيفضل��ون قض��اء إجازتهم في 

ُتركيا، تلتها دول أوروبا بنسبة %24.
واحت��ل الترفي��ه المرتبة األولى ف��ي محّفزات 
الس��فر لغالبي��ة المبحوثي��ن العازمي��ن على 
الس��فر هذا العام بنس��بة 85%، حي��ث أبرزت 
النتائج ع��دم وجود تخّوف ش��ديد من انتقال 
جائح��ة كورونا ف��ي أثناء الس��فر، مع الحرص 

وااللتزام باإلجراءات االحترازية في أثناء السفر 
والتنقل.

وأظه��ر 50% م��ن عينة االس��تطالع حرصهم 
على االلتزام بأساس��يات اإلجراءات االحترازية 
لمكافح��ة الجائح��ة، فيم��ا ح��رص 43% م��ن 
عّين��ة البح��ث على االلت��زام الش��ديد بتطبيق 
اإلجراءات االحترازي��ة للجائحة. وذكرت مديرة 
إدارة اس��تطالعات الرأي في »دراسات« إجالل 
بوبش��يت أن االس��تبيان يأتي في إطار حرص 
المركز عل��ى قياس اتجاهات ال��رأي العام في 
البحرين تجاه مختلف القضايا، للخروج بنتائج 
وتوصيات تخدم الجهات المختصة والمهتمة 

في المملكة.

ملك البالد المعظم

 أحمد نواف الصباح
رئيسًا لوزراء الكويت

أفادت وكالة األنباء الكويتية، مس��اء أمس، بتعيين الش��يخ أحمد نواف األحمد الصباح رئيسًا لمجلس 
الوزراء في الكويت . وبحس��ب الوكالة الرس��مية، أصدر أمير البالد س��مو الش��يخ نواف األحمد الجابر 
الصباح أمرًا بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسًا للوزراء 

وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. 
وصدر في مارس 2022 أمر بتعيين الش��يخ أحمد ن��واف الصباح نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا 
للداخلية. وبدأ الش��يخ أحمد نواف الصباح، حياته المهنية مع الش��رطة ثم انتقل إلى وزارة الداخلية. 
وبع��د أن تولى والده س��مو األمير الش��يخ نواف األحم��د الصباح الحكم في 2020 ُعي��ن نائبا لرئيس 

الحرس الوطني.

د. سمير العتوم

 أصحاب مزارع: ضخ 35 ألف
دجاجة يوميًا لسد حاجة السوق

محمد رشاد  «

 كش��ف أصحاب مزارع إلنت��اج الدواجن عن ضخ 35 أل��ف دجاجة في اليوم 
من المزارع المحلية لس��د حاجة الس��وق وتلبية احتياجات المستهلكين، 
مؤكدي��ن أنه ليس هن��اك نقص في الس��وق المحل��ي وأن المخزون من 
الثروة الداجنة متوافر س��واء من خالل الواردات أو اإلنتاج المحلي بما أدى 
إلى اس��تقرار األس��عار في الس��وق المحلي، معربين عن قدرتهم في رفع 
اإلنتاج المحلي من الثروة الداجنة إلى 24 مليون دجاجة س��نويًا أي بزيادة 

50% من اإلنتاج الحالي.

 العاهل األردني:
 نواجه هجمات حدودية

من ميليشيات متصلة بإيران
قال العاهل األردني الملك عبداهلل الثاني في مقابلة مع صحيفة 
»ال��رأي« األردنية: إن بالده تواجه هجم��ات على حدودها بصورة 
منتظمة من »ميليش��يات لها عالقة بإيران«، معبرًا عن أمله في 
»تغير س��لوك« طه��ران. وتحدث العاهل األردن��ي عن »عمليات 
تهريب المخدرات والس��الح« التي »تس��تهدفنا كما تس��تهدف 
األش��قاء«، وعن ضرورة إقامة »منظومة عمل دفاعي مؤسس��ي 

عربي« لمواجهة »مصادر التهديد المشتركة«. 
وقال »كما س��بق أن أكدت في عدة مناسبات، التدخالت اإليرانية 

تطال دواًل عربية«.
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91٪ نسبة توظيف خريجي الطب

 العتوم لـ                 : 2528 خريجًا 
من »البحرين الطبية« يعملون في 38 دولة

وليد صبري «

كش��ف رئيس الكلية الملكي��ة للجراحين ف��ي أيرلندا - 
جامعة البحرين الطبية البروفيس��ور د. س��مير العتوم 
ع��ن أن الجامع��ة تض��م 1568 طالبًا من 50 جنس��ية، 
فيما يبل��غ عدد أعضاء هيئة التدري��س نحو 86 عضوًا، 
موضحًا أن هناك 2528 خريجًا في الجامعة يعملون في 
38 دول��ة حول العالم، مش��يرًا إلى أن 409 خريجي طب 
و1109 خريج��ي تمريض وقبال��ة منخرطون في العمل 

بالقطاع الطبي والصحي بالبحرين.
وأض��اف د. العتوم ل�»الوطن« أن نس��بة التوظيف لدى 
خريج��ي بكالوريوس الط��ب تبلغ 91%، ف��ي حين تبلغ 
نس��بة التوظيف للحاصلين على بكالوريوس التمريض 
نح��و 95.9%، مبين��ًا أن الجامع��ة تس��تقبل 175 طالبًا 
في برنامج بكالوريوس الط��ب و120 طالبًا في برنامج 
التمريض والقبالة في العام الدراسي، الفتًا إلى حصول 
118 طالب��ًا على برنامج الماجس��تير في التمريض منذ 

تأسيس الجامعة.

 »العمل«: 30 مبادرة
 ضمن 7 سياسات في

محور »الخدمات االجتماعية«
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بدعوة وتنظيم من برلين لتعزيز قيم السالم والتعايش 

شباب البحرين وألمانيا وإسرائيل يتبادلون األفكار والتجارب
بدع��وة وتنظيم م��ن وزارة الخارجية األلمانية، ش��ارك وفد 
بحرين��ي ش��بابي في لق��اء ثالثي ض��م وفودًا ش��بابية من 
مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا ودولة إس��رائيل، بهدف 
تعزي��ز قيم ومبادئ الس��الم والتعايش ف��ي المنطقة من 

خالل بناء جسور التعارف بين شباب الدول الثالث.
وأت��اح برنام��ج اللقاء للوفود الش��بابية من ال��دول الثالث 
فرص��ة تبادل الخب��رات والمع��ارف المتنوعة ف��ي العديد 
من المجاالت، ومنها: السياس��ة، واالس��تدامة، واالقتصاد، 
واإلعالم، والتاريخ، وتضمن مجموعة من الجلس��ات وورش 
العم��ل والح��وارات المباش��رة الت��ي كان هدفه��ا تعريف 

المشاركين بجوانب من تاريخ الدول المشاركة.
وج��اءت مش��اركة مملكة البحري��ن في اللق��اء انطالقًا من 
تأثيرها الحضاري والدولي وما تحظى به من مكانة رفيعة 
كدول��ة محبة للس��الم والتعايش الس��لمي بين الش��عوب 
والحض��ارات، وهي القي��م التي يؤكد عليه��ا دائًما حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م، وال��ذي يحرص باس��تمرار وفي كل المناس��بات 
والكلم��ات الس��امية عل��ى التش��ديد على ض��رورة احترام 

األديان ونشر التسامح.
وتضمن البرنامج زيارة الوفود الثالثة إلى قصر الرئاسة في 
العاصمة برلين، واللقاء بالرئيس فرانك والتر ش��تينماير، 
وال��ذي أكد أهمية تبادل الخبرات واآلراء بين ش��باب الدول 
الث��الث، لما لذلك من أث��ر في تطوير التعاون المش��ترك 

وترسيخ السالم في منطقة الشرق األوسط والعالم.
وعل��ى مدى ع��دة أيام، اش��تمل البرنامج عل��ى ورش عمل 
واجتماعات مع مس��ؤولين، وجرت النقاش��ات في أجواء من 
االنفتاح بشأن العديد من الموضوعات، ومن بينها أهمية 
قضي��ة »االس��تدامة« كوس��يلة لضمان قدرة ال��دول على 

الحفاظ على جهودها في مجاالت التنمية والتحديث.
وترك��ز النق��اش في ه��ذا الجانب عل��ى أهمية اس��تخدام 
األنظمة الحيوية المتنوع��ة في مختلف القطاعات لضمان 
تحقيق أهدافها التنموية واس��تمراريتها. وفي هذا السياق 
ق��ام الوفد الش��بابي بزي��ارة إل��ى »هولزمارك��ت«، والذي 

تم بن��اؤه كاماًل من األخش��اب والمواد المع��اد تصنيعها 
وتدويرها، كما قام بجولة في مبنى المطار القديم ببرلين، 

والذي يسُتِغل حالًيا كصالة ألعاب تخدم سكان المنطقة.
وتضمن اللقاء عدًدا من الجلس��ات التي ش��هدت مناقشات 
مفتوح��ة وتب��ادل لألفكار والتص��ورات في مج��ال التحول 
الرقم��ي، ومدى أهمية ه��ذا الموضوع ف��ي الوقت الراهن 
مع توس��ع ال��دول في مجال ال��ذكاء االصطناع��ي والطفرة 
المس��تقبلية الت��ي يمك��ن أن يحققه��ا ف��ي العدي��د من 

التخصصات، والسيما الصحة والتعليم والصناعة.
وضم��ن برنامج اللقاء، ش��ارك الوفد الش��بابي في جلس��ة 

حوارية بعنوان »عصر التدفق« عقدت بمقر وزارة الخارجية 
األلماني��ة، وبمش��اركة الفنان الس��عودي عبدالناصر غارم 
والصحافي��ة األلمانية س��وزان كلبل، حيث بحثت الجلس��ة 
مدى إمكانية أن يس��اهم الشباب في عملية صنع القرار في 

دولهم من خالل الفن باعتباره رسالة سامية.
وفي جلس��ة أخ��رى، تم اس��تعراض دور المرأة في الش��أن 
الع��ام بال��دول الث��الث، وكان الفت��ًا أن عدد أعض��اء وفد 
البحري��ن من اإلناث كان يفوق عدد جمي��ع الوفود األخرى، 
هو ما يمثل رس��الة جلية توضح ما تقدمه مملكة البحرين 
م��ن دعم وتق��دم للمرأة في ش��تى المجاالت، وم��ا للمرأة 
م��ن دور فاعل وحقيق��ي في تمثيل المملك��ة في المحافل 
العالمي��ة، وما وصلت إليه م��ن مراحل متقدمة ورائدة في 
التمت��ع بكامل حقوقها وحرياتها المكفولة في الدس��تور، 
والتي تعززت في ظل دع��م ورعاية المجلس األعلى للمرأة 
برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

آل خليفة حفظها اهلل.
وتأت��ي مش��اركة الش��باب البحريني في ه��ذا البرنامج لما 
تتمت��ع به المملكة م��ن مكانة دولي��ة باعتبارها نموذجًا 
فريدًا ومتقدمًا في الحريات الدينية في الشرق األوسط في 
ظل انفتاحها وأجوائها التي توفر مناخًا للتعايش السلمي 
والتس��امح والح��وار بي��ن األدي��ان والحض��ارات والثقافات 
المختلفة والتعاون بين دول العالم على أسس من الشراكة 

والصداقة التي ترتكز على أسس االحترام المتبادل.

 »سوليدرتي البحرين«
تطلق برنامجها التدريبي 

الصيفي السنوي »تمّيز«
البحري��ن،  س��وليدرتي  أعلن��ت 
إحدى كبريات ش��ركات التأمين 
ف��ي المملكة وإحدى الش��ركات 
التابع��ة لمجموعة س��وليدرتي 
القابض��ة، عن إنط��الق برنامج 
التدريب الصيفي »تميز« لطلبة 
الع��ام، والذي  الجامع��ة له��ذا 
يأت��ي كجزء م��ن مس��ؤوليتها 
وتنمي��ة  لصق��ل  المجتمعي��ة 
مهارات الطلبة ودعم مسيرتهم 

المهنية. 
ويرك��ز برنامج »تمّيز« عل��ى تدريب مجموعة م��ن الطلبة من 
مختل��ف جامع��ات البحرين، حي��ث يتم تدري��ب كل طالب وفق 
تخصصه الجامعي وذلك عبر تقديم الموارد األساسية وأنشطة 
التدريب العملية. كما يهدف برنامج »تمَيز« إلى تنمية مهارات 
الطلب��ة المهني��ة والش��خصية وتأهيلهم لالنخراط في س��وق 

العمل مستقباًل. 
كما يسلط البرنامج التدريبي الضوء على قطاع التأمين وما له 
من أهمية في السوق البحريني. حيث يتم صقل مهارات الطلبة 
التقني��ة والقيادية مثل: العمل بروح الفري��ق الواحد، والتفكير 

النقدي، وتطوير الذات، وإدارة الوقت.
وقال مس��اعد المدير العام لوحدة الدعم المؤسس��ي بش��ركة 
س��وليدرتي البحري��ن محمد عواج��ي: »يأتي برنام��ج التدريب 
»تمّي��ز« الذي يقام في فت��رة الصيف على مدار العش��رة أعوام 
الماضية ضمن مساعي وجهود الشركة المستمرة لدعم شباب 
المس��تقبل في البحرين، ليؤكد التزامنا الت��ام بتنمية مواهب 

الطلبة وتعزيز مهاراتهم وضمان نجاحهم المهني مستقباًل«.
وأضاف قائاًل: »يهدف برنامج »تمَيز« لخلق جيل اس��تباقي قادر 
على إح��داث تأثير إيجابي في المجتمع والمس��اهمة في تعزيز 

االقتصاد الوطني واالرتقاء بمملكة البحرين«.

محمد عواجي

جليلة السيد تبحث ومدير مجلس 
الصحة الخليجي التعاون المشترك

أش��ادت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد بالمستوى المتقدم 
الذي يش��هده التع��اون الصحي بين دول مجل��س التعاون لدول 
الخلي��ج العربي��ة، منوهًة بال��دور الفاعل الذي يق��وم به مجلس 
الصح��ة الخليجي ف��ي تعزيز التنس��يق الصح��ي الخليجي ووضع 
الخط��ط الصحية المش��تركة التي تس��هم في تعزي��ز التكامل 
الصح��ي بين الدول األعضاء، معربًة عن خالص تقديرها للجهود 
الت��ي يبذله��ا المجلس ف��ي تطوير مس��ارات التع��اون الخليجي 

الصحي بما يحقق الغايات المرجوة.
ج��اء ذلك خالل لقائها بمكتبها ف��ي وزارة الصحة بالمدير العام 
لمجل��س الصحة ل��دول مجلس التع��اون لدول الخلي��ج العربية 

سليمان بن صالح الدخيل.
وخالل اللقاء تم استعراض عدد من البرامج الخليجية المشتركة 
ومح��اور خطة مجل��س الصحة الخليج��ي ومرتكزاتها األساس��ية 
لبرام��ج الوقاي��ة والتطوير والتوعية والدع��م الصحي، إلى جانب 
اس��تعراض عدد م��ن الموضوع��ات المتعلقة بأه��داف المركز 
في المرحل��ة المقبلة، عالوًة على مؤش��رات عمل بعض البرامج 
والمبادرات الصحية المشتركة، وتقييم دورها في ضمان استمرار 
تقديم أفضل الخدم��ات الصحية للمواطنين والمقيمين في دول 

مجلس التعاون بما يحقق الطموحات والتطلعات المنشودة.
وم��ن جانبه ق��دم المدير الع��ام لمجلس الصحة ل��دول مجلس 
التعاون ل��دول الخليج العربي��ة خالص الش��كر والتقدير لوزيرة 
الصحة على حس��ن االس��تقبال، مش��يدًا بالجه��ود الكبيرة التي 
تبذله��ا وزارة الصح��ة من أج��ل تقديم خدمات صحي��ة متميزة 

ومستدامة للجميع.

بالتعاون مع المجموعة العالمية

 »الملكية لألعمال اإلنسانية« 
تنظم مخيم اللولو السنوي العاشر

تح��ت رعاي��ة األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنسانية الدكتور مصطفى السيد، افتتحت 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية بالتعاون 
م��ع مجموعة اللولو العالمية مخّيم اللولو الس��نوي 
العاشر تحت شعار »ألوان السعادة«، بحضور مدير 
مجموعة اللولو العالمي��ة بالمملكة جوزير روباواال 
وعدد من المدراء والمنظمين، بمش��اركة 50 طفاًل 

من أبناء المؤسسة وذلك في مجمع األتريوم.
وتق��دم الدكتور الس��يد بخالص الش��كر واالمتنان 
إلى حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المعظم لرؤيت��ه الحكيمة 
ودعم��ه المس��تمر لجه��ود المؤسس��ة واهتمامه 
البال��غ باأليتام م��ن جمي��ع الجوانب، مثمن��ًا دعم 
الحكوم��ة الرش��يدة بقيادة صاحب الس��مو الملكي 

األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد 
رئيس الوزراء. كما تقدم بالش��كر الجزيل إلى سمو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب على قيادته 

الحكيمة للمؤسسة.
كم��ا أش��اد بالتع��اون المتميز م��ع ش��ركة اللولو 
العالمية في دعم برامج المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية الت��ي تقدمها لمنتس��بيها والش��راكة 
المجتمعية المتميزة من قبل اللولو مع المؤسسة 

لخدمة مشاريعها اإلنسانية في مملكتنا الغالية. 
م��ن جانبه أع��رب روب��اواال ع��ن س��عادته وفخره 
بالتعاون مع المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
على م��دى 10 س��نوات ف��ي العدي��د م��ن البرامج 
والمبادرات اإلنس��انية، كما ثّم��ن دور جاللة الملك 

المعظم وس��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة 
ف��ي االرتقاء بالعمل الخيري واإلنس��اني وجهودهم 
الكبيرة والبارزة في إدخال الفرح ورسم البسمة على 
وجوه أبنائهم م��ن األيتام، مؤكدًا مواصلة الجهود 
والتع��اون المثمر بي��ن مجموعة اللول��و العالمية 
والمؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية في مختلف 

الظروف والمناسبات.
ويحتوي المخيم على العديد من البرامج التعليمية 
واأللع��اب الثقافي��ة، ويهدف إلى ش��غل وقت أبناء 
المؤسسة في إجازة الصيف بالمفيد، عبر إشراكهم 
ف��ي العديد م��ن األنش��طة والبرام��ج والفعاليات 
الممتع��ة والمفيدة، لتعزيز الثقة بالنفس وتحمل 
المس��ؤولية وتعزي��ز مب��ادئ العمل ب��روح الفريق 

الواحد والمبادرة واإلبداع ويستمر مدة 3 أسابيع.

ال زيادة في األسعار وال نقص باللحوم البيضاء.. أصحاب مزارع:

 تزويد األسواق بـ35 ألف
دجاجة من المزارع المحلية يوميًا

محمد رشاد  «

 كشف أصحاب مزارع إلنتاج الدواجن 
عن ضخ 35 ألف دجاجة في اليوم من 
المزارع المحلية لس��د حاجة السوق 
وتلبي��ة احتياج��ات المس��تهلكين، 
مؤكدي��ن أن��ه ليس هن��اك نقص 
ف��ي الس��وق المحل��ي وأن المخزون 
من الثروة الداجنة متوفر س��واء من 
خالل الواردات أو اإلنتاج المحلي بما 
أدى إلى استقرار األسعار في السوق 
المحل��ي، معربي��ن ع��ن قدرته��م 
ف��ي رفع اإلنتاج المحل��ي من الثروة 
الداجنة إلى 24 مليون دجاجة سنويًا 

أي بزيادة 50% من اإلنتاج الحالي. 
م��ن جانبه أكد رئيس جمعية مربي 
الدواج��ن البحرينية حمزة المدحوب 
أن مرب��ي الدواج��ن ق��ادرون عل��ى 
توفير نحو 45% من حجم اس��تهالك 
المملك��ة م��ن الدواج��ن ش��ريطة 
والصعوبات  المعوق��ات  حل بعض 
الت��ي تواجه تحقيق االكتفاء الذاتي 
م��ن الث��روة الداجنة أبرزه��ا توفير 
األراضي التي تقلصت نتيجة الزحف 

العمران��ي بما أدى إلى ارتفاع قيمة 
اإليج��ارات، الفتًا إلى أن عدد المزارع 
في البحرين تقلصت لنحو 13 مزرعة 
م��ن بي��ن 24 مزرع��ة كان��ت تحت 

مظلة الجمعية في السابق. 
وأوضح أن اإلنتاج الس��نوي للمربين 
12 مليون دجاجة  البحرينيين يبل��غ 
بواقع 35 ألف دجاج��ة يوميًا، معبرًا 
ع��ن أمله في تكثيف الجهود ما بين 
وش��ركة  الزراعة  وش��ؤون  المربين 

دلم��ون م��ن أج��ل زي��ادة اإلنت��اج 
األس��واق  أن  مبين��ًا  ومضاعفت��ه، 
حاليًا تشهد حالة من االستقرار في 
الكمي��ات المتواف��رة وفي األس��عار 
المحليين  المربي��ن  نظرًا لتعويض 
لنس��بة 25% من حجم االس��تهالك 
بجان��ب تدفق سالس��ل االس��تيراد 
م��ن الخارج بم��ا رفع م��ن الكميات 

المتوافرة في السوق المحلي. 
وب��دوره ق��ال المربي عل��ي مهدي 

للدواج��ن  »أوال«  مزرع��ة  صاح��ب 
ومزرعة الحرمين للدواجن إن قطاع 
الدواجن من بين القطاعات المهمة 
لتحقيق األمن الغذائي في المملكة 
حيث يؤمن االس��تهالك المحلي من 
اللح��وم البيض��اء، كما يع��د مجااًل 
في  االس��تثمارية  للحرك��ة  واس��عًا 
البحري��ن، مؤكدًا على ق��درة مربي 
الدواج��ن البحرينيي��ن م��ن تحقيق 
فائض في اإلنتاج المحلي ش��ريطة 
تعاون وتكاتف كاف��ة الجهات ذات 

العالقة مع المربين. 
وأضاف أن مزرعت��ه تنتج في الدورة 
الواح��دة م��ا يق��رب م��ن 200 ألف 
لش��ركة  تس��ليمها  يت��م  دجاج��ة 
دلم��ون لطرحها في الس��وق وذلك 
لم��دة 6 أيام بواق��ع 35 ألف دجاجة 
ف��ي الي��وم الواح��د، مش��يرًا إلى أن 
مزرعته تنتج س��نويًا مليون دجاجة 
ولديه الق��درة واإلمكانات إلنتاج ما 
يقرب م��ن 2 ملي��ون دجاجة محلية 
لس��د حاجة الس��وق المحلي وتوفير 
المخزون الالزم م��ن الثروة الداجنة 

في المملكة.

علي مهدي  حمزة المدحوب
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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هل من نبذة عن جامعة البحرين الطبية؟ 
- تأسس��ت جامعة البحرين الطبية في أكتوبر 
عام 2004 بموجب ترخيص من حكومة مملكة 
البحري��ن، وق��د افتتحها رئي��س وزراء مملكة 
البحرين صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة طيب اهلل ث��راه ورئيس 
وزراء أيرلن��دا الس��ابق الس��يد بيرت��ي أه��رن. 
جامع��ة RCSI Bahrain هي مؤسس��ة علوم 
صحية غي��ر ربحية تركز على التعليم واألبحاث 
لدفع التغيير اإليجابي في جميع مجاالت صحة 
اإلنس��ان في جميع أنحاء العالم. وتتبع جامعة 
RCSI Bahrain للكلي��ة الملكي��ة للجراحي��ن 
في أيرلندا التي تأسس��ت في عام 1784 وهي 
جامعة مرخصة ف��ي مملكة البحرين كجامعة 
خاصة مس��تقلة وتتم إدارتها أكاديميًا وإداريًا 
من قبل متخصصين من أيرلندا والبحرين. عند 
تأسيس��ها كان المبنى بمنطقة السيف، وكان 
عدد الطلبة ال يتجاوز 28 طالبًا، وأعضاء هيئة 
التدري��س ال يتجاوز عددهم 15 أس��تاذًا واآلن 
تم نقل الجامعة إلى منطقة البسيتين وتضم 
اآلن 1568 طالبًا من 50 جنسية مختلفة و86 
عضوًا في هيئة التدريس و149طبيبًا مشاركًا 
في المستش��فيات و2528 خريجًا يعملون في 
38 دول��ة حول العالم. منذ تأس��يس الجامعة 
تخرج 1192 طالبًا من كلية الطب و895 طالبًا 
من كلية التمري��ض والقبالة و118 طالبًا من 
برنامج الماجس��تير في التمري��ض. في العام 
الدراس��ي تس��تقبل الجامع��ة 175 طالبًا في 
برنام��ج بكالوري��وس الط��ب والجراحة و120 

طالبًا في برنامج بكالوريوس التمريض.
ما أبرز الخطط اإلستراتيجية المقرر اعتمادها؟
- مع التحديات التي سببها كورونا )كوفيد19( 
 Learning - قمنا بتنفي��ذ »مجتمعات التعلم
Communities«، حي��ث يت��م تعليم الطالب 
أكاديميًا في مجموع��ات صغيرة لكي يحصلوا 
عل��ى تجرب��ة تعليمي��ة أكثر تخصص��ًا، ويتم 
تقدي��م األنش��طة الالمنهجي��ة أيض��ًا به��ذه 
الطريق��ة، وبذلك يتم التقيد بأمور الس��المة 

للطالب وأعضاء الهيئة التدريسية.
في س��بتمبر 2022 س��نطلق برنام��ج تحويل 
 Transforming« الصحي��ة  الرعاي��ة  تعلي��م 
 Healthcare Education Programme-
حي��ث  والجراح��ة،  الط��ب  لبرنام��ج   »THEP
يه��دف منهج الطب الجديد إل��ى توفير التميز 
اإلكلينيك��ي مع التدري��س القائم على الحاالت 
الطبي��ة المختلف��ة، وس��يتم ذلك ف��ي الحرم 
الجامعي والمستشفيات التعليمية المرتبطة 
معن��ا. باإلضافة إلى ذلك س��يتم التركيز على 
تطوير ش��خصية الطالب من خ��الل اختبارات 
تقيي��م األداء ومجتمع��ات التعل��م، وس��يتم 
تمكي��ن ذلك من خ��الل تطوير أعض��اء هيئة 
التدري��س وتعزي��ز التكنولوجي��ا، ما س��ينتج 
خريجين متميزين وق��ادة الرعاية الصحية في 

المستقبل. ويشمل هذا البرنامج:
* تجرب��ة التعل��م المخصص��ة م��ع التقيي��م 

المبرمج حيث يتم تقييم تقدم الطالب. 
* بيئ��ة التعل��م الداعمة »مجموع��ة تدريس 
صغيرة والتعلم القائم على الحاالت الطبية«.

* التركي��ز عل��ى المه��ارات الس��ريرية »م��ع 
التجريب��ي  والتدري��ب  بالمح��اكاة  التدري��ب 

والدورات السريرية في المستشفيات«.
* مجتمعات التعلم.

* الدع��م الوظيف��ي للطالب وصق��ل قدراتهم 
التنافسية.

* فرص للمش��اريع البحثية والمواد االختيارية 
اإلكلينيكية، ولدينا حت��ى اآلن 39 اتفاقية مع 
جامعات شريكة لنا ومستشفيات تعليمية في 

جميع أنحاء العالم.
ما هي شروط االلتحاق بالجامعة؟

- ش��روط االلتح��اق بجامعة البحري��ن الطبية 
تعتمد على البرنامج الدراسي الذي تم اختياره 

والشهادة التي يتخرج بها الطالب.
وشروط القبول العامة كاآلتي:

* للقب��ول ببرنام��ج ال�6 س��نوات لكلية الطب 
يج��ب أن يحص��ل الطال��ب عل��ى 95% ولكلية 

التمريض والقبالة %80.
* يجب على المتقدمي��ن الذين لغتهم األولى 
ليس��ت اللغ��ة اإلنجليزي��ة، أو أولئ��ك الذي��ن 
لم يت��م تعليمه��م بالكامل في بل��د يتحدث 
اإلنجليزية كلغة أم، استيفاء شرط إجادة اللغة 

اإلنجليزية.
* بالنسبة للطالب المتقدمين للدراسة بدون 

س��نة تأسيس��ية »5 س��نوات«: يجب الحصول 
عل��ى 6.5 في اختب��ار IELTS أو ما يعادله في 
اختب��ار TOEFL مؤه��الت اللغ��ة اإلنجليزية 

صالحة لمدة عامين فقط من تاريخ االختبار.
* بالنسبة للطالب المتقدمين للدراسة بسنة 
تأسيس��ية »6 س��نوات«: يج��ب الحصول على 
6.0 في اختب��ار IELTS »بحد أدنى 5.0 في أي 

.TOEFL نطاق« أو ما يعادله في اختبار
ما أبرز البرامج األكاديمية في الجامعة؟ 

- هناك ثالث��ة برامج أكاديمية ف��ي الجامعة 
تتضمن:

* بكالوريوس الطب والجراحة.
* بكالوريوس التمريض.

* ماجستير في التمريض.
هل هن��اك عدد س��اعات معين عل��ى الطالب 
اجتيازه لحصوله على بكالوريوس كلية الطب؟

- برنامج جامعة البحري��ن الطبية هو برنامج 
أساس��ي مدت��ه 5 س��نوات. ويوف��ر البرنام��ج 
الذي مدته 6 س��نوات مرحلة إعداد لمدة عام 
واحد قب��ل االلتحاق ببرنامج الخمس س��نوات 
األساس��ي. ويتراوح عدد الس��اعات المطلوبة 
من 7687 س��اعة إلى 11025 س��اعة بحسب 
النظ��ام األوروب��ي للحصول عل��ى بكالورويس 
كلي��ة الطب اعتمادًا على أن��ه إذا تم االلتحاق 

ببرنامج ال�5 سنوات أو ال�6 سنوات.
كم تبلغ التكلفة المادية لحصول الطالب على 

شهادة البكالوريوس من كلية الطب؟ 
- للعام الدراس��ي 2022 - 2023 تبلغ الرسوم 
الدراسية السنوية لجميع مراحل برنامج الطب 
39500 دوالر أمريكي سنويًا »نحو 14900 دينار 
بحرين��ي« للمواطني��ن البحرينيي��ن، و41475 
دوالرًا أمريكي��ًا »نحو 15595 دين��ارًا بحرينيًا« 
لغير البحرينيين ويعد س��عرًا تنافسيًا مقارنة 
بالجامع��ات الطبي��ة الدولية األخ��رى. ولدينا 
العديد من المنح المتاحة للطالب البحرينيين 
مثل منح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة ف��ي الطب، حي��ث يتم منح 
البعثة سنويًا لطالب بحريني يستوفي شروط 
معايي��ر الدخول لبرنامج الط��ب في الجامعة، 
وهن��اك أيضًا منحة مؤسس��ة المبرة الخليفية 
وِمنح من الجامع��ة لطالب الطب والتمريض. 
وكج��زء م��ن اتفاقية ته��دف إلى زي��ادة عدد 
البحرينيين المدربي��ن والموظفين في المهن 
المتخصصة، الت��زم صندوق العمل »تمكين« 
بتوفي��ر تمويل جزئي للمواطني��ن البحرينيين 
الذي تم قبولهم ف��ي برنامج التمريض، ومن 
جانبن��ا س��تقوم الجامعة بتوفي��ر فرص عمل 
له��ؤالء الط��الب بالتعاون مع المستش��فيات 

الخاص��ة البحريني��ة. كم��ا دخل��ت مجموع��ة 
BMMI للبي��ع بالتجزئ��ة والتوزي��ع والتوري��د 
في ش��راكة معنا لتقديم منح دراس��ية كاملة 
لثالثة طالب تمريض بحرينيين، ومع استمرار 
العالم ف��ي التعامل م��ع جائح��ة )كوفيد19( 
 BMMI تأتي هذه المبادرة انسجامًا مع جهود
لرعاية القوى العامل��ة المحلية وتثمين الدور 
المه��م للممرضين كممارس��ين ف��ي صدارة 
رعاي��ة المرض��ى. باإلضافة إلى ذل��ك أطلقت 
جامعة البحرين الطبية فرصة المنح الدراسية 
الجدي��دة خصيص��ًا لخريجي كلي��ة التمريض 
والقبال��ة التابعي��ن له��ا مع تغطية الرس��وم 

الدراسية كاملة لهذا العام الدراسي.
كيف تتعاملون مع حاالت الرسوب؟ 

- أعضاء هيئة التدريس وقس��م التطور ودعم 
الطلبة مكرس��ون لدعم رحلة التعلم الصحية 
والجس��دية والعقلي��ة لطالبن��ا. نح��ن ندعم 
جمي��ع الطالب في رحلته��م العلمية ليصبحوا 
ممارس��ين للرعاية الصحية، ولكن يختار عدد 
قليل من الطالب ترك الدراسة أو االنتقال إلى 
دراس��ة تخصص آخر أو يت��م فصل الطالب إذا 

رسب في السنة التحضيرية.
هل توفر الجامعة فرصة الحصول على درجتي 

الماجستير والدكتوراه؟ 
- نعم، توفر جامعة البحرين الطبية ماجستير 
في التمريض كما تم��ت الموافقة مؤخرًا من 
ِقبل مجلس التعليم العالي على برنامج جديد 
في ماجستير العناية الحثيثة للتمريض. وفي 
ع��ام 2014 تزامنًا م��ع احتفاالته��ا بالذكرى 
العاش��رة لتأسيس��ها، أطلقت الجامعة منحة 
دلمون للدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع 
الكلي��ة الملكية للجراحين ف��ي دبلن بأيرلندا، 
حيث تم اإلشراف على الطالب من قبل مشرف 
من RCSI بدبلن ومشرف من جامعة البحرين 
الطبية، وقامت الكلي��ة الملكية للجراحين في 
أيرلن��دا بدبلن بإدارة البرنامج وتمويل س��تة 

طالب بالكامل ومنحهم درجة الدكتوراه. 
كم عدد الحاصلين على الماجستير والدكتوراة 

منذ تأسيس الجامعة؟
- منذ تأسيس الجامعة حصل 118 طالبًا على 
ماجس��تير في التمريض وحصل 37 طالبًا على 
ماجس��تير القانون وأدبيات المهنة »تم وقف 
هذا البرنام��ج«. عدد أعض��اء هيئة التدريس 
والموظفين الحاصلين على درجات الماجستير 
والدكت��وراه والزماالت/ العضوي��ات هو 101 
م��ن مجم��وع 206، منه��م 78 عض��و هيئ��ة 

تدريس و23 موظفًا.
ك��م تبلغ قيم��ة موازن��ة البح��ث العلمي في 

الجامعة؟

- تبل��غ قيم��ة موازن��ة البح��ث العلم��ي في 
الجامعة أكثر من مليون دوالر س��نويًا للبحث 
العلمي واألنش��طة المرتبطة به. وقد لعبت 
جامع��ة البحري��ن الطبي��ة دورًا أساس��يًا في 
إنشاء البرنامج الوطني للتجارب السريرية في 
البحرين وفي تعزيز وتسريع البحث على عالج 
لمرض��ى )كوفيد19( ف��ي البحرين، حيث رعت 
الجامع��ة التج��ارب الس��ريرية الوطنية التي 
تهدف إلى ع��الج مرضى )كوفي��د19( ببالزما 
الدم، باإلضافة إلى اس��تكمال المرحلة األولى 
م��ن البحث المش��ترك بين جامع��ة البحرين 
البحري��ن  دف��اع  ق��وة  ومستش��فى  الطبي��ة 
بالتعاون مع ش��ركة SBI ALApharma عن 
المكمل الغذائي المعروف لتعديل التأثيرات 
المضادة للفيروسات في المرضى المصابين 
ب�)كوفيد19(. وتأتي هذه الجهود تماشيًا مع 
جهود الجامعة المس��تمرة للمساهمة بشكل 
إيجاب��ي في النه��وض بالرعاي��ة الصحية في 
البحرين وخارجها. وقد تم إجراء بحوث سريرية 
مش��تركة مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورون��ا )كوفي��د19(. باإلضافة إلى 
ذل��ك، افتتح مرك��ز جامعة البحري��ن الطبية 
لألبحاث الس��ريرية والجزيئية الحيوية أبوابه 
في أوائل يوليو 2021 بالشراكة مع مستشفى 
المل��ك حم��د الجامع��ي، حيث توج��د عالقة 
وطيدة بين الطرفين منذ افتتاح المستش��فى 
ويتم تعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر من خالل 
عدد من التعيينات المش��تركة في تخصصات 
الطب والجراحة واألطفال والدورات السريرية 
للط��الب. وق��د تم االفتت��اح الرس��مي لمركز 
جامع��ة البحري��ن الطبية لألبحاث الس��ريرية 
والجزيئية الحيوية ف��ي مركز البحرين لألورام 
بمستش��فى الملك حمد الجامعي خالل شهر 
م��ارس تحت رعاي��ة رئيس المجل��س األعلى 
للصحة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة، وبحضور س��عادة الدكتورة 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة، 
األمين العام لمجل��س التعليم العالي ونائب 
رئي��س مجلس أمناء مجل��س التعليم العالي. 
وسيعمل مركز األبحاث على معالجة األمراض 
الصحية المنتش��رة ف��ي البحرين مثل أمراض 
القلب والسكري والسمنة وسيعمل أيضًا على 
تطوي��ر تكنولوجيا الخالي��ا الجذعية التي تم 
ترخيصها مؤخرًا ف��ي البحرين. ولدينا خمس 
مجموع��ات بحثية مخصصة، ث��الث منها في 
مرض السكري وتشمل وحدة الخاليا الجذعية، 
ووحدة خاليا البنكرياس لعالج مرض السكري، 
ووحدة إصالح األنس��جة لعالج جروح السكري، 
باإلضافة إلى مجموعات بحثية أخرى مخصصة 
لألمراض الس��رطانية وعلم المناعة. وتتويجًا 
له��ذه اإلنج��ازات تش��رفت جامع��ة البحرين 

الطبية بالحصول على وسام األمير سلمان بن 
حمد لالس��تحقاق الِطبي والذي ُمِنح للعاملين 
في الصفوف األمامية والجهات الُمساِندة في 
مختلف المواقع بأم��ر الَملكي لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 

البالد الُمعظم حفظُه اهلل ورعاه.
البرام��ج  قاع��دة  لتوس��يع  تخطط��ون  ه��ل 

التعليمية واألكاديمية؟
- نعم، لدينا خطط لتقديم برامج رعاية صحية 
أكثر تخصصًا لتلبية الطلبات المتزايدة محليًا 
وإقليميًا ودوليًا، وتعمل الجامعة على تقديم 
برنامج M.D جديد لألطباء في المستشفيات، 
وهو حاليًا ف��ي مرحلة التطوير والحصول على 
الموافقات الالزمة.  كما سنقدم برنامجًا جديدًا 
وهو الماجستير في تمريض العناية الحثيثة، 
حي��ث يتمحورهذا البرنام��ج الديناميكي الذي 
يس��تهدف الممرضين الممارس��ين الراغبين 
ف��ي تعزيز مس��يرتهم المهني��ة بالتخصص 
في مجال العناي��ة الحثيثة، ويتمحور البرنامج 
حول المعرفة والكفاءة التمريضية المطلوبة 
لتلبي��ة االحتياج��ات المتع��ددة للمرضى في 
الح��االت الحرجة. وت��درس الجامع��ة تقديم 
برنام��ج للقبالة مدته 18 ش��هرًا للممرضات 
لزيادة ع��دد القابالت بالبحري��ن. نحن نعمل 
مع ش��ركائنا ف��ي الرعاي��ة الصحي��ة لتطوير 
البرنام��ج وتحدي��د ع��دد األماك��ن المطلوبة 
والحص��ول على الموافق��ات الالزم��ة. تعمل 
الجامعة أيضًا على عمل تصاميم مبنى جديد 
في الحرم الجامعي ويشمل التوسع مزيدًا من 
مراف��ق وتقني��ات التدري��س والتدريب األكثر 
حداث��ة لدع��م التعليم والتعل��م المتخصص 
لدين��ا. باإلضافة إلى ذل��ك نتطلع إلى تطوير 
مزرع��ة الطاقة الشمس��ية الخاصة بالجامعة 
به��دف توليد حوالي 60% م��ن الكهرباء التي 
نحتاجه��ا، ونح��ن اآلن ف��ي مرحل��ة مراجعة 
ع��روض البائعي��ن وم��ن المتوق��ع أن يت��م 
ب��دء العم��ل فيه��ا قبل نهاي��ة الع��ام. وهنا 
ال ب��د م��ن أن نش��ير إل��ى أن هن��اك ش��راكة 
إستراتيجية مع المستشفى الجديد لإلرسالية 
األمريكية- »مستشفى الملك حمد-اإلرسالية 
بالعالق��ة  الجامع��ة  وتفتخ��ر  األمريكي��ة«، 
الراس��خة مع شركائنا في القطاعين الحكومي 
والخ��اص، باإلضاف��ة إل��ى إقام��ة ش��راكات 
إستراتيجية مع جامعات ومستشفيات دولية. 
كما ننوه إلى أن تس��جيل الخريجين بالمجلس 
الطبي البريطاني دون امتحانات للتدريب هو 

دليل على كفاءة الخريجين.
هل تتم متابعة من الجامعة لخريجيها؟ 

- يع��د التواص��ل م��ع خريجينا عنص��رًا مهمًا 
لضمان اس��تمرار نجاح الجامع��ة أينما كانوا 
متواجدي��ن ونهدف دائما إل��ى تقديم الدعم 
والمس��اعدة ف��ي تعزيز تطورهم الش��خصي 
والمهني بكل الطرق الممكنة. ويلتزم مكتب 
التوجيه الوظيفي وشؤون الخريجين بالتواصل 
مع الخريجين ودعمه��م. ويعمل أيضًا مكتب 
التوجي��ه الوظيف��ي وش��ؤون الخريجين على 
تقديم المش��ورة للطالب والخريجين بش��أن 
وتقدي��م  الترخي��ص،  التحضيرالمتحان��ات 
المش��ورة لهم في التخصص واختيار اإلقامة، 
ودعمهم في مهارات المقابلة وإعداد السيرة 
الذاتية وإرش��ادهم خ��الل عملي��ات التقديم 
لفرص التدريب واإلقامة لدول الشرق األوسط 
وأوروبا والواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
وكندا. وتبلغ نس��بة التوظيف للخريجين، نحو 
91% فيما يتعلق بكلية الطب، و95.9% لكلية 

التمريض والقبالة.             

91٪ نسبة توظيف خريجي الطب و95.9٪ للحاصلين على بكالوريوس التمريض

 العتوم لـ                  : 1568 طالبًا من 50 جنسية 
و86 عضوًا بهيئة التدريس في »البحرين الطبية«

د. سمير العتوم

رئيس الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا - جامعة البحرين الطبية خالل حواره لـ»الوطن«

17 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tحـوار

وليد صبري - تصوير ومونتاج: نايف صالح «

كش��ف رئي��س الكلية الملكي��ة للجراحين في أيرلندا - جامعة البحرين الطبية البروفيس��ور د. س��مير 
العت��وم عن أن »الجامعة تضم 1568 طالبًا من 50 جنس��ية، فيما يبلغ ع��دد أعضاء هيئة التدريس 
نح��و 86 عض��وًا«، موضحًا أن »هن��اك 2528 خريجًا في الجامعة يعملون ف��ي 38 دولة حول العالم«، 
مشيرًا إلى أن »409 خريجي طب و1109 خريجي تمريض وقبالة منخرطون في العمل بالقطاع الطبي 
والصح��ي بالبحرين«. وأضاف د. العتوم في حوار خّص به »الوطن« أن »نس��بة التوظيف لدى خريجي 
بكالوري��وس الطب تبلغ 91%، في حين تبلغ نس��بة التوظيف للحاصلين عل��ى بكالوريوس التمريض 
نحو 95.9%«، مبينًا أن »الجامعة تس��تقبل 175 طالب��ًا في برنامج بكالوريوس الطب و120 طالبًا في 
برنامج التمريض والقبالة في العام الدراس��ي«، الفتًا إلى »حصول 118 طالبًا على برنامج الماجستير 

في التمريض منذ تأس��يس الجامع��ة«، منوهًا إلى أن »هناك 3 برام��ج أكاديمية بالجامعة تتضمن 
بكالوريوس الطب والجراحة وبكالوريوس التمريض والماجس��تير في التمريض«. وتحدث د. العتوم 
عن افتتاح مركز أبحاث جامعة البحرين الطبية لألبحاث السريرية والجزيئية الحيوية في مركز البحرين 
لألورام بمستشفى الملك حمد الجامعي، موضحًا أن »المركز يساهم في عالج األمراض المنتشرة في 
البحرين مثل أمراض القلب والس��كري والس��منة، حيث يعمل على تطوير تكنولوجيا الخاليا الجذعية، 

ويضم 5 مجموعات بحثية متخصصة في أمراض السكري والسرطان والمناعة«.
وذكر أنه »س��يتم إطالق برنامج تحويل تعليم الرعاية الصحية للطب والجراحة في سبتمبر المقبل«، 
مش��ددًا على أن »ل��دى الجامعة خطط��ًا لتقديم برامج رعاية صحي��ة أكثر تخصص��ًا لتلبية الطلبات 
المتزاي��دة محليًا وإقليميًا ودوليًا«، مبينًا أن »الجامعة تدرس تقديم برنامج للقبالة مدته 18 ش��هرًا 

للممرضات المَرخصات لزيادة عدد القابالت«. وإلى نص الحوار:
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مركز أبحاث »البحرين الطبية« يعالج أمراض القلب والسكري والسمنة 

شراكة إستراتيجية مع »مستشفى الملك حمد - اإلرسالية األمريكية«

409 خريجي طب و1109 خريجي تمريض وقبالة يعملون بالقطاع الصحي 

الجامعة تستقبل 175 طالبًا في برنامج بكالوريوس الطب

حصول 118 طالبًا على برنامج الماجستير في التمريض

تخريج 1192 طالبًا بالطب و895 من كلية التمريض والقبالة منذ التأسيس

2528 خريجًا من »البحرين الطبية« يعملون في 38 دولة حول العالم

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/25/watan-20220725.pdf?1658727342
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1017578
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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
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12

Link

P  13

Link

13 o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e tالـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 

Mon 25 Jul 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 6071   |  االثنيــن 26 ذو الحجــة 1443هـــ

mohammed@darwishtv.com

@yalai l

محمد درويش

خارج السرب

tattan86@hotmail.com

@HussainTattan
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Bunoor7@gmail .com
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S3dbah@gmail .com
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وليد صبري
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اء الَمشَّ

أجواء إيجابية أم تمهيد لمعاودة الفوضى؟
تمر منطقة الش��رق األوس��ط بمنعط��ف خطير ومهم 
ومح��وري وهو أما الدخ��ول في مفاوض��ات ومحادثات 
إيجابية مع إيران أو أن تدخل المنطقة بدوامة األزمات 

التي واجهتها الفترة الماضية.
فاألجواء اإليجابية التي وصفها وزير الخارجية اإليراني 
حس��ين أمي��ر عب��د اللهيان ف��ي لق��اءات صحفية بأن 
المحادثات مع المملكة العربية الس��عودية ش��هدت 
تقدمًا ملحوظًا وأن هناك دواًل خليجية قاطعت طهران 
دبلوماس��يًا مس��تعدة لعودة س��فرائها، غير أن ذلك 
يواجهه تناقض واضح يتمثل في أن ميليش��يا الحوثي 
اإلرهابي��ة الت��ي تتلقى أوامرها من إي��ران أعلنت قبل 
أيام م��ن تصريحات وزير الخارجي��ة اإليراني بأنها لن 
توقع على تمديد الهدنة باليمن أي بعد 2 أغس��طس 
المقبل ولن يكون هن��اك أي هدنه تلزم الحوثيين في 

الوفاء بها.
أما النقطة األبرز والمهمة وه��ي القضية التي تطفو 

على الساحة بين الحين واآلخر وهي أن مشروع الرئيس 
األمريكي جو بايدن إلعادة إي��ران لتوقيع اتفاق نووي 
جديد باء بالفش��ل، حيث عقد معهد الش��رق األوسط 
بواشنطن ندوة استضاف فيها كبار الخبراء وذلك للرد 
على أهم تس��اؤل وه��و ما هي خي��ارات أمريكا والدول 

الالعبة جراء تعثر االتفاق النووي؟
وقال بعض الخبراء إن الضربة العس��كرية للمنش��آت 
النووية اإليرانية من ش��أنها أن تزعزع منطقة الشرق 
األوسط وأن تخلق فوضى أكبر مما هي عليه اآلن، حيث 
إن الوالي��ات المتحدة األمريكية لم تتعامل بالش��كل 
المطلوب مع هذا الملف والذي يس��تلزم على واشنطن 
أن تق��دم خطة ش��املة ف��ي التعامل مع��ه، وتوقعوا 
ب��أن خطة العمل تتطلب م��ن عامين إلى 3 أعوام في 
معالجة ضمان عدم حصول إيران على القنبلة النووية.

وبالتالي أصبح ل��دى دول الخليج والمنطقة قناعة بأن 
األجواء اإليجابية التي خلقتها إيران قد تكون مماطلة 

وتعنت��ًا في ذات الوقت، فهي ترى وحس��ب تصريحات 
صحفية في واش��نطن لرئيس المخاب��رات البريطاني 
ريتش��ارد م��ور أن »المرش��د األعل��ى اإليران��ي ال يريد 

التوقيع على اتفاق نووي«.
إذًا نح��ن أم��ام معضلة قد ت��ودي بالمنطق��ة إلى أن 
تك��ون ملتهبة وهذا ما توقعه قائد القوات األمريكية 
بالش��رق األوس��ط الفري��ق ألكس��وس جرينكويت��ش 
بأن يع��اود وكالء إيران القيام بهجم��ات إرهابية على 
القواعد األمريكية وحلفائها بالمنطقة، ونتيجة لذلك 
ف��إن التعامل مع إيران خ��الل هذه الفترة الحساس��ة 
يتطلب اليقظة بش��كل أكبر من الس��ابق فهي ال تريد 
تشكيل تحالف عس��كري بمواجهتها وتلعب على هذا 
الوت��ر حت��ى ال يمارس عليه��ا ضغوطات م��ن الداخل 
والخارج مما قد يؤدي بها لتقديم تنازالت في االتفاق 
النووي أو أن تدخل في مواجهة حروب الظل التي تقوم 

بها إسرائيل لتعطيل البرنامج النووي.

منع رفع أسعار السلع األساسية
تناقلت ش��ريحة كبي��رة من المجتم��ع ومجموعة م��ن االقتصاديين خالل األس��بوع 
الماضي خبر فرض اإلمارات نظام يمنع زيادة أس��عار 10 س��لع أساس��ية قبل موافقة 
وزارة االقتصاد، حيث أكد الجميع أن هذا التوجه يصب في مصلحة المجتمع ويضمن 
اس��تقراره االقتصادي ويحميه من التالعب باألس��عار واس��تغالل األحداث السياسية 

واالقتصادية.
هذا النظام أو التشريع أصبح ضرورة ومطلبًا لدينا، بحكم أن الضرر وصل إلينا وال يزال 
يمتد ويتس��ع، فكل يوم يصدم المواطن والمقيم فردًا وأسرة بارتفاع سعر سلعة ما 

بنسبة تتفاوت بين 50 وحتى 100 في المئة بحجة نقص العرض وزيادة الطلب.
فس��لع مثل القمح واألرز والدجاج والحليب ليست من السلع التي يمكن ألي مستهلك 
أن يس��تغني عنها أو يعيد جدولتها، فهي سلعة أساسية غير قابلة لالستغناء، وهذه 
الس��لع يجب أن تكون محمية ومضمونة وبرعاي��ة الدولة. فترك عصب الحياة ورقبة 
المجتمع في يد أفراد تهمهم المصلحة الش��خصية والتكس��ب م��ن حالة األزمات أو 

الرخاء خطأ فادح يحتاج مراجعته وإصالحه.
االس��تراتيجية الوطني��ة لألمن الغذائ��ي 2020-2030 تضمن��ت 67 توصية ومنها 
بعض التوصيات التي تش��ابهت في مضمون القرار اإلماراتي إال أنها لم تجد س��بياًل 
للتطبيق والتفعيل حتى اآلن، منها »تحديد هيئة وطنية مسؤولة عن إدارة االحتياطي 

ورصده« والتي لو وجدت كان بإمكانها إيجاد حلول استباقية لنقص السلع األساسية 
وارتفاع أس��عارها، إضافة إلى »مراجعة قائمة السلع األساسية الضرورية واألخذ في 
االعتب��ار النواحي المتعلقة بالمنتجات األولية الهامة لتحقيق األمن الغذائي« وهذه 
النق��ط والتوصية تتش��ابه في جوهرها مع القرار اإلماراتي المتعلق بتحديد الس��لع 
األساس��ية والتركيز عليها، ومن ضمن التوصيات المهمة والتي لو طبقت ستضمن 
وفرة في السلع األساسية واستقرارًا في أسعارها، نقطة »البحث على مستوى مجلس 
التعاون الخليجي فيما يتعلق باالحتياطيات االستراتيجية اإلقليمية«، حيث سيضمن 
التعاون الخليجي العمل المش��ترك في تأسيس مشاريع استراتيجية تهتم بالتوفير 

والتخزين وتحديد القيمة المدعومة الموحدة.
ملف األمن الغذائي كان واليزال يحظى باهتمام كبير من قبل جاللة الملك المعظم، 
وخالل افتتاح دور االنعقاد الثاني من الفصل التش��ريعي الخامس لمجلسي الشورى 
والن��واب في 13 أكتوبر 2019، وجه جاللته في كلمته إلى »تطوير القدرات الوطنية 
ف��ي مجال الصناعات الغذائية« و»رفع نس��بة اإلنتاج المحل��ي« و»الحفاظ على خبرة 
أصح��اب المه��ن«، وهي محاور وأس��س لضمان األم��ن الغذائي لمملك��ة البحرين، 
وخارطة طريق لتأسيس جهة يوكل إليها هذا الملف الهام والذي أصبح ضرورة ملحة 

في هذه الفترة الحرجة.

مطلوب مرشح لوظيفة مرموقة
تتزاي��د أعداد العاق��دي العزم على الترش��ح لالنتخابات 
النيابي��ة والبلدية لعام 2022 يوم��ًا بعد آخر حيث تجاوز 
الع��دد حس��ب صحيف��ة الوط��ن -إلى ي��وم كتاب��ة هذا 
المق��ال- أكثر من 200 ع��ازم على الترش��ح منهم 133 

للنيابي، و77 للمجلس البلدي.
ولع��ل المالح��ظ في اإلحصائي��ة هو اإلقب��ال الكبير من 
الجنس��ين على المجلس النيابي مقارنة بالبلدي إذ يصل 
الف��ارق للضع��ف ف��ي النيابي ع��ن البلدي، ويع��زى هذا 
التوج��ه لتطلعات بعض المترش��حين للعائ��د المادي 
وبعض االمتي��ازات من هذه الوظيفة المرموقة في حال 

نجاحهم بالولوج إلى هذا المجلس.
نع��م إن بع��ض المترش��حين لالنتخاب��ات يرك��ز عل��ى 
المكاسب والعوائد وليس خدمة الوطن والمواطن، ولنا 
في ذلك تجارب عدة س��نوات مضت، ولكن لألسف يعتبر 
ذلك مس��لك عدد غير قليل، ولو بحثنا قلياًل حول خلفيات 
هذه الشخصيات سنجدهم في األصل باحثين عن وظائف 
وليس��وا مش��روع مواط��ن سياس��ي يفهم في التش��ريع 
أو حت��ى في الرقاب��ة، وبذلك يس��تطيع أن يقدم إضافة 

للمجلس الذي بات يتدنى مس��تواه فصاًل تشريعيًا بعد 
آخر ألسباب كثيرة قد ال يكون العضو نفسه أحد أسبابها. 
وحتى نكون منصفين، لقد برز بعض أصحاب الس��عادة 
النواب بص��ورة الفتة مع قلة اإلمكاني��ات المتاحة لهم، 
ولكنه��م بعدد أصاب��ع اليد الواحدة. وحت��ى ال يهاجمني 
أصحاب الس��عادة النواب اآلخرين بما أقول، فأود التأكيد 
عل��ى األدوار التي قاموا بها -بحس��ب قدرات كل منهم- 
لكن النتائج كانت مخيبة لتطلعات المواطنين، وال ينكر 
ذلك أحد س��وى الذين يحاولون إعادة التجربة مرة أخرى، 

وأغلبهم يخططون لذلك.
ويرى بعض الناس في المجلس النيابي اليوم أنه فرصة 
عم��ل في وظيف��ة ال تحت��اج لمؤهالت أو خب��رات، وإنما 
هي وظيفة تخضع لحس��ابات أخرى من أبرزها العالقات 
الش��خصية والقدرة على تمويل مشروع الوظيفة وبعض 
األم��ور األخرى التي قد يكون لها تأثير بس��يط على رفع 

احتماالت وصول المرشح إلى مقعد تلك الوظيفة.
وعل��ى الرغم من قلة عدد المترش��حين للمجلس البلدي 
إال أنه يع��د األكثر أهمية وقربًا من مالمس��ة احتياجات 

المواط��ن، والت��ي يمكن أن يق��رر اختيار المرش��ح على 
أساسها، فمازال المواطن ينظر للمرشح -سواء النيابي أو 
البلدي- من منظور خدمي بلدي وليس تشريعيًا، ولذلك 
يبقى التعويل على فه��م المواطن ألدوار النائبين يرجح 

لكفة المجلس البلدي.
 أتمنى التوفيق لكافة المترش��حين، ولكنني بكل صراحه 
أتمنى أيضًا وصول الكفاءات لمن هم أحق بهذا المقعد، 
فهو لي��س وظيفة براتب كبير أو مش��روع س��يدر عائدًا 
من خالل تموي��ل جيد لحملة انتخابي��ة أو غيره، بل هي 
مس��ؤولية كبيرة س��يرى النائب تبعاتها بعد 4 سنوات 
من تعليقات الناس على أدائه ورفضهم إلعادة انتخابه 

مرة أخرى.
وأعتقد أن المترشحين للمجلس البلدي وخاصة األعضاء 
الحاليي��ن ممن ق��رروا عدم التطل��ع للمجل��س النيابي، 
واالس��تمرار في خدمة أبناء دائرتهم عبر نفس المجلس 

هم األجدر بثقة الناس ألنهم ثابتون على مواقفهم.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تربيون« اإلنجليزية

نحو »تصفيرها«.. »المخدرات« لن تنتصر ولن تنتشر
قبل أيام فق��ط، أعلنت اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة 
الجنائية بأن إدارة مكافحة المخدرات، وفي إطار س��عيها 
لحفظ النظ��ام ومكافحة الجريم��ة، تمكنت من القبض 
على 4 آس��يويين تتراوح أعماره��م ما بين 36 و64 عامًا، 
بحوزته��م كمي��ة من الم��واد المخ��درة تق��در قيمتها 
ب���6000 دينار، إذ أس��فرت التحريات ع��ن تحديد هوية 

المذكورين والقبض عليهم، وتحريز المضبوطات.
في العام الماضي وفي حوار خاص ب�»الوطن« مع الزميل 
العزيز وليد صبري، كش��ف رئيس شعبة اإلعالم الجنائي 
باإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بوزارة الداخلية، 
الرائد حمد راش��د المهيزع، عن »ضب��ط 1192 متهمًا، 
بينهم 1104 ذكورًا، و88 إناثًا، في 1072 قضية مخدرات 
خالل 17 ش��هرًا، منذ بداية 2020، وحتى شهر مايو من 
الع��ام الفائت«، كما »تم ضبط 689 قضية مخدرات في 
الداخل بنسبة بلغت 64%، في حين تم ضبط 383 قضية 
عب��ر المنافذ بنس��بة 36%، خالل نفس الفترة«، مش��يرًا 
إلى أن��ه »ضبط 203 كيلوجرامات حش��يش، وضبط 26 

كيلوجرامًا ماريجوانا خالل 17 شهرًا«.
حين نقارن أنفس��نا ببقية دول مجل��س التعاون أو حتى 
ببقية الدول العربية، ف��إن البحرين خطت خطوات جادة 
وصارم��ة في حربها المفتوحة على المخدرات، بل تعتبر 
مملك��ة البحري��ن من أق��ل الدول ف��ي مح��اوالت مجال 
تهريب المخدرات. على الرغم من كونها جزيرة مفتوحة 
الح��دود عل��ى البح��ر، والتي عادة ما تس��هل ف��ي حالها 
فيها عملي��ات تهريب المخدرات، لكن يقظة رجال األمن 
والمنافذ، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات باإلدارة 
العام��ة للمباحث واألدلة الجنائية ب��وزارة الداخلية، فإن 
عملية تهري��ب المخدرات أصبحت صعبة للغاية. واألهم 
من ذلك، هو تقلص الداخل من انتش��ار المواد المخدرة 

مقارنة باألعوام المنصرمة.
وألنن��ا نري��د »تصفي��ر« البحرين م��ن آفة المخ��درات، 
فإننا ندعو كل األس��ر البحرينية بمراقب��ة األبناء مراقبة 
لصيق��ة، والتع��اون أيضًا م��ع الجه��ات المختصة، كما 
أن��ه من الضروري قيام وزارة التربي��ة والتعليم بمراقبة 

الم��دارس والطلبة فيما يخص تنظيفها من أي محاوالت 
لدخول المخدرات فيها. كما ال ننسى أهمية دور منظمات 
المجتم��ع المدن��ي ألج��ل التعاون م��ع بقي��ة الجهات، 

لمعالجة هذا الملف.
إنن��ا نطمح الي��وم لرفع س��قف الجاهزية العلي��ا في كل 
مكان، وتحديدًا على المنافذ الحدودية، لوقف كافة أنواع 
التهري��ب، كما نطالب بإن��زال أقصى العقوبات لكل من 
تس��ول له نفس��ه العبث بأمن وس��المة وصحة الناس، 
حت��ى ولو اضطررن��ا لتغليظ العقوبة لمس��توى اإلعدام 
ف��ي الحاالت التي ال يمكن تجاوزها ف��ي ملف المخدرات. 
فس��المة هذا الجيل أه��م بكثير من المتاج��رة بصحته 

ومستقبله وأمنه.

إضاءة
ش��كرًا للنائب العام، حي��ن أصدر قبل أيام قرارًا بإنش��اء 
وحدة متخصص��ة للتحقيق والتصرف ف��ي جرائم المواد 

المخدرة.

مبروك لجنة تمكين الشباب

قرار تشكيل لجنة تمكين الش��باب في القطاعين العام والخاص الذي أصدره 
ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعمال اإلنس��انية رئي��س المجلس األعلى للش��باب 
والرياضة س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، حفظ��ه اهلل، يأتي في وقت 
دقيق جدًا وتلبية لضروريات المرحلة الحالية التي تستوجب الدفع بالكفاءات 
الوطنية الش��ابة للحصول على فرص عمل تناس��ب مؤهالتهم وقدراتهم أو 

على فرص التقدم الوظيفي بشكل أسرع من المعتاد.
وال يخف��ى على أح��د أن القطاع الخاص تحديدًا مازال يق��اوم دخول المواطن 
ومازال��ت هناك العديد من الوظائف التي يش��غلها غي��ر البحرينيين في هذا 
القطاع على الرغم من توفر العنصر المحلي المتمكن والذي يحتاج إلى فرصة 
إلثب��ات وجوده. وصحيح أن مح��اوالت وزارة العمل وصندوق العمل »تمكين« 
صريح��ة وجادة في جع��ل البحريني الخيار األفضل للتوظي��ف إال أن الجهود ال 

يجب أن تتوقف عند هذه المحاوالت وتحتاج بالفعل إلى دعم بشكل أكبر.
القط��اع الخاص في البحري��ن لديه مطلق الحرية في توظيف من يش��اء دون 
أن يلتزم باش��تراطات لتوطين بعض المهن كما تفرضها السعودية وعمان 
مثاًل، وأحيانًا يتم استغالل هذه الحرية في توظيف غير البحرينيين عمدًا حتى 
لو توفر الخيار المحلي. والقطاع يغفل أحيانًا عن أهداف أكبر من الربح السريع 
فيتقاع��س عن تدريب وترقية بع��ض موظفيه المحليي��ن ويختصر الطريق 
فيس��تعين بغي��ر البحريني صاحب الخبرة كي يؤدي مهمة م��ا. وطبعًا أحيانًا 
تسيطر جماعات غير بحرينية على ش��ركات وبنوك القطاع الخاص فتستحوذ 

على أهم الوظائف وتترك البحريني »محلك سر«.
الي��وم، نحن بحاجة إلى المزيد م��ن الضغط ومزيد من التس��ويق للبحريني 
ومزيد من التفاهمات مع الشركات بجميع أشكالها -وليس فقط التي تمتلك 
الحكوم��ة جزءًا منها- لتس��ير في خط متواٍز مع رؤى الدول��ة وتوجهاتها وإال 

تحول القطاع الخاص إلى عالم منفصل يعمل لمصالحه فقط.
وكما نجحت مس��اعي تمكين الم��رأة في البحرين وأقنع��ت القطاعين العام 
والخ��اص على توظيف الم��رأة البحرينية واالهتمام به��ا وبتقدمها الوظيفي 
نرج��و أن توفق اللجنة الجديدة في إقناع القطاع الخاص في تبني السياس��ات 
التي تش��جع الكفاءة المحلية من الجنسين وتس��تقطبها وتطورها. فمثل ما 
تم دعم المرأة البحرينية من أعلى الجهات يصبح دعم الش��باب من الجنسين 

أيضًا من األعلى ضرورة.
وبال ش��ك أن عناصر الخبرة ضرورية جدًا وال يج��ب التفريط بها أو محاربتها 
ل��دواٍع تتعلق بتمكين أي فئ��ة أخرى. فأصحاب الخبرة وجودهم أس��اس في 
كل األعم��ال وعطاؤه��م مطل��وب دائم��ًا وال ننس��ى أن أغلبه��م معيل وتقع 
عليه مس��ؤوليات أس��رية والمطلوب اآلن هو خلق توازن في القطاعين العام 

والخاص بحيث يكون للبحريني أيًا كان عمره أو جنسه تواجد فعال ومثمر.

 مكافحة االتجار باألشخاص..
إنجازات البحرين إنسانيًا وحقوقيًا

إنج��از حقوقي وإنس��اني بحريني جدي��د للعام الخامس عل��ى التوالي تحققه 
مملك��ة البحرين، في ظل قيادة وتوجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد المعظم، حفظه اهلل ورعاه، ومتابعة حثيثة 
م��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة، ولي العهد، 
رئي��س الوزراء، حفظ��ه اهلل ورعاه، تمثل في محافظ��ة المملكة على موقعها 
ف��ي الفئة األولى ف��ي مجال مكافح��ة االتجار باألش��خاص وذلك ف��ي تقرير 
وزارة الخارجي��ة األمريكية المعني بتصنيف الدول ف��ي مجال مكافحة االتجار 

باألشخاص، والذي يعد ضمن أعلى تصنيف معتمد في هذا المجال.
وق��د بلغت مملك��ة البحرين ه��ذه المكانة، وحقق��ت هذا اإلنج��از الحقوقي 
واإلنس��اني م��ن خالل عم��ل دؤوب على مدار س��نوات، كان الهدف األس��اس 

والقصد منه هو االرتقاء ببيئة العمل، ومكافحة االتجار باألشخاص.
ففي نوفمبر عام 2015، تم تدش��ين أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة 
الواف��دة يتضمن مرك��زًا لإليواء، وف��ي يوليو عام 2017، ت��م إطالق تصريح 
العم��ل المرن، كما تم الب��دء في تطبيق العق��د الثالثي للعمال��ة المنزلية 
في فبراير ع��ام 2018، في حين تم افتتاح مكت��ب المنظمة الدولية للهجرة 
ف��ي البحرين في مارس عام 2018، وبعد ذلك بش��هرين في مايو 2018، تم 
إنش��اء صندوق دعم ضحايا االتجار باألش��خاص، وبعد ذلك بنحو شهر تقريبًا 
وف��ي يوني��و 2018، حققت البحري��ن الفئة األولى في مج��ال مكافحة االتجار 
باألش��خاص، حيث اهتمت مملكة البحرين بحق��وق العمالة الوافدة واحترام 
حرياتهم المدنية واالقتصادية والدينية واالجتماعية وفقًا ألحكام الدس��تور 
ومبادئ ميثاق العمل الوطني والتشريعات الوطنية والمعاهدات واالتفاقيات 
الدولية، ما أس��هم ف��ي إب��راز البحرين كنم��وذج الحترام الحق��وق والكرامة 

اإلنسانية.
وق��د واصل��ت البحري��ن حفاظها عل��ى موقعها ف��ي الفئة األول��ى في مجال 
مكافحة االتجار باألش��خاص منذ ذلك التاريخ حتى الع��ام الجاري 2022، من 
خالل سلسلة مستمرة من اإلجراءات تضمنت تدشين النسخة الرقمية لنظام 
اإلحال��ة الوطني، وإطالق النس��خة األولى م��ن المنتدى الحكوم��ي لمكافحة 
االتجار باألش��خاص في منطقة الشرق األوس��ط، وإعادة هيكلة تنظيم سوق 
العمل، واستحداث 4 إدارات تعنى بشؤون العمالة وتدشين مكاتب الدعاوى 
العمالي��ة ف��ي فروع هيئة تنظيم س��وق العم��ل، بالتعاون م��ع وزارة العدل 
والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف، باإلضافة إلى إنشاء نيابة لالتجار باألشخاص، 
وتخصي��ص محكمة تتول��ى النظر والفصل ف��ي الجرائم المحال��ة إليها من 
النيابة، لتوفير الس��رعة في التحقيق والفصل في هذه الجرائم من قبل كادر 
قضائي متخصص، باإلضافة إلى تعزيز الحماية الجنائية للضحايا والش��هود 
ف��ي جرائم االتجار باألش��خاص، وتطبي��ق البحرين نظام التأمي��ن االختياري 
عل��ى العمالة المنزلية، به��دف توفير أكبر قدر م��ن الحماية لصاحب العمل 
والعامل المنزلي وتعويضهم أو تعويض الورثة الشرعيين بعد وقوع الحدث 
المؤمن عليه، وغيرها من اإلجراءات، التي س��اهمت بش��كل مباش��ر في بلوغ 
مملكة البحرين تلك المكانة الحقوقية واإلنس��انية المتميزة. وقد ركز تقرير 
وزارة الخارجية األمريكية على حرص البحرين على رس��م سياس��اتها المعنية 
بمكافحة جريمة االتجار باألش��خاص م��ن خالل التطوير المس��تمر لألدوات 
التش��ريعية واإلجرائية واإلدارية لمواكبة تط��ورات الجريمة ضمن منظومة 
حماية تكاملية تقوم على التعاون والتنس��يق مع مختلف الجهات الحكومية، 
فيما تحدثت عن الجهود المبذولة لمأسسة جهود مكافحة االتجار باألشخاص 

وحماية العمالة الوافدة من خالل استحداث العديد من اإلجراءات واآلليات.
كم��ا كانت جهود البحرين بارزة للعالم أجمع خالل جائحة كورونا )كوفيد19(، 
حي��ث اتخذت مجموعة م��ن اإلج��راءات لحماي��ة العمالة والحد من انتش��ار 
الفي��روس من خالل توفي��ر اللقاح المض��اد بصور مجانية، إل��ى جانب اتخاذ 
اإلج��راءات للحد من عملية التس��ريح م��ن العمل، وتالفي وج��ود عمالة غير 

نظامية يجعلها عرضة لالبتزاز أو االستغالل أو االتجار باألشخاص.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/25/watan-20220725.pdf?1658727342
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1017587
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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قال مـــدرب الغوص ومـــدرب قبطان بحـــري محمد 
البلوشـــي لـ ”البالد” إن غياب أنظمة األمن والسالمة 
بالمسابح المنزلية المسبب الرئيسي لحوادث الغرق 
التي تحدث بين الحين واآلخر، مشيرا إلى ضرورة 
وجود شـــخص يتقن الســـباحة بالقـــرب من مرتادي 

المسبح.
وأضـــاف البلوشـــي أن التشـــريعات البحرينيـــة بهذا 
الشـــأن موجـــودة وكافية، ولكنهـــا بحاجة لمزيد من 

الرقابة والتنفيذ واالهتمام. 

البداية
متى دخلَت حرفة الغوص؟ «

 2016 العـــام  وفـــي  مـــدرب،  2005 مســـاعد  العـــام 
أصبحت وبتوفيق من هللا مدرًبا للغوص.

االختيار
لماذا اخترت هذه المهنة الصعبة التي تنطوي  «

على مخاطر؟

الشـــغف بالبحـــر الـــذي ورثتـــه من الوالـــد رحمة هللا 
عليـــه، وحبي للبيئة البحريـــة والصفاء وراحة البال 

الذي تجده تحت الماء مع األسماك.

المغاصات
هل يعتبر الغوص في البحرين على درجة كافية  «

من االهتمام وااللتفات؟

بحـــر البحريـــن جميـــل، وال يختلـــف عليـــه غـــواص، 
بســـبب وجـــود عوامـــل متعـــددة، زادت مـــن حجـــم 
المغاصـــات، منهـــا “طبـــع” بعـــض الســـفن بالبحر منذ 
الخمســـينيات، وبعض األجسام األخرى، إضافة إلى 
أن لدينـــا هير “بولثامة” وعدد مـــن الهيرات األخرى 
الجميلـــة التـــي اهتمت الدولـــة بالحفـــاظ عليها من 

التلف والبعثرة.

حمالت
هل ترى أن الوعي البحري خصوًصا فيما يتعلق  «

بالحفاظ على البيئة البحرية بالمستوى المطلوب؟

هنالـــك مبـــادرات حكوميـــة وأهليـــة لهـــذا الغـــرض، 

ولزيادة منســـوب الوعـــي لدى النـــاس، يضاف إليها 
حمالت تنظيف الشـــواطئ والبحار، وهي مبادرات 
ظهرت نتائجها أخيًرا على مستويات عديدة، أثرت 
الُشـــَعب المرجانيـــة، وزادت مـــن منتـــوج األســـماك 

وأنواعها.

طوق النجاة
تزايدت أخيًرا حوادث الغرق في برك السباحة  «

المنزلية والبحار أيًضا، كيف تقرأ أسباب ذلك؟

هنالك فارق ما بين الغرق في مســـبح أو في البحر، 
ففي النوع األول تكون األســـباب الرئيســـية لوقوع 
حـــوادث الغرق، جراء نقص أو انعدام وجود ســـبل 
األمن والوقاية، مثل وضع ســـياج حول المسبح، أو 
أطواق النجاة، وعصا لســـحب المصاب أو الغرقان، 
يضـــاف إليهـــا إهمـــال الوالديـــن أو المســـؤولين عن 

المكان.
أما البحر، فلديه أسباب كثيرة جًدا، أولها االستهانة 
بالبحـــر، أو بالطبيعـــة المناخيـــة للبحـــر، كالتيـــارات، 
والموج، والعمـــق، ومعظم الذين توفوا بالبحر، كان 
بسبب دفعه بقوة التيار إلى منطقة عرض البحر، ما 

يجعل رجوعه أمًرا صعًبا.

سترة النجاة
ما أهم النصائح التي تقدمها للوالدين وألرباب  «

األسر بهذا الشأن؟   

بالنسبة للمسابح المنزلية، فالبد أن يتواجد شخص 
يتقن الســـباحة، في المنطقة المذكورة أثناء وجود 
آخريـــن ال يتقنونهـــا، وُيفّضل أن تكـــون لديه دراية 
أو حاصل على رخصة إســـعاف أولي، بحيث يكون 
قـــادًرا فـــي حـــال حصلت حادثـــة معينة علـــى إنقاذ 

حياة اآلخرين.
وأيًضـــا توفير الشـــروط الالزمة للمســـابح المنزلية، 

من أطواق نجاة، وأدوات إسعاف أولية وغيرها.
أما بالنســـبة لمرتادي البحر، فـــإن كان المرتاد قادًما 
من شـــاطئ يستحســـن أن يســـأل ما إذا كان هنالك 
منقـــذون بالمنطقـــة المذكـــورة، أو إســـعاف أولـــي، 

وغيرها وذلك لحاالت الطوارئ.

ومـــن الضـــرورة أن يرتـــدي وســـيلة طفـــو مناســـبة، 
تجعلـــه طافًيـــا علـــى المـــاء عنـــد الحاجـــة، كســـترة 

النجاة، أو أطواق النجاة أو غيرها.

المسموح قانونا
معظم حاالت الغرق في البحرين، تكون بسبب  «

إهمال مرتادي القوارب ألنظمة األمن والسالمة، 
ما األسباب؟ والحلول؟ 

مـــن األســـباب، وجـــود عـــدد أكبـــر من األشـــخاص 
على القارب مما هو مســـموح قانوًنا، وفنًيا، وعدم 
االلتـــزام بالضوابـــط والقوانين البحريـــة، كارتداء 
سترة النجاة طول فترة الرحلة أو اإلبحار، وعدم 
توفيـــر المعـــدات الالزمـــة لإلنقـــاذ فـــي القـــوارب، 
والتـــي منهـــا أجهـــزة البحث عـــن الغريـــق، وإبالغ 

السلطات البحرية.
علـــى ســـبيل المثـــال، إذا مـــا ضـــاع شـــخص فـــي 

البحـــر، هنالـــك جهـــاز اســـمه  عـــرض 
“فـــي إش إف” إلجـــراء اتصال مع 

أي شـــخص لديه الجهاز نفســـه، 
واألهم التواصل مع الســـلطات 
المختصة، وهو ال يكون بالغالب 

القـــوارب،  أســـطح  علـــى  موجـــود 
المملوكة  باستثناء 

من قبل الشركات.

كلفة الجهاز
هل هذا الجهاز مكلف؟ «

يصل ســـعره إلى 600 دينـــار، ويحتاج لتصريح من 
قبـــل وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت، وعلى الرغم 
مـــن اإلجـــراءات  المطولـــة التـــي يأخذهـــا امتـــالك 

الجهاز، لكنه مهم ودائم االستخدام.

رقابة وتنفيذ
هل ترى أن القوانين  «

والتشريعات البحرينية 
الحالية للوقاية من 

الغرق كافية؟

كـــــــــافـــــــــيـــــــــة، 

خصوًصا  أكثر،  وتنفيذ  لرقابة  تحتاج  ولكنها 
وزارة  ومجهودات  الــغــرق،  حــاالت  تزايد  مع 
لخفر  الــعــامــة  اإلدارة  فــي  ممثلة  الــداخــلــيــة 
السواحل مشكورة ومقدرة، وتعبر عن أخالق 
أخيًرا  رأيت  ولقد  النبيل.  البحريني  المواطن 
قارًبا يتبعها عليه ثالثة ضباط وثالثة أفراد، 
وكانوا  البحرين،  شرق  بمنطقة  يتحرك  وهو 
يــبــادرون بــإعــطــاء ســتــرات نــجــاة مــجــاًنــا ألي 
قارب يصادفهم ليس مع ركابه سترات، وإذا 
نجاة  ستر  يعطونهم  نجاة،  ستر  لهؤالء  كــان 
إضـــافـــيـــة. وهـــذا 
لــــــــــــــيــــــــــــــس 
بــالــغــريــب 
عــــنــــهــــم، 
وعـــــــــــــــن 
دمــــاثــــة 
خلقهم.

^يحتفـــي العالـــم ســـنوًيا فـــي 25 مـــن يوليـــو، باليوم 
العالمـــي للوقايـــة من الغرق والـــذي أعلنته األمـــم المتحدة 
فـــي أبريـــل 2021، حيث تعد هذه الفعاليـــة العالمية فرصة 
لتسليط الضوء على التأثير المأساوي والعميق للغرق على 

العائالت والمجتمعات، ولتقديم حلول للوقاية منه.
وتدعـــو األمـــم المتحـــدة عبـــر تقاريـــر منظماتهـــا ووكاالتها 
الدوليـــة، علـــى جميـــع أصحـــاب المصلحة مـــن الحكومات، 
والوكاالت التابعة لها، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع 
الخـــاص، واألوســـاط األكاديميـــة، واألفراد، إلـــى االحتفال 
باليوم العالمي للوقاية من الغرق، من خالل تسليط الضوء 
علـــى الحاجـــة إلـــى إجـــراءات عاجلـــة ومنســـقة، ومتعددة 

القطاعات بشأن تدابير مجربة منها:
تركيـــب حواجـــز للتحكـــم في الوصـــول إلى الميـــاه، إتاحة 
أماكن مأمونة بعيدة عن المياه، مثل دور الحضانة لألطفال 
في سن ما قبل المدرسة، تعليم السباحة والسالمة المائية 
ومهـــارات اإلنقـــاذ المأمونـــة. وأيًضـــا تدريـــب المـــارة علـــى 
مهارات اإلنقاذ المأمون واإلنعاش، وضع لوائح فيما يتصل 
ارات وفرض تلك اللوائح، وأخيًرا تحســـين  بالقوارب والعبَّ

إدارة مخاطر الفيضانات.

حقائق وأرقام 

الغرق هو ثالث ســـبب رئيســـي للوفيات غيـــر المتعمدة في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، حيـــث يمثـــل نســـبة 7 % مـــن حجم 
الوفيـــات المرتبطـــة باإلصابات، وهناك ما يقـــدر بنحو 236 

ألف حالة وفاة غرق سنوية في جميع أنحاء العالم.
وربمـــا تقلـــل التقديـــرات العالميـــة بشـــكل كبير مـــن أهمية 
مشـــكلة الصحة العامة الفعلية المتعلقـــة بالغرق، واألطفال 
والذكـــور واألفـــراد الذي يمكنهم الوصول إلى المســـطحات 

المائية هم األكثر عرضة لخطر الغرق.

ما هو نطاق المشكلة؟

شـــهد عام 2012 وفاة نحو 372,000 نســـمة بســـبب الغرق، 
مما يجعل الغرق من المشكالت الصحية العمومية الرئيسية 
فـــي جميع أنحاء العالـــم، وتقف اإلصابات وراء وقوع 9 % 

من مجموع الوفيات التي تسجل على الصعيد العالمي.
ومـــن المالحـــظ أن جميـــع االقتصاديـــات واألقاليـــم معنية 
باألعبـــاء والوفيـــات العالميـــة الناجمـــة عن الغـــرق، غير أن 
البلـــدان المنخفضـــة الدخـــل والبلـــدان المتوســـطة الدخل، 
تشـــهد وقوع 91 % مـــن الوفيات غير المتعمـــدة المرتبطة 

بالغرق.
تحـــدث أكثر مـــن نصف حاالت الغرق المســـجلة في العالم، 

فـــي إقليمي منظمة الصحة العالمية لغرب المحيط الهادي، 
وجنوب شرق آسيا، وتبلغ معدالت الغرق أعلى مستوياتها 
في إقليم منظمة الصحة العالمية إلفريقيا، وتتجاوز بـ-10

13 مـــرة مـــن المعـــدالت ذات الصلة المســـجلة فـــي المملكة 
المتحدة وألمانيا على التوالي.

أهم أساسيات الوقاية من الغرق

- تركيـــب الحواجـــز لتغطيـــة اآلبـــار، واســـتخدام حواجـــز 
المداخـــل، وأقفـــاص لعـــب األطفـــال فـــي ريـــاض األطفـــال 

وتسييج المسابح وما إلى ذلك.
- الرعايـــة المجتمعية المقترنة بالمراقبة، المقدمة لألطفال 
قبـــل بلوغهـــم ســـن االلتحـــاق بالمـــدارس، إلـــى تقليل خطر 

التعرض للغرق، وتحقيق فوائد صحية مجربة أخرى.
- تعليـــم األطفـــال الســـباحة األساســـية في ســـن الدراســـة، 
والحفاظ على السالمة في المياه، ومهارات اإلنقاذ اآلمن.

- رســـم السياســـات وســـن التشـــريعات الفعالة فـــي النهوج 
المهمة للوقاية من الغرق.

- وضـــع وإنفـــاذ اللوائـــح المتعلقة بالركوب اآلمـــن للقوارب 
والســـفن والعبارات، لتحسين السالمة في المياه، والوقاية 

من الغرق.
- وضـــع إســـتراتيجية وطنيـــة بشـــأن الســـالمة فـــي المياه، 
لزيـــادة الوعـــي، والتوصـــل إلـــى توافـــق فـــي اآلراء بشـــأن 
الحلـــول الالزمـــة، وتوفيـــر اإلرشـــاد اإلســـتراتيجي ووضع 

إطار لتوجيه العمل المتعدد القطاعات.

لماذا؟

بلغـــت عدد حوادث الغرق الســـنوية فـــي البحرين، وفق 

تصريح سابق في العام 2017 لمؤسس ورئيس مجلس 
إدارة المؤسســـة الملكية لإلنقاذ والســـالمة المائية سمو 
الشـــيخة نيلة بنت حمد آل خليفة، ما يقارب 20 حادث 

وفاة خالل العام المذكور.
مـــن جهـــة أخـــرى، تشـــير اإلحصائيـــات الصحافيـــة إلى 
أن المســـببات الرئيســـية للغـــرق فـــي البحريـــن هي برك 
توافـــر  عـــدم  بســـبب  لألطفـــال(،  )خصوًصـــا  الســـباحة 
اشـــتراطات الســـالمة، وأيًضـــا الغرق غدًرا بســـبب موج 

البحر.
وتنتشـــر في البحرين الكثير من برك السباحة التجارية 
والتـــي تعمـــل بنظـــام األجـــرة اليومـــي، كما تنتشـــر برك 
الســـباحة فـــي الكثير مـــن المنـــازل، والفلـــل، والعمارات 

السكنية الفخمة، والفنادق.
مـــن القصـــص المؤلمـــة في هذا الشـــأن، وفـــاة الطفلتين 
“الفاطمتيـــن” حيـــث فجعـــت البحريـــن فـــي أكتوبـــر من 
العـــام 2021 بحادثيـــن منفصليـــن فـــي منطقـــة بـــوري 
ومدينـــة حمـــد، حيـــث تشـــير التفاصيل األوليـــة إلى أن 
الطفلة األولى فاطمة توراني توفيت على غفلة، معيدة 

لعائلتها ذكريات جدها الذي توفي بحادث غرق أيًضا.
في حين تشـــير تفاصيل الحادثة الثانية للطفلة فاطمة 
علـــي إلى أنها تخلصت من الســـترة الحامية من الغرق، 
وتوجهـــت لوحدهـــا إلـــى المنطقـــة العميقة فـــي البركة، 

لتالقي حتفها غرًقا.
كما فجعت البحرين بوفاة الغواص حسن جناحي غرًقا 
فـــي مايـــو 2020 خـــالل مزاولتـــه لهوايتـــه فـــي الغوص 
والتصويـــر تحـــت المـــاء، برفقـــة أحـــد أصدقائـــه، وهي 

الحادثة التي آلمت كثيرين.

غياب األمن والسالمة بالمسابح المنزلية أهم مسببات الغرق

“^” تستذكر وفاة “الفاطمتين” والغواص حسن جناحي

مدرب الغوص محمد البلوشي لـ“^”:

في اليوم العالمي للوقاية من الغرق... كيف نحفظ األرواح؟

المدرب القبطان بحري محمد البلوشي متحدثا للزميل ابراهيم النهام

إبراهيم النهام  |   تصوير: رسول الحجيري
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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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نظمـــت الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي أيرلندا - 
جامعة البحرين الطبية RCSI، تحت رعاية رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، علـــى مـــدار العام 
الدراســـي سلســـلة من النـــدوات )ويبنـــار(، تضمنت 
12 نـــدوة اســـتعرضت خاللهـــا المنظـــور البحريني 
والعالمي حول المراحل الرئيسة للتطور التاريخي 

للطب.
وفـــي هذا الســـياق، قـــال رئيس جامعـــة البحرين 
الطبية البروفيســـور سمير العتوم “نتقدم بخالص 
العرفـــان والتقديـــر للفريـــق طبيب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، رئيس المجلـــس األعلى 
للصحة على رعايته الكريمة لنا. لقد بنينا مناهجنا 
وأســـاليب تعليمنـــا فـــي جامعـــة البحريـــن الطبية 
علـــى مبدأ رعايـــة المرضى، كما اننـــا نحرص على 
تزويـــد خريجينا بالمهـــارات الشـــخصية والمهنية 
الالزمة مع التركيز على الكفاءة السريرية وصحة 
المجتمـــع وكفـــاءة البحـــوث. وقـــد عرضـــت هـــذه 
السلسلة من الندوات لطالبنا وجهات نظر مختلفة 
حـــول التطور التاريخي لمهنـــة الطب والتمريض، 
وبالتالـــي شـــجعتهم علـــى تطويـــر أنفســـهم فـــي 

مجال الرعاية الصحية. وأتوجه بشـــكري الجزيل 
إنجـــاح  فـــي  الذيـــن ســـاهموا  المقدميـــن  لجميـــع 
هـــذه النـــدوات”. وخـــالل النـــدوات، أشـــادت كلية 
التمريـــض والقبالة بمســـاهمة المملكـــة في تطوير 
مســـيرة التمريـــض من خالل 3 نـــدوات مخصصة 
قدمت خاللها الدكتورة فريبا الدرازي، استشارية 
التمريض، الندوة األولى بعنوان “قيادة التمريض 
فـــي البحريـــن مـــن أجـــل تكويـــن مهنـــة التمريض 
في منطقة شـــرق البحر األبيض المتوســـط”، فيما 
قدمـــت الدكتورة فاطمة خليـــل، مديرة التمريض 

في مستشـــفى قوة دفاع البحريـــن الندوة الثانية 
بعنـــوان “التطـــور التاريخـــي لخدمـــات التمريـــض 
رئيســـة  إليزابيـــث،  جوانـــا  وقدمـــت  العســـكري”، 
الممرضيـــن فـــي مستشـــفى اإلرســـالية األميركية 
النـــدوة الثالثـــة بعنـــوان”رواد التمريـــض فـــي أول 
مستشـــفى بحريني: مساهماتهم في تطوير مهنة 

التمريض”.
وتـــم اســـتعراض عبـــر 3 نـــدوات إضافيـــة وجهات 
نظـــر إقليميـــة وعالميـــة حـــول التمريـــض، بما في 
ذلك “أهمية التطـــور التاريخي للتمريض: مراجعة 

مصطفـــى  للدكتـــور  األســـلمية”  لُرفيـــدة  وثيقـــة 
بودريك، استشـــاري تمريض ومستشار في الهيئة 
المملكـــة  فـــي  الصحيـــة  للتخصصـــات  الســـعودية 
العربيـــة الســـعودية، و”دور كبيـــر فـــي التمريـــض 
الجيد: الوقاية من العدوى من 1858 حتى 1988” 
للبروفيســـور جيرارد فيلي، أســـتاذ فخري وأستاذ 
التمريض سابًقا في كلية دبلن الجامعية، و”التطور 
التاريخي لتعليم التمريض في الهند” للبروفيسور 
ناليني سيراال، أستاذة ومديرة قسم التمريض في 

جامعة سري راماشاندرا، شيناي، الهند.

وطرحت كلية الطب منظوًرا عالمًيا لتطور مسيرة 
الطـــب مـــن خـــالل عقـــد ســـت نـــدوات مخصصـــة 
تناولـــت مواضيـــع مختلفة وهـــي: “الطب المصري 
وتاريخ األمراض المعدية ونتائجها” للبروفيســـور 
جون فلود، رئيس وأســـتاذ قسم الطب في جامعة 
البحرين الطبية، و”سوء السلوك البحثي” للدكتور 
فيونـــواال مـــاري غـــوف، محاضـــرة فـــي أخالقيات 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي جامعـــة البحريـــن الطبيـــة، 
و”المـــرض واتخـــاذ القـــرار” للبروفيســـور تومـــاس 
والـــش، أســـتاذ مســـاعد فـــي الجراحة فـــي جامعة 
البحرين الطبية، و”الكوليرا في دبلن” للبروفيسور 
غابرييـــل فوكـــس، استشـــاري طـــب األطفـــال في 
مستشفى جامعة الملك حمد الجامعي، و”اكتشاف 
األنســـولين” للبروفيســـور ناجي علم الدين، أستاذ 
مســـاعد ســـريري في الطب فـــي جامعـــة البحرين 

الطبية.
أعضـــاء هيئـــة  إنجـــازات  ان  فيـــه  وممـــا ال شـــك 
التدريس في جامعة البحرين الطبية تنعكس على 
القيـــادة والمعرفـــة والتوجيه الذي يتلقـــاه طالبنا، 
للمســـاعدة فـــي تحويلهم إلى قـــادة رعاية صحية 

في المستقبل.

أعلـــن مستشـــفى رويـــال البحريـــن 
عن زيـــارة الدكتـــور أتول بهاســـكار، 
كليـــة  زمالـــة  علـــى  الحاصـــل 
الجراحين الملكية في طب 
العظـــام، وماجســـتير في 
أبـــرز  وأحـــد  الجراحـــة، 
جراحي عظـــام األطفال 
فـــي الهنـــد، للمستشـــفى 
مـــن تاريـــخ 25 إلى 27 

يوليو 2022.
  وســـيكون الدكتـــور بهاســـكار الـــذي يتمتـــع 
موجـــودًا  عامـــًا   27 علـــى  تزيـــد  بخبـــرة 
لالستشـــارة، إضافـــة إلى تشـــخيص وعالج 
الحـــاالت التاليـــة: التشـــوه الخلقي وتشـــوه 
القـــدم والخلـــع فـــي مفصـــل الـــورك والعـــرج 
المتالصقـــة  والركبـــة  الســـاقين  وتقـــوس 
والكســـور والتهابـــات العظام عنـــد األطفال، 
إضافـــة إلى أمراض هشاشـــة العظام وقصر 

القامة.
 وحصـــل الدكتور بهاســـكار على بكالوريوس 
فـــي الطـــب وبكالوريوس فـــي الجراحة في 
العـــام 1991 مـــن جامعة بومباي فـــي الهند. 
وكذلـــك حصل على الماجســـتير في جراحة 
العظـــام من نفس الجامعـــة في العام 1994. 
وســـعى الدكتـــور بهاســـكار للحصـــول علـــى 
أعلـــى مســـتويات التدريـــب فـــي الجراحـــة، 
وكان لـــه ذلك فـــي المملكـــة المتحدة، حيث 

حصـــل على زمالـــة كلية الجراحيـــن الملكية 
من غالسكو في العام 1997.

شـــهادة  علـــى  حصـــل  ذلـــك،  إلـــى   إضافـــة 
الماجســـتير فـــي الجراحة )جراحـــة العظام( 
المتحـــدة  بالمملكـــة  ليفربـــول  جامعـــة  مـــن 
إلى جانـــب زمالة الكليـــة الملكية للجراحين 
ليصبـــح  والصدمـــات(  العظـــام  )جراحـــة 
استشـــارًيا فـــي جراحـــة العظـــام. كما حضر 
تدريب الزمالة في كنـــدا وألمانيا والواليات 

المتحدة والمملكة المتحدة.
 والدكتـــور بهاســـكار عضـــو فـــي العديـــد من 
الجمعيـــات الطبيـــة بمـــا فـــي ذلـــك جمعيـــة 
بومبـــاي لجراحـــة العظام، وجمعيـــة جراحة 
العظام الهنديـــة، وجمعية طب األطفال في 
الهنـــد )POSI(، والكليـــة الملكيـــة للجراحين 
)غالسكو(، والجمعية الطبية الهندية، وفرع 
مومبـــاي لألكاديمية الهنديـــة لطب األطفال 

واألكاديمية األميركية للشلل الدماغي.

“البحرين الطبية RCSI” تقدم منظوراً بحرينيًا وعالميًا عن التطور التاريخي للطب والتمريض

خبير استشاري بجراحة عظام األطفال يزور “رويال البحرين”

الجامعة تنظم سلسلة من الندوات “ويبنار” على مدار العام الدراسي

يتمتع بخبرة تزيد على 27 عاماً

سمير العتوم غابرييل فوكس فيونواال ماري غوف الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله 

أطلقـــت شـــركة بتلكـــو حملـــة فريـــدة مـــن 
مســـتخدمي  مـــن  الزبائـــن  تمنـــح  نوعهـــا، 
باقـــات البرودبانـــد المنزلـــي فرصـــة الفوز 
بفيال جديـــدة وفاخرة في ديـــار المحرق. 
لدخـــول  ســـيتأهل  أمـــس،  مـــن  واعتبـــاًرا 
الســـحب أي مـــن زبائـــن بتلكـــو الجـــدد أو 
الحالييـــن ممـــن قامـــوا بتجديـــد أو ترقية 
باقـــات الفايبـــر وبرودباند الموبايـــل. وتّم 
اإلعـــالن عـــن انطالق هـــذه الحملـــة خالل 
حفـــل خـــاص لممثلـــي اإلعـــالم المحلـــي، 
وذلك في الفيال التي ســـتصبح ُملًكا ألحد 

الفائزين المحظوظين في السحب.
تأتي باقات البرودبانـــد المنزلي من بتلكو 
ضمـــن مجموعة مـــن الخيـــارات المصممة 
لتلبية احتياجات أنماط الحياة المختلفة. 
سواًء كنت من متصفحي وسائل التواصل 
االجتماعـــي بشـــكل دائـــم، أو مـــن محبـــي 
المنافسة في ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت 
أو  األفـــالم،  مشـــاهدة  أو  أصدقائـــك  مـــع 
ترغـــب بممارســـة عملـــك عـــن ُبعـــد، توفـــر 
لـــك بتلكو كافـــة احتياجاتـــك ومتطلباتك 
ضمـــن هذه الباقات. وتبدأ أســـعار الباقات 
الشـــهرية لبرودباند الموبايل من 11 دينار 
شهرًيا بســـعة GB800، وأما باقات الفايبر 

فتبدأ من 17.600 ديناًرا شـــهرًيا، وبسرعة 
تحميـــل تصـــل إلى 50Mbps واســـتخدام 

غير محدود. 
وتقع الفيـــال في مدينة ديار المحرق، أحد 
أحـــدث المجتمعـــات الســـكنية الراقية في 
المملكـــة وهـــي محاطة بالســـواحل لتمنح 
المقيميـــن نمـــط حيـــاة فاخـــر وفريـــد مـــن 

نوعه. وقد تّم تصميم الفيال المكونة من 4 
غرف نوم بنمط عصري، لتالئم احتياجات 
العوائل التي ترغب بالسكن ضمن مجتمع 
متنامي يضم العديد من المرافق المميزة. 
وتقـــع الفيال على بعد دقائـــق معدودة من 
ومجموعـــة  التســـوق  ومراكـــز  المـــدارس 
واســـعة من المطاعـــم والمقاهي والمرافق 

واجهـــة  مـــن  مقربـــة  وعلـــى  الترفيهيـــة، 
بحريـــة والعديد من المســـاحات الخضراء 

المفتوحة.
وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه الحملـــة، صرح 
مديـــر عام قطـــاع المســـتهلكين لدى بتلكو 
ميثـــم عبـــدهللا قائـــاًل “خـــالل هـــذا العـــام، 
وددنا أن نقوم بحملة استثنائية ومختلفة 

عـــن كافـــة الحمـــالت التـــي طرحناهـــا في 
الســـابق. وبنـــاًء علـــى ذلك، لم نجـــد فكرة 
أفضـــل مـــن إثـــراء حيـــاة زبائننـــا بجائـــزة 
فاخـــرة مثل الفـــوز بمنزل العمر. وال شـــك 
بـــأن الحصـــول علـــى مثـــل هـــذه الجائـــزة 
يعـــد حلًمـــا للكثير مـــن العائالت وســـتبقى 
معهـــم طوال حياتهم؛ ولـــذا، اخترنا “اربح 

بيـــت العمـــر” شـــعار لهـــذه الحملـــة. ولقـــد 
وقع اختيارنـــا على مدينـــة المحرق لتميز 
موقعهـــا الذي يبرز ثقافـــة المملكة وتراثها 
العريق، بأســـلوب عصري فريـــد من نوعه، 

يجمع بين األصالة والحداثة”.
وأضـــاف “نحـــن متشـــوقون لتقديـــم هذه 
الفرصـــة لمســـتخدمي البرودبانـــد المنزلي 
لدخـــول  التأهـــل  يمكنهـــم  إذ  الحالييـــن، 
الســـحب بمجرد تجديد أو ترقية باقاتهم، 
إضافـــة إلـــى المســـتخدمين الجـــدد الـــذي 
سيتأهلون للفوز بمجرد اشتراكهم. ونحن 
نعمـــل بشـــكل دائـــم علـــى تطويـــر باقاتنـــا 
لتلبيـــة مختلف أســـاليب الحيـــاة وطرحها 
بأســـعار تنافســـية. لذا، نحن علـــى ثقة بأن 
لدينـــا مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات 

والباقات التي تناسب الجميع”.
واعتباًرا من اليوم ولغاية 19 يناير 2023، 
ســـيتأهل للســـحب بشـــكل تلقائـــي جميـــع 
الزبائـــن الذين يقومـــون بتجديد أو ترقية 
باقـــات البرودبانـــد المنزلـــي الخاصـــة بهم 
من بتلكو، إلى جانب كافة المســـتخدمين 
الجـــدد. لالطـــالع علـــى كافـــة المعلومـــات 
Batelco. والتفاصيـــل يمكن زيارة موقـــع

com أو تطبيق بتلكو.

“بتلكو” تطلق أكبر حملة في تاريخ الشركة تحت شعار “اربح بيت العمر”
يتأهل لدخول السحب زبائن البرودباند المنزلي الحاليين والجدد
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الجائـــزة األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي قطـــاع االتصـــاالت فـــي البحريـــن

أتول 
بهاسكار

نظمـــت الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي أيرلندا - 
جامعة البحرين الطبية RCSI، تحت رعاية رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، علـــى مـــدار العام 
الدراســـي سلســـلة من النـــدوات )ويبنـــار(، تضمنت 
12 نـــدوة اســـتعرضت خاللهـــا المنظـــور البحريني 
والعالمي حول المراحل الرئيسة للتطور التاريخي 

للطب.
وفـــي هذا الســـياق، قـــال رئيس جامعـــة البحرين 
الطبية البروفيســـور سمير العتوم “نتقدم بخالص 
العرفـــان والتقديـــر للفريـــق طبيب الشـــيخ محمد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة، رئيس المجلـــس األعلى 
للصحة على رعايته الكريمة لنا. لقد بنينا مناهجنا 
وأســـاليب تعليمنـــا فـــي جامعـــة البحريـــن الطبية 
علـــى مبدأ رعايـــة المرضى، كما اننـــا نحرص على 
تزويـــد خريجينا بالمهـــارات الشـــخصية والمهنية 
الالزمة مع التركيز على الكفاءة السريرية وصحة 
المجتمـــع وكفـــاءة البحـــوث. وقـــد عرضـــت هـــذه 
السلسلة من الندوات لطالبنا وجهات نظر مختلفة 
حـــول التطور التاريخي لمهنـــة الطب والتمريض، 
وبالتالـــي شـــجعتهم علـــى تطويـــر أنفســـهم فـــي 

مجال الرعاية الصحية. وأتوجه بشـــكري الجزيل 
إنجـــاح  فـــي  الذيـــن ســـاهموا  المقدميـــن  لجميـــع 
هـــذه النـــدوات”. وخـــالل النـــدوات، أشـــادت كلية 
التمريـــض والقبالة بمســـاهمة المملكـــة في تطوير 
مســـيرة التمريـــض من خالل 3 نـــدوات مخصصة 
قدمت خاللها الدكتورة فريبا الدرازي، استشارية 
التمريض، الندوة األولى بعنوان “قيادة التمريض 
فـــي البحريـــن مـــن أجـــل تكويـــن مهنـــة التمريض 
في منطقة شـــرق البحر األبيض المتوســـط”، فيما 
قدمـــت الدكتورة فاطمة خليـــل، مديرة التمريض 

في مستشـــفى قوة دفاع البحريـــن الندوة الثانية 
بعنـــوان “التطـــور التاريخـــي لخدمـــات التمريـــض 
رئيســـة  إليزابيـــث،  جوانـــا  وقدمـــت  العســـكري”، 
الممرضيـــن فـــي مستشـــفى اإلرســـالية األميركية 
النـــدوة الثالثـــة بعنـــوان”رواد التمريـــض فـــي أول 
مستشـــفى بحريني: مساهماتهم في تطوير مهنة 

التمريض”.
وتـــم اســـتعراض عبـــر 3 نـــدوات إضافيـــة وجهات 
نظـــر إقليميـــة وعالميـــة حـــول التمريـــض، بما في 
ذلك “أهمية التطـــور التاريخي للتمريض: مراجعة 

مصطفـــى  للدكتـــور  األســـلمية”  لُرفيـــدة  وثيقـــة 
بودريك، استشـــاري تمريض ومستشار في الهيئة 
المملكـــة  فـــي  الصحيـــة  للتخصصـــات  الســـعودية 
العربيـــة الســـعودية، و”دور كبيـــر فـــي التمريـــض 
الجيد: الوقاية من العدوى من 1858 حتى 1988” 
للبروفيســـور جيرارد فيلي، أســـتاذ فخري وأستاذ 
التمريض سابًقا في كلية دبلن الجامعية، و”التطور 
التاريخي لتعليم التمريض في الهند” للبروفيسور 
ناليني سيراال، أستاذة ومديرة قسم التمريض في 

جامعة سري راماشاندرا، شيناي، الهند.

وطرحت كلية الطب منظوًرا عالمًيا لتطور مسيرة 
الطـــب مـــن خـــالل عقـــد ســـت نـــدوات مخصصـــة 
تناولـــت مواضيـــع مختلفة وهـــي: “الطب المصري 
وتاريخ األمراض المعدية ونتائجها” للبروفيســـور 
جون فلود، رئيس وأســـتاذ قسم الطب في جامعة 
البحرين الطبية، و”سوء السلوك البحثي” للدكتور 
فيونـــواال مـــاري غـــوف، محاضـــرة فـــي أخالقيات 
الرعايـــة الصحيـــة فـــي جامعـــة البحريـــن الطبيـــة، 
و”المـــرض واتخـــاذ القـــرار” للبروفيســـور تومـــاس 
والـــش، أســـتاذ مســـاعد فـــي الجراحة فـــي جامعة 
البحرين الطبية، و”الكوليرا في دبلن” للبروفيسور 
غابرييـــل فوكـــس، استشـــاري طـــب األطفـــال في 
مستشفى جامعة الملك حمد الجامعي، و”اكتشاف 
األنســـولين” للبروفيســـور ناجي علم الدين، أستاذ 
مســـاعد ســـريري في الطب فـــي جامعـــة البحرين 

الطبية.
أعضـــاء هيئـــة  إنجـــازات  ان  فيـــه  وممـــا ال شـــك 
التدريس في جامعة البحرين الطبية تنعكس على 
القيـــادة والمعرفـــة والتوجيه الذي يتلقـــاه طالبنا، 
للمســـاعدة فـــي تحويلهم إلى قـــادة رعاية صحية 

في المستقبل.

أعلـــن مستشـــفى رويـــال البحريـــن 
عن زيـــارة الدكتـــور أتول بهاســـكار، 
كليـــة  زمالـــة  علـــى  الحاصـــل 
الجراحين الملكية في طب 
العظـــام، وماجســـتير في 
أبـــرز  وأحـــد  الجراحـــة، 
جراحي عظـــام األطفال 
فـــي الهنـــد، للمستشـــفى 
مـــن تاريـــخ 25 إلى 27 

يوليو 2022.
  وســـيكون الدكتـــور بهاســـكار الـــذي يتمتـــع 
موجـــودًا  عامـــًا   27 علـــى  تزيـــد  بخبـــرة 
لالستشـــارة، إضافـــة إلى تشـــخيص وعالج 
الحـــاالت التاليـــة: التشـــوه الخلقي وتشـــوه 
القـــدم والخلـــع فـــي مفصـــل الـــورك والعـــرج 
المتالصقـــة  والركبـــة  الســـاقين  وتقـــوس 
والكســـور والتهابـــات العظام عنـــد األطفال، 
إضافـــة إلى أمراض هشاشـــة العظام وقصر 

القامة.
 وحصـــل الدكتور بهاســـكار على بكالوريوس 
فـــي الطـــب وبكالوريوس فـــي الجراحة في 
العـــام 1991 مـــن جامعة بومباي فـــي الهند. 
وكذلـــك حصل على الماجســـتير في جراحة 
العظـــام من نفس الجامعـــة في العام 1994. 
وســـعى الدكتـــور بهاســـكار للحصـــول علـــى 
أعلـــى مســـتويات التدريـــب فـــي الجراحـــة، 
وكان لـــه ذلك فـــي المملكـــة المتحدة، حيث 

حصـــل على زمالـــة كلية الجراحيـــن الملكية 
من غالسكو في العام 1997.

شـــهادة  علـــى  حصـــل  ذلـــك،  إلـــى   إضافـــة 
الماجســـتير فـــي الجراحة )جراحـــة العظام( 
المتحـــدة  بالمملكـــة  ليفربـــول  جامعـــة  مـــن 
إلى جانـــب زمالة الكليـــة الملكية للجراحين 
ليصبـــح  والصدمـــات(  العظـــام  )جراحـــة 
استشـــارًيا فـــي جراحـــة العظـــام. كما حضر 
تدريب الزمالة في كنـــدا وألمانيا والواليات 

المتحدة والمملكة المتحدة.
 والدكتـــور بهاســـكار عضـــو فـــي العديـــد من 
الجمعيـــات الطبيـــة بمـــا فـــي ذلـــك جمعيـــة 
بومبـــاي لجراحـــة العظام، وجمعيـــة جراحة 
العظام الهنديـــة، وجمعية طب األطفال في 
الهنـــد )POSI(، والكليـــة الملكيـــة للجراحين 
)غالسكو(، والجمعية الطبية الهندية، وفرع 
مومبـــاي لألكاديمية الهنديـــة لطب األطفال 

واألكاديمية األميركية للشلل الدماغي.

“البحرين الطبية RCSI” تقدم منظوراً بحرينيًا وعالميًا عن التطور التاريخي للطب والتمريض

خبير استشاري بجراحة عظام األطفال يزور “رويال البحرين”

الجامعة تنظم سلسلة من الندوات “ويبنار” على مدار العام الدراسي

يتمتع بخبرة تزيد على 27 عاماً

سمير العتوم غابرييل فوكس فيونواال ماري غوف الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله 

أطلقـــت شـــركة بتلكـــو حملـــة فريـــدة مـــن 
مســـتخدمي  مـــن  الزبائـــن  تمنـــح  نوعهـــا، 
باقـــات البرودبانـــد المنزلـــي فرصـــة الفوز 
بفيال جديـــدة وفاخرة في ديـــار المحرق. 
لدخـــول  ســـيتأهل  أمـــس،  مـــن  واعتبـــاًرا 
الســـحب أي مـــن زبائـــن بتلكـــو الجـــدد أو 
الحالييـــن ممـــن قامـــوا بتجديـــد أو ترقية 
باقـــات الفايبـــر وبرودباند الموبايـــل. وتّم 
اإلعـــالن عـــن انطالق هـــذه الحملـــة خالل 
حفـــل خـــاص لممثلـــي اإلعـــالم المحلـــي، 
وذلك في الفيال التي ســـتصبح ُملًكا ألحد 

الفائزين المحظوظين في السحب.
تأتي باقات البرودبانـــد المنزلي من بتلكو 
ضمـــن مجموعة مـــن الخيـــارات المصممة 
لتلبية احتياجات أنماط الحياة المختلفة. 
سواًء كنت من متصفحي وسائل التواصل 
االجتماعـــي بشـــكل دائـــم، أو مـــن محبـــي 
المنافسة في ألعاب الفيديو عبر اإلنترنت 
أو  األفـــالم،  مشـــاهدة  أو  أصدقائـــك  مـــع 
ترغـــب بممارســـة عملـــك عـــن ُبعـــد، توفـــر 
لـــك بتلكو كافـــة احتياجاتـــك ومتطلباتك 
ضمـــن هذه الباقات. وتبدأ أســـعار الباقات 
الشـــهرية لبرودباند الموبايل من 11 دينار 
شهرًيا بســـعة GB800، وأما باقات الفايبر 

فتبدأ من 17.600 ديناًرا شـــهرًيا، وبسرعة 
تحميـــل تصـــل إلى 50Mbps واســـتخدام 

غير محدود. 
وتقع الفيـــال في مدينة ديار المحرق، أحد 
أحـــدث المجتمعـــات الســـكنية الراقية في 
المملكـــة وهـــي محاطة بالســـواحل لتمنح 
المقيميـــن نمـــط حيـــاة فاخـــر وفريـــد مـــن 

نوعه. وقد تّم تصميم الفيال المكونة من 4 
غرف نوم بنمط عصري، لتالئم احتياجات 
العوائل التي ترغب بالسكن ضمن مجتمع 
متنامي يضم العديد من المرافق المميزة. 
وتقـــع الفيال على بعد دقائـــق معدودة من 
ومجموعـــة  التســـوق  ومراكـــز  المـــدارس 
واســـعة من المطاعـــم والمقاهي والمرافق 

واجهـــة  مـــن  مقربـــة  وعلـــى  الترفيهيـــة، 
بحريـــة والعديد من المســـاحات الخضراء 

المفتوحة.
وفـــي حديثـــه حـــول هـــذه الحملـــة، صرح 
مديـــر عام قطـــاع المســـتهلكين لدى بتلكو 
ميثـــم عبـــدهللا قائـــاًل “خـــالل هـــذا العـــام، 
وددنا أن نقوم بحملة استثنائية ومختلفة 

عـــن كافـــة الحمـــالت التـــي طرحناهـــا في 
الســـابق. وبنـــاًء علـــى ذلك، لم نجـــد فكرة 
أفضـــل مـــن إثـــراء حيـــاة زبائننـــا بجائـــزة 
فاخـــرة مثل الفـــوز بمنزل العمر. وال شـــك 
بـــأن الحصـــول علـــى مثـــل هـــذه الجائـــزة 
يعـــد حلًمـــا للكثير مـــن العائالت وســـتبقى 
معهـــم طوال حياتهم؛ ولـــذا، اخترنا “اربح 

بيـــت العمـــر” شـــعار لهـــذه الحملـــة. ولقـــد 
وقع اختيارنـــا على مدينـــة المحرق لتميز 
موقعهـــا الذي يبرز ثقافـــة المملكة وتراثها 
العريق، بأســـلوب عصري فريـــد من نوعه، 

يجمع بين األصالة والحداثة”.
وأضـــاف “نحـــن متشـــوقون لتقديـــم هذه 
الفرصـــة لمســـتخدمي البرودبانـــد المنزلي 
لدخـــول  التأهـــل  يمكنهـــم  إذ  الحالييـــن، 
الســـحب بمجرد تجديد أو ترقية باقاتهم، 
إضافـــة إلـــى المســـتخدمين الجـــدد الـــذي 
سيتأهلون للفوز بمجرد اشتراكهم. ونحن 
نعمـــل بشـــكل دائـــم علـــى تطويـــر باقاتنـــا 
لتلبيـــة مختلف أســـاليب الحيـــاة وطرحها 
بأســـعار تنافســـية. لذا، نحن علـــى ثقة بأن 
لدينـــا مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخدمـــات 

والباقات التي تناسب الجميع”.
واعتباًرا من اليوم ولغاية 19 يناير 2023، 
ســـيتأهل للســـحب بشـــكل تلقائـــي جميـــع 
الزبائـــن الذين يقومـــون بتجديد أو ترقية 
باقـــات البرودبانـــد المنزلـــي الخاصـــة بهم 
من بتلكو، إلى جانب كافة المســـتخدمين 
الجـــدد. لالطـــالع علـــى كافـــة المعلومـــات 
Batelco. والتفاصيـــل يمكن زيارة موقـــع

com أو تطبيق بتلكو.

“بتلكو” تطلق أكبر حملة في تاريخ الشركة تحت شعار “اربح بيت العمر”
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