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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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محميد احملميد

أول السطر:
فتح  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  إعــان 
الوطنية،  لامتحانات  المؤقت  التوظيف  بــاب 
أداء  فترة  الجزئي، خال  الــدوام  بنظام  للعمل 
في  وذلـــك  التصحيح،  وعــمــلــيــات  االمــتــحــانــات، 
لشغل  2022؛  نوفمبر   17  - نوفمبر   1 الــفــتــرة 
على  فقط  تقتصر  العقد  مــدة  وأنَّ  الــوظــائــف، 
ــبـــادرة  ــل.. مـ ــمـ ــعـ الـــفـــتـــرة الــمــطــلــوبــة إلنــــجــــاز الـ
األولــويــة  تــكــون  أن  ونتمنى  وجــمــيــلــة،  مــشــكــورة 
من  المتقاعدين  وكــذلــك  فــقــط،  للبحرينيين 

أصحاب التخصصات والخبرة التدريسية. 

اجلمعيات.. شراكة غائبة وقانون قدمي:
ــة أن يــعــدد  الـــدولـ بــإمــكــان أي مـــســـؤول فـــي 
مـــؤســـســـات  دور  لـــضـــعـــف  ــررات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
مــواطــن  أي  وبــاســتــطــاعــة  الــمــدنــي..  المجتمع 
الــنــاس، وحتى  لعزوف  األســبــاب  أن يسرد مئات 
أصحاب االختصاص، عن الجمعيات المهنية.. 
وفي المقابل فإن لدى الجمعيات آالف الحجج 
ــا، وعـــزوف الــنــاس عنها،  عــن فــتــور أدائــهــا ودورهــ
ــا ضـــعـــف الــــــــدور الـــرســـمـــي مــعــهــا..  ــ ــرزهـ ــ مــــن أبـ
بــادرنــا ولــو مــرة واحــدة لبحث أسباب  ولكن هل 
الـــعـــزوف، وتفعيل  الــضــعــف ومــعــالــجــة ظـــاهـــرة 
التنمية  فــي  شريكا  باعتبارها  الجمعيات،  دور 
والبناء،  والعمل  والــتــطــور،  والــتــقــدم  والنهضة، 

واإلنجاز والنماء..؟؟
مــن  الـــعـــديـــد  إن  ــول  ــقـ نـ أن  الـــمـــؤســـف  مــــن 
ــوم تـــحـــولـــت إلــــــى مـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ ــيـــات الـ ــعـ الـــجـــمـ
االستنكارات«..  أو  »اإلشـــادات  البيانات  إلصــدار 
وفــاعــلــيــة  يــتــعــطــل دور  أن  أيــضــا  الــمــؤســف  مـــن 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، بــمــا ال يــواكــب 
ومن  اإلصــاحــي..  المشروع  واستشرافات  رؤى 
ويتم  الجمعيات،  دور  يغيب  أن  كذلك  المؤسف 
ــع الــمــؤســســات الــمــنــتــخــبــة  ــبــــاب مـ ــاذف األســ ــقـ تـ
ــرائـــح الــمــجــتــمــع، فــيــمــا الــجــهــات الــرســمــيــة  وشـ
وحتى  وتنشيط  تفعيل  إلى  تبادر  ال  المختصة 

إشــــراك الــجــمــعــيــات، فــي بــرامــجــهــا ومــبــادراتــهــا 
ومشاريعها.. أليس الوطن هو شراكة في القرار 

والعمل واإلنجاز..؟؟ 
الكثير من الجمعيات تصرخ وتقول بأعلى 
صــوتــهــا: إنـــه ال أحـــد يــســتــمــع لــهــا أو يــشــركــهــا، 
أقصى  أمــســى  حــتــى  بــرأيــهــا،  يستأنس  حــتــى  أو 
طموحها هو المطالبة بالدعم المالي لها، من 
أجل بقائها واستمراريتها، بعدما كثر الحديث 

عن موتها سريريا.
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي تــــرى أنــهــا 
إليها  االنضمام  عن  المهنيين  لعزوف  ضعفت 
بــســبــب تــعــســف الـــجـــهـــات االداريـــــــــة واألنـــظـــمـــة 
المتبعة، وأن المعنيين في الوزارات ال يكترثون 
نشاطهم  يدعمون  وال  الجمعيات،  هــذه  لعمل 

مؤسسيا. 
هو   1989 عام  المكتوب  الجمعيات  وقانون 
قــانــون قــديــم، ولـــم يــعــد صــالــحــا للعمل الــيــوم، 
ــر.. وهــــذا  ــويــ ــتــــطــ وبـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــعـــديـــل والــ
الــقــطــاع يــحــتــاج إلـــى اهــتــمــام أكــبــر مــن الــدولــة، 
ومن الصحافة واالعــام، وضــرورة التركيز على 
ــا،  ــرازهـ مــشــاكــلــه وعــرضــهــا، ونــشــر نــشــاطــاتــه وإبـ
إليها..  باالنضمام  والمهتمين  المهنيين  وحث 
والـــحـــديـــث فـــي ذلــــك شـــائـــك ويــــطــــول.. ولــكــنــه 
بــحــاجــة إلـــى وقــفــة وطــنــيــة مــن أجـــل مستقبل 

المجتمع المدني، ومستقبل الوطن وازدهاره.

آخر السطر:
لماذا ال تبادر وزارة العمل مشكورة في فتح 
البحرينيين  لألطباء  تدريبي  برنامج  دعــم  أو 
والــطــبــيــبــات الــبــحــريــنــيــات )ســنــة االمــتــيــاز( في 
الــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، حــيــث نــرى 
تدريب  برامج  يوميا إلعــان  الــوزارة  تصريحات 
»األطباء  تدريب  إال  البحريني  الشباب  لتأهيل 
والـــطـــبـــيـــبـــات«.. فـــي الـــوقـــت الــــذي تــصــرف فيه 
مــايــيــن الــدنــانــيــر لــتــدريــب تــخــصــصــات أخـــرى 

كثيرة.. فأين تكمن المشكلة..؟؟ 

malmahmeed7@gmail.com

الجمعيات.. 
�شراكة غائبة وقانون قديم 

جليلة  الــدكــتــورة  استقبلت 
وزيــرة  حسن  جــواد  السيد  بنت 
الــصــحــة بـــيـــوش ســريــفــاســتــافــا 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد لــدى 
سبل  لبحث  الــبــحــريــن،  مملكة 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
ــلــــديــــن  ــبــ ــن الــ ــ ــيـ ــ ــرك بـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الصحي،  بالمجال  الصديقين 
وزارة  وكــــيــــل  بـــحـــضـــور  وذلــــــــك 

الصحة الدكتور وليد المانع.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــبــت 
ــنـــدي  الــــــوزيــــــرة بـــالـــســـفـــيـــر الـــهـ
وأشادت بعمق عاقات الصداقة 
الـــمـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 

الهند في مختلف المجاالت.
ــاء  ــقــ ــلــ وقــــــــد تــــــم خــــــــال الــ
اســتــعــراض ومــنــاقــشــة عـــدد من 
أبرز الموضوعات ذات االهتمام 
المتبادل بين الجانبين وبحث 
ــادل  ــبـ ــــن تـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــل االسـ ــبـ سـ
ــرات الـــطـــبـــيـــة بــالــقــطــاع  ــبــ الــــخــ
الــصــحــي والــجــيــنــوم والــبــحــوث 
ــة، إلـــى  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ ــنــــاعــــات الـ والــــصــ

جانب السياحة العاجية.
ــد الــســفــيــر  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
ــنــــدي مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات  ــهــ الــ
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــيــن 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، مــشــيــدًا 
الكبيرة  وباإلمكانيات  بالجهود 
البحرين  مملكة  تبذلها  الــتــي 

فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي وســبــل 
ـــًا عـــــن شــكــر  ـــربـ تـــنـــمـــيـــتـــهـــا، مــــعـ
ــا تــتــلــقــاه  وتــــقــــديــــر بــــــــاده لــــمــ
ــن رعــايــة  الــجــالــيــة الــهــنــديــة مـ
من خال المبادرات والمساعي 
ــة الـــتـــي  ــذولــ ــبــ ــمــ ــدمـــة والــ ــقـ ــمـ الـ
تــعــكــس وتــجــســد مـــدى اهــتــمــام 
حكومة مملكة البحرين بتقدم 
القطاع الصحي وحفظ سامة 

كل أفراد المجتمع.
ــتـــورة  كـــمـــا اســتــقــبــلــت الـــدكـ
جـــلـــيـــلـــة بــــنــــت الــــســــيــــد جــــــواد 
حسن وزيرة الصحة هاي كوان 
كوريا  جمهورية  سفير  تشونغ 

وذلــك  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى 
لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــق الــــمــــشــــتــــرك فــي  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
سيما  وال  الـــصـــحـــي،  الـــمـــجـــال 
ــي الـــمـــجـــاالت الــتــكــنــولــوجــيــة  فـ
والــتــحــول الــرقــمــي، والــتــدريــب 
بما  الخبرات،  وتبادل  والبحوث 
بين  المشتركة  المصالح  يلبي 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، وذلـــك 
الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل  بــحــضــور 

الدكتور وليد المانع.
وخــــــــــال الـــــلـــــقـــــاء رّحــــبــــت 
ــوري، مـــشـــيـــدة  ــ ــ ــكـ ــ ــ بـــالـــســـفـــيـــر الـ
لتوطيد  يبذلها  التي  بالجهود 

ــتـــعـــاون  عــــاقــــات الـــصـــداقـــة والـ
وما  الصديقين،  البلدين  بين 
حــقــقــتــه أواصـــــــر الـــتـــعـــاون فــي 
الــمــجــال الــصــحــي، وخــصــوًصــا 
ــي تـــطـــبـــيـــق نــــظــــام الـــضـــمـــان  ــ فـ
األعلى  المجلس  مــع  الصحي 
المتبادلة  والـــزيـــارات  للصحة، 
بـــيـــن الـــجـــانـــيـــن عـــلـــى مــخــتــلــف 

المستويات.
من جانبه أعرب هاي كوان 
كوريا  جمهورية  سفير  تشونغ 
عــــن خــــالــــص شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
ــرة الــصــحــة عــلــى حــفــاوة  ــوزيــ لــ
االســتــقــبــال وحــســن الــضــيــافــة، 

من  استعراضه  تــم  بما  مشيًدا 
عـــاقـــة،  ذات  مــهــمــة  ــيـــع  مـــواضـ
بتوسيع  بــــاده  اهــتــمــام  مـــؤكـــًدا 
مملكة  ــع  مـ الــثــنــائــي  الـــتـــعـــاون 
ــن وخــــــصــــــوًصــــــا فـــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
على  والعمل  الصحي  المجال 
االستثمار الصحي من الجانب 
ــكـــوري فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـ
لــتــعــزيــز الــســيــاحــة الــعــاجــيــة، 
ــا بـــمـــا يـــشـــهـــده الــقــطــاع  ــوًهـ ــنـ مـ
ــة مــن  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــي فـــــي الـ الــــصــــحــ
بما  مستمر  وتــحــديــث  تــطــويــر 
دعــم مسيرة  فــي  دوره  مــن  يعزز 

التنمية التي تشهدها الباد.

بحث التعاون ال�شحي الم�شترك بين البحرين والهند وكوريا

شارك عبداهلل المعراج نائب 
ــات  ــعــــاقــ ــام والــ ــ ــإعـ ــ ــيــــس لـ ــرئــ الــ
لنقابات  الــحــر  بــاالتــحــاد  الــعــامــة 
خليل  وعــبــداهلل  البحرين  عــمــال 
نـــائـــب الــرئــيــس لـــشـــؤون الــشــبــاب 
العامل في فعاليات ندوة منظمة 
الــعــمــل الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، التي 
ثقافة  »تعزيز  عنوان  تحت  كانت 
مهارات  لتنمية  والريادة  االبتكار 
عقدت  والــتــي  البشرية«،  الــمــوارد 
أغــســطــس   16-15 ــرة  ــتــ ــفــ الــ ــي  ــ فـ

بالقاهرة.
التي  المحاور  بين  من  وكــان 
تمت مناقشتها في الندوة أسواق 
وآلياتها  وقدرتها  العربية  العمل 
ــيــــرات  ــتــــغــ ــع الــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
والمأمول(،  الواقع  )بين  الراهنة 
ودور مؤسسات التعليم والتدريب 
متطلبات  تــوفــيــر  فـــي  والــتــأهــيــل 
األنــــــمــــــاط الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــعـــمـــل، 
في  للعمل  الــجــديــدة  واألنـــمـــاط 
ظـــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 

لها،  العمل  قــوة  مواءمة  وخطط 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــرض عــــدد من 
الــتــجــارب الــعــربــيــة والــدولــيــة في 
هذا المجال لاطاع والمناقشة 
وتــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات بين 

المشاركين لتعميم االستفادة.

وتــهــدف الــنــدوة إلــى التعرف 
ــيــــة تـــنـــمـــيـــة الـــــمـــــوارد  ــلــــى أهــــمــ عــ
ثقافة  وتــعــزيــز  العربية  البشرية 
االبــتــكــار والــتــدابــيــر واالجـــــراءات 
العمل  قــوة  مع  للتعامل  الــازمــة 
في ظل الثورة الصناعية الرابعة 

ــارات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي،  ــهــ ومــ
المعلومات  تكنولوجيا  وأهــمــيــة 
ودورهــا في زيــادة فــرص التطوير 
ــيــــف الـــــتـــــوعـــــوي لـــرفـــد  ــقــ ــثــ ــتــ والــ
ودور  العاملة،  البشرية  الــقــدرات 
ــب  ــدريــ ــتــ مـــؤســـســـة الـــتـــعـــلـــيـــم والــ
التقني والمهني في تطوير هيكل 

قوة العمل العربية 
ــداهلل  ــبـ ــه عـ ــوجــ ــــن جـــهـــتـــه تــ مـ
الــمــعــراج نــائــب الــرئــيــس لإعام 
العامة باالتحاد الحر  والعاقات 
بالشكر  البحرين  عمال  لنقابات 
والــتــقــديــر إلــــى الــقــائــمــيــن على 
الـــنـــدوة، الــذيــن حــرصــوا عــلــى أن 
تــخــرج فــي أفــضــل صـــورة وتحقق 

أهدافها المرجوة.
القومية  الــنــدوة  أن  وأضــــاف 
لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــيـــة لــهــا 
وزيادة  التثقيف  في  كبرى  أهمية 
الــوعــي الــعــمــالــي لــرفــد الــقــدرات 
البشرية العاملة وتبادل التجارب 

والخبرات. 

 تـــــحـــــت رعــــــــايــــــــة الــــــدكــــــتــــــورة 
الرئيس  الــجــاهــمــة،  مــريــم عــذبــي 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
الــــمــــهــــن والــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة 
»نــــهــــرا«، تــنــظــم أديـــوكـــيـــشـــن بــاس 
للكوادر  الحجامة  أســاســيــات  دورة 
الطبية بالتعاون مع مركز الشارقة 
الــعــالــمــي لــلــطــب الــشــمــولــي وذلـــك 
خال الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر 

2022 القادم.
وأكـــدت الــدكــتــورة مــريــم عذبي 
ــــدورة تــتــوافــق مع  الــجــاهــمــة أن الـ
توجهات الهيئة في مواصلة ازدهار 
الجانب الطبي في المملكة بكامل 

فـــروعـــه فـــي ظـــل الــــــدور الــرئــيــســي 
ــال الـــواســـع من  ــبــ لــلــحــجــامــة واالقــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عــلــى 
الــــــدورة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة  عـــمـــلـــهـــا، 
ســـتـــســـاهـــم فـــــي زيــــــــــادة الـــمـــعـــرفـــة 
الطبية  للكوادر  والعملية  العلمية 
أهمية  ذات  وستكون  البحرين  فــي 

كبيرة.
وأوضـــــحـــــت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
عذبي الجاهمة أن دورة أساسيات 
الـــحـــجـــامـــة لـــلـــكـــوادر الــطــبــيــة لــهــا 
ــداف عــديــدة مــن شــأنــهــا ارتــقــاء  أهــ
الكوادر الطبية في هذا التخصص 
الـــــهـــــام والــــــــــذي ســـيـــنـــعـــكـــس عــلــى 

مبينة  والــمــقــيــمــيــن،  الــمــواطــنــيــن 
محل  المنظمة  الشركة  جــهــود  أن 
تقدير واعتزاز وأن الهيئة حريصة 
على مواصلة مد الجسور لتنظيم 
مختلف الدورات التدريبية الطبية، 
متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.

االســتــاذة  كشفت  جانبها،  مــن 
ــي  ــعـ ــيـ ــبـ ــسـ نــــعــــمــــت الـــــصـــــنـــــدلـــــي الـ
مستشارة المهن الطبية المساندة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 
ــيـــســـة  ــة ورئـ ــيـ والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـ
البديل  للطب  االستشارية  اللجنة 
مــن  الـــمـــشـــاركـــيـــن  أن  والــتــكــمــيــلــي 
فــئــة االطـــبـــاء، الــتــمــريــض والــعــاج 

سيحصلون  ــدورة  ــ الـ فــي  الطبيعي 
على رخصة معتمدة من »نهرا« بعد 
اجتياز الدورة بنجاح في الجانبين 

النظري والعملي.
وأوضحت أن الدورة سيحاضر 
فيها الدكتور هيمن النحال المدير 
ــة الــعــالــمــي  ــارقـ ــشـ الـــعـــام لــمــركــز الـ
ــذي يــتــمــتــع  ــ ــ لـــلـــطـــب الـــشـــمـــولـــي الـ
في  واســعــة  وعملية  علمية  بكفاءة 
مجال الحجامة الطبية، وستهدف 
ــاع طــــرق الــوقــايــة  ــبـ الـــــــدورة إلــــى اتـ
الــصــحــيــة فــــي الـــحـــجـــامـــة إضـــافـــة 
ــوانــــب أخــــــرى تــخــص  إلـــــى عـــــدة جــ

الحجامة.

ه��ي��ئ��ة ال��م��ه��ن ال�����ش��ح��ي��ة ت��م��ن��ح ت��راخ��ي�����ص م���زاول���ة
والعملية ال��ن��ظ��ري��ة  ال������دورات  اج��ت��ي��از  ب��ع��د  ال��ح��ج��ام��ة 

ــة  ــيــ ــعــ ــمــ أعـــــــلـــــــنـــــــت جــ
الهال األحمر البحريني 
دوالر  ألـــف   50 تــقــديــمــهــا 
كمساعدة إغاثية إنسانية 
ــــب الـــــــســـــــودانـــــــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
أدت  أن  بــــعــــد  ــق  ــيـ ــقـ ــشـ الـ
وارتفاع  الغزيرة  األمطار 
مــــنــــســــوب األنـــــــهـــــــار إلــــى 
فـــيـــضـــانـــات أســــفــــرت عــن 
وتدمير  الــعــشــرات  مقتل 
السكنية  الــمــنــازل  آالف 
من  متفرقة  مناطق  فــي 

الباد.
إدارة  مــجــلــس  وبــــــادر 
جــمــعــيــة الـــهـــال األحــمــر 
إقــرار هذا  إلى  البحريني 
الـــتـــبـــرع الـــــذي يـــأتـــي في 
إطار مساهمات البحرين 
ــعــــب  ــشــ ــلــ اإلغـــــــــاثـــــــــيـــــــــة لــ
يعيش  الــــذي  الـــســـودانـــي 
تتطلب  صــعــبــة  أوضـــاعـــا 
ومساعدته  معه  الــوقــوف 

على اجتيازها.
كـــمـــا تــنــســق جــمــعــيــة 
الهال األحمر البحريني 
الجمعيات  مــن  عـــدد  مــع 
ــة الـــخـــيـــريـــة فــي  ــيــ ــلــ األهــ

ــل  ــن مــــن أجـ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
التبرعات  من  المزيد  توصيل 
ــي الــشــقــيــق،  ــودانـ ــسـ لــلــشــعــب الـ
القانوني  الوضع  من  انطاقا 
وعــاقــاتــهــا  للجمعية  الـــدولـــي 
الــــــوثــــــيــــــقــــــة مــــــــع مـــــؤســـــســـــات 

ومنظمات اإلغاثة الدولية.
وقال األمين العام لجمعية 
الــــهــــال األحــــمــــر الــبــحــريــنــي 
ــادي إن  ــاذ مـــبـــارك الــــحــ ــتــ األســ
الـــجـــمـــعـــيـــة ســـــارعـــــت التـــخـــاذ 
جــمــيــع اإلجـــــــــــراءات اإلداريـــــــة 
التبرع،  هــذا  لتحويل  الــازمــة 
وأرسلت كتابا بهذا الخصوص 
إلــى االتــحــاد الــدولــي للصليب 
ــال األحــــمــــر،  ــ ــهــ ــ األحـــــمـــــر والــ
تــتــابــع  الــجــمــعــيــة  أن  مــــؤكــــدا 
ــاك  ــنــ الـــــــوضـــــــع مـــــــن كـــــثـــــب هــ
النداءات  تلبية  على  وتحرص 
الــصــادرة مــن االتــحــاد الــدولــي 
ــهــــال  ــر والــ ــ ــمـ ــ لــلــصــلــيــب األحـ
ــة  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ ــر والـ ــ ــمـ ــ األحـ

للصليب األحمر.
وأعـــــــــــــــرب الـــــــــحـــــــــادي عـــن 
ــة الـــــهـــــال  ــيــ ــعــ ــمــ تـــــرحـــــيـــــب جــ
األحمر البحريني بأي تبرعات 
إضــافــيــة تــقــدمــهــا الــجــمــعــيــات 

ــراد  الــخــيــريــة والــشــركــات واألفــ
األشــقــاء  مــن  المنكوبين  إلـــى 
ــبــــر جــمــعــيــة  ــن عــ ــيــ ــيــ ــودانــ ــســ الــ

الهال األحمر البحريني.
مــــســــاعــــدة  أن  واعــــــتــــــبــــــر 
الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي تــجــســد 
ســيــاســة الــبــحــريــن فـــي إغــاثــة 
من  وللتخفيف  المحتاجين 
آثـــار هـــذه الــكــارثــة الــتــي حلت 
الــســودانــيــيــن  آالف  بـــعـــشـــرات 
وشردوا  منازلهم  تهدمت  ممن 
إطــار  وفــي  الفيضانات،  بسبب 
في  البحرين  مملكة  أسبقية 
العالم  حول  المنكوبين  إغاثة 

ضمن اإلمكانيات المتاحة.

»ال��ه��ال الأح��م��ر ال��ب��ح��ري��ن��ي« ت��ت��ب��رع ب���50 
ل��ل�����ش��ودان اإغ��اث��ي��ة  م�����ش��اع��دة  دولر  األ����ف 

التحاد الحر ي�شارك في ندوة منظمة العمل العربية بالقاهرة

.. وت�ستقبل ال�سفير الكوري.} وزيرة الصحة تستقبل السفير الهندي.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل يــــــــــوســــــــــف بــــن 
الشؤون  وزيــر  خلف  عبدالحسين 
ــيــــة بـــمـــكـــتـــبـــه مـــيـــامـــوتـــو  ــانــــونــ ــقــ الــ
مـــاســـايـــوكـــي ســفــيــر الـــيـــابـــان لــدى 

مملكة البحرين.
القانونية  الــشــؤون  وزيــر  ونــوه 
بــالــعــاقــات الــمــتــيــنــة الــتــي تــربــط 

وحرص  الصديقين  البلدين  بين 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــطــويــر 
مـــســـارات الـــتـــعـــاون لــتــشــمــل آفـــاقـــًا 
ــقــــق األهــــــــــداف  أرحــــــــــب بــــمــــا يــــحــ

الثنائية المشتركة.
ــاء بــحــث  ــقـ ــلـ ــال الـ ــ وجــــــرى خـ
مجاالت التعاون والتنسيق وتبادل 

الخبرات في المجال القانوني.
ــبـــه أشـــــــاد مــيــامــوتــو  ــانـ مــــن جـ
بجهود  الــيــابــان  سفير  مــاســيــوكــي 
ــاء  ــقــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي االرتــ
تطلع  مــؤكــدًا  القانوني،  بالقطاع 
التعاون  تعزيز مجاالت  إلى  باده 

بين البلدين في كل المجاالت.

وزير ال�شوؤون القانونية ينوه بالعاقات البحرينية اليابانية

} مبارك الحادي.

} د. مريم الجاهمة.

وزير العدل يبحث مع نظيره ال�شعودي التعاون في مجالت ال�شوؤون الإ�شامية
اجــتــمــع نــــواف بــن مــحــمــد الــمــعــاودة 
وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
ــع الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن  مـ
الـــشـــؤون  ــر  ــ الـــشـــيـــخ وزيــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 
بالمملكة  ــاد  واإلرشـ والــدعــوة  اإلسامية 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك خال 
العربية  للمملكة  بها  يقوم  التي  الزيارة 

السعودية الشقيقة. 
وأشاد وزير العدل بالعاقات األخوية 
ــي تــجــمــع بـــيـــن مــمــلــكــة  ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
السعودية  العربية  والمملكة  البحرين 
الشقيقة، في ظل ما تحظى به من دعم 
واهتمام من لدن حضرة صاحب الجالة 
آل خليفة ملك  الملك حمد بن عيسى 
الحرمين  خــادم  وأخيه  المعظم،  الباد 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 

ومتابعة مستمرة من صاحب  الشقيقة، 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
رئـــيـــس مجلس  الــعــهــد  ولــــي  آل خــلــيــفــة 
الملكي  السمو  وأخــيــه صــاحــب  الــــوزراء، 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  ــوزراء  الــ

السعودية الشقيقة.
الـــراســـخ نــحــو تعزيز  الــتــطــلــع  وأكــــد 
التعاون في المجاالت التي تخدم العمل 
اإلسامي في مجاالته المتنوعة وتضافر 

الجهود في نشر الوسطية واالعتدال.
ــوه بــمــســتــوى الــتــعــاون الــمــشــتــرك  ونــ
والوثيق في سائر المجاالت، منها الشؤون 
االسامية، حيث جرى استعراض تفعيل 
الوزارتين  بين  المبرمة  التعاون  مذكرة 

في مجاالت الشؤون اإلسامية. 

} وزير الشؤون القانونية يستقبل السفير الياباني.
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محميد احملميد

أول السطر:
فتح  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  إعــان 
الوطنية،  لامتحانات  المؤقت  التوظيف  بــاب 
أداء  فترة  الجزئي، خال  الــدوام  بنظام  للعمل 
في  وذلـــك  التصحيح،  وعــمــلــيــات  االمــتــحــانــات، 
لشغل  2022؛  نوفمبر   17  - نوفمبر   1 الــفــتــرة 
على  فقط  تقتصر  العقد  مــدة  وأنَّ  الــوظــائــف، 
ــبـــادرة  ــل.. مـ ــمـ ــعـ الـــفـــتـــرة الــمــطــلــوبــة إلنــــجــــاز الـ
األولــويــة  تــكــون  أن  ونتمنى  وجــمــيــلــة،  مــشــكــورة 
من  المتقاعدين  وكــذلــك  فــقــط،  للبحرينيين 

أصحاب التخصصات والخبرة التدريسية. 

اجلمعيات.. شراكة غائبة وقانون قدمي:
ــة أن يــعــدد  الـــدولـ بــإمــكــان أي مـــســـؤول فـــي 
مـــؤســـســـات  دور  لـــضـــعـــف  ــررات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
مــواطــن  أي  وبــاســتــطــاعــة  الــمــدنــي..  المجتمع 
الــنــاس، وحتى  لعزوف  األســبــاب  أن يسرد مئات 
أصحاب االختصاص، عن الجمعيات المهنية.. 
وفي المقابل فإن لدى الجمعيات آالف الحجج 
ــا، وعـــزوف الــنــاس عنها،  عــن فــتــور أدائــهــا ودورهــ
ــا ضـــعـــف الــــــــدور الـــرســـمـــي مــعــهــا..  ــ ــرزهـ ــ مــــن أبـ
بــادرنــا ولــو مــرة واحــدة لبحث أسباب  ولكن هل 
الـــعـــزوف، وتفعيل  الــضــعــف ومــعــالــجــة ظـــاهـــرة 
التنمية  فــي  شريكا  باعتبارها  الجمعيات،  دور 
والبناء،  والعمل  والــتــطــور،  والــتــقــدم  والنهضة، 

واإلنجاز والنماء..؟؟
مــن  الـــعـــديـــد  إن  ــول  ــقـ نـ أن  الـــمـــؤســـف  مــــن 
ــوم تـــحـــولـــت إلــــــى مـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ ــيـــات الـ ــعـ الـــجـــمـ
االستنكارات«..  أو  »اإلشـــادات  البيانات  إلصــدار 
وفــاعــلــيــة  يــتــعــطــل دور  أن  أيــضــا  الــمــؤســف  مـــن 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، بــمــا ال يــواكــب 
ومن  اإلصــاحــي..  المشروع  واستشرافات  رؤى 
ويتم  الجمعيات،  دور  يغيب  أن  كذلك  المؤسف 
ــع الــمــؤســســات الــمــنــتــخــبــة  ــبــــاب مـ ــاذف األســ ــقـ تـ
ــرائـــح الــمــجــتــمــع، فــيــمــا الــجــهــات الــرســمــيــة  وشـ
وحتى  وتنشيط  تفعيل  إلى  تبادر  ال  المختصة 

إشــــراك الــجــمــعــيــات، فــي بــرامــجــهــا ومــبــادراتــهــا 
ومشاريعها.. أليس الوطن هو شراكة في القرار 

والعمل واإلنجاز..؟؟ 
الكثير من الجمعيات تصرخ وتقول بأعلى 
صــوتــهــا: إنـــه ال أحـــد يــســتــمــع لــهــا أو يــشــركــهــا، 
أقصى  أمــســى  حــتــى  بــرأيــهــا،  يستأنس  حــتــى  أو 
طموحها هو المطالبة بالدعم المالي لها، من 
أجل بقائها واستمراريتها، بعدما كثر الحديث 

عن موتها سريريا.
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي تــــرى أنــهــا 
إليها  االنضمام  عن  المهنيين  لعزوف  ضعفت 
بــســبــب تــعــســف الـــجـــهـــات االداريـــــــــة واألنـــظـــمـــة 
المتبعة، وأن المعنيين في الوزارات ال يكترثون 
نشاطهم  يدعمون  وال  الجمعيات،  هــذه  لعمل 

مؤسسيا. 
هو   1989 عام  المكتوب  الجمعيات  وقانون 
قــانــون قــديــم، ولـــم يــعــد صــالــحــا للعمل الــيــوم، 
ــر.. وهــــذا  ــويــ ــتــــطــ وبـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــعـــديـــل والــ
الــقــطــاع يــحــتــاج إلـــى اهــتــمــام أكــبــر مــن الــدولــة، 
ومن الصحافة واالعــام، وضــرورة التركيز على 
ــا،  ــرازهـ مــشــاكــلــه وعــرضــهــا، ونــشــر نــشــاطــاتــه وإبـ
إليها..  باالنضمام  والمهتمين  المهنيين  وحث 
والـــحـــديـــث فـــي ذلــــك شـــائـــك ويــــطــــول.. ولــكــنــه 
بــحــاجــة إلـــى وقــفــة وطــنــيــة مــن أجـــل مستقبل 

المجتمع المدني، ومستقبل الوطن وازدهاره.

آخر السطر:
لماذا ال تبادر وزارة العمل مشكورة في فتح 
البحرينيين  لألطباء  تدريبي  برنامج  دعــم  أو 
والــطــبــيــبــات الــبــحــريــنــيــات )ســنــة االمــتــيــاز( في 
الــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، حــيــث نــرى 
تدريب  برامج  يوميا إلعــان  الــوزارة  تصريحات 
»األطباء  تدريب  إال  البحريني  الشباب  لتأهيل 
والـــطـــبـــيـــبـــات«.. فـــي الـــوقـــت الــــذي تــصــرف فيه 
مــايــيــن الــدنــانــيــر لــتــدريــب تــخــصــصــات أخـــرى 

كثيرة.. فأين تكمن المشكلة..؟؟ 

malmahmeed7@gmail.com

الجمعيات.. 
�شراكة غائبة وقانون قديم 

جليلة  الــدكــتــورة  استقبلت 
وزيــرة  حسن  جــواد  السيد  بنت 
الــصــحــة بـــيـــوش ســريــفــاســتــافــا 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد لــدى 
سبل  لبحث  الــبــحــريــن،  مملكة 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
ــلــــديــــن  ــبــ ــن الــ ــ ــيـ ــ ــرك بـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الصحي،  بالمجال  الصديقين 
وزارة  وكــــيــــل  بـــحـــضـــور  وذلــــــــك 

الصحة الدكتور وليد المانع.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــبــت 
ــنـــدي  الــــــوزيــــــرة بـــالـــســـفـــيـــر الـــهـ
وأشادت بعمق عاقات الصداقة 
الـــمـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 

الهند في مختلف المجاالت.
ــاء  ــقــ ــلــ وقــــــــد تــــــم خــــــــال الــ
اســتــعــراض ومــنــاقــشــة عـــدد من 
أبرز الموضوعات ذات االهتمام 
المتبادل بين الجانبين وبحث 
ــادل  ــبـ ــــن تـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــل االسـ ــبـ سـ
ــرات الـــطـــبـــيـــة بــالــقــطــاع  ــبــ الــــخــ
الــصــحــي والــجــيــنــوم والــبــحــوث 
ــة، إلـــى  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ ــنــــاعــــات الـ والــــصــ

جانب السياحة العاجية.
ــد الــســفــيــر  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
ــنــــدي مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات  ــهــ الــ
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــيــن 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، مــشــيــدًا 
الكبيرة  وباإلمكانيات  بالجهود 
البحرين  مملكة  تبذلها  الــتــي 

فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي وســبــل 
ـــًا عـــــن شــكــر  ـــربـ تـــنـــمـــيـــتـــهـــا، مــــعـ
ــا تــتــلــقــاه  وتــــقــــديــــر بــــــــاده لــــمــ
ــن رعــايــة  الــجــالــيــة الــهــنــديــة مـ
من خال المبادرات والمساعي 
ــة الـــتـــي  ــذولــ ــبــ ــمــ ــدمـــة والــ ــقـ ــمـ الـ
تــعــكــس وتــجــســد مـــدى اهــتــمــام 
حكومة مملكة البحرين بتقدم 
القطاع الصحي وحفظ سامة 

كل أفراد المجتمع.
ــتـــورة  كـــمـــا اســتــقــبــلــت الـــدكـ
جـــلـــيـــلـــة بــــنــــت الــــســــيــــد جــــــواد 
حسن وزيرة الصحة هاي كوان 
كوريا  جمهورية  سفير  تشونغ 

وذلــك  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى 
لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــق الــــمــــشــــتــــرك فــي  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
سيما  وال  الـــصـــحـــي،  الـــمـــجـــال 
ــي الـــمـــجـــاالت الــتــكــنــولــوجــيــة  فـ
والــتــحــول الــرقــمــي، والــتــدريــب 
بما  الخبرات،  وتبادل  والبحوث 
بين  المشتركة  المصالح  يلبي 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، وذلـــك 
الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل  بــحــضــور 

الدكتور وليد المانع.
وخــــــــــال الـــــلـــــقـــــاء رّحــــبــــت 
ــوري، مـــشـــيـــدة  ــ ــ ــكـ ــ ــ بـــالـــســـفـــيـــر الـ
لتوطيد  يبذلها  التي  بالجهود 

ــتـــعـــاون  عــــاقــــات الـــصـــداقـــة والـ
وما  الصديقين،  البلدين  بين 
حــقــقــتــه أواصـــــــر الـــتـــعـــاون فــي 
الــمــجــال الــصــحــي، وخــصــوًصــا 
ــي تـــطـــبـــيـــق نــــظــــام الـــضـــمـــان  ــ فـ
األعلى  المجلس  مــع  الصحي 
المتبادلة  والـــزيـــارات  للصحة، 
بـــيـــن الـــجـــانـــيـــن عـــلـــى مــخــتــلــف 

المستويات.
من جانبه أعرب هاي كوان 
كوريا  جمهورية  سفير  تشونغ 
عــــن خــــالــــص شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
ــرة الــصــحــة عــلــى حــفــاوة  ــوزيــ لــ
االســتــقــبــال وحــســن الــضــيــافــة، 

من  استعراضه  تــم  بما  مشيًدا 
عـــاقـــة،  ذات  مــهــمــة  ــيـــع  مـــواضـ
بتوسيع  بــــاده  اهــتــمــام  مـــؤكـــًدا 
مملكة  ــع  مـ الــثــنــائــي  الـــتـــعـــاون 
ــن وخــــــصــــــوًصــــــا فـــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
على  والعمل  الصحي  المجال 
االستثمار الصحي من الجانب 
ــكـــوري فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـ
لــتــعــزيــز الــســيــاحــة الــعــاجــيــة، 
ــا بـــمـــا يـــشـــهـــده الــقــطــاع  ــوًهـ ــنـ مـ
ــة مــن  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــي فـــــي الـ الــــصــــحــ
بما  مستمر  وتــحــديــث  تــطــويــر 
دعــم مسيرة  فــي  دوره  مــن  يعزز 

التنمية التي تشهدها الباد.

بحث التعاون ال�شحي الم�شترك بين البحرين والهند وكوريا

شارك عبداهلل المعراج نائب 
ــات  ــعــــاقــ ــام والــ ــ ــإعـ ــ ــيــــس لـ ــرئــ الــ
لنقابات  الــحــر  بــاالتــحــاد  الــعــامــة 
خليل  وعــبــداهلل  البحرين  عــمــال 
نـــائـــب الــرئــيــس لـــشـــؤون الــشــبــاب 
العامل في فعاليات ندوة منظمة 
الــعــمــل الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، التي 
ثقافة  »تعزيز  عنوان  تحت  كانت 
مهارات  لتنمية  والريادة  االبتكار 
عقدت  والــتــي  البشرية«،  الــمــوارد 
أغــســطــس   16-15 ــرة  ــتــ ــفــ الــ ــي  ــ فـ

بالقاهرة.
التي  المحاور  بين  من  وكــان 
تمت مناقشتها في الندوة أسواق 
وآلياتها  وقدرتها  العربية  العمل 
ــيــــرات  ــتــــغــ ــع الــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
والمأمول(،  الواقع  )بين  الراهنة 
ودور مؤسسات التعليم والتدريب 
متطلبات  تــوفــيــر  فـــي  والــتــأهــيــل 
األنــــــمــــــاط الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــعـــمـــل، 
في  للعمل  الــجــديــدة  واألنـــمـــاط 
ظـــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 

لها،  العمل  قــوة  مواءمة  وخطط 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــرض عــــدد من 
الــتــجــارب الــعــربــيــة والــدولــيــة في 
هذا المجال لاطاع والمناقشة 
وتــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات بين 

المشاركين لتعميم االستفادة.

وتــهــدف الــنــدوة إلــى التعرف 
ــيــــة تـــنـــمـــيـــة الـــــمـــــوارد  ــلــــى أهــــمــ عــ
ثقافة  وتــعــزيــز  العربية  البشرية 
االبــتــكــار والــتــدابــيــر واالجـــــراءات 
العمل  قــوة  مع  للتعامل  الــازمــة 
في ظل الثورة الصناعية الرابعة 

ــارات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي،  ــهــ ومــ
المعلومات  تكنولوجيا  وأهــمــيــة 
ودورهــا في زيــادة فــرص التطوير 
ــيــــف الـــــتـــــوعـــــوي لـــرفـــد  ــقــ ــثــ ــتــ والــ
ودور  العاملة،  البشرية  الــقــدرات 
ــب  ــدريــ ــتــ مـــؤســـســـة الـــتـــعـــلـــيـــم والــ
التقني والمهني في تطوير هيكل 

قوة العمل العربية 
ــداهلل  ــبـ ــه عـ ــوجــ ــــن جـــهـــتـــه تــ مـ
الــمــعــراج نــائــب الــرئــيــس لإعام 
العامة باالتحاد الحر  والعاقات 
بالشكر  البحرين  عمال  لنقابات 
والــتــقــديــر إلــــى الــقــائــمــيــن على 
الـــنـــدوة، الــذيــن حــرصــوا عــلــى أن 
تــخــرج فــي أفــضــل صـــورة وتحقق 

أهدافها المرجوة.
القومية  الــنــدوة  أن  وأضــــاف 
لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــيـــة لــهــا 
وزيادة  التثقيف  في  كبرى  أهمية 
الــوعــي الــعــمــالــي لــرفــد الــقــدرات 
البشرية العاملة وتبادل التجارب 

والخبرات. 

 تـــــحـــــت رعــــــــايــــــــة الــــــدكــــــتــــــورة 
الرئيس  الــجــاهــمــة،  مــريــم عــذبــي 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
الــــمــــهــــن والــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة 
»نــــهــــرا«، تــنــظــم أديـــوكـــيـــشـــن بــاس 
للكوادر  الحجامة  أســاســيــات  دورة 
الطبية بالتعاون مع مركز الشارقة 
الــعــالــمــي لــلــطــب الــشــمــولــي وذلـــك 
خال الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر 

2022 القادم.
وأكـــدت الــدكــتــورة مــريــم عذبي 
ــــدورة تــتــوافــق مع  الــجــاهــمــة أن الـ
توجهات الهيئة في مواصلة ازدهار 
الجانب الطبي في المملكة بكامل 

فـــروعـــه فـــي ظـــل الــــــدور الــرئــيــســي 
ــال الـــواســـع من  ــبــ لــلــحــجــامــة واالقــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عــلــى 
الــــــدورة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة  عـــمـــلـــهـــا، 
ســـتـــســـاهـــم فـــــي زيــــــــــادة الـــمـــعـــرفـــة 
الطبية  للكوادر  والعملية  العلمية 
أهمية  ذات  وستكون  البحرين  فــي 

كبيرة.
وأوضـــــحـــــت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
عذبي الجاهمة أن دورة أساسيات 
الـــحـــجـــامـــة لـــلـــكـــوادر الــطــبــيــة لــهــا 
ــداف عــديــدة مــن شــأنــهــا ارتــقــاء  أهــ
الكوادر الطبية في هذا التخصص 
الـــــهـــــام والــــــــــذي ســـيـــنـــعـــكـــس عــلــى 

مبينة  والــمــقــيــمــيــن،  الــمــواطــنــيــن 
محل  المنظمة  الشركة  جــهــود  أن 
تقدير واعتزاز وأن الهيئة حريصة 
على مواصلة مد الجسور لتنظيم 
مختلف الدورات التدريبية الطبية، 
متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.

االســتــاذة  كشفت  جانبها،  مــن 
ــي  ــعـ ــيـ ــبـ ــسـ نــــعــــمــــت الـــــصـــــنـــــدلـــــي الـ
مستشارة المهن الطبية المساندة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 
ــيـــســـة  ــة ورئـ ــيـ والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـ
البديل  للطب  االستشارية  اللجنة 
مــن  الـــمـــشـــاركـــيـــن  أن  والــتــكــمــيــلــي 
فــئــة االطـــبـــاء، الــتــمــريــض والــعــاج 

سيحصلون  ــدورة  ــ الـ فــي  الطبيعي 
على رخصة معتمدة من »نهرا« بعد 
اجتياز الدورة بنجاح في الجانبين 

النظري والعملي.
وأوضحت أن الدورة سيحاضر 
فيها الدكتور هيمن النحال المدير 
ــة الــعــالــمــي  ــارقـ ــشـ الـــعـــام لــمــركــز الـ
ــذي يــتــمــتــع  ــ ــ لـــلـــطـــب الـــشـــمـــولـــي الـ
في  واســعــة  وعملية  علمية  بكفاءة 
مجال الحجامة الطبية، وستهدف 
ــاع طــــرق الــوقــايــة  ــبـ الـــــــدورة إلــــى اتـ
الــصــحــيــة فــــي الـــحـــجـــامـــة إضـــافـــة 
ــوانــــب أخــــــرى تــخــص  إلـــــى عـــــدة جــ

الحجامة.

ه��ي��ئ��ة ال��م��ه��ن ال�����ش��ح��ي��ة ت��م��ن��ح ت��راخ��ي�����ص م���زاول���ة
والعملية ال��ن��ظ��ري��ة  ال������دورات  اج��ت��ي��از  ب��ع��د  ال��ح��ج��ام��ة 

ــة  ــيــ ــعــ ــمــ أعـــــــلـــــــنـــــــت جــ
الهال األحمر البحريني 
دوالر  ألـــف   50 تــقــديــمــهــا 
كمساعدة إغاثية إنسانية 
ــــب الـــــــســـــــودانـــــــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
أدت  أن  بــــعــــد  ــق  ــيـ ــقـ ــشـ الـ
وارتفاع  الغزيرة  األمطار 
مــــنــــســــوب األنـــــــهـــــــار إلــــى 
فـــيـــضـــانـــات أســــفــــرت عــن 
وتدمير  الــعــشــرات  مقتل 
السكنية  الــمــنــازل  آالف 
من  متفرقة  مناطق  فــي 

الباد.
إدارة  مــجــلــس  وبــــــادر 
جــمــعــيــة الـــهـــال األحــمــر 
إقــرار هذا  إلى  البحريني 
الـــتـــبـــرع الـــــذي يـــأتـــي في 
إطار مساهمات البحرين 
ــعــــب  ــشــ ــلــ اإلغـــــــــاثـــــــــيـــــــــة لــ
يعيش  الــــذي  الـــســـودانـــي 
تتطلب  صــعــبــة  أوضـــاعـــا 
ومساعدته  معه  الــوقــوف 

على اجتيازها.
كـــمـــا تــنــســق جــمــعــيــة 
الهال األحمر البحريني 
الجمعيات  مــن  عـــدد  مــع 
ــة الـــخـــيـــريـــة فــي  ــيــ ــلــ األهــ

ــل  ــن مــــن أجـ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
التبرعات  من  المزيد  توصيل 
ــي الــشــقــيــق،  ــودانـ ــسـ لــلــشــعــب الـ
القانوني  الوضع  من  انطاقا 
وعــاقــاتــهــا  للجمعية  الـــدولـــي 
الــــــوثــــــيــــــقــــــة مــــــــع مـــــؤســـــســـــات 

ومنظمات اإلغاثة الدولية.
وقال األمين العام لجمعية 
الــــهــــال األحــــمــــر الــبــحــريــنــي 
ــادي إن  ــاذ مـــبـــارك الــــحــ ــتــ األســ
الـــجـــمـــعـــيـــة ســـــارعـــــت التـــخـــاذ 
جــمــيــع اإلجـــــــــــراءات اإلداريـــــــة 
التبرع،  هــذا  لتحويل  الــازمــة 
وأرسلت كتابا بهذا الخصوص 
إلــى االتــحــاد الــدولــي للصليب 
ــال األحــــمــــر،  ــ ــهــ ــ األحـــــمـــــر والــ
تــتــابــع  الــجــمــعــيــة  أن  مــــؤكــــدا 
ــاك  ــنــ الـــــــوضـــــــع مـــــــن كـــــثـــــب هــ
النداءات  تلبية  على  وتحرص 
الــصــادرة مــن االتــحــاد الــدولــي 
ــهــــال  ــر والــ ــ ــمـ ــ لــلــصــلــيــب األحـ
ــة  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ ــر والـ ــ ــمـ ــ األحـ

للصليب األحمر.
وأعـــــــــــــــرب الـــــــــحـــــــــادي عـــن 
ــة الـــــهـــــال  ــيــ ــعــ ــمــ تـــــرحـــــيـــــب جــ
األحمر البحريني بأي تبرعات 
إضــافــيــة تــقــدمــهــا الــجــمــعــيــات 

ــراد  الــخــيــريــة والــشــركــات واألفــ
األشــقــاء  مــن  المنكوبين  إلـــى 
ــبــــر جــمــعــيــة  ــن عــ ــيــ ــيــ ــودانــ ــســ الــ

الهال األحمر البحريني.
مــــســــاعــــدة  أن  واعــــــتــــــبــــــر 
الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي تــجــســد 
ســيــاســة الــبــحــريــن فـــي إغــاثــة 
من  وللتخفيف  المحتاجين 
آثـــار هـــذه الــكــارثــة الــتــي حلت 
الــســودانــيــيــن  آالف  بـــعـــشـــرات 
وشردوا  منازلهم  تهدمت  ممن 
إطــار  وفــي  الفيضانات،  بسبب 
في  البحرين  مملكة  أسبقية 
العالم  حول  المنكوبين  إغاثة 

ضمن اإلمكانيات المتاحة.

»ال��ه��ال الأح��م��ر ال��ب��ح��ري��ن��ي« ت��ت��ب��رع ب���50 
ل��ل�����ش��ودان اإغ��اث��ي��ة  م�����ش��اع��دة  دولر  األ����ف 

التحاد الحر ي�شارك في ندوة منظمة العمل العربية بالقاهرة

.. وت�ستقبل ال�سفير الكوري.} وزيرة الصحة تستقبل السفير الهندي.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل يــــــــــوســــــــــف بــــن 
الشؤون  وزيــر  خلف  عبدالحسين 
ــيــــة بـــمـــكـــتـــبـــه مـــيـــامـــوتـــو  ــانــــونــ ــقــ الــ
مـــاســـايـــوكـــي ســفــيــر الـــيـــابـــان لــدى 

مملكة البحرين.
القانونية  الــشــؤون  وزيــر  ونــوه 
بــالــعــاقــات الــمــتــيــنــة الــتــي تــربــط 

وحرص  الصديقين  البلدين  بين 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــطــويــر 
مـــســـارات الـــتـــعـــاون لــتــشــمــل آفـــاقـــًا 
ــقــــق األهــــــــــداف  أرحــــــــــب بــــمــــا يــــحــ

الثنائية المشتركة.
ــاء بــحــث  ــقـ ــلـ ــال الـ ــ وجــــــرى خـ
مجاالت التعاون والتنسيق وتبادل 

الخبرات في المجال القانوني.
ــبـــه أشـــــــاد مــيــامــوتــو  ــانـ مــــن جـ
بجهود  الــيــابــان  سفير  مــاســيــوكــي 
ــاء  ــقــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي االرتــ
تطلع  مــؤكــدًا  القانوني،  بالقطاع 
التعاون  تعزيز مجاالت  إلى  باده 

بين البلدين في كل المجاالت.

وزير ال�شوؤون القانونية ينوه بالعاقات البحرينية اليابانية

} مبارك الحادي.

} د. مريم الجاهمة.

وزير العدل يبحث مع نظيره ال�شعودي التعاون في مجالت ال�شوؤون الإ�شامية
اجــتــمــع نــــواف بــن مــحــمــد الــمــعــاودة 
وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
ــع الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن  مـ
الـــشـــؤون  ــر  ــ الـــشـــيـــخ وزيــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 
بالمملكة  ــاد  واإلرشـ والــدعــوة  اإلسامية 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك خال 
العربية  للمملكة  بها  يقوم  التي  الزيارة 

السعودية الشقيقة. 
وأشاد وزير العدل بالعاقات األخوية 
ــي تــجــمــع بـــيـــن مــمــلــكــة  ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
السعودية  العربية  والمملكة  البحرين 
الشقيقة، في ظل ما تحظى به من دعم 
واهتمام من لدن حضرة صاحب الجالة 
آل خليفة ملك  الملك حمد بن عيسى 
الحرمين  خــادم  وأخيه  المعظم،  الباد 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 

ومتابعة مستمرة من صاحب  الشقيقة، 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
رئـــيـــس مجلس  الــعــهــد  ولــــي  آل خــلــيــفــة 
الملكي  السمو  وأخــيــه صــاحــب  الــــوزراء، 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  ــوزراء  الــ

السعودية الشقيقة.
الـــراســـخ نــحــو تعزيز  الــتــطــلــع  وأكــــد 
التعاون في المجاالت التي تخدم العمل 
اإلسامي في مجاالته المتنوعة وتضافر 

الجهود في نشر الوسطية واالعتدال.
ــوه بــمــســتــوى الــتــعــاون الــمــشــتــرك  ونــ
والوثيق في سائر المجاالت، منها الشؤون 
االسامية، حيث جرى استعراض تفعيل 
الوزارتين  بين  المبرمة  التعاون  مذكرة 

في مجاالت الشؤون اإلسامية. 

} وزير الشؤون القانونية يستقبل السفير الياباني.
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العدد )16229( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 2 صفر 1444هـ - 29 أغسطس 2022م6

محميد احملميد

أول السطر:
فتح  والتدريب  التعليم  جــودة  هيئة  إعــان 
الوطنية،  لامتحانات  المؤقت  التوظيف  بــاب 
أداء  فترة  الجزئي، خال  الــدوام  بنظام  للعمل 
في  وذلـــك  التصحيح،  وعــمــلــيــات  االمــتــحــانــات، 
لشغل  2022؛  نوفمبر   17  - نوفمبر   1 الــفــتــرة 
على  فقط  تقتصر  العقد  مــدة  وأنَّ  الــوظــائــف، 
ــبـــادرة  ــل.. مـ ــمـ ــعـ الـــفـــتـــرة الــمــطــلــوبــة إلنــــجــــاز الـ
األولــويــة  تــكــون  أن  ونتمنى  وجــمــيــلــة،  مــشــكــورة 
من  المتقاعدين  وكــذلــك  فــقــط،  للبحرينيين 

أصحاب التخصصات والخبرة التدريسية. 

اجلمعيات.. شراكة غائبة وقانون قدمي:
ــة أن يــعــدد  الـــدولـ بــإمــكــان أي مـــســـؤول فـــي 
مـــؤســـســـات  دور  لـــضـــعـــف  ــررات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ ــرات  ــ ــشـ ــ عـ
مــواطــن  أي  وبــاســتــطــاعــة  الــمــدنــي..  المجتمع 
الــنــاس، وحتى  لعزوف  األســبــاب  أن يسرد مئات 
أصحاب االختصاص، عن الجمعيات المهنية.. 
وفي المقابل فإن لدى الجمعيات آالف الحجج 
ــا، وعـــزوف الــنــاس عنها،  عــن فــتــور أدائــهــا ودورهــ
ــا ضـــعـــف الــــــــدور الـــرســـمـــي مــعــهــا..  ــ ــرزهـ ــ مــــن أبـ
بــادرنــا ولــو مــرة واحــدة لبحث أسباب  ولكن هل 
الـــعـــزوف، وتفعيل  الــضــعــف ومــعــالــجــة ظـــاهـــرة 
التنمية  فــي  شريكا  باعتبارها  الجمعيات،  دور 
والبناء،  والعمل  والــتــطــور،  والــتــقــدم  والنهضة، 

واإلنجاز والنماء..؟؟
مــن  الـــعـــديـــد  إن  ــول  ــقـ نـ أن  الـــمـــؤســـف  مــــن 
ــوم تـــحـــولـــت إلــــــى مـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ ــيـــات الـ ــعـ الـــجـــمـ
االستنكارات«..  أو  »اإلشـــادات  البيانات  إلصــدار 
وفــاعــلــيــة  يــتــعــطــل دور  أن  أيــضــا  الــمــؤســف  مـــن 
مــؤســســات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، بــمــا ال يــواكــب 
ومن  اإلصــاحــي..  المشروع  واستشرافات  رؤى 
ويتم  الجمعيات،  دور  يغيب  أن  كذلك  المؤسف 
ــع الــمــؤســســات الــمــنــتــخــبــة  ــبــــاب مـ ــاذف األســ ــقـ تـ
ــرائـــح الــمــجــتــمــع، فــيــمــا الــجــهــات الــرســمــيــة  وشـ
وحتى  وتنشيط  تفعيل  إلى  تبادر  ال  المختصة 

إشــــراك الــجــمــعــيــات، فــي بــرامــجــهــا ومــبــادراتــهــا 
ومشاريعها.. أليس الوطن هو شراكة في القرار 

والعمل واإلنجاز..؟؟ 
الكثير من الجمعيات تصرخ وتقول بأعلى 
صــوتــهــا: إنـــه ال أحـــد يــســتــمــع لــهــا أو يــشــركــهــا، 
أقصى  أمــســى  حــتــى  بــرأيــهــا،  يستأنس  حــتــى  أو 
طموحها هو المطالبة بالدعم المالي لها، من 
أجل بقائها واستمراريتها، بعدما كثر الحديث 

عن موتها سريريا.
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي تــــرى أنــهــا 
إليها  االنضمام  عن  المهنيين  لعزوف  ضعفت 
بــســبــب تــعــســف الـــجـــهـــات االداريـــــــــة واألنـــظـــمـــة 
المتبعة، وأن المعنيين في الوزارات ال يكترثون 
نشاطهم  يدعمون  وال  الجمعيات،  هــذه  لعمل 

مؤسسيا. 
هو   1989 عام  المكتوب  الجمعيات  وقانون 
قــانــون قــديــم، ولـــم يــعــد صــالــحــا للعمل الــيــوم، 
ــر.. وهــــذا  ــويــ ــتــــطــ وبـــحـــاجـــة إلـــــى الـــتـــعـــديـــل والــ
الــقــطــاع يــحــتــاج إلـــى اهــتــمــام أكــبــر مــن الــدولــة، 
ومن الصحافة واالعــام، وضــرورة التركيز على 
ــا،  ــرازهـ مــشــاكــلــه وعــرضــهــا، ونــشــر نــشــاطــاتــه وإبـ
إليها..  باالنضمام  والمهتمين  المهنيين  وحث 
والـــحـــديـــث فـــي ذلــــك شـــائـــك ويــــطــــول.. ولــكــنــه 
بــحــاجــة إلـــى وقــفــة وطــنــيــة مــن أجـــل مستقبل 

المجتمع المدني، ومستقبل الوطن وازدهاره.

آخر السطر:
لماذا ال تبادر وزارة العمل مشكورة في فتح 
البحرينيين  لألطباء  تدريبي  برنامج  دعــم  أو 
والــطــبــيــبــات الــبــحــريــنــيــات )ســنــة االمــتــيــاز( في 
الــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة والـــخـــاصـــة، حــيــث نــرى 
تدريب  برامج  يوميا إلعــان  الــوزارة  تصريحات 
»األطباء  تدريب  إال  البحريني  الشباب  لتأهيل 
والـــطـــبـــيـــبـــات«.. فـــي الـــوقـــت الــــذي تــصــرف فيه 
مــايــيــن الــدنــانــيــر لــتــدريــب تــخــصــصــات أخـــرى 

كثيرة.. فأين تكمن المشكلة..؟؟ 

malmahmeed7@gmail.com

الجمعيات.. 
�شراكة غائبة وقانون قديم 

جليلة  الــدكــتــورة  استقبلت 
وزيــرة  حسن  جــواد  السيد  بنت 
الــصــحــة بـــيـــوش ســريــفــاســتــافــا 
ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد لــدى 
سبل  لبحث  الــبــحــريــن،  مملكة 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
ــلــــديــــن  ــبــ ــن الــ ــ ــيـ ــ ــرك بـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الصحي،  بالمجال  الصديقين 
وزارة  وكــــيــــل  بـــحـــضـــور  وذلــــــــك 

الصحة الدكتور وليد المانع.
وفــــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــبــت 
ــنـــدي  الــــــوزيــــــرة بـــالـــســـفـــيـــر الـــهـ
وأشادت بعمق عاقات الصداقة 
الـــمـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تــجــمــع بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 

الهند في مختلف المجاالت.
ــاء  ــقــ ــلــ وقــــــــد تــــــم خــــــــال الــ
اســتــعــراض ومــنــاقــشــة عـــدد من 
أبرز الموضوعات ذات االهتمام 
المتبادل بين الجانبين وبحث 
ــادل  ــبـ ــــن تـ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــل االسـ ــبـ سـ
ــرات الـــطـــبـــيـــة بــالــقــطــاع  ــبــ الــــخــ
الــصــحــي والــجــيــنــوم والــبــحــوث 
ــة، إلـــى  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ ــنــــاعــــات الـ والــــصــ

جانب السياحة العاجية.
ــد الــســفــيــر  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
ــنــــدي مـــســـتـــوى الـــعـــاقـــات  ــهــ الــ
الـــثـــنـــائـــيـــة الــــتــــي تــــربــــط بــيــن 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، مــشــيــدًا 
الكبيرة  وباإلمكانيات  بالجهود 
البحرين  مملكة  تبذلها  الــتــي 

فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي وســبــل 
ـــًا عـــــن شــكــر  ـــربـ تـــنـــمـــيـــتـــهـــا، مــــعـ
ــا تــتــلــقــاه  وتــــقــــديــــر بــــــــاده لــــمــ
ــن رعــايــة  الــجــالــيــة الــهــنــديــة مـ
من خال المبادرات والمساعي 
ــة الـــتـــي  ــذولــ ــبــ ــمــ ــدمـــة والــ ــقـ ــمـ الـ
تــعــكــس وتــجــســد مـــدى اهــتــمــام 
حكومة مملكة البحرين بتقدم 
القطاع الصحي وحفظ سامة 

كل أفراد المجتمع.
ــتـــورة  كـــمـــا اســتــقــبــلــت الـــدكـ
جـــلـــيـــلـــة بــــنــــت الــــســــيــــد جــــــواد 
حسن وزيرة الصحة هاي كوان 
كوريا  جمهورية  سفير  تشونغ 

وذلــك  الــبــحــريــن،  مملكة  لـــدى 
لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــق الــــمــــشــــتــــرك فــي  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
سيما  وال  الـــصـــحـــي،  الـــمـــجـــال 
ــي الـــمـــجـــاالت الــتــكــنــولــوجــيــة  فـ
والــتــحــول الــرقــمــي، والــتــدريــب 
بما  الخبرات،  وتبادل  والبحوث 
بين  المشتركة  المصالح  يلبي 
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، وذلـــك 
الــصــحــة  وزارة  وكـــيـــل  بــحــضــور 

الدكتور وليد المانع.
وخــــــــــال الـــــلـــــقـــــاء رّحــــبــــت 
ــوري، مـــشـــيـــدة  ــ ــ ــكـ ــ ــ بـــالـــســـفـــيـــر الـ
لتوطيد  يبذلها  التي  بالجهود 

ــتـــعـــاون  عــــاقــــات الـــصـــداقـــة والـ
وما  الصديقين،  البلدين  بين 
حــقــقــتــه أواصـــــــر الـــتـــعـــاون فــي 
الــمــجــال الــصــحــي، وخــصــوًصــا 
ــي تـــطـــبـــيـــق نــــظــــام الـــضـــمـــان  ــ فـ
األعلى  المجلس  مــع  الصحي 
المتبادلة  والـــزيـــارات  للصحة، 
بـــيـــن الـــجـــانـــيـــن عـــلـــى مــخــتــلــف 

المستويات.
من جانبه أعرب هاي كوان 
كوريا  جمهورية  سفير  تشونغ 
عــــن خــــالــــص شــــكــــره وتـــقـــديـــره 
ــرة الــصــحــة عــلــى حــفــاوة  ــوزيــ لــ
االســتــقــبــال وحــســن الــضــيــافــة، 

من  استعراضه  تــم  بما  مشيًدا 
عـــاقـــة،  ذات  مــهــمــة  ــيـــع  مـــواضـ
بتوسيع  بــــاده  اهــتــمــام  مـــؤكـــًدا 
مملكة  ــع  مـ الــثــنــائــي  الـــتـــعـــاون 
ــن وخــــــصــــــوًصــــــا فـــي  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الـ
على  والعمل  الصحي  المجال 
االستثمار الصحي من الجانب 
ــكـــوري فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـ
لــتــعــزيــز الــســيــاحــة الــعــاجــيــة، 
ــا بـــمـــا يـــشـــهـــده الــقــطــاع  ــوًهـ ــنـ مـ
ــة مــن  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــي فـــــي الـ الــــصــــحــ
بما  مستمر  وتــحــديــث  تــطــويــر 
دعــم مسيرة  فــي  دوره  مــن  يعزز 

التنمية التي تشهدها الباد.

بحث التعاون ال�شحي الم�شترك بين البحرين والهند وكوريا

شارك عبداهلل المعراج نائب 
ــات  ــعــــاقــ ــام والــ ــ ــإعـ ــ ــيــــس لـ ــرئــ الــ
لنقابات  الــحــر  بــاالتــحــاد  الــعــامــة 
خليل  وعــبــداهلل  البحرين  عــمــال 
نـــائـــب الــرئــيــس لـــشـــؤون الــشــبــاب 
العامل في فعاليات ندوة منظمة 
الــعــمــل الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، التي 
ثقافة  »تعزيز  عنوان  تحت  كانت 
مهارات  لتنمية  والريادة  االبتكار 
عقدت  والــتــي  البشرية«،  الــمــوارد 
أغــســطــس   16-15 ــرة  ــتــ ــفــ الــ ــي  ــ فـ

بالقاهرة.
التي  المحاور  بين  من  وكــان 
تمت مناقشتها في الندوة أسواق 
وآلياتها  وقدرتها  العربية  العمل 
ــيــــرات  ــتــــغــ ــع الــ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
والمأمول(،  الواقع  )بين  الراهنة 
ودور مؤسسات التعليم والتدريب 
متطلبات  تــوفــيــر  فـــي  والــتــأهــيــل 
األنــــــمــــــاط الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــعـــمـــل، 
في  للعمل  الــجــديــدة  واألنـــمـــاط 
ظـــل الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة 

لها،  العمل  قــوة  مواءمة  وخطط 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــــرض عــــدد من 
الــتــجــارب الــعــربــيــة والــدولــيــة في 
هذا المجال لاطاع والمناقشة 
وتــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات بين 

المشاركين لتعميم االستفادة.

وتــهــدف الــنــدوة إلــى التعرف 
ــيــــة تـــنـــمـــيـــة الـــــمـــــوارد  ــلــــى أهــــمــ عــ
ثقافة  وتــعــزيــز  العربية  البشرية 
االبــتــكــار والــتــدابــيــر واالجـــــراءات 
العمل  قــوة  مع  للتعامل  الــازمــة 
في ظل الثورة الصناعية الرابعة 

ــارات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي،  ــهــ ومــ
المعلومات  تكنولوجيا  وأهــمــيــة 
ودورهــا في زيــادة فــرص التطوير 
ــيــــف الـــــتـــــوعـــــوي لـــرفـــد  ــقــ ــثــ ــتــ والــ
ودور  العاملة،  البشرية  الــقــدرات 
ــب  ــدريــ ــتــ مـــؤســـســـة الـــتـــعـــلـــيـــم والــ
التقني والمهني في تطوير هيكل 

قوة العمل العربية 
ــداهلل  ــبـ ــه عـ ــوجــ ــــن جـــهـــتـــه تــ مـ
الــمــعــراج نــائــب الــرئــيــس لإعام 
العامة باالتحاد الحر  والعاقات 
بالشكر  البحرين  عمال  لنقابات 
والــتــقــديــر إلــــى الــقــائــمــيــن على 
الـــنـــدوة، الــذيــن حــرصــوا عــلــى أن 
تــخــرج فــي أفــضــل صـــورة وتحقق 

أهدافها المرجوة.
القومية  الــنــدوة  أن  وأضــــاف 
لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــعـــربـــيـــة لــهــا 
وزيادة  التثقيف  في  كبرى  أهمية 
الــوعــي الــعــمــالــي لــرفــد الــقــدرات 
البشرية العاملة وتبادل التجارب 

والخبرات. 

 تـــــحـــــت رعــــــــايــــــــة الــــــدكــــــتــــــورة 
الرئيس  الــجــاهــمــة،  مــريــم عــذبــي 
التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم 
الــــمــــهــــن والــــــخــــــدمــــــات الـــصـــحـــيـــة 
»نــــهــــرا«، تــنــظــم أديـــوكـــيـــشـــن بــاس 
للكوادر  الحجامة  أســاســيــات  دورة 
الطبية بالتعاون مع مركز الشارقة 
الــعــالــمــي لــلــطــب الــشــمــولــي وذلـــك 
خال الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر 

2022 القادم.
وأكـــدت الــدكــتــورة مــريــم عذبي 
ــــدورة تــتــوافــق مع  الــجــاهــمــة أن الـ
توجهات الهيئة في مواصلة ازدهار 
الجانب الطبي في المملكة بكامل 

فـــروعـــه فـــي ظـــل الــــــدور الــرئــيــســي 
ــال الـــواســـع من  ــبــ لــلــحــجــامــة واالقــ
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن عــلــى 
الــــــدورة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة  عـــمـــلـــهـــا، 
ســـتـــســـاهـــم فـــــي زيــــــــــادة الـــمـــعـــرفـــة 
الطبية  للكوادر  والعملية  العلمية 
أهمية  ذات  وستكون  البحرين  فــي 

كبيرة.
وأوضـــــحـــــت الــــدكــــتــــورة مــريــم 
عذبي الجاهمة أن دورة أساسيات 
الـــحـــجـــامـــة لـــلـــكـــوادر الــطــبــيــة لــهــا 
ــداف عــديــدة مــن شــأنــهــا ارتــقــاء  أهــ
الكوادر الطبية في هذا التخصص 
الـــــهـــــام والــــــــــذي ســـيـــنـــعـــكـــس عــلــى 

مبينة  والــمــقــيــمــيــن،  الــمــواطــنــيــن 
محل  المنظمة  الشركة  جــهــود  أن 
تقدير واعتزاز وأن الهيئة حريصة 
على مواصلة مد الجسور لتنظيم 
مختلف الدورات التدريبية الطبية، 
متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.

االســتــاذة  كشفت  جانبها،  مــن 
ــي  ــعـ ــيـ ــبـ ــسـ نــــعــــمــــت الـــــصـــــنـــــدلـــــي الـ
مستشارة المهن الطبية المساندة 
المهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 
ــيـــســـة  ــة ورئـ ــيـ والـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـ
البديل  للطب  االستشارية  اللجنة 
مــن  الـــمـــشـــاركـــيـــن  أن  والــتــكــمــيــلــي 
فــئــة االطـــبـــاء، الــتــمــريــض والــعــاج 

سيحصلون  ــدورة  ــ الـ فــي  الطبيعي 
على رخصة معتمدة من »نهرا« بعد 
اجتياز الدورة بنجاح في الجانبين 

النظري والعملي.
وأوضحت أن الدورة سيحاضر 
فيها الدكتور هيمن النحال المدير 
ــة الــعــالــمــي  ــارقـ ــشـ الـــعـــام لــمــركــز الـ
ــذي يــتــمــتــع  ــ ــ لـــلـــطـــب الـــشـــمـــولـــي الـ
في  واســعــة  وعملية  علمية  بكفاءة 
مجال الحجامة الطبية، وستهدف 
ــاع طــــرق الــوقــايــة  ــبـ الـــــــدورة إلــــى اتـ
الــصــحــيــة فــــي الـــحـــجـــامـــة إضـــافـــة 
ــوانــــب أخــــــرى تــخــص  إلـــــى عـــــدة جــ

الحجامة.

ه��ي��ئ��ة ال��م��ه��ن ال�����ش��ح��ي��ة ت��م��ن��ح ت��راخ��ي�����ص م���زاول���ة
والعملية ال��ن��ظ��ري��ة  ال������دورات  اج��ت��ي��از  ب��ع��د  ال��ح��ج��ام��ة 

ــة  ــيــ ــعــ ــمــ أعـــــــلـــــــنـــــــت جــ
الهال األحمر البحريني 
دوالر  ألـــف   50 تــقــديــمــهــا 
كمساعدة إغاثية إنسانية 
ــــب الـــــــســـــــودانـــــــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ
أدت  أن  بــــعــــد  ــق  ــيـ ــقـ ــشـ الـ
وارتفاع  الغزيرة  األمطار 
مــــنــــســــوب األنـــــــهـــــــار إلــــى 
فـــيـــضـــانـــات أســــفــــرت عــن 
وتدمير  الــعــشــرات  مقتل 
السكنية  الــمــنــازل  آالف 
من  متفرقة  مناطق  فــي 

الباد.
إدارة  مــجــلــس  وبــــــادر 
جــمــعــيــة الـــهـــال األحــمــر 
إقــرار هذا  إلى  البحريني 
الـــتـــبـــرع الـــــذي يـــأتـــي في 
إطار مساهمات البحرين 
ــعــــب  ــشــ ــلــ اإلغـــــــــاثـــــــــيـــــــــة لــ
يعيش  الــــذي  الـــســـودانـــي 
تتطلب  صــعــبــة  أوضـــاعـــا 
ومساعدته  معه  الــوقــوف 

على اجتيازها.
كـــمـــا تــنــســق جــمــعــيــة 
الهال األحمر البحريني 
الجمعيات  مــن  عـــدد  مــع 
ــة الـــخـــيـــريـــة فــي  ــيــ ــلــ األهــ

ــل  ــن مــــن أجـ ــريـ ــحـ ــبـ مــمــلــكــة الـ
التبرعات  من  المزيد  توصيل 
ــي الــشــقــيــق،  ــودانـ ــسـ لــلــشــعــب الـ
القانوني  الوضع  من  انطاقا 
وعــاقــاتــهــا  للجمعية  الـــدولـــي 
الــــــوثــــــيــــــقــــــة مــــــــع مـــــؤســـــســـــات 

ومنظمات اإلغاثة الدولية.
وقال األمين العام لجمعية 
الــــهــــال األحــــمــــر الــبــحــريــنــي 
ــادي إن  ــاذ مـــبـــارك الــــحــ ــتــ األســ
الـــجـــمـــعـــيـــة ســـــارعـــــت التـــخـــاذ 
جــمــيــع اإلجـــــــــــراءات اإلداريـــــــة 
التبرع،  هــذا  لتحويل  الــازمــة 
وأرسلت كتابا بهذا الخصوص 
إلــى االتــحــاد الــدولــي للصليب 
ــال األحــــمــــر،  ــ ــهــ ــ األحـــــمـــــر والــ
تــتــابــع  الــجــمــعــيــة  أن  مــــؤكــــدا 
ــاك  ــنــ الـــــــوضـــــــع مـــــــن كـــــثـــــب هــ
النداءات  تلبية  على  وتحرص 
الــصــادرة مــن االتــحــاد الــدولــي 
ــهــــال  ــر والــ ــ ــمـ ــ لــلــصــلــيــب األحـ
ــة  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــنـ ــجـ ــلـ ــر والـ ــ ــمـ ــ األحـ

للصليب األحمر.
وأعـــــــــــــــرب الـــــــــحـــــــــادي عـــن 
ــة الـــــهـــــال  ــيــ ــعــ ــمــ تـــــرحـــــيـــــب جــ
األحمر البحريني بأي تبرعات 
إضــافــيــة تــقــدمــهــا الــجــمــعــيــات 

ــراد  الــخــيــريــة والــشــركــات واألفــ
األشــقــاء  مــن  المنكوبين  إلـــى 
ــبــــر جــمــعــيــة  ــن عــ ــيــ ــيــ ــودانــ ــســ الــ

الهال األحمر البحريني.
مــــســــاعــــدة  أن  واعــــــتــــــبــــــر 
الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي تــجــســد 
ســيــاســة الــبــحــريــن فـــي إغــاثــة 
من  وللتخفيف  المحتاجين 
آثـــار هـــذه الــكــارثــة الــتــي حلت 
الــســودانــيــيــن  آالف  بـــعـــشـــرات 
وشردوا  منازلهم  تهدمت  ممن 
إطــار  وفــي  الفيضانات،  بسبب 
في  البحرين  مملكة  أسبقية 
العالم  حول  المنكوبين  إغاثة 

ضمن اإلمكانيات المتاحة.

»ال��ه��ال الأح��م��ر ال��ب��ح��ري��ن��ي« ت��ت��ب��رع ب���50 
ل��ل�����ش��ودان اإغ��اث��ي��ة  م�����ش��اع��دة  دولر  األ����ف 

التحاد الحر ي�شارك في ندوة منظمة العمل العربية بالقاهرة

.. وت�ستقبل ال�سفير الكوري.} وزيرة الصحة تستقبل السفير الهندي.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل يــــــــــوســــــــــف بــــن 
الشؤون  وزيــر  خلف  عبدالحسين 
ــيــــة بـــمـــكـــتـــبـــه مـــيـــامـــوتـــو  ــانــــونــ ــقــ الــ
مـــاســـايـــوكـــي ســفــيــر الـــيـــابـــان لــدى 

مملكة البحرين.
القانونية  الــشــؤون  وزيــر  ونــوه 
بــالــعــاقــات الــمــتــيــنــة الــتــي تــربــط 

وحرص  الصديقين  البلدين  بين 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــطــويــر 
مـــســـارات الـــتـــعـــاون لــتــشــمــل آفـــاقـــًا 
ــقــــق األهــــــــــداف  أرحــــــــــب بــــمــــا يــــحــ

الثنائية المشتركة.
ــاء بــحــث  ــقـ ــلـ ــال الـ ــ وجــــــرى خـ
مجاالت التعاون والتنسيق وتبادل 

الخبرات في المجال القانوني.
ــبـــه أشـــــــاد مــيــامــوتــو  ــانـ مــــن جـ
بجهود  الــيــابــان  سفير  مــاســيــوكــي 
ــاء  ــقــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــــي االرتــ
تطلع  مــؤكــدًا  القانوني،  بالقطاع 
التعاون  تعزيز مجاالت  إلى  باده 

بين البلدين في كل المجاالت.

وزير ال�شوؤون القانونية ينوه بالعاقات البحرينية اليابانية

} مبارك الحادي.

} د. مريم الجاهمة.

وزير العدل يبحث مع نظيره ال�شعودي التعاون في مجالت ال�شوؤون الإ�شامية
اجــتــمــع نــــواف بــن مــحــمــد الــمــعــاودة 
وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف 
ــع الــشــيــخ الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بن  مـ
الـــشـــؤون  ــر  ــ الـــشـــيـــخ وزيــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل 
بالمملكة  ــاد  واإلرشـ والــدعــوة  اإلسامية 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك خال 
العربية  للمملكة  بها  يقوم  التي  الزيارة 

السعودية الشقيقة. 
وأشاد وزير العدل بالعاقات األخوية 
ــي تــجــمــع بـــيـــن مــمــلــكــة  ــتـ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ
السعودية  العربية  والمملكة  البحرين 
الشقيقة، في ظل ما تحظى به من دعم 
واهتمام من لدن حضرة صاحب الجالة 
آل خليفة ملك  الملك حمد بن عيسى 
الحرمين  خــادم  وأخيه  المعظم،  الباد 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية السعودية 

ومتابعة مستمرة من صاحب  الشقيقة، 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
رئـــيـــس مجلس  الــعــهــد  ولــــي  آل خــلــيــفــة 
الملكي  السمو  وأخــيــه صــاحــب  الــــوزراء، 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
العربية  بالمملكة  الــدفــاع  وزيـــر  ــوزراء  الــ

السعودية الشقيقة.
الـــراســـخ نــحــو تعزيز  الــتــطــلــع  وأكــــد 
التعاون في المجاالت التي تخدم العمل 
اإلسامي في مجاالته المتنوعة وتضافر 

الجهود في نشر الوسطية واالعتدال.
ــوه بــمــســتــوى الــتــعــاون الــمــشــتــرك  ونــ
والوثيق في سائر المجاالت، منها الشؤون 
االسامية، حيث جرى استعراض تفعيل 
الوزارتين  بين  المبرمة  التعاون  مذكرة 

في مجاالت الشؤون اإلسامية. 

} وزير الشؤون القانونية يستقبل السفير الياباني.
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ــاد مــشــاركــون بــمــخــرجــات  أشــ
برنامج مهارات اإلعالم االنتخابي 
الــــــذي نــظــمــه مــعــهــد الــبــحــريــن 
لإلعالميين  السياسية  للتنمية 
والصحفيين، والذي سيسهم في 
تــعــزيــز الــمــســيــرة الــديــمــقــراطــيــة 
البحرين  مملكة  تعيشها  الــتــي 
للعملية  إعــالمــيــة  تغطيات  عبر 
االنتخابية بكل مهنية وشفافية، 
ضمن  البرنامج  هــذا  يأتي  حيث 
ــة مــن  ــتـــخـــصـــصـ ــمـ ــة الـ ــلــ ــرحــ ــمــ الــ
لالنتخابات  الــوطــنــي  الــبــرنــامــج 
تناول  »دّرب2«،  والبلدية  النيابية 
خـــاللـــهـــا الــــقــــواعــــد الـــقـــانـــونـــيـــة 
شرح  عبر  االنتخابية  للتغطية 
المنظمة  والتشريعات  القوانين 
ــم  ــ ــيــــة، وأهـ ــابــ ــتــــخــ لــلــعــمــلــيــة االنــ
الـــقـــواعـــد الـــقـــانـــونـــيـــة الــخــاصــة 
جانب  إلــى  الخبرية،  بالصياغة 
أهـــــــم الـــــقـــــواعـــــد الـــمـــهـــنـــيـــة فــي 

التغطيات االنتخابية.
الصحفي  ــد  أكـ جــانــبــه  فــمــن 
بجريدة األيام أحمد الوداعي أن 
من  الكثير  إلــى  تطرق  البرنامج 
الــمــعــلــومــات الــمــفــيــدة والــمــهــمــة 
لـــلـــصـــحـــفـــي، وخــــصــــوًصــــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــالـــجـــوانـــب الــدســتــوريــة 

والقانونية.

وأوضح الوداعي أن البرنامج 
أســـــهـــــم فــــــي تــــعــــزيــــز الــــخــــبــــرات 
والــمــعــلــومــات لــكــل الــحــضــور من 
صــحــفــيــيــن وإعـــالمـــيـــيـــن، مـــؤكـــدًا 
للمحاضرين  الــرفــيــع  المستوى 
ــوه لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن مــن  ــ ــدمـ ــ ومــــــا قـ
مهني  بشكل  وخــبــرات  معلومات 

واحترافي.
من جانبها أشادت الصحفية 
الــوطــن مــريــم بوجيري  بــجــريــدة 
بــــالــــبــــرنــــامــــج ومــــــــا حــــقــــقــــه مــن 
ــــداف فـــي تــوعــيــة اإلعــالمــيــيــن  أهـ
والصحفيين بمتطلبات التعامل 
ــأن االنـــتـــخـــابـــي، وقــالــت  ــع الـــشـ مـ
بــوجــيــري: »أســهــم الــبــرنــامــج في 
للمتطلبات  وإدراكــي  زيــادة وعيي 
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــضــــامــــنــــة لــحــق 
اإلعــــــالمــــــي والــــصــــحــــفــــي خــــالل 
جانب  إلى  االنتخابية،  التغطية 
في  المجتمعي  بالحق  التوعية 
الــتــغــطــيــة الــمــتــوافــقــة مـــع كــافــة 
القواعد القانونية والتشريعية«.

وأثـــنـــت بــوجــيــري عــلــى مثل 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـــوعـ ــج الـ ــرامــ ــبــ ــذه الــ ــ هــ
تسهم في رفع المستوى المهني 
ــادة الــتــوعــيــة، إلــى  ــ اإلعـــالمـــي وزيـ
جــــانــــب تـــأثـــيـــرهـــا الـــمـــبـــاشـــر فــي 
واإلدراك  الــوعــي  مــســتــوى  تــطــور 

تطوير  في  يصب  بما  القانوني، 
الـــتـــنـــاول الــمــهــنــي والــمــوضــوعــي 
لــمــخــتــلــف الـــــمـــــواد اإلعـــالمـــيـــة 

والصحفية.
بدوره نّوه الصحفي بجريدة 
ــــاب  ــد ديــ ــ ــيـ ــ ــلــــيــــج ولـ ـــار الــــخــ ـــبـــ أخـــ
أن  مــؤكــدًا  الــتــدريــبــي،  بالبرنامج 
المعهد يقدم برامج وورش عمل 
مفيدة ومهمة لمختلف مكونات 
الــمــجــتــمــع، داعـــًيـــا الــجــمــيــع إلــى 
ضــــــــــرورة االســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــذه 

البرامج والدورات التدريبية.
برنامج  أن  إلــى  ديـــاب  وأشـــار 
ــــي تــضــمــن  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اإلعـــــــــــالم االنـ

ــدة جــوانــب مــهــمــة، وخــصــوًصــا  عـ
دائًما  التي  القانونية،  الجوانب 
مــــا يـــغـــفـــل عـــنـــهـــا الـــصـــحـــفـــي أو 
الضروري  من  ولذلك  اإلعالمي، 
القانونية  ــور  األمــ عــلــى  الــتــعــرف 
حقوقه  لــإلعــالمــي  تضمن  الــتــي 
وأيــــــًضــــــا تـــوعـــيـــتـــه عـــــن أخــــطــــاء 
قــانــونــيــة فـــي عــمــلــه قـــد تــعــرضــه 

للمساءلة.
وأوضــحــت اإلعــالمــيــة سماح 
أنــبــاء البحرين  عـــالم مــن وكــالــة 
أهمية دور الصحافة واإلعالم في 
تعزيز المسيرة الديمقراطية في 
يتوافق  وبــمــا  الــبــحــريــن،  مملكة 

الشامل  التنموي  الــمــشــروع  مــع 
الملك  لحضرة صاحب الجاللة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

البالد المعّظم.
يــتــمــيــز  الــمــعــهــد  إن  وقــــالــــت 
ــج تــدريــبــيــة  ــرامــ دائــــًمــــا بـــطـــرح بــ
بما  البرنامج  هذا  ويأتي  نوعية، 
الخمسة  الــمــحــاور  مــن  يتضمنه 
ليؤكد أهمية الصحافة الوطنية 
السياسية  التنمية  تحقيق  فــي 
وتــأمــيــن الــتــغــطــيــة الــمــوضــوعــيــة 
ومــرحــلــة مفصلية  مــهــم  لــحــدث 

في تاريخ المملكة. 
ــام الـــبـــرنـــامـــج  ــمـ ــتـ وبـــيـــنـــت اهـ

الالزمة  والــمــهــارات  بالمعلومات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ ــذ تــــغــــطــــيــــة إعـ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ لــ
المقبلة،  لالنتخابات  احترافية 
مع تأكيد التزام الصحفيين من 
مختلف وسائل اإلعالم الوطنية 
للتغطية  الــقــانــونــيــة  بــالــقــواعــد 
القوانين  شــرح  عبر  االنتخابية 

للعملية  المنظمة  والتشريعات 
ــد  ــواعــ ــقــ ــة وأهـــــــــم الــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ االنــ
بالصياغة  الــخــاصــة  الــقــانــونــيــة 
الخبرية، إلى جانب توضيح أهم 
التغطيات  في  المهنية  القواعد 

االنتخابية.
المعهد  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 

المقبلة  الــفــتــرة  خـــالل  يــســتــعــد 
ــــالق الــمــرحــلــة الـــرابـــعـــة من  إلطـ
تستهدف  الــتــي  »درب2«  بــرنــامــج 
الــنــاخــبــيــن، حــيــث ســيــتــم إطـــالق 
مجموعة من الفعاليات التوعوية 
في  السياسية  المشاركة  لتعزيز 

االنتخابات القادمة. 
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أقـــيـــمـــت الـــجـــلـــســـة الــخــتــامــيــة 
شباب  صــوت  بانتخابات  للفائزين 
شـــؤون  وزارة  تــنــظــمــه  ــــذي  الـ  2030
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة بــالــتــعــاون مع 
األعــلــى  بالمجلس  الــشــبــاب  لجنة 
»تمكين«،  العمل  وصــنــدوق  للمرأة، 
التشريع  وهيئة  الــنــواب،  ومجلس 
البحرين  ومعهد  القانوني،  والــرأي 

للتنمية السياسية. 
الختامية  الــجــلــســة  وحــضــرت 
وكيل  بأعمال  القائم  إسحاق  ســارة 
والـــريـــاضـــة،  الـــشـــبـــاب  شـــــؤون  وزارة 
ــن الـــجـــهـــات الــداعــمــة  ومــمــثــلــيــن عـ
ــى الــشــبــاب  لــلــمــشــروع بــاإلضــافــة إلـ
الفائزين بانتخابات صوت الشباب، 
حيث تعتبر الجلسة بمثابة محاكاة 
ــاء الــمــجــلــس  ــ ــضـ ــ ــع عـــمـــل أعـ ــ ــواقـ ــ لـ
ــــدي، وذلــــــــك بــعــد  ــلـ ــ ــبـ ــ الـــنـــيـــابـــي والـ
االنــتــهــاء مــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
اساسيات  على  للتعرف  للفائزين 
وطريقة  ومعاييرها  الجلسة  هــذه 
ادارتها، كما تم خالل الجلسة أيضا 
تــعــيــيــن الــرئــيــس ونــائــبــي الــرئــيــس، 
باإلضافة إلى إعداد محاور وجدول 
قبل  من  بالجلسة  خاصين  أعمال 

المشاركين. 
وتـــمـــحـــورت كــــل الـــمـــوضـــوعـــات 
ــا على  ــهــ والـــنـــقـــاط الـــتـــي تـــم ادراجــ
جــــدول األعـــمـــال حــــول مــقــتــرحــات 
 2030 شـــبـــاب  لـــمـــديـــنـــة  تـــطـــويـــريـــة 
لــلــســنــوات الـــقـــادمـــة، واحــتــيــاجــات 
ــتـــي تــــواكــــب مــســيــرتــهــا  الـــمـــديـــنـــة الـ

ــا تـــــم مــنــاقــشــة  ــمــ ــة، كــ ــريــ ــويــ ــطــ ــتــ الــ
مـــقـــتـــرحـــات لــــعــــدد مـــــن الـــبـــرامـــج 
النسخة  فــي  لتنفيذها  الــجــديــدة 
ــراض عـــــدد مــن  ــعــ ــتــ ــة، واســ ــادمــ ــقــ الــ
طرحها  التي  واألفكار  المقترحات 
فعاليات  فــي  الــمــشــاركــون  الــشــبــاب 
ــع انــتــهــاء  ــ ــة.  ومـ ــنـ ــديـ ــمـ وبــــرامــــج الـ
ــز بـــالـــمـــركـــز  ــائــ ــفــ ــلـــســـة قــــــال الــ الـــجـ
ــيـــخ:  الـــشـ عــــمــــار  الــــمــــرشــــح  األول 
»هـــــذه الـــفـــرصـــة مــنــحــتــنــا مــســاحــة 
لــطــرح عــدد مــن الــبــنــود الــتــي قمنا 

بــمــنــاقــشــتــهــا مـــع الــفــريــق ُمــســبــًقــا، 
إقامة  مــدة  زيـــادة  بينها  مــن  والــتــي 
مدينة شباب 2030 وتوسعة مساحة 
المدينة التي تفتح أمامنا المجال 
ــرامـــج  ــبـ بــــزيــــادة عـــــدد الـــمـــراكـــز والـ
للشباب،  التدريبية  الفرص  وزيــادة 
وبــالــتــالــي اســتــقــبــال عـــدد أكــبــر من 
الــمــشــاركــيــن لــتــحــقــيــق االســتــفــادة 

القصوى من المدينة وبرامجها«. 
ــا أشـــــــــــارت ســــــارة  ــهــ ــبــ ــانــ مــــــن جــ
الصايغ الفائزة بالمركز الخامس: 

الموضوعات  من  العديد  طرح  »تم 
التي تصب في تطوير مدينة شباب 
إيــجــابــيــا  ســتــنــعــكــس  والـــتـــي   2030
ــنــــة، وقـــد  عـــلـــى مــــخــــرجــــات الــــمــــديــ
على  القائمين  مع  مناقشتها  تمت 
كبيرا  تعاونا  أبــدوا  الذين  المدينة 
لــــدراســــة تــلــك الــمــقــتــرحــات، ومــن 
الــمــؤكــد أن عــمــلــنــا مـــع الــقــائــمــيــن 
على المدينة سيوصلنا إلى تنفيذ 
خـــطـــطـــنـــا الـــتـــطـــويـــريـــة لـــالرتـــقـــاء 

بالمدينة وقصص نجاحاتها«. 

ــيـــس جـــامـــعـــة الــخــلــيــج الــعــربــي  ــد رئـ ــ أكـ
الــدكــتــور خــالــد بـــن عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي 
تعزيز  على  العربي  الخليج  جامعة  حــرص 
دعائم التعاون الصحي الخليجي في الوقاية 
من األمراض ومكافحتها، مشيدًا باإلنجازات 
المسيرة الصحية  بها  التي تزخر  المتميزة 
الخليجية، بفضل الرؤى الحكيمة ألصحاب 
التعاون  مجلس  دول  قــادة  والسمو  الجاللة 
لدول الخليج العربية، مشددًا على مواصلة 
المشترك،  الخليجي  العمل  تعزيز  مساعي 
المجال  في  المستمرين  والتعاون  التنسيق 
الصحي والتعليم الطبي من خالل الخطط 
والبرامج الخليجية المشتركة، لتوفير رعاية 
صحية شاملة ومتكاملة لكافة مواطني دول 
المجلس وتعليم نوعي متقدم لجميع أبناء 

الخليج.
التنفيذي  الــرئــيــس  لــقــاء  خـــالل  ــال  وقــ
لــلــمــركــز الــخــلــيــجــي لــلــوقــايــة مــن األمــــراض 
والوفد  بانتينن  باسي  الدكتور  ومكافحتها 
ــحــــرص جـــامـــعـــة الــخــلــيــج  الــــمــــرافــــق لـــــه: »تــ
الــعــربــي عــلــى دعـــم مــســانــدة اســتــراتــيــجــيــات 
التكامل بين القطاعات الصحية الخليجية 
ــدريـــب الــمــســتــمــر  ــتـ ــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم والـ فـ
ــادل الـــخـــبـــرات، بما  ــبــ والـــبـــحـــث الــعــلــمــي وتــ
يــحــقــق الــتــطــلــعــات الــخــلــيــجــيــة الــمــنــشــودة، 
والــتــي مــن أهــمــهــا تــخــريــج الـــكـــوادر الطبية 
المؤهلة وإعداد البحوث والدراسات الطبية 
فاعلة  وعــالجــات  حــلــول  إليــجــاد  المشتركة 
بما  المنطقة  دول  فــي  الــســائــدة  لــأمــراض 
يعزز المكانة اإلقليمية والعالمية لأنظمة 

الصحية الخليجية ويرسخ كفاءتها.

من جانبه، أشاد الدكتور باسي بانتينن 
والــــوفــــد الـــمـــرافـــق بــالــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
جامعة الخليج العربي لتعزيز أوجه التعاون 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  دول  بين  المشترك 
المجاالت،  من  العديد  في  العربية  الخليج 
الُسبل  كافة  لتوجيه  الــدائــم  سعيها  مــقــدرًا 
ــل الـــمـــتـــاحـــة لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل  ــائــ ــوســ والــ
الداعمة  والرؤى  الخبرات  وتبادل  الخليجي 
لــلــمــســيــرة الــخــلــيــجــيــة، وتـــغـــذيـــة الــتــجــارب 
الخطط  في صياغة  والمساهمة  المشتركة 
الــتــطــويــريــة فـــي الــمــجــال الصحي  والـــــرؤى 

ومجال التعليم العالي وخدمة المجتمع. 
ــًا الـــتـــعـــريـــف  ــ ــضـ ــ ــاول االجــــتــــمــــاع أيـ ــ ــنـ ــ تـ
األمــراض  مــن  للوقاية  الخليجي  بالمركز 
ومكافحتها وبرامج اللقاحات المدرجة في 
التغطية،  ومــســتــويــات  التحصين  بــرنــامــج 
وبــــرامــــج وســـيـــاســـات الــصــحــة الـــعـــامـــة ذات 
وكذلك  الخليجي  المستوى  على  األولوية 

الــرعــايــة  فــي  المستجدة  األدوات  تحسين 
والبيانات  العامة  الصحة  لتعزيز  األولــيــة 

المتوافرة ورصد األمراض غير المعدية.
الخليجي  المركز  إنــشــاء  أن  إلــى  يشار 
ــراض ومــكــافــحــتــهــا جــاء  ــ لــلــوقــايــة مـــن األمــ
بـــقـــرار مـــن الــمــجــلــس األعـــلـــى لـــقـــادة دول 
بالمملكة  الــعــال  قمة  فــي  الــتــعــاون  مجلس 
تــحــت مظلة  لــيــكــون  الـــســـعـــوديـــة  الــعــربــيــة 
ــهــــدف  ــة الـــخـــلـــيـــجـــي، ويــ مـــجـــلـــس الــــصــــحــ
الــمــركــز  هـــذا  دور  لتفعيل  الــمــســارعــة  إلـــى 
وتمكينه بشكل سريع بهدف تنسيق العمل 
األمـــراض  لــمــواجــهــة  الــمــشــتــرك  الخليجي 
الــوبــائــيــة والــوقــايــة مــنــهــا، والــمــســاهــمــة في 
الحد من األمراض المعدية وغير المعدية 
ومكافحتها،  ومتابعتها  رصدها  خــالل  من 
تــعــزيــزه للصحة مــن خالل  إلــى  بــاإلضــافــة 
إجراء البحوث والدراسات للوقاية من هذه 

األمراض.

اجتماع م�سترك بين المركز الخليجي للوقاية من الأمرا�ش 
ومكافحتها وجامعة الخليج العربي لتعزيز العمل الم�سترك

ــتــــدريــــب والـــتـــطـــويـــر  نـــظـــمـــت وحـــــــدة الــ
الوظيفي بقسم األمن والسالمة المدرسية 
دورة  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة  مــع  بــالــتــعــاون 
المرورية  الحركة  »تنظيم  بعنوان  تدريبية 
 350 بــمــشــاركــة  التعليمية«  الــمــنــشــآت  ــام  أمـ
حارس وحارسة أمن، وذلك في صالة وزارة 

التربية والتعليم بمدينة عيسى.
وتأتي هذه الورشة في إطار استعدادات 
الــعــام  النـــطـــالق  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة 
الـــدراســـي الــجــديــد، حــيــث ســلــطــت الــضــوء 
الحركة  بتنظيم  الــخــاصــة  الــجــوانــب  عــلــى 
المرورية بالقرب من المدارس، ويشمل ذلك 
تأمين سالمة الطالب خالل عبور الطريق، 
والنظام  المخالفين،  مع  التعامل  وكيفية 
الحديث إلسناد الحوادث البسيطة وكيفية 
الــتــعــامــل بــهــا فـــي حــــال وقـــوعـــهـــا ال سمح 
توعوية  مــقــاطــع  الــــدورة  واســتــعــرضــت  اهلل. 
حــــراس  إدراك  ُمـــســـتـــوى  ــع  ــ رفـ ــى  ــ إلـ ــهـــدف  تـ

والتعليم  التربية  بــــوزارة  األمـــن  وحــارســات 
حول ُمختلف المواقف والظروف التي من 
الُممكن حدوثها خالل اليوم المدرسي، وال 
المدرسة  إلــى  الطلبة  وصــول  لحظة  سيما 

وخروجهم منها.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال األســتــاذ محمد 
ــن والــســالمــة  ــ الــعــبــاســي، رئـــيـــس قــســم األمـ
»تأتي  والتعليم:  التربية  بـــوزارة  المدرسية 
هذه الدورة في سياق استعداداتنا الحثيثة 
إلى  عودتهم  عند  الــطــالب  سالمة  لتأمين 
مــقــاعــد الــمــدرســة. حــرصــنــا خـــالل الــورشــة 
ــات األمــــن  ــ ــارســ ــ ــريـــف حـــــــراس وحــ ــعـ ــلـــى تـ عـ
ُمختلف المواقف التي من الممكن وقوعها 
وكيفية التعامل معها، وذلك بهدف جعلهم 
ُمــتــأهــبــيــن عــلــى الــــــدوام لــلــتــدخــل الــســريــع 
عندما يخرج أي شيء عن اإلطار المألوف«.

نظمتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.. 

حرا�ش الأمن ي�ساركون في دورة »تنظيم الحركة المرورية اأمام المن�ساآت التعليمية«

و�س���ع حجر اأ�سا����ش م�س���جد حنظلة ب���ن اأبي عامر ف���ي منطق���ة مدينة حمد
ــد بـــن مــحــمــد بن  ــ ــام الــشــيــخ د. راشـ قــ
األوقــاف  مجلس  رئيس  الهاجري  فطيس 
لبناء مسجد  أســاس  بوضع حجر  السنية 
فــي منطقة مدينة  عــامــر  أبــي  بــن  حنظلة 
مع  بالتعاون  الشمالية  بالمحافظة  حمد 
جمعية الشارقة الخيرية وجمعية المحرق 
األوقاف  إدارة  وذلك ضمن خطة  الخيرية 
الــســنــيــة لــبــنــاء الــمــســاجــد والـــجـــوامـــع في 
كافة مناطق ومحافظات مملكة البحرين، 
تماشًيا مع التوسع العمراني الذي تشهده 

البالد.
ــيـــس مــجــلــس األوقــــــاف  ــد أشــــــاد رئـ ــ وقـ
العبادة  دور  ســائــر  بــه  تحظى  بما  السنية 

العهد  كبير في ظل  المملكة من دعم  في 
الملك  الــجــاللــة  لحضرة صــاحــب  الــزاهــر 
الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة  بــن عيسى  حــمــد 
المعظم، ودعم ومتابعة من صاحب السمو 

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

الــذيــن  الــكــرام  المحسنين  دور  وثــمــن 
تــكــفــلــوا بــالــمــســاهــمــة فـــي بــنــاء الــمــســاجــد 

ــر الكبير في  الـــذي لــه األثـ الــتــعــاون  وهـــذا 
إقبال المحسنين على دعم هذه المشاريع 

الخيرية.
وتبلغ مساحة البناء حوالي 405 أمتار 
مربعة ويحتوي على مصلى للرجال وآخر 
للنساء بطاقة استيعابية تبلغ 130 مصلًيا 
إلـــى الــمــرافــق الصحية  ومــصــلــيــة، إضــافــة 

ودورات المياه.
ــروع عــلــى سكن  ــشـ ــمـ  كــمــا يــحــتــوي الـ
ــيـــخـــدم هـــذا  ــيـــث سـ لــــإلمــــام والــــــمــــــؤذن، حـ
المنطقة  هـــذه  فـــي  الــقــاطــنــيــن  الــمــشــروع 
التي تشهد توسًعا ملحوًظا في المشاريع 

اإلسكانية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16229/pdf/1-Supplime/16229.pdf?fixed1194
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/1306844
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1306854
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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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الـــتـــقـــى أيــــمــــن بـــــن تــوفــيــق 
ــد وزيــــــر شــــــؤون الــشــبــاب  ــؤيـ ــمـ الـ
إدارة  مجلس  رئــيــس  والــريــاضــة 
ــنـــدوق االمـــــل، أعـــضـــاء فــريــق  صـ
سامي  ميرو،  أحمد  وهــم  ميراج 
ــر األشـــــقـــــر، فـــــــارس ســامــر  ــامــ ســ
األشــقــر، النــا زيـــاد األشــقــر، تاال 

زياد األشقر، دانا دلول. 
أيمن  استمع  اللقاء  وخــال 
ــى شـــرح  ــ ــؤيـــد الـ بــــن تـــوفـــيـــق الـــمـ
ــاء الـــفـــريـــق عــن  مــــن قـــبـــل أعــــضــ
حول  يتمحور  الــذي  مشروعهم 
إلى  االفــتــراضــي  العالم  تحويل 
واقـــــع، مـــن خــــال إنـــشـــاء صـــورة 
ــعـــرض  تـ إذ  األبـــــــعـــــــاد،  ــة  ــيــ ــاثــ ثــ
عــبــر تــقــنــيــة الـــهـــولـــوغـــرام صـــورًا 
األبــعــاد  ثنائية  فيديو  ومقاطع 
مـــن شـــاشـــة مــســطــحــة، كــأشــكــال 
ــاد، أكـــثـــر جــاذبــيــة  ــعــ ثــاثــيــة األبــ

وتسلية للمشاهدة. 
كما اطلع وزير شؤون الشباب 
ــدث نــمــاذج  ــ ــة عــلــى أحـ ــريـــاضـ والـ

ــات الـــفـــريـــق بــتــحــويــل  ــروعــ ــشــ مــ
الصور عبر نظام ثاثي األبعاد، 
وكيفية إعداد الصورة المجسمة 

ــوع الـــوظـــائـــف الــتــي  ــنـ الــحــيــة وتـ
والترفيه  التعليم  فــي  تخدمها 
واألعمال التجارية، وأبرز الطرق 

التي يمكن من خالها توظيف 
ــة الـــشـــبـــاب  ــدمــ ــخــ الـــــمـــــشـــــروع لــ
ومشرعاتهم  أعــمــالــهــم  وتــطــويــر 

في مختلف المجاالت. 
وأثـــــنـــــى أيــــمــــن بـــــن تـــوفـــيـــق 
الــمــؤيــد عــلــى الــجــهــود الــكــبــيــرة 
الــتــي يــبــذلــهــا فــريــق مـــيـــراج في 
الحديثة  التكنولوجيا  توظيف 
واالنطاق  مشروعاتهم  لخدمة 
ــيــــق الـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــو تــــحــــقــ ــ ــحـ ــ نـ
ــدا عـــلـــى دعـــم  ــؤكــ ــنـــجـــاحـــات مــ الـ
المشروعات الشبابية التي تعزز 
ــــرص االســــتــــدامــــة فــــي قــطــاع  فــ
ــال ونــــشــــر ثــقــافــة  ــ ــمـ ــ ريــــــــادة األعـ
اإلبداع بين فئة الشباب وتعزيز 
الـــخـــبـــرات الـــريـــاديـــة مـــن خــال 

تطوير مهارات الشباب. 
ومــــن جــانــبــهــم أعــــرب فــريــق 
مــيــراج عــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم 
والرياضة  الشباب  شــؤون  لوزير 
للشباب  الــمــســتــمــر  دعــمــه  عــلــى 
والـــــــوقـــــــوف الـــــــى جـــانـــبـــهـــم فــي 
مـــــســـــيـــــرتـــــهـــــم نــــــحــــــو تــــطــــويــــر 
ــم فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ مـ

المجاالت.

اســـتـــقـــبـــل الـــمـــهـــنـــدس عـــلـــي أحـــمـــد 
الــــــــــدرازي رئـــيـــس الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق اإلنــــســــان الـــســـيـــدة بـــــاوال جــاك 
خــبــيــرة الــعــدالــة الــجــنــائــيــة فــي مؤسسة 
نـــايـــكـــو بــالــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، بــحــضــور 
ستيوارت سامرز نائب السفير البريطاني 
فــي مقر  وذلـــك  الــبــحــريــن،  لـــدى مملكة 

المؤسسة بضاحية السيف.
وخــال اللقاء نــّوه الــدرازي بعاقات 
ــي تـــجـــمـــع بـــيـــن مــمــلــكــة  ــتــ الــــصــــداقــــة الــ
البحرين والمملكة المتحدة، وما تشهده 
المجاالت  فــي  مستمر  وتــطــور  نماء  مــن 
كافة، معربًا عن تقديره للتعاون الفعال 
الــســفــارة والــمــؤســســة وخــاصــة فيما  بين 
البرامج  وإقــامــة  التقني  بالدعم  يتعلق 

التدريبية المشتركة.
الــلــقــاء بحث سبل  كما جــرى خــال 
تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات 
قانون  بتطبيق  يتعلق  فيما  والــتــجــارب 
العدالة اإلصاحية لألطفال وحمايتهم 

من سوء المعاملة، باإلضافة إلى قانون 
العقوبات والتدابير البديلة والممارسات 

الدولية الفضلى في ذات الشأن.
من جانبها، أعربت جاك عن تقديرها 
دؤوب،  عمل  مــن  المؤسسة  بــه  تقوم  لما 

في  البريطانية  السفارة  استمرار  مؤكدة 
مساعي  لتحقيق  التقني  الدعم  تقديم 
المؤسسة في االستمرار لتعزيز وحماية 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
الــلــقــاء مــن جــانــب المؤسسة  حــضــر 

روضة العرادي عضو مجلس المفوضين، 
األمين،  شاهين  غانم  ياسر  والمستشار 
السفارة  جــانــب  مــن  الــلــقــاء  حضر  فيما 
الــبــريــطــانــيــة ســـــوزان نــوتــيــفــولــي مــديــرة 

البرامج وندى بدر مسؤولة المشاريع.

ال�����ش��ب��اب  الأع�����م�����ال  رواد  دع�����م  ال�������ش���ب���اب:  وزي������ر 
وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ل���ى الب���ت���ك���ار وت���اأ����ش���ي�������س ال��م�����ش��اري��ع

} وزير الشباب يلتقي أعضاء فريق ميراج.

رئي�س »الوطنية لحقوق الإن�شان« يبحث تبادل الخبرات والتجارب مع »موؤ�ش�شة نايكو« البريطانية 

ــــب  ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ إدارة  أقـــــــامـــــــت 
بـــســـام محمد  الــعــمــيــد  بــحــضــور 
اإلدارة  عـــــــام  مــــديــــر  ــراج  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة 
االقــتــصــادي واإللــكــتــرونــي حفل 
وسائل  »تحقيقات  دورة  تخريج 
ــتـــمـــاعـــي« والــتــي  ــواصـــل االجـ ــتـ الـ

نظمتها إدارة التدريب بالتنسيق 
لمكافحة  المشترك  المركز  مع 
اإلرهــــــاب وبــالــتــعــاون مـــع ســفــارة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، 
وزارة  بمشاركة عدد من منتسبي 

الداخلية.
اإلدارة  عـــــــام  ــر  ــ ــديـ ــ مـ وأكـــــــــد 

واألمن  الفساد  لمكافحة  العامة 
ــي أن  ــرونــ ــتــ ــكــ االقــــتــــصــــادي واإللــ
والــــدورات  الــبــرامــج  هـــذه  تنظيم 
ــــي إطـــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــي فـ ــأتــ يــ
التطوير والتحديث التي يتبناها 
وزير الداخلية وبمتابعة مستمرة 
ــن قـــبـــل رئـــيـــس األمــــــن الـــعـــام،  مــ

بــــأداء منتسبي  االرتـــقـــاء  بــهــدف 
الوزارة، مؤكدًا أهمية تنظيم مثل 
هذه الدورات لما لها من أهداف 
أداء  فــي  تسهم  إيجابية  وغــايــات 
المهام والواجبات بكفاءة، معربًا 
ــره لــمــمــثــلــي  ــديــ ــقــ ــكــــره وتــ عــــن شــ
ســــــفــــــارة الــــــــواليــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 

األمــــريــــكــــيــــة، ولـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
تنظيم هذه الدورة.

واشتملت الدورة على برامج 
ــع مـــــن شــــأنــــهــــا صــقــل  ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ومـ
مهارات موظفي الوزارة وإكسابهم 
لخوض  تؤهلهم  جــديــدة  ــدرات  قـ

تجارب واقع العمل.

ــارك طـــالـــبـــان مـــن جــامــعــة  ــ شـ
الــبــحــريــن فـــي بــرنــامــج الــتــدريــب 
ــمــــي فـــــي شـــركـــة  ــالــ ــعــ الـــعـــمـــلـــي الــ
بــــرودرايــــف الــمــخــتــصــة بــصــنــاعــة 
ســــــــيــــــــارات ســــــبــــــاق الــــــــرالــــــــي فـــي 

بريطانيا.  
ــــن قــســم  ــبــــان مـ ــالــ وقـــــــام الــــطــ
الــمــيــكــانــيــكــيــة، حسن  الــهــنــدســة 
عبدالكريم العصفور )سنة ثالثة(، 
رابــعــة(،  )ســنــة  نـــادر علي  ومحمد 
أربعة  مــدة  بريطانيا  إلــى  برحلة 
أســـابـــيـــع، بــالــتــعــاون مـــع صــنــدوق 
الــعــمــل )تــمــكــيــن(، لــلــمــشــاركــة في 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي خـــال شهر 
اجــتــيــازهــمــا  بــعــد  2022م،  يــولــيــو 
ــي  ــ ــتـ ــ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ـــدد مــــــن االخـ ــعــ ــ لـ
عقدتها شركة ممتلكات البحرين 
القابضة )ممتلكات(، وبرو درايف 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال -إحـــــــدى شـــركـــات 
محفظة »ممتلكات« االستثمارية.

الهندسة  كلية  وأكدت عميدة 
ــورة  ــتــ بـــجـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــــدكــ
الــشــيــخــة هـــيـــفـــاء بـــنـــت إبـــراهـــيـــم 
لجهود  الــكــلــيــة  ــم  دعـ خــلــيــفــة،  آل 
ــج  ــرامــ ــبــ طـــلـــبـــتـــهـــا مـــــن خـــــــال الــ
التدريبية التي تعزز من مهاراتهم 
القيادية واالبداعية، وتساهم في 

التنمية الوطنية.
الهندسة  قسم  رئــيــس  وأشـــار 
الهندسة  كلية  فــي  الميكانيكية 
عمر  الدكتور  البحرين،  بجامعة 
ـــى أن  ــبـــاســـي، إلــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــعـ
مهارات  يعزز  التدريبي  البرنامج 

الــطــلــبــة، ويــســاهــم فـــي تــطــورهــم 
األول  الــخــيــار  وجعلهم  الــمــهــنــي، 

للتوظيف في سوق العمل.  
وتمكن الطالبان من االطاع 
على كيفية إدارة وتصنيع سيارة 
ــد إكــســتــريــم  ــ فـــريـــق الـــبـــحـــريـــن ريـ
»بــــرودرايــــف هـــانـــتـــر«، والــتــقــنــيــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــســتــخــدمــة من 
اســـتـــعـــدادًا لسباق  الــفــريــق،  قــبــل 
السيارات »رالي داكار«. كما ساهما 
الــرالــي،  فــي صناعة هيكل ســيــارة 
الـــــــذي ســـيـــســـتـــخـــدم فــــي بــطــولــة 
الـــعـــالـــم لــلــرالــيــات الــصــحــراويــة، 
ــرر إقـــامـــتـــهـــا فــــي إســبــانــيــا،  ــقـ ــمـ الـ
ــلـــكـــة الــعــربــيــة  والـــمـــغـــرب، والـــمـــمـ

السعودية.  
ــه، أشــــــار الــطــالــب  ــبـ ــانـ مــــن جـ
استمتع  أنه  إلى  العصفور  حسن 
بــتــجــربــة فـــريـــدة فـــي الـــشـــركـــة، إذ 
في  األول  األســـبـــوع  خــــال  عــمــل 
 Powertrain المحركات  مركز 
 ،Developement Centre
ــارة مــخــتــلــف الــفــروع  ــزيـ ثـــم قـــام بـ
فــي األســـبـــوع الــثــانــي، مــثــل مركز 
 ،composites المركبة  المواد 
ثم انتقل إلى UTAC وهو المركز 
المعني باختبار أداء السيارة قبل 
طـــرحـــهـــا لـــلـــبـــيـــع، وفـــــي األســـبـــوع 
الثالث عمل في قسم ورش العمل، 
حيث تعلم كيفية تركيب مختلف 
قطع السيارة، وضبط المقاسات، 
ــام تــعــلــيــق الــســيــارة  وتـــركـــيـــب نـــظـ
Suspension System، وفي 

األســبــوع األخير قــام بــزيــارة قسم 
 chassis السيارة  تصميم هيكل 
 ،design department
لــتــعــلــم تــصــمــيــم بـــعـــض الــقــطــع 

باستخدام الكمبيوتر.  
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف »أعـــــــجـــــــبـــــــنـــــــي 
أن الــتــقــنــيــيــن والــمــهــنــدســيــن لم 

يـــبـــخـــلـــوا عـــلـــيـــنـــا بـــالـــمـــعـــلـــومـــات، 
ــاإلجــــابــــة عــــن اســـتـــفـــســـاراتـــنـــا،  وبــ
الـــتـــي  الـــــــــــدروس  بـــعـــض  أن  كـــمـــا 
الجامعية  المقررات  في  تلقيتها 
ــر وضــــــوحــــــًا بــعــد  ــ ــثـ ــ ــبــــحــــت أكـ أصــ
الــــواقــــع،  أرض  ــلـــى  عـ تــطــبــيــقــهــا 
تصميم  برنامج  استخدمنا  كما 

مــشــابــهــًا لــلــذي تــدربــنــا عــلــيــه في 
الــجــامــعــة«.  ويــخــتــم »كـــانـــت هــذه 
لتوسيع  قــيــمــة  فــرصــة  الــتــجــربــة 
المفاهيم  بعض  وربـــط  مــداركــي، 
الـــهـــنـــدســـيـــة الـــتـــي تــعــلــمــتــهــا فــي 
العملية،  بالتطبيقات  الجامعة 
 car( السيارة تعليق  نظام  فمثًا 
  )suspension system
ــي مـــقـــرر االهـــــتـــــزازات  ــاه فــ ــ ــنـ ــ درسـ

  .»vibration الميكانيكية
ـــب مــحــمــد  ــــالــ ــطـ ــ ووصــــــــــف الـ
ــذه الـــفـــرصـــة بــأنــهــا  ــ ــادر عـــلـــي هـ ــ نــ
ــريــــدة مــــن نـــوعـــهـــا، حـــيـــث تــمــت  فــ
بــالــتــنــســيــق مـــع فـــريـــق الــبــحــريــن 
للراليات، مكنته من التعرف على 
المهندسين ذوي الكفاءة العالية، 
الـــذيـــن صــمــمــوا وطـــــــوروا ســيــارة 
الــفــريــق، وكــونــت لــه نــظــرة شاملة 
في  الكواليس  خلف  يحدث  عما 

صناعة السيارات الرياضية.
الــعــمــلــي  ــدريـــب  ــتـ الـ أن  وأكـــــد 
ــلــــى ربـــــــط الـــمـــفـــاهـــيـــم  ــد عــ ــ ــاعـ ــ سـ
والــنــظــريــات الــتــي قـــام بــدراســتــهــا 
في جامعة البحرين بالتطبيقات 
ــال صـــنـــاعـــة  ــ ــجـ ــ ــة فـــــي مـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ

السيارات الرياضية.
جــــديــــر بـــالـــذكـــر أن بـــرنـــامـــج 
الـــتـــدريـــب الــعــالــمــي -عــــن طــريــق 
ــيـــن«- يـــقـــوم عـــلـــى ابــتــعــاث  ــكـ ــمـ »تـ
الكوادر البحرينية للخارج، لزيادة 
قـــدرتـــهـــم الــتــنــافــســيــة، عــبــر بــنــاء 
ــوادر  ــ ــكـ ــ ــــن الـ ــــدة مـــتـــنـــامـــيـــة مـ ــاعـ ــ قـ

الوطنية بمنظور عالمي.

تفقد نائب رئيس جامعة الخليج العربي 
للشئون اإلدارية، عميد شئون الطلبة الدكتور 
امتحانات  إسماعيل سير  يوسف  عبدالرحمن 
بكلية  لــلــدراســة  المتقدمين  للطلبة  الــقــبــول 
لتقديم  تــقــدم  حيث  الطبية،  والــعــلــوم  الــطــب 
االمتحانات التحريرية 220 طالبا وطالبة من 

أبناء دول الخليج.
قــــدم الــطــلــبــة الـــجـــدد امــتــحــانــات الـــمـــواد 
ــيـــاء، األحــــيــــاء والـــفـــيـــزيـــاء  ــيـــمـ ــكـ الــعــلــمــيــة )الـ
الفترة األولى فيما خضعوا  والرياضيات( في 
المتحان اللغة اإلنجليزية في الفترة الثانية، 
لــيــخــضــع الــنــاجــحــيــن مــنــهــم يـــومـــي الــثــاثــاء 
الشخصية  لــلــمــقــابــات  المقبلين  واألربـــعـــاء 
التي تهدف إلى التعرف على شخصية الطلبة، 
على  قدرتهم  ومــدى  العامة،  ثقافتهم  وقياس 
تحمل األعباء الذهنية لدراسة الطب، إضافًة 

إلى إلمامهم بطبيعة المهنة.
ــبــــدالــــرحــــمــــن يـــوســـف  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأكــــــــد الـ
إسماعيل خال تفقده سير امتحانات القبول 
الطب  بكلية  اإلقبال لالتحاق  أن  التحريرية 
كان كبيرًا من مختلف دول مجلس التعاون مما 
يعكس السمعة الجيدة التي كرستها كلية طب 
جامعة الخليج العربي طوال العقود الماضي. 
دورهم  المتقدمين  بالطالبة  ثقته  عن  معربًا 
سفراء  كونهم  القريب  المستقبل  في  الفاعل 
لـ 6 دول خليجية اصطفت النخبة من أبنائها 

للدراسة في جامعة الخليج العربي.
ــال »إن تــطــور مـــعـــدالت الــتــنــمــيــة ونــمــو  وقــ
الخليج  دول  مــواطــنــي  لـــدى  الــصــحــي  الــوعــي 
الصحية،  الخدمات  على  الطلب  زاد  العربية 
وأن الحاجة إلى نمو العدد اإلجمالي لألطباء 
تركيز  إلــى  الجامعة  يدفع  المجلس،  دول  في 
ــوادر مـــدربـــة  ــ ــ جــــل اهــتــمــامــهــا عـــلـــى تـــخـــريـــج كـ

الــطــبــي،  بــالــقــطــاع  الــنــهــوض  لــمــتــطــلــبــات  تستجيب 
وتلبي احتياجاته، في سياق رسالتها االستراتيجية 
طبية  بــكــوادر  الخليجية  السوق  إمــداد  إلــى  الرامية 

ذات كفاءة عالية«.
الــعــربــي  ــاف قــــائــــًا: »إن جــامــعــة الــخــلــيــج  ــ وأضــ
القرن  مــن  الثمانينيات  مطلع  فــي  تأسيسها  ومنذ 
الــمــاضــي وضــعــت عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة تــخــريــج 
الكوادر الخليجية المؤهلة في مجال الطب والعلوم 
من  أكثر  مدى  على  بالفعل  وهوما حققته  الطبية، 
الطب في وقت  كلية  تأسست  40 عامًا مضت، حيث 
لم يكن هناك سواها في الخليج العربي، مشيرًا إلى 
متميزة  سياسة  تنتهج  العربي  الخليج  جامعة  أن 
المتفوقين  الخليج  نخبة طلبة  اختيار  على  مبنية 
والــمــبــدعــيــن وامــتــحــانــهــم ومـــن ثــم اخــتــيــار األفــضــل 
منهم ليكونوا أطباء المستقبل في الخليج العربي.

وحســن  التنظيم  بمستوى  األمــور  أولياء  وأشــاد 
ــبـــال، مـــؤكـــديـــن أن  ــقـ ــتـ عــمــل لـــجـــان الــتــنــظــيــم واالسـ
الخليج  جامعة  حققتها  التي  األكاديمية  السمعة 
العربي على الصعيدين الخليجي والدولي هي التي 

دفعتهم إلى االطمئنان على مستقبل أبنائهم.

أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير 
العمل على  والــزراعــة مواصلة  البلديات  شــؤون 
ـــواق الــمــركــزيــة والــمــرافــق الــعــامــة  تــطــويــر األســ
مــن حــدائــق ومــتــنــزهــات ومـــمـــاش، وغــيــرهــا من 
محافظة  فــي  الخدمية  والــمــشــاريــع  الــخــدمــات 
الــعــاصــمــة، مــشــددًا على اســتــمــرار الــتــعــاون مع 
مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في 

المملكة لتحقيق الغايات المنشودة. 
جاء ذلك خال زيارته لمقر مجلس أمانة 
الشيخ محمد بن  المهندس  العاصمة بحضور 
أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات 
صالح  المهندس  المجلس  برئيس  واجتماعه 
مــن مسؤولي  وعــدد  المجلس،  وأعــضــاء  طـــرادة 

الوزارة.
وقـــد بــحــث الــوزيــر خـــال الـــزيـــارة مختلف 
الموضوعات المتعلقة بسير العمل في مجلس 
األمانة وتطلعات ورؤى األعضاء لدعم وتطوير 
الخدمات والمرافق البلدية في نطاق محافظة 

العاصمة. 
الـــى أهــمــيــة االستثمار  الــلــقــاء  كــمــا تــطــرق 
والزراعة،  البلديات  شــؤون  وزارة  لموارد  األمثل 
مشددًا على أهمية الدور الوطني الكبير الذي 
والمجالس  الــعــاصــمــة  أمــانــة  بــه مجلس  يــقــوم 
البلدية في متابعة وتحديد المشاريع الخدمية 
باعتبارها  المجتمع  وتطلعات  طموح  وترجمة 

تعزيز  فــي  التنفيذية  األجـــهـــزة  مــع  أســاســيــا  شــريــكــا 
الخدمات البلدية. 

وأشاد الوزير بعمل مجلس أمانة العاصمة خال 
»إن  قـــائـــًا:   ،2022-2018 الــخــامــســة  الــبــلــديــة  ــــدورة  الـ
قرارات وتوصيات المجالس البلدية تسهم في تطوير 
العمل البلدي، ونحن نسعى لتوفير كافة االحتياجات 
وتسخير كل الدعم للمجالس البلدية بما يحقق كافة 

التطلعات التنموية التي تخدم الوطن والمواطن«.
العاصمة  أمــانــة  رئــيــس مجلس  أشـــاد  مــن جهته 
المهندس صالح طرادة بزيارة الوزير ألعضاء مجلس 
الخدمية  المواضيع  حــول  معهم  والتباحث  األمــانــة 
الخدمية،  القضايا  التباحث في عدد من  »تم  وقــال: 
من أهمها االستثمار في أماك البلدية، وإيجاد مقر 
دائم لمجلس أمانة العاصمة، حيث تم التوافق على 

عدد من الخطوات والمقترحات إليجاد مقر دائم«.
الخدمية  الــمــشــاريــع  مــنــاقــشــة  تــم  »كــمــا  وأردف: 
المركزية  األســـواق  تطوير  بينها  مــن  العاصمة،  فــي 
ــات  ــدمـ ــل الـــخـ واألســـــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــقـــديـــم أفــــضــ
للمواطنين ومرتادي هذه األسواق، وذلك من منطلق 
ــى أعلى  الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص لــلــوصــول الـ
على  والتجار  األهالي  طموح  وتلبية  الجودة  درجــات 

حد سواء.
ــبـــحـــث فــــي آلــــيــــات تـــطـــويـــر الـــجـــانـــب  ــا تــــم الـ كـــمـ
الخدمات  يعزز  بما  البلدي  العمل  فــي  االستثماري 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.

ال���ب���ل���دي���ات واأم����ان����ة ال��ع��ا���ش��م��ة ت��ب��ح��ث��ان 
ال����ت����ع����اون ف����ي ال���م�������ش���اري���ع ال��خ��دم��ي��ة 

اإدارة التدريب تقيم حفل تخريج دورة »تحقيقات و�شائل التوا�شل الجتماعي«

ال�شيارات لهند�شة  برنامج تدريب عالمي  ي�شاركان في  البحرين  طالبان من جامعة 

جامع���ة الخلي���ج العرب���ي تعق���د امتحان���ات القب���ول 
الط���ب  لدرا�ش���ة  المتقدمي���ن  الخليجيي���ن  للطلب���ة 

اجـــــــتـــــــمـــــــع الــــــرئــــــيــــــس 
الوطنية  للهيئة  التنفيذي 
ــتـــور  ــلـــوم الـــفـــضـــاء الـــدكـ ــعـ لـ
العسيري  إبــراهــيــم  محمد 
مـــع الــســفــيــر خــالــد يــوســف 
مملكة  ســفــيــر  الــجــاهــمــة 
ــن لـــــــــــدى دولــــــــة  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ الــ

إسرائيل.
فــي بــدايــة الــلــقــاء شكر 
ــور مــحــمــد إبــراهــيــم  ــتـ ــدكـ الـ
حرصه  للسفير  الــعــســيــري 
ــاء بــالــهــيــئــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى االلـ عــ
والتعرف من كثب على الدور 
به في تحقيق  الــذي تسهم 
أهـــــداف الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
والمستدامة، متمنًيا له كل 
التوفيق والنجاح في مهامه 
ــيـــة ومــســاعــيــه  ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
وتنمية  تطوير  إلى  الرامية 
المشتركة  التعاون  عاقات 
ــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن  ــــن مــــمــ ــيـ ــ بـ
ــة إســرائــيــل فــي جميع  ودولــ
الـــــــمـــــــجـــــــاالت، بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 
الجانب المتعلق بالفضاء.

وخــــــال االجـــتـــمـــاع تــم 

الهيئة  موجز حول  تقديم عرض 
ــريــــف بـــســـيـــاســـة  ــعــ ــتــ مـــتـــضـــمـــنـــا الــ
ــن لـــلـــفـــضـــاء وبـــالـــخـــطـــة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
االســتــراتــيــجــيــة لــلــهــيــئــة لــلــفــتــرة 
العرض  تــنــاول  كما   .2023-2018
أبــــرز اإلنـــجـــازات وأهــــم الــمــشــاريــع 
المستقبلية  والــخــطــط  الحالية 
ــم اســـتـــعـــراض  لــلــهــيــئــة. كـــذلـــك تــ
الـــمـــجـــاالت الــمــحــتــمــلــة لــلــتــعــاون 
مـــع الــجــهــات الــمــكــافــئــة فـــي دولـــة 
جديدة  آفاقا  يفتح  بما  إسرائيل، 
مجال  فــي  البلدين  بين  للتعاون 

الفضاء وعلومه وتطبيقاته.
ــبـــه تــــوجــــه الــســفــيــر  ــانـ مــــن جـ
بالشكر  الجاهمة  يــوســف  خــالــد 
الفضاء  لــعــلــوم  الــوطــنــيــة  للهيئة 

ــة فــي  ــذولــ ــبــ ــمــ ــلــــى جــــهــــودهــــا الــ عــ
بــمــجــال الفضاء  مــجــال االرتـــقـــاء 
حققته  ومــا  البحرين  مملكة  في 
إنـــجـــازات تشكل مــصــدر فخر  مــن 
أبدى  وقــد  بحريني،  لكل  واعــتــزاز 
بما  الهيئة  جــهــود  بــدعــم  ترحيبه 
أنشئت من  التي  األهــداف  يحقق 
وبما يسهم في وضع اسم  أجلها، 
مملكة البحرين في مصاف الدول 

الرائدة في مجال الفضاء.
ــانـــب  ــن جـ ــ ــر الــــلــــقــــاء مــ حــــضــ
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء 
العثمان  جــاســم  محمد  الــدكــتــور 
أمــل  واألســـتـــاذة  الــهــيــئــة،  مستشار 
التخطيط  رئيس  البنعلي  جاسم 

االستراتيجي والمشاريع.

ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ه��ي��ئ��ة ع��ل��وم ال��ف�����ش��اء 
ي��ل��ت��ق��ي ���ش��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ل����دى اإ���ش��رائ��ي��ل
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ال�سقر: الأرباح تبرهن على نجاح ا�ستراتيجية التو�سع الإقليمية
فردان: نخطو بثبات نحو تعزيز مكانتنا داخل البحرين وتقدمي خدمات م�صرفية عالية اجلودة

بارتفاع 21% عن الن�صف الأول.. خبري حتول رقمي:

400 مليون دينار �سهريا معدل التجارة الإلكترونية في البحرين خالل الن�سف الثاني

لأن�����س��ط��ة  ال��م��ق��ي��م  ال��م��ن�����س��ق  وي�����س��ت��ق��ب��ل   ..
الأم����������م ال����م����ت����ح����دة ل�������دى ال���ب���ح���ري���ن

البحرين  الوطني-  الكويت  بنك  حقق 
دوالر  مــلــيــون   145 بــلــغــت  صــافــيــة  أربــــاحــــا 
ديــنــار  مــلــيــون  يـــعـــادل 54.84  )مـــا  أمــريــكــي 
بحريني( في النصف األول من عام 2022، 
أمـــريـــكـــي( ما  مــلــيــون دوالر  بــــــ160  مــقــارنــة 
يــعــادل 60.24 مــلــيــون ديــنــار بــحــريــنــي( في 

نفس الفترة من عام 2021. 
وبــلــغــت الــمــوجــودات اإلجــمــالــيــة لبنك 
مليار   18.7 الــبــحــريــن  الــوطــنــي-  الــكــويــت 
دوالر أمريكي )ما يعادل 7.05 مليارات دينار 
بحريني( بنهاية يونيو 2022 مقارنة بـ18.9 
يعادل 7.13 مليار  )ما  أمريكي  دوالر  مليار 
دينار بحريني( في الفترة نفسها من العام 
ارتفعت حقوق المساهمين  الماضي. فيما 
بواقع 10% لتبلغ 2.66 مليار دوالر امريكي 
)ما يعادل 1004.68 ماليين دينار بحريني( 
لتبلغ  بواقع %68  العمالء  ودائع  وارتفعت   ،
يعادل  )مــا  امــريــكــي  دوالر  مــلــيــارات   8.171
مــقــارنــة  بــحــريــنــي(  ديـــنـــار  مــلــيــارات   3.080
يعادل  )مــا  امريكي  دوالر  مليارات  بــــ4.853 
الفترة  فــي  بــحــريــنــي(  ديــنــار  مــلــيــار   1.829

نفسها من العام الماضي.
البنك  نتائج  على  تعليقه  سياق  وفــي 
فــي الــنــصــف األول مــن الــعــام الــحــالــي قــال 
والـــرئـــيـــس  اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  نـــائـــب 
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني 
عصام الصقر: »حقق بنك الكويت الوطني-

البحرين أرباحًا جيدة خالل النصف األول 
من عام 2022 وذلك على الرغم من استمرار 
التشغيلية  البيئة  تــواجــه  التي  التحديات 
بــفــعــل الـــمـــخـــاوف االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
الجيوسياسية،  االضطرابات  عن  الناجمة 

وارتفاع مستويات التضخم«.
االســـــتـــــثـــــمـــــارات  أن  ــر  ــ ــقـ ــ ــصـ ــ الـ وأكـــــــــــد 
المجموعة  بها  قامت  التي  االستراتيجية 
ــي الـــمـــجـــاالت  ــ ــي الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة فـ ــ فـ
جنب  إلــى  جنبًا  للنمو  الداعمة  الرئيسية 
مع أداء العمليات الدولية كان لها دور كبير 
فــي دعـــم أربــــاح الــمــجــمــوعــة وتــقــلــيــل نسبة 

المخاطر.
الكويت  بنك  مجموعة  أن  إلــى  وأشـــار 
في  تتمثل  فــريــدة  بــمــيــزة  تتمتع  الــوطــنــي 
لعملياتها  الـــواســـع  الــجــغــرافــي  االنـــتـــشـــار 
المصرفية  الخدمات  تقديم  على  وقدرتها 
حيث  واحــد،  آٍن  في  واإلسالمية  التقليدية 
المرونة  من  كبيرة  درجــة  التنوع  هــذا  يوفر 
ألربــــاح الــمــجــمــوعــة ويــمــنــح أعــمــالــهــا ميزة 

تنافسية قوية.
الـــوطـــنـــي- الـــكـــويـــت  الـــصـــقـــر أن  ـــد  ــ وأكـ

الــبــحــريــن يـــواصـــل مــســيــرة تــرســيــخ موقعه 
فـــي الـــســـوق الــبــحــريــنــي، والــــــذي يــعــد من 
الكويت  بنك  لمجموعة  النمو  أســواق  أهــم 
الوطني، نظرًا إلى ما يتمتع به هذا السوق 
وآفـــــاق مستقبلية  واعـــــدة  نــمــو  فــــرص  مـــن 

إيجابية.
وشدد الصقر على أن مجموعة الوطني 
ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص 
الفرص في أسواقها الدولية لضمان تأكيد 
في  االســتــمــرار  جانب  إلــى  إقليميا  ريادتها 
على  تركز  التي  البنك  استراتيجية  تنفيذ 

العمالء لضمان تعزيز النمو المستقبلي.
من جهته، قال مدير عام بنك الكويت 
ــاءت  الــوطــنــي-الــبــحــريــن عــلــي فـــــــردان: »جــ
نــتــائــج الــبــنــك فــي الــنــصــف األول مــن عــام 
واجهت  الــتــي  التحديات  رغــم  جــيــدة   2022
مواصلة  بفضل  وذلـــك  المصرفي  الــقــطــاع 

االعــتــمــاد عــلــى االســتــراتــيــجــيــة الــواضــحــة 
الكويت  بنك  لمجموعة  السليمة  والــرؤيــة 
الوطني بالتركيز على األنشطة المصرفية 

الرئيسية«.
وأشــــــار إلــــى أن الــبــنــك يــخــطــو بــثــبــات 
البحرين  مملكة  داخــل  مكانته  تعزيز  نحو 
المصرفية  الــخــدمــات  تــقــديــم  عــبــر  وذلــــك 
والمالية عالية الجودة لعمالئه من األفراد 
يتمتع  الــبــنــك  أن  مــوضــحــًا  والــمــؤســســات، 
بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو 

مستقباًل في السوق البحرينية.
في  التشغيلية  البيئة  أن  الفردان  وأكد 
األولـــى من  الستة  األشــهــر  البحرين خــالل 
االنتعاش  إشــارات  من  مزيدًا  أظهرت  العام 
بفضل الــجــهــود الــدؤوبــة لــدعــم االقــتــصــاد، 
وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدًا من الثقة 
لمناخ األعمال، ويمنح زخمًا إضافيًا ألداء 

النشاط االقتصادي. 
البحرين  فــردان بجهود مصرف  وأشــاد 
المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية 
بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع 
الــمــصــرفــي عــمــومــًا فـــي الــبــحــريــن، مــؤكــدًا 
ـــم مــجــمــوعــة بنك  ــوقـــت ذاتـــــه أن دعـ الـ ــي  فـ
من  البحرين  فــي  للبنك  الوطني  الكويت 
والعالمية  اإلقليمية  فروعها  شبكة  خــالل 
انتشارًا قد أسهم بشكل واضح في  األوســع 
تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، 
مـــســـتـــفـــيـــدًا مــــن تــصــنــيــفــاتــه االئـــتـــمـــانـــيـــة 
المرتفعة وشبكة عالقاته الواسعة وسمعته 
مستوى  على  البنوك  أفضل  كأحد  الرائدة 
الــشــرق األوســـط وأحـــد أكــثــر الــبــنــوك أمــانــًا 

على مستوى العالم.

} عصام الصقر.} علي فردان.

وزي������ر ال�����س��ن��اع��ة وال����ت����ج����ارة ي�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�����س��ف��ي��ر الأم����ري����ك����ي ل�����دى ال��م��م��ل��ك��ة

استقبل زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة 
والـــتـــجـــارة بــمــكــتــبــه صــبــاح أمــــس خــالــد الــمــقــود 
لدى  المتحدة  األمــم  ألنشطة  المقيم  المنسق 
مملكة البحرين، بمناسبة تعيينه منسقا مقيما 

ألنشطة األمم المتحدة لدى مملكة البحرين.
وخــــالل الــلــقــاء، هــنــأ الـــوزيـــر الــزيــانــي خالد 
مــؤكــدًا  الــمــنــصــب،  هـــذا  تــولــيــه  الــمــقــود بمناسبة 

شراكاتها  تــعــزيــز  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  حـــرص 
مع مختلف منظمات األمم المتحدة بما يحقق 

أهداف التنمية المستدامة.
أمنياته  الوزير عن  أعــرب  السياق،  هــذا  وفــي 
في  والتوفيق  بالنجاح  المقود  لخالد  الصادقة 
األمم  أنشطة  لتمثيل  إليه  الموكلة  المهام  كافة 

المتحدة في مملكة البحرين.

ــر  اســتــقــبــل زايــــــد بــــن راشــــــد الـــزيـــانـــي وزيــ
الصناعة والتجارة بمكتبه صباح أمس السفير 
المتحدة  الــواليــات  سفير  بوندي  سي  ستيفن 

األمريكية لدى مملكة البحرين. 
العالقات  الوزير متانة  أكد  اللقاء،  وخالل 
الــبــحــريــنــيــة األمــريــكــيــة ومـــا وصــلــت إلــيــه من 
المستويات،  مختلف  على  متقدمة  مستويات 
اتفاقية  تلعبه  الـــذي  الـــدور  أهمية  إلــى  الفــتــًا 
ــرة الـــمـــبـــرمـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــحـ ــ الــــتــــجــــارة الـ
الــصــديــقــيــن فــــي مـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــز الـــعـــالقـــات 

آفاق  نحو  بها  والدفع  والتجارية  االقتصادية 
أرحب. 

إلـــى جــانــب ذلـــك، أشـــار الــوزيــر إلـــى الـــدور 
الــبــالــغ الـــذي يلعبه الــقــطــاع الــخــاص فــي كال 
والــفــوائــد  الــمــمــيــزات  مــن  لــالســتــفــادة  البلدين 
التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة، بما يصب 
بينهما  المشترك  التعاون  قاعدة  توسيع  نحو 
ــد تـــم خــــالل الــلــقــاء  فـــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت. وقــ
استعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.

الرقمي  التحول  توقع خبير 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــنــصــة  ــديــ ــمــ والــ
ــلــــتــــجــــارة الـــرقـــمـــيـــة  ــز« لــ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ »هـ
يــصــل  أن  ــبــــدالــــرســــول  عــ صـــــــادق 
في  اإللكترونية  الــتــجــارة  مــعــدل 
دينار  مليون   400 إلــى  البحرين 
ــــالل الـــنـــصـــف الــثــانــي  شـــهـــريـــا خـ
ــاري، مــســجــال  ــ ــ ــجـ ــ ــ مـــــن الـــــعـــــام الـ
بنسبة 21.7% عن  ارتفاعا  بذلك 
سجلته  الـــذي  الشهري  المعدل 
ــعـــام  الـ مــــن  األول  ــنـــصـــف  الـ فــــي 

والبالغ 313 مليون دينار.
إن هــذا  عـــبـــدالـــرســـول  ــال  ــ وقـ
االرتـــفـــاع مــــرده إلـــى الــكــثــيــر من 
الـــــعـــــوامـــــل، مـــــن بـــيـــنـــهـــا مـــوســـم 
ــمــــدارس، ومــوســم  ــودة إلـــى الــ ــعـ الـ
التخفيضات، وعودة أعداد كبيرة 
ــيـــن والــمــقــيــمــيــن  ــنـ مــــن الـــمـــواطـ
مــن إجــازاتــهــم، وغــيــرهــا، وأضــاف 

ــار ذاتـــه أن الــتــوســع في  فــي اإلطــ
خدمات »اشتر اآلن وادفع الحًقا« 
في  يسهم  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
انـــتـــعـــاش الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
حد  على  الرقمية  والــمــدفــوعــات 

سواء.
وأشـــــار فـــي هـــذا اإلطـــــار إلــى 
تقرير مصرف البحرين المركزي 
ــدره مــؤخــرا رصـــد فيه  الـــذي أصــ
إجــراء نحو 12.3 مليون عملية، 
أســاس  قـــدره 10.9 على  بــارتــفــاع 
ــاس  ــ أســ ــى  ــلــ عــ و13.6  ــوي،  ــ ــنــ ــ ســ
معطيات  أن  إلـــى  الفــتــا  شــهــري، 
هــــــــذا الــــتــــقــــريــــر تــــبــــرهــــن عــلــى 
الــتــنــامــي الــمــتــزايــد فــي الــتــجــارة 

اإللكترونية.
لــكــن عــبــدالــرســول لــفــت في 
إلــــى أن مــعــامــالت  الـــوقـــت ذاتـــــه 
الــــتــــجــــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة تــشــهــد 

أســبــوع وآخـــر وشهر  تــذبــذبــا بين 
عـــادات  تغير  بسبب  وذلـــك  آخـــر، 
المستهلكين، وقال »شهدنا خالل 
الفترة الماضية أيضا ارتفاعا في 

أعــداد األفـــراد واألســر التي تزور 
ــواق والــمــجــمــعــات وتــشــتــري  ــ األسـ
وذلــك  مباشر،  بشكل  حاجياتها 
بعد الفترة الطويلة من االلتزام 
بـــالـــمـــنـــازل واإلغــــــالقــــــات بــســبــب 
االستثنائية  الصحية  الــظــروف 

التي فرضتها جائحة كورونا«.
وأعــرب عن ثقته بزيادة نمو 
البحرين  فــي  الــرقــمــيــة  الــتــجــارة 
نتيجة  وذلــــك  أعـــلـــى،  بــمــعــدالت 
ــي تـــبـــنـــي وتـــطـــبـــيـــق  ــ الــــتــــوســــع فــ
الحديثة  اإللكترونية  التقنيات 
انتشار  زيــادة  فيها  بما  الداعمة، 
ــيـــة، وتــضــمــيــن  ــمـ الـــمـــتـــاجـــر الـــرقـ
روبوتات المحادثة داخل المتجر 
تقنية  واســـتـــخـــدام  اإللــكــتــرونــي، 
تعطيان  اللتين  الــمــعــزز  الــواقــع 
ــة عـــــن خـــصـــائـــص  ــلــ ــامــ ــرة شــ ــ ــكـ ــ فـ
ــامـــل  ــكـ ــه الـ ــلـ ــكـ ــج مــــثــــل شـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ

إلى  إضــافــة  الحقيقي،  وحجمه 
ــنــــوع قــــنــــوات الــــدفــــع الـــرقـــمـــي،  تــ
وتــطــور وســرعــة الــتــوصــيــل، وغير 
ذلـــك مـــن الــعــوامــل الــتــي تسهم 
في نقل المزيد من المستهلكين 

إلى عالم التسوق الرقمي.
الـــتـــطـــور مــن  ــذا  ــ ــال إن هـ ــ وقــ
التجارة  بمنصات  االرتقاء  شأنه 
أكثر،  البحرين  فــي  اإللكترونية 
ــز تــنــافــســيــتــهــا الــمــحــلــيــة  ــزيـ ــعـ وتـ
واإلقــلــيــمــيــة، مــشــيــرا إلـــى وجـــود 
ــذا الــمــجــال،  فـــرص كــبــيــرة فـــي هـ
الفتا إلى أنه على سبيل المثال 
ــيــــع شــــركــــة »نــــمــــشــــي« إلــــى  تـــــم بــ
مليون   335 مقابل  »نـــون«،  شركة 
العمل  مجال  إلــى  مشيرا  دوالر، 
الخصب  واالســتــثــمــار  واالبــتــكــار 
ــاع الـــتـــجـــارة  ــطــ ــره قــ ــ ــوفـ ــ الــــــــذي يـ

الرقمية.

} صادق عبدالرسول. 

»ج��م��ع��ي��ة ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والأع����م����ال« ت��ع��ق��د ج��ل�����س��ة ن��ق��ا���ش ح��ول 
3.0 ال���وي���ب  ل��ن��ظ��ام ت�����س��غ��ي��ل  ال�����س��ي��ب��ران��ي وال��ح��وك��م��ة  الأم�����ن 

»ال��ب��ن��ك ال��ع��رب��ي« ي��ط��ل��ق ب��اق��ة م���ن ال��خ��دم��ات 
ال��م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ق��ط��اع الأط����ب����اء »ط��ب��ي��ب ب��ل�����ش«

عقدت جمعية التكنولوجيا 
واألعـــمـــال بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
االصطناعي  للذكاء  وير  انفنت 
السيبراني  ــن  األمـ حـــول  جلسة 
والـــحـــوكـــمـــة لـــنـــظـــام اإلنـــتـــرنـــت 
في  شـــــارك   ،3.0  Webالجديد
الـــجـــلـــســـة مـــمـــثـــلـــون عـــــن عــــدة 
مـــــؤســـــســـــات وشــــــــركــــــــات مـــثـــلـــت 
ــاص  ــخــ ــام والــ ــ ــعـ ــ ــيـــن الـ ــاعـ الـــقـــطـ
التنفيذيين  المديرين  بحضور 
والــــمــــســــؤولــــيــــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن 
والــمــخــتــصــيــن والــبــاحــثــيــن في 
شــــؤون الــتــكــنــولــوجــيــا واألعــمــال 
ــــن طـــلـــبـــة الـــجـــامـــعـــات  وعـــــــدد مـ
الـــوطـــنـــيـــة، وأقــــيــــمــــت الــجــلــســة 
الــمــحــاضــرات بمبنى  قــاعــة  فــي 
آركــابــيــتــا فـــي خــلــيــج الــبــحــريــن، 
وقد حاضر فيها عضو الجمعية 
التاجر  أمــيــن  التقني  والخبير 
ــيـــذي لــشــركــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
انفنت وير للذكاء االصطناعي.

تعميق  إلى  الجلسة  هدفت 
ــم الـــصـــحـــيـــح لـــأســـالـــيـــب  ــهـ ــفـ الـ
في  المطبقة  الحديثة  التقنية 
 Web عــصــر اإلنــتــرنــت الــجــديــد
ــن  ــ واألمـ الـــحـــوكـــمـــة  وفـــهـــم   3.0
وذلك  بها،  المرتبط  السيبراني 
من   3.0  Web يمثله  لما  نــظــًرا 
كــــونــــه اإلصـــــــــــدار األحـــــــــدث مــن 
ــويـــب الــعــالــمــيــة الـــذي  شــبــكــة الـ
مـــركـــزيـــة  ــفــــات ال  بــــصــ يـــتـــمـــّيـــز 
الكتل  ســالســل  بتقنية  تــرتــبــط 
يشكله  عما  فضاًل   ،blockchain
هذا اإلصدار من جعل اإلنترنت 
المعلومات  ويــعــالــج  ذكــــاًء  أكــثــر 
بــذكــاء يــشــبــه اإلنـــســـان ويــرتــبــط 
بــأنــظــمــة الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
التي يمكنها من تشغيل البرامج 
الذكية لمساعدة المستخدمين.

وفـــي بــدايــة الــجــلــســة، رحــب 
مشعل علي الحلو رئيس مجلس 
الــتــكــنــولــوجــيــا  جـــمـــعـــيـــة  إدارة 
المتمّيز  بــالــحــضــور  واألعـــمـــال 
ـــن شـــتـــى  ــ ــذه الــــفــــعــــالــــيــــة مــ ــ ــهــ ــ لــ
القطاعات، مشيًدا بحضور طلبة 
الجامعات الوطنية الملتحقين 
ــن الــمــعــلــومــات  بــتــخــصــصــات أمــ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة، وقـــال 
الــجــمــعــيــة ســتــطــلــق  أن  الـــحـــلـــو 
الشهر  الجديدة  استراتيجيتها 
ــبـــل بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور 10  ــقـ ــمـ الـ
ــوات عــلــى تــأســيــســهــا والــتــي  ــنـ سـ
ســـتـــركـــز عـــلـــى تـــوحـــيـــد الــجــهــود 

مــركــًزا  البحرين  مملكة  لجعل 
ــر الــحــلــو أن  ــ رقــمــًيــا رائـــــــًدا. وذكـ
الجمعية أصبحت منصة تقنية 
وبــيــت خــبــرة تــضــم الــعــديــد من 
ــراء الــمــتــخــصــصــيــن فــي  ــبــ ــخــ الــ
واألعمال  التكنولوجيا  مجاالت 
وستعكف على إقامة العديد من 
أفــراد  توعية  لــزيــادة  الفعاليات 
الحديثة  بالتقنيات  المجتمع 
ــد الـــمـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة  ــيــ ــوطــ وتــ
المتخصصين  لدى  الصحيحة 
ذات  الــقــطــاعــات  فــي  والعاملين 

الصلة.
ومـــن جــانــبــه، تـــنـــاول عضو 

الــجــمــعــيــة والـــخـــبـــيـــر الــتــقــنــي 
أمـــــــيـــــــن الـــــــتـــــــاجـــــــر الـــــرئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة انــفــنــت ويــر 
لـــلـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعـــي خـــالل 
رئيسة  مــحــاور  ثــالثــة  الجلسة 
هي األمن السيبراني لإلنترنت 
الحماية  أنظمة  تحقق  ومــدى 
لــلــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة فــي 
عــلــى  ــه  ــ ــراتـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وتـ  3.0  Web
أنــظــمــة وبــرمــجــيــات مــؤســســات 
وشركات القطاع الخاص ومنها 
أما  والمصارف.  البنوك  قطاع 
المحور الثاني فتناول موضوع 
ــة  ــمـ ــالئـ ــة ومـــــــــــدى مـ ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــــحـ الـ
والضوابط  التشريعات  وتــوفــر 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــالزمــــة لــحــمــايــة 
والمؤسسات.  الشركات  أنظمة 
في حين تناول المحور الثالث 
طاقة االستيعاب وهل باإلمكان 
ــديـــد مــن  جـــعـــل اإلصــــــــدار الـــجـ
 3.0 Web شبكة الويب العالمية
المستخدمة  للتقنيات  بــديــاًل 

حالًيا.
وقــــــد أكــــــد أمــــيــــن الـــتـــاجـــر 
الصحيح  الــفــهــم  ــرورة  عــلــى ضــ
بالعمالت  يــعــرف  مــا  لــحــوكــمــة 
الرقيمة  العمالت  أو  المشفرة 
مشيًرا  الكتل،  سالسل  وتقنية 

ــات  ــوعــ ــمــــوضــ الــ هـــــــذه  أن  إلـــــــى 
بالغة  أهــمــيــة  تــحــتــل  أصــبــحــت 
المجتمع  أفــراد  لــدى كثير من 
ــذا  ــي هــ ــ ــن انـــــخـــــرطـــــوا فــ ــ ــذيــ ــ الــ
بعمل  تامة  درايــة  دون  المجال 
وحــوكــمــة هـــذه األنــظــمــة. وقــد 
البحرين  مملكة  أن  إلــى  أشـــار 
على  متقدمة  أشــواًطــا  قطعت 
مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة لــحــوكــمــة 
الرقمية  أو  المشفرة  العمالت 
وذلـــــــــــك مـــــــن خـــــــــالل مــــصــــرف 
ــزي الـــــذي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــريــــن الـ ــبــــحــ الــ
نــجــح فـــي تــأمــيــن الــتــشــريــعــات 
ــة لــضــمــان  والـــضـــوابـــط الــــالزمــ
ــذا الــقــطــاع والــحــد  اســتــقــرار هـ
ــيـــراتـــه الــســلــبــيــة عــلــى  مــــن تـــأثـ
بشكل  واألفـــراد  ككل  المجتمع 

عام.
ــر أن  ــاجــ ــتــ وقــــــــال أمــــيــــن الــ
قد  المركزي  البحرين  مصرف 
أنشأ وحدة للتكنولوجيا المالية 
واالبـــتـــكـــار تــعــمــل عــلــى إجــــراء 
أبــحــاث حــول ابــتــكــارات القطاع 
الــمــالــي ووضــــع اســتــراتــيــجــيــات 
ــــة مـــن  ــالـ ــعـــ ــ ــفـ ــ لـــــالســـــتـــــفـــــادة الـ
ظل  فــي  الناشئة  التكنولوجيا 
يشهده  الــذي  الرقمي  التحول 
ــــرورة أن  ــى ضـ الــعــالــم، الفـــًتـــا إلـ
يــفــهــم جــمــيــع الــمــتــخــصــصــيــن 
القطاعات  كافة  في  والعاملين 
التحوالت  هــذه  أهمية  المالية 
وربـــطـــهـــا بـــالـــحـــوكـــمـــة واألمـــــن 
أهمية  إلــى  مشيًرا  السيبراني، 
تبادل المعلومات بين مؤسسات 
وشــركــات الــقــطــاع الــخــاص من 
ــكـــويـــن قــــاعــــدة بـــيـــانـــات  ــل تـ ــ أجــ
مــشــتــركــة مـــن أجـــل االســتــفــادة 
من كافة التجارب المطبقة في 

التكنولوجيا المالية.

} أمين التاجر.} مشعل الحلو.

المتواصل  العربي  البنك  حــرص  إطـــار  فــي 
عــلــى تــقــديــم حـــلـــول مــصــرفــيــة مــتــكــامــلــة تلبي 
البنك  أطلق  المختلفة،  القطاعات  احتياجات 
ــرًا بــاقــة مــتــكــامــلــة مـــن الــخــدمــات  الــعــربــي مـــؤخـ
ُصممت  بــلــس«  »طــبــيــب  الشخصية  الــمــصــرفــيــة 
ــيــــاجــــات الــمــصــرفــيــة  ــتــ خــصــيــصــا لــتــلــبــيــة االحــ
ســواء  حياتهم  نمط  مــع  يتناسب  بما  لــأطــبــاء 
والتي  العيادات  أصحاب  من  أو  موظفين  أكانوا 
توفر لهم تجربة مصرفية شاملة معززة بأقصى 
المصرفية  والمزايا  الشخصي  االهتمام  درجات 

التفضيلية.
توفير  بــلــس«  »طبيب  بــاقــة  مــزايــا  وتتضّمن 
خيارات متعددة من الحسابات والودائع بأنواعها 
الشخصية  األطباء  احتياجات  تلبي  المختلفة 
والــعــمــلــيــة مــحــلــيــا أو فـــي الـــخـــارج عــبــر بــرنــامــج 
ــذي يـــقـــدم الـــعـــديـــد من  ــ ــدود« والــ ــ ــي بـــال حــ ــربـ »عـ
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــتــي تــمــتــد عــبــر شبكة 
فروع البنك العربي في المنطقة، باإلضافة إلى 
خدمة  عبر   »Arabi Access« ميزة  من  االستفادة 
أكثر من  في  الحسابات  اون اليــن« إلدارة  »عربي 

بلد إلكترونيًا.
كما تقدم هذه الباقة حلوال تمويلية بمزايا 
وأسعار فائدة تفضيلية تشمل على سبيل المثال 
الــســيــارات وقــروضــا شخصية  ال الحصر قــروض 
لأطباء  مسبقًا  عليها  مــوافــقــا  ومــيــســرة  مــرنــة 
ــداد تــصــل إلـــى 7 ســـنـــوات، بــاإلضــافــة  ولــفــتــرة ســ
العيادات  ألصحاب  وسكنية  عقارية  قــروض  إلى 

ولفترة سداد تصل إلى 30 سنة.
وتتيح باقة »طبيب بلس« لأطباء االستفادة 
»إيليت« و»عربي  لبرنامجي  الشاملة  المزايا  من 
التي  االئتمانية  البطاقات  جانب  إلى  بريميوم« 
يــقــدمــهــا الــبــنــك والـــتـــي تــوفــر امـــتـــيـــازات عــديــدة 
ــج »مــــكــــافــــآت الـــعـــربـــي«  ــامـ ــرنـ لــحــامــلــيــهــا مـــثـــل بـ
مقابل  النقاط  كسب  مــن  العمالء  يمّكن  الــذي 

مشترياتهم واستبدالها بمكافآت نقدية مجانية، 
 ،%0.75 بــفــائــدة  المشتريات  تقسيط  وإمــكــانــيــة 
ــار فــي  ــتــــظــ ــاالت االنــ ــصــ والـــــدخـــــول الـــمـــجـــانـــي لــ
الــمــطــارات حـــول الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلـــى تأمين 
مجاني على الحياة والعجز الكلي الدائم ضمن 

برنامجي »إيليت« و»عربي بريميوم«.
تقدمها  الــتــي  الــخــدمــات  على  تعليقه  وفــي 
بــاقــة »طــبــيــب بــلــس« قـــال عـــودة الــمــصــري مدير 
البنك  فــي  لــأفــراد  المصرفية  الــخــدمــات  إدارة 
الــعــربــي-الــبــحــريــن: »يــأتــي إطـــالق بــاقــة )طبيب 
الرائدة  بلس( استمرارًا لمبادرات البنك العربي 
خــدمــات مصرفية  تقديم  على  الــدائــم  وحــرصــه 
وال  والــشــرائــح،  الــقــطــاعــات  لمختلف  شخصية 
ــاء؛ وذلــــك تــقــديــرًا للجهود  ــبـ ســيــمــا قــطــاع األطـ
الدؤوبة والــدور اإلنساني الجليل الذي يقوم به 
األطباء«. وأضاف: »نسعى من خالل باقة )طبيب 
تــلــبــيــة وســــد مختلف  إلــــى  ــلـــس( لــيــس فــقــط  بـ
إلى  أيضًا  بل  لأطباء،  المصرفية  االحتياجات 
وامــتــيــازات  حصرية  تفضيلية  بمزايا  تــزويــدهــم 
واسعة وحلول مصرفية مرنة يقدمها البنك لهم 
من خالل شبكته الواسعة والممتدة عبر منطقة 

الشرق األوسط«.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن باقة »طبيب بلس« 
كــذلــك االســتــفــادة مــن مجموعة  لــأطــبــاء  تتيح 
التي  الرقمية  المصرفية  الخدمات  متطورة من 
المصرفية  معامالتهم  إلنــجــاز  البنك  يقدمها 
الــســهــولــة واألمــــان  الــســاعــة بمنتهى  مــــدار  عــلــى 
هذه  وتشمل  والجهد  الــوقــت  توفير  يكفل  وبما 
إلـــى جــانــب تطبيق »عــربــي مــوبــايــل«  الــخــدمــات 
لــلــهــواتــف الــذكــيــة، إيــــداع الــنــقــد والــشــيــكــات عبر 
فتح  وإمكانية  للبنك،  التابعة  اآللية  الصرافات 
إلكترونيا  الــودائــع  وربــط  جــار،  أو  توفير  حساب 
أون  »عربي  خدمة  عبر  تفضيلية  فائدة  بأسعار 

الين«.

أداء البورصة: أقفل »مؤشر البحرين العام« يوم أمس األحد عند مستوى 1902.40 بارتفاع 
البحرين  »مــؤشــر  أقفل  حين  فــي  الــمــاضــي،  الخميس  يــوم  بإقفاله  مقارنة  نقطة   1.64 قــدره 
اإلسالمي« عند مستوى 676.37 بارتفاع قدره 1.54 نقطة مـقارنة بإقفاله السابق. وقد تداول 
المستثمرون في »بورصة البحرين« 1.30 مليون سهم، بقيمة إجمالية قدرها 263.21 ألف دينار 
بحريني، تم تنفيذها من خالل 49 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع 
المال الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 174.81 ألف دينار أي ما نسبته 66.42% من القيمة 

اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.14 مليون سهم، تم تنفيذها من خالل 23 صفقة.

و�سيا�سة  النفط  اأ�سعار  تعافي القت�ساد وارتفاع 
البن���وك من اأ�سب��اب ارتف��اع اأرب��اح البن���وك 

كتبت نوال عباس: 

ــيــــة  ــعــ ــمــ كـــــــشـــــــف رئـــــــــيـــــــــس جــ
المعتمدين  الماليين  المحللين 
من  ان  الــمــوالنــي  علي  د.   )CFA(
أرباح  اجمالي  ارتفاع  أسباب  اهم 
الــبــنــوك الــتــجــاريــة الــمــدرجــة في 
النصف  خــالل  البحرين  بــورصــة 
 2022 الـــجـــاري  الـــعـــام  مـــن  األول 
الى 235 مليون دينار -وهو اعلى 
ــاريــــخ الــبــحــريــن-  مـــســـتـــوى فــــي تــ
تــــعــــافــــي االقـــــتـــــصـــــاد والــــحــــركــــة 
ــة  ــائـــحـ ــد الـــجـ ــعــ ــة بــ ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
وارتــــفــــاع ســعــر الــنــفــط، وســيــاســة 
في  العالمية  الــمــركــزيــة  الــبــنــوك 

التي  النقدية  السياسات  كذلك  المنطقة،  دول 
أدت الى ارتفاع أسعار الفوائد، مما كان له األثر 
في زيادة األرباح بشكل عام، كما أن زيادة الحركة 
االقتصادية في عدد من القطاعات االقتصادية 
الــــمــــالءة  تـــعـــزيـــز  الــــــى  أدت  ــرة  ــتــ ــفــ الــ هــــــذه  ــي  ــ فـ
االئــتــمــانــيــة لــلــشــركــات فــي هـــذه الــقــطــاعــات مما 

كــان لــه األثــر اإليــجــابــي على 
الـــمـــصـــارف وزيــــــادة تــعــامــالت 
الــبــنــوك، والــتــي ســتــؤدي الــى 
زيـــــــادة االربــــــــاح لــلــمــؤســســات 

المصرفية.
ــى ان  ــ وأشـــــــار مــــوالنــــي إلـ
ــاح الــبــنــوك  ــ ــادة أربــ ــ نــتــائــج زيــ
لـــــمــا يترتب  ســتــكــون مــمــتــازة 
عــلــيــهــا مـــن ازدهـــــــار الــقــطــاع 
الـــمـــصـــرفـــي، وســـــتـــــؤدي الـــى 
زيـــــادة الـــخـــدمـــات واالئــتــمــان 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
وخاصة المؤسسات الصغيرة 
سيساعد  مــمــا  والــمــتــوســطــة 
عــلــى تــوســعــة أعــمــالــهــا وخلق 
ان  المتوقع  من  كما  االقتصاد،  في  عمل  فــرص 
يكون المركز المالي للمؤسسات المالية محفزا 
ــم الــمــشــاريــع االســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى  عــلــى دعــ
ــي الــمــمــلــكــة والــمــنــطــقــة، وســتــرتــفــع مــشــاركــة  فـ
المؤسسات في هذه المشاريع الحيوية، وسيكون 

لها دور في زيادة النمو االقتصادي والدخل.

} د. علي الموالني.
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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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وزير العدل يبحث مع نظريه ال�سعودي

التعاون يف جمالت ال�سوؤون الإ�سالمية

الرئي�س التنفيذي لهيئة علوم الف�ساء

يلتقي �سفري البحرين لدى اإ�سرائيل

وزير  املعاودة  حممد  بن  نواف  اجتمع 

مع  واالأوقاف،  االإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل 

عبدالعزيز  بن  عبداللطيف  الدكتور  ال�صيخ 

اآل ال�صيخ وزير ال�صوؤون االإ�صالمية والدعوة 

ال�صعودية  العربية  باململكة  واالإر�صاد 

ال�صقيقة، وذلك خالل الزيارة التي يقوم بها 

اإىل اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة. 

االأخوية  بالعالقات  العدل  واأ�صاد وزير 

البحرين  التي جتمع بني مملكة  التاريخية 

ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  واململكة 

من  واهتمام  دعم  من  به  ما حتظى  يف ظل 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة 

عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم، واأخيه 

بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خادم 

العربية  اململكة  ملك  �صعود  اآل  عبدالعزيز 

من  م�صتمرة  ومتابعة  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

�صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد 

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

واأخيه �صاحب ال�صمو امللكي االأمري حممد بن 

اآل �صعود ويل العهد  �صلمان بن عبدالعزيز 

الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

باململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة.

واأكد التطلع الرا�صخ نحو تعزيز التعاون 

يف املجاالت التي تخدم العمل االإ�صالمي يف 

املتنوعة وت�صافر اجلهود يف ن�صر  جماالته 

الو�صطية واالعتدال. ونوه مب�صتوى التعاون 

ومنها  املجاالت  �صائر  يف  والوثيق  امل�صرتك 

ا�صتعرا�س  جرى  اإذ  اال�صالمية،  ال�صوؤون 

تفعيل مذكرة التعاون املربمة بني الوزارتني 

يف جماالت ال�صوؤون االإ�صالمية.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجتمع 

حممد  الدكتور  الف�صاء  لعلوم  الوطنية 

اإبراهيم الع�صريي مع ال�صفري خالد يو�صف 

اجلالهمة �صفري مملكة البحرين لدى دولة 

الدكتور  �صكر  اللقاء  بداية  يف  اإ�صرائيل. 

حلر�صه  ال�صفري  الع�صريي  اإبراهيم  حممد 

كثب  عن  والتعرف  بالهيئة  االلتقاء  على 

اإىل الدور الذي ت�صهم به يف حتقيق اأهداف 

التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة، متمنًيا له كل 

الدبلوما�صية  مهامه  يف  والنجاح  التوفيق 

وتنمية عالقات  لتطوير  الرامية  وم�صاعيه 

البحرين  مملكة  بني  امل�صرتكة  التعاون 

ودولة اإ�صرائيل يف جميع املجاالت، مبا فيها 

اجلانب املتعلق بالف�صاء.

خالل االجتماع مت تقدمي عر�س موجز 

ب�صيا�صة  التعريف  مت�صمنا  الهيئة،  حول 

اال�صرتاتيجية  وباخلطة  للف�صاء  البحرين 

تناول  كما  للفرتة 2023-2018.  للهيئة 

امل�صاريع  واأهم  االإجنازات  اأبرز  العر�س 

للهيئة. كذلك  امل�صتقبلية  احلالية واخلطط 

للتعاون  املحتملة  املجاالت  ا�صتعرا�س  مت 

مع اجلهات املكافئة يف دولة اإ�صرائيل، مبا 

يفتح اآفاقا جديدة للتعاون بني البلدين يف 

جمال الف�صاء وعلومه وتطبيقاته.

ُتقام خالل اأكتوبر املقبل ملدة 5 اأيام

مرمي اجلالهمة ترعى دورة احلجامة للكوادر الطبية

وزير »خارجية« بوروندي يطلع على �سري معهد »دانات« 

حتت رعاية الدكتورة مرمي عذبي 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

اأديوكي�صن  تنظم  »نهرا«،  ال�صحية 

احلجامة  اأ�صا�صيات  دورة  بال�س 

مركز  مع  بالتعاون  الطبية  للكوادر 

ال�صارقة العاملي للطب ال�صمويل وذلك 

خالل الفرتة من 7 حتى 11 اأكتوبر 

2022 القادم.

الدكتورة  اأكدت  املنا�صبة،  وبهذه 

الدورة  اأن  اجلالهمة  عذبي  مرمي 

يف  الهيئة  توجهات  مع  تتوافق 

يف  الطبي  اجلانب  ازدهار  موا�صلة 

الدور  ظل  يف  فروعه  بكامل  اململكة 

الوا�صع  واالقبال  للحجامة  الرئي�س 

عملها،  على  واملقيمني  املواطنني  من 

يف  �صت�صاهم  الدورة  اأن  اإىل  م�صرية 

والعملية  العلمية  املعرفة  زيادة 

للكوادر الطبية يف البحرين و�صتكون 

ذات اأهمية كبرية.

واأو�صحت الدكتورة مرمي عذبي 

اجلالهمة اأن دورة اأ�صا�صيات احلجامة 

للكوادر الطبية لها اأهداف عديدة من 

�صاأنها ارتقاء الكوادر الطبية يف هذا 

�صينعك�س  والذي  املهم،  التخ�ص�س 

اأن  مبينة  واملقيمني،  املواطنني  على 

تقدير  حمل  املنظمة  ال�صركة  جهود 

على  حري�صة  الهيئة  واأن  واعتزاز 

موا�صلة مد اجل�صور لتنظيم خمتلف 

متمنية  الطبية،  التدريبية  الدورات 

لهم كل التوفيق والنجاح.

االأ�صتاذة  ك�صفت  جانبها،  من 

نعمت ال�صنديل ال�صبيعي م�صت�صارة 

بالهيئة  امل�صاندة  الطبية  املهن 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

ال�صحية ورئي�صة اللجنة اال�صت�صارية 

للطب البديل والتكميلي اأن امل�صاركني 

من فئة االأطباء والتمري�س والعالج 

�صيح�صلون  الدورة  يف  الطبيعي 

على رخ�صة معتمدة من »نهرا« بعد 

اجلانبني  يف  بنجاح  الدورة  اجتياز 

النظري والعملي.

الدورة �صيحا�صر  اأن  واأو�صحت 

املدير  النحال  هيمن  الدكتور  فيها 

للطب  العاملي  ال�صارقة  ملركز  العام 

علمية  بكفاءة  يتمتع  الذي  ال�صمويل 

احلجامة  جمال  يف  وا�صعة  وعملية 

اتباع  اإىل  الدورة  و�صتهدف  الطبية، 

ال�صحية يف احلجامة  الوقاية  طرق 

اإ�صافة اإىل عدة جوانب اأخرى تخ�س 

احلجامة.

وزير  �صينجريو  األربت  زار 

والتعاون  اخلارجية  ال�صوؤون 

بوروندي  جمهورية  االإمنائي يف 

واالأحجار  للوؤلوؤ  البحرين  معهد 

اإطار  الكرمية »دانات«، وذلك يف 

البحرين،  مملكة  اإىل  زيارته 

يعقوب  نهايا  جيكو�س  يرافقه 

لدى  بوروندي  جمهورية  �صفري 

واململكة  البحرين  مملكة  من  كل 

يف  واملقيم  ال�صعودية  العربية 

امل�صوؤولني  من  وعدد  الريا�س، 

الر�صميني.

جمهورية  وفد  وتعرف 

اإىل  الزيارة  خالل  بوروندي 

املعهد،  مبقر  »دانات«  خمترب 

االأجهزة  باأحدث  واملزود 

عليها  تعمل  والتي  املتطورة 

كفاءات وخربات حملية وعاملية، 

املركز  اإىل  حتوله  يف  اأ�صهم  ما 

م�صتوى  على  نوعه  من  االأف�صل 

العامل، واطلعوا على العمل الذي 

تقدمي  املخترب يف جمال  به  يقوم 

واالأحجار  اللوؤلوؤ  فح�س  خدمات 

�صهادات  ومنحها  الكرمية، 

توثيقية معتمدة عاملًيا. 

جم�صري  نورة  ورحب 

لـ»دانات«  التنفيذي  الرئي�س 

جمهورية  ووفد  ب�صينجريو 

عن  معربة  املرافق،  بوروندي 

الزيارة  هذه  ت�صهم  اأن  يف  اأملها 

التي  ال�صداقة  عالقات  بتعزيز 

البحرين  مملكة  بني  تربط 

وتعزيز  بوروندي،  وجمهورية 

بني  الثنائي  التعاون  اأوجه 

جمال  يف  ال�صديقني  البلدين 

اأ�صا�صي  كرافد  الكرمية  االأحجار 

واالقت�صادية  التجارية  لل�صراكة 

اإ�صافة  ال�صديقني،  البلدين  بني 

اإىل تبادل اخلربات وبناء القدرات 

يف هذا املجال احليوي. 

الدكتورة مرمي اجلالهمة

»التنمية الجتماعية« توؤكد اأهمية امل�ساركة يف جائزة الأمرية �سبيكة
لتنمية  امل�صاعد  الوكيل  الكوهجي  ا�صحاق  عبدالرحمن  خالد  تراأ�س 

بالوزارة  املخت�صة  اللجنة  اجتماع  االجتماعية  التنمية  وزارة  يف  املجتمع 

يف  للم�صاركة  متهيًدا  وذلك  الالزمة،  والبيانات  املوؤ�صرات  با�صتكمال  للقيام 

لتقدم  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  جائزة 

ال�صابعة للعام 2022. املراأة البحرينية يف دورتها 

وزارة  جهود  الإبراز  الرائدة  اجلائزة  هذه  يف  امل�صاركة  اأهمية  اأكد  كما 

اجلائزة  به  ت�صهم  مبا  م�صيًدا  البحرينية،  املراأة  تقدم  يف  االجتماعية  التنمية 

ب�صكل كبري يف خلق البيئة التناف�صية البناءة بني اجلهات احلكومية واخلا�صة 

واالأهلية وفئة االأفراد، من اأجل نيل هذه اجلائزة التي تعزز مرحلة ال�صراكة 

املتزنة بني الرجل واملراأة يف املجتمع والقائمة على اجلدارة والكفاءة.

اأكد ت�سّرر 33 مليون �سخ�س من الفي�سانات وال�سيول

ال�سفري الباك�ستاين يوّجه نداًء عاجاًل للتربع لدعم باك�ستان
م�صطفى ال�صاخوري:

باك�صتان  جمهورية  �صفري  وّجه 

االإ�صالمية املعتمد لدى مملكة البحرين حممد 

اإىل البحرينيني واملنظمات  اأيوب نداًء عاجالً 

يف  باك�صتان  واأ�صدقاء  واملجتمعية  املهنية 

ال�صخية  تربعاتهم  بتقدمي  ليقوموا  اململكة، 

ل�صندوق رئي�س الوزراء اخلا�س باالإغاثة من 

الفي�صانات لعام 2022، وذلك بعد الكوارث 

الكبرية التي خلّفتها الفي�صانات التي �صربت 

باك�صتان خالل االأيام القليلة املا�صية.

اإىل  وّجهه  بيان  يف  ال�صفري  وقال 

»تواجه  وموؤ�ص�صات:  جمتمًعا  البحرينيني 

باك�صتان كارثة طبيعية على نطاق وا�صع، 

امل�صبوق  غري  االأمطار  لهطول  ذلك  ويعزى 

االأمطار  ف�صل  خالل  ال�صديدة  والفي�صانات 

طياته  يف  العام  هذا  حمل  اإذ  املو�صمية، 

بغزارة،  االأمطار  تدفق  من  االأعلى  الن�صيب 

فقد بلغت ن�صبته 170% اأي اأعلى من الرقم 

القيا�صي ال�صابق، نتج عنه حدوث في�صانات 

من  ال�صيول  وتدفق  ال�صدة  بالغة  مفاجئة 

الفي�صانات  التالل، وقد اجتاحت تلك  اأعايل 

مليون   33 تاأثر  بينما  احل�صرية،  املناطق 

�صخ�س بالفي�صانات حتى االآن، يف حني اأن 

االأكرث  كانتا  وبلو�ص�صتان  ال�صند  مقاطعتي 

تاأثرت  فقد  لذلك  باالإ�صافة  اأنه  اإال  ت�صرًرا، 

االأخرى  واملناطق  املقاطعات  جميع  ا  اأي�صً

فاإن من  ال�صديد،  االأ�صى  بالغ  البالد. مع  يف 

واجلرحى،  القتلى  عدد  يتزايد  اأن  املتوقع 

واحلكومة  الفيدرالية  احلكومة  تعمل  اإذ 

عمليات  تنفيذ  على  للمقاطعات  املحلية 

االإنقاذ واالإغاثة دون توقف بدعم من القوات 

امل�صلحة واالإدارات االأخرى«.

األف  من  اأكرث  لقي  اأنه  ال�صفري  واأكد 

وثالثمائة  األف  واأ�صيب  حتفهم  �صخ�س 

اآالف  قام  كما  االآن،  حتى  واأربعون  وثالثة 

من  اأكرث  دّمر  بينما  بالنزوح،  االأ�صخا�س 

املنازل  تعر�صت  كما  منزل،  مليون  ن�صف 

التحتية  والبنية  واملا�صية  واملحا�صيل 

الأ�صرار ج�صيمة جراء  باالت�صاالت  املتعلقة 

ما حدث، موؤكًدا كذلك اأنه بالنظر اإىل احلجم 

حاجة  هناك  فاإن  للكارثة  امل�صبوق  غري 

ما�ّصة اإىل املزيد من املوارد مل�صاعدة �صحايا 

الفي�صانات ب�صكل عاجل.

اأعلنت  قد  باك�صتان  حكومة  وكانت 

حالة الطوارئ، و�صتطلق نداء االأمم املتحدة 

اأغ�صط�س يف جنيف  العاجل يف املوافق 30 

واإ�صالم اأباد يف اآن واحد.

الع�صر  البلدان  بني  من  باك�صتان  وُتعد 

يطراأ  ما  ب�صبب  للكوارث  املعر�صة  االأوىل 

تعر�صت  وما  املناخ،  يف  تغري  من  عليها 

هو  االأخرية  االآونة  يف  الفي�صانات  من  له 

جت�صيد ومظهر من مظاهر هذه احلالة، فمن 

ال�صروري اأن ُيبدي املجتمع الدويل ت�صامنه 

مع باك�صتان واأن يعزز جهوده الوطنية يف 

مكافحة اآثار هذه الكوارث. كما ي�صري احلال 

دائًما عند وقوع الكوارث الطبيعية، فقد دعا 

ال�صفري الباك�صتانيني يف اخلارج اإىل املبادرة 

ظل  اإخوانهم يف  واإغاثة  امل�صاعدة  تقدمي  يف 

هذه االأوقات الع�صيبة.

ال�سفري الباك�ستاين

 من في�سانات باك�ستان

اخلتامية  اجلل�سة  اأقيمت 

للفائزين بانتخابات �سوت �سباب 

2030 الذي تنظمه وزارة �سوؤون 

مع  بالتعاون  والريا�سة  ال�سباب 

الأعلى  باملجل�س  ال�سباب  جلنة 

للمراأة، و�سندوق العمل »متكني«، 

الت�سريع  النواب، وهيئة  وجمل�س 

البحرين  القانوين، ومعهد  والراأي 

للتنمية ال�سيا�سية.

اخلتامية  اجلل�سة  وح�سرت 

باأعمال  القائم  اإ�سحاق  �سارة 

ال�سباب  �سوؤون  وزارة  وكيل 

اجلهات  عن  وممثلون  والريا�سة، 

بالإ�سافة  للم�سروع،  الداعمة 

بانتخابات  الفائزين  ال�سباب  اإىل 

اجلل�سة  ُتعد  اإذ  ال�سباب،  �سوت 

حماكاة لواقع عمل اأع�ساء املجل�س 

بعد  وذلك  والبلدي،  النيابي 

التدريبي  الربنامج  من  النتهاء 

اأ�سا�سيات  على  للتعرف  للفائزين 

وطريقة  ومعايريها  اجلل�سة  هذه 

ا  اإدارتها. كما مت خالل اجلل�سة اأي�سً

الرئي�س،  ونائبي  الرئي�س  تعيني 

بالإ�سافة اإىل اإعداد حماور وجدول 

قبل  من  باجلل�سة  خا�سني  اأعمال 

امل�ساركني.

املو�سوعات  كل  ومتحورت 

على  اإدراجها  مت  التي  والنقاط 

مقرتحات  حول  الأعمال  جدول 

 2030 �سباب  ملدينة  تطويرية 

واحتياجات  القادمة،  لل�سنوات 

م�سريتها  تواكب  التي  املدينة 

مناق�سة  مت  كما  التطويرية. 

الربامج  من  لعدد  مقرتحات 

الن�سخة  يف  لتنفيذها  اجلديدة 

من  عدد  وا�ستعرا�س  القادمة، 

طرحها  التي  والأفكار  املقرتحات 

فعاليات  يف  امل�ساركني  ال�سباب 

وبرامج املدينة.

قال  اجلل�سة،  انتهاء  ومع 

الفائز باملركز الأول؛ املر�سح عمار 

منحتنا  الفر�سة  »هذه  ال�سيخ: 

البنود  من  عدد  لطرح  م�ساحة 

الفريق  مع  مبناق�ستها  قمنا  التي 

زيادة  بينها  من  والتي  م�سبًقا، 

 2030 �سباب  مدينة  اإقامة  مدة 

التي  املدينة  م�ساحة  وتو�سعت 

عدد  بزيادة  املجال  اأمامنا  تفتح 

الفر�س  وزيادة  والربامج  املراكز 

وبالتايل  لل�سباب،  التدريبية 

امل�ساركني  من  اأكرب  عدد  ا�ستقبال 

من  الق�سوى  ال�ستفادة  لتحقيق 

املدينة وبراجمها«.

�سوت  يف  »مقرتحاتنا  وتابع 

�سباب 2030 ن�سعى اإىل حتقيقها 

مع القائمني على املدينة، وجميعها 

مبقرتحات  املدينة  لتطوير  ت�سب 

اأجل  من  يعملون  الذين  ال�سباب 

ال�سباب«.

�سارة  اأ�سارت  جانبها،  من   

اخلام�س  باملركز  الفائزة  ال�سايغ 

من  العديد  طرح  »مت  اأنه  اإىل 

املو�سوعات التي ت�سب يف تطوير 

والتي   2030 �سباب  مدينة 

خمرجات  على  اإيجابًيا  �ستنعك�س 

مناق�ستها  متت  وقد  املدينة 

الذين  املدينة  على  القائمني  مع 

تلك  لدرا�سة  كبرًيا  تعاوًنا  اأبدوا 

املقرتحات، ومن املوؤكد اأن عملنا مع 

القائمني على املدينة �سيو�سلنا اإىل 

لالرتقاء  التطويرية  تنفيذ خططنا 

باملدينة وق�س�س جناحاتها«. 
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وزيرة ال�سحة وال�سفري الهندي 

يبحثان تبادل اخلربات الطبية

بنت  جليلة  الدكتورة  ا�ستقبلت 

ال�سحة،  وزيرة  ح�سن  جواد  ال�سيد 

جمهورية  �سفري  �سريفا�ستافا  بيو�س 

�ُسبل  لبحث  البحرين،  مملكة  لدى  الهند 

بني  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  تعزيز 

البلدين ال�سديقني باملجال ال�سحي، وذلك 

الدكتور  ال�سحة  وزارة  وكيل  بح�سور 

وليد املانع.

الوزيرة  رّحبت  اللقاء،  بداية  ويف 

عالقات  بعمق  واأ�سادت  الهندي  بال�سفري 

مملكة  بني  جتمع  التي  املتميزة  ال�سداقة 

خمتلف  يف  الهند  وجمهورية  البحرين 

املجالت.

ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  مت  وقد 

ذات  املو�سوعات  اأبرز  ومناق�سة عدد من 

وبحث  اجلانبني،  بني  املتبادل  الهتمام 

�ُسبل ال�ستفادة من تبادل اخلربات الطبية 

والبحوث  واجلينوم  ال�سحي  بالقطاع 

وال�سناعات الدوائية، اإىل جانب ال�سياحة 

العالجية.

على  الهندي  ال�سفري  اأكد  جانبه،  من 

تربط  التي  الثنائية  العالقات  م�ستوى 

باجلهود  م�سيًدا  ال�سديقني،  البلدين  بني 

مملكة  تبذلها  التي  الكبرية  والإمكانات 

و�ُسبل  ال�سحي  القطاع  يف  البحرين 

تنميتها، معرًبا عن �سكر وتقدير بالده ملا 

تتلقاه اجلالية الهندية من رعاية من خالل 

واملبذولة  املقدمة  وامل�ساعي  املبادرات 

التي تعك�س وجت�ّسد مدى اهتمام حكومة 

ال�سحي  القطاع  بتقدم  البحرين  مملكة 

وحفظ �سالمة كافة اأفراد املجتمع.

رئي�ش جمل�ش اأمناء مركز امللك حمد للتعاي�ش: 

تقدير دويل جلهود البحرين لتعزيز التعاي�ش ال�سلمي

بن  خالد  ال�سيخ  الدكتور  اأكد 

جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  خليفة 

للتعاي�س  حمد  امللك  مركز  اأمناء 

مملكة  به  حتظى  ما  على  ال�سلمي 

البحرين من تقدير واعرتاف دويل 

بجهودها يف �سبيل تعزيز التعاي�س 

ي�سهم  مبا  ال�سعوب،  بني  ال�سلمي 

ون�سر  باملجتمعات  الرتقاء  يف 

م�سريا  العامل،  يف  ال�سالم  ثقافة 

مع  التفاقيات  من  عدد  توقيع  اإىل 

لتعزيز  دولية  وهيئات  منظمات 

باإعالن  يتعلق  فيما  التعاون  اأطر 

مملكة البحرين اخلا�س بالتعاي�س 

ال�سلمي.

خالد  ال�سيخ  الدكتور  وقال 

ت�سريح  يف  خليفة،  اآل  خليفة  بن 

البحرين  اأنباء  لوكالة  خا�س 

تخريج  حفل  هام�س  على  )بنا(، 

)امللك  برنامج  من  الثانية  الدفعة 

حمد لالإميان يف القيادة(: »ي�ستعد 

مركز امللك حمد للتعاي�س ال�سلمي 

معهد  مع  تعاون  اتفاقية  لتوقيع 

والبحث  للتدريب  املتحدة  الأمم 

UNITAR مل�سادقة اإعالن مملكة 
حمد  )امللك  وبرنامج  البحرين 

لالإميان يف القيادة(، وكذلك كر�سي 

امللك حمد للتعاي�س بني الأديان«.

)امللك  برنامج  بنجاح  ونوه 

الذي  القيادة(  يف  لالإميان  حمد 

للتعاي�س  حمد  امللك  مركز  ينظمه 

اأ�سداء  من  يحققه  وما  ال�سلمي، 

العامل،  دول  خمتلف  من  وا�سعة 

مبادئ  من  يحمله  ما  بف�سل 

واأهداف حتاكي القيم التي ين�سدها 

حمبي ال�سالم يف العامل.

�سنوات،  مدى  »على  واأ�ساف: 

للتعاي�س  حمد  امللك  مركز  عمل 

ا�سرتاتيجية  برامج  على  ال�سلمي 

تعنى بفئة الن�سء وال�سباب اإمياًنا 

والوعي  والتدريب  التعليم  باأن 

يبداأ من هذه الفئة، فاإذا اأردنا �سنع 

وم�سلحة  واعية  م�ستقبلية  اأجيال 

ال�سلمي  التعاي�س  بقيم  بالإميان 

والثقافة والعلم فالبد لنا من �سنع 

مواجهة  ي�ستطيع  قيادي  جيل 

التحديات املختلفة التي تهدد ن�سر 

ال�سالم يف العامل«. 

موؤ�س�س  اأو�سح  جانبه،  من 

حمد  )امللك  برنامج  ومدير 

كري�س  القيادة(  يف  لالإميان 

الأول  يعد  الربنامج  اإن  رافال 

مهارات  على  للتدريب  نوعه  من 

مع  الثقايف  والتبادل  احلوار 

وتطوير  ال�سخ�سيات  خمتلف 

اأن  موؤكدا  لديهم،  القيادة  مهارات 

امللك  مركز  ينظمه  الذي  الربنامج 

الربنامج  ال�سلمي  للتعاي�س  حمد 

اأك�سفورد  جامعتي  مع  بالتعاون 

ومكانته  اأهميته  اأثبت  وكامربيدج 

خمتلف  من  كبري  باإقبال  وحظي 

اأنحاء العامل.

العامل  »يحتاج  وقال: 

على  مبنية  حوار  لغة  اإىل  اليوم 

تعددت  مهما  والت�سامح  التفاهم 

ما  اإىل  ونحتاج  الختالفات، 

ما  اإىل  ل  ال�سعوب  بني  يوؤلف 

اأهمية  يفرق بينها، ومن هنا تنبع 

الدور الذي ي�سطلع به مركز امللك 

وروؤيته  ال�سلمي  للتعاي�س  حمد 

قادرة  اأجيال  ل�سنع  امل�ستقبلية 

على ن�سر ثقافة ال�سالم يف العامل«.

حمد  )امللك  برنامج  واأ�سهم 

انطالقه  منذ  القيادة(  يف  لالإميان 

وطالبة  طالبا   40 تخريج  يف 

الربنامج  ي�سعى  اإذ  دفعتني،  على 

اإىل خلق جيل خبري  اأهدافه  �سمن 

مببادئ  وملم  القيادة،  باأ�سا�سيات 

وقادر  الآخر  وتقبل  اخلري  حب 

على ريادة دفة الإ�سالح والتغيري 

خالل  من  م�ستقباًل،  الإيجابي 

اجلامعات  طلبة  على  الرتكيز 

الأندية  ومنت�سبي  اململكة  يف 

الريا�سية واملراكز ال�سبابية، بغية 

اأن ي�سبحوا �سفراء اململكة يف ن�سر 

ال�سلمي  والتعاي�س  الت�سامح  قيم 

اإقليمًيا وعاملًيا.

تن�سيق مثمر مع اجلمعيات الأهلية لتو�سيل املزيد من التربعات

الهالل الأحمر يتربع بـ50 األف دولر م�ساعدة لل�سودان

الهالل  جمعية  اأعلنت 

تقدميها  البحريني  الأحمر 

م�ساعدة  دولر  األف   50

لل�سعب  اإن�سانية  اإغاثية 

بعد  ال�سقيق،  ال�سوداين 

اأن اأدت الأمطار الغزيرة 

وارتفاع من�سوب الأنهار 

اأ�سفرت  في�سانات  اإىل 

وتدمري  الع�سرات  مقتل  عن 

مناطق  ال�سكنية يف  املنازل  اآلف 

متفرقة من البالد.

الهالل  جمعية  اإدارة  جمل�س  وبادر 

التربع  هذا  اإقرار  اإىل  البحريني  الأحمر 

البحرين  اإ�سهامات  اإطار  يف  ياأتي  الذي 

يعي�س  الذي  ال�سوداين  لل�سعب  الإغاثية 

معه  الوقوف  تتطلب  �سعبة  اأو�ساعا 

وم�ساعدته على اجتيازها.

الأحمر  الهالل  جمعية  تن�سق  كما 

البحريني مع عدد من اجلمعيات الأهلية 

اأجل  من  البحرين  مملكة  يف  اخلريية 

لل�سعب  التربعات  من  املزيد  تو�سيل 

الو�سع  من  انطالقا  ال�سقيق،  ال�سوداين 

وعالقاتها  للجمعية  الدويل  القانوين 

الإغاثة  ومنظمات  موؤ�س�سات  مع  الوثيقة 

الدولية.

الهالل  جلمعية  العام  الأمني  وقال 

الأحمر البحريني الأ�ستاذ مبارك احلادي 

لتخاذ  �سارعت  اجلمعية  اإن 

الإدارية  الإجراءات  جميع 

هذا  لتحويل  الالزمة 

كتابا  واأر�سلت  التربع، 

اإىل  اخل�سو�س  بهذا 

الحتاد الدويل لل�سليب 

الأحمر،  الأحمر والهالل 

تتابع  اأن اجلمعية  موؤكدا 

هناك  كثب  عن  الو�سع 

النداءات  تلبية  على  وحتر�س 

لل�سليب  الدويل  الحتاد  من  ال�سادرة 

الدولية  واللجنة  الأحمر  والهالل  الأحمر 

لل�سليب الأحمر.

ترحيب  عن  احلادي  الأ�ستاذ  واأعرب 

باأي  البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية 

اجلمعيات  تقدمها  اإ�سافية  تربعات 

اخلريية وال�سركات والأفراد اإىل املنكوبني 

جمعية  عرب  ال�سودانيني  الأ�سقاء  من 

الهالل الأحمر البحريني.

ال�سعب  م�ساعدة  اأن  واعترب 

يف  البحرين  �سيا�سة  جت�ّسد  ال�سوداين 

اآثار  من  وللتخفيف  املحتاجني  اإغاثة 

اآلف  بع�سرات  حلت  التي  الكارثة  هذه 

ال�سودانيني ممن تهدمت منازلهم و�سردوا 

اأ�سبقية  اإطار  ويف  الفي�سانات،  ب�سبب 

اإغاثة املنكوبني حول  مملكة البحرين يف 

العامل �سمن الإمكانات املتاحة.

تنظمه وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة

برنامج �سوت ال�سباب يناق�ش مقرتحات تطوير مدينة ال�سباب

ا�ستهدف الإعالميني وال�سحافيني باملوؤ�س�سات الإعالمية الوطنية 

»التنمية ال�سيا�سية« يختتم فعاليات »مهارات الإعالم النتخابي« 
الإعالم  مهارات  برنامج  مبخرجات  م�ساركون  اأ�ساد 

ال�سيا�سية  للتنمية  البحرين  معهد  نظمه  الذي  النتخابي 

لالإعالميني وال�سحافيني، والذي �سي�سهم يف تعزيز امل�سرية 

تغطيات  عرب  البحرين  مملكة  تعي�سها  التي  الدميقراطية 

اإعالمية للعملية النتخابية بكل مهنية و�سفافية، اإذ ياأتي 

الربنامج  من  املتخ�س�سة  املرحلة  �سمن  الربنامج  هذا 

تناول  »درب2«،  والبلدية  النيابية  لالنتخابات  الوطني 

�سرح  النتخابية عرب  للتغطية  القانونية  القواعد  خاللها 

واأهم  النتخابية،  للعملية  املنظمة  والت�سريعات  القوانني 

القواعد القانونية اخلا�سة بال�سياغة اخلربية، اإىل جانب 

اأهم القواعد املهنية يف التغطيات النتخابية.

من جانبه، اأكد ال�سحايف بجريدة »الأيام« �سيد اأحمد 

اأن الربنامج تطرق للكثري من املعلومات املفيدة  الوداعي 

باجلوانب  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  لل�سحايف،  واملهمة 

والقانونية. الد�ستورية 

تعزيز  يف  اأ�سهم  الربنامج  اأن  الوداعي  واأو�سح 

�سحافيني  من  احل�سور  جلميع  واملعلومات  اخلربات 

الرفيع للمحا�سرين وما  واإعالميني، موؤكدا على امل�ستوى 

مهني  ب�سكل  وخربات  معلومات  من  للم�ساركني  قدموه 

واحرتايف.

رفع امل�ستوى املهني الإعالمي

مرمي  الوطن  بجريدة  ال�سحافية  اأ�سادت  جانبها،  من 

توعية  يف  اأهداف  من  حققه  وما  بالربنامج  بوجريي 

ال�ساأن  مع  التعامل  مبتطلبات  وال�سحافيني  الإعالميني 

زيادة  يف  الربنامج  »اأ�سهم  بوجريي:  وقالت  النتخابي، 

حلق  ال�سامنة  القانونية  باملتطلبات  واإدراكي  وعيي 

الإعالمي وال�سحايف خالل التغطية النتخابية، اإىل جانب 

كافة  املتوافقة مع  التغطية  املجتمعي يف  باحلق  التوعية 

القانونية والت�سريعية«. القواعد 

واأثنت بوجريي على مثل هذه الربامج النوعية التي 

ت�سهم يف رفع امل�ستوى املهني الإعالمي وزيادة التوعية، 

الوعي  م�ستوى  تطور  يف  املبا�سر  تاأثريها  جانب  اإىل 

املهني  التناول  تطوير  يف  ي�سب  مبا  القانوين،  والإدراك 

واملو�سوعي ملختلف املواد الإعالمية وال�سحافية.

جوانب قانونية مهمة لكل �سحايف

وليد  اخلليج  اأخبار  بجريدة  ال�سحايف  نوه  بدوره 

برامج  يقدم  املعهد  اأن  موؤكدا  التدريبي،  بالربنامج  دياب 

وور�س عمل مفيدة ومهمة ملختلف مكونات املجتمع، داعيا 

والدورات  الربامج  هذه  من  ال�ستفادة  ل�سرورة  اجلميع 

التدريبية.

واأ�سار دياب اإىل اأن برنامج الإعالم النتخابي ت�سمن 

التي  القانونية،  اجلوانب  خ�سو�سا  مهمة،  جوانب  عدة 

من  وبالتايل  الإعالمي،  اأو  ال�سحايف  عنها  يغفل  ما  دائما 

ت�سمن  التي  القانونية  الأمور  اإىل  التعرف  ال�سروري 

يف  قانونية  اأخطاء  من  توعيته  واأي�سا  حقوقه  لالإعالمي 

عمله قد تعر�سه للم�ساءلة.

التغطية املو�سوعية لالنتخابات تاأمني 

اأنباء  وكالة  من  عالم  �سماح  الإعالمية  واأو�سحت 

البحرين اأهمية دور ال�سحافة والإعالم يف تعزيز امل�سرية 

الدميقراطية يف مملكة البحرين، ومبا يتوافق مع امل�سروع 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامل  التنموي 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

تدريبية  برامج  بطرح  دائما  يتميز  املعهد  اإن  وقالت 

املحاور  من  يت�سمنه  مبا  الربنامج  هذا  وياأتي  نوعية، 

حتقيق  يف  الوطنية  ال�سحافة  اأهمية  ليوؤكد  اخلم�س 

حلدث  املو�سوعية  التغطية  وتاأمني  ال�سيا�سية  التنمية 

مهم ومرحلة مف�سلية يف تاريخ اململكة. 

وبينت اهتمام الربنامج باملعلومات واملهارات الالزمة 

مع  املقبلة،  لالنتخابات  احرتافية  اإعالمية  تغطية  لتنفيذ 

التاأكيد على التزام ال�سحافيني من خمتلف و�سائل الإعالم 

عرب  النتخابية  للتغطية  القانونية  بالقواعد  الوطنية 

النتخابية  للعملية  املنظمة  والت�سريعات  القوانني  �سرح 

اخلربية،  بال�سياغة  اخلا�سة  القانونية  القواعد  واأهم 

التغطيات  يف  املهنية  القواعد  اأهم  تو�سيح  جانب  اإىل 

النتخابية.

املقبلة  الفرتة  ي�ستعد خالل  املعهد  اأن  بالذكر  اجلدير 

والتي  »درب2«  برنامج  من  الرابعة  املرحلة  لإطالق 

الناخبني. ت�ستهدف 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12196/pdf/INAF_20220829001850331.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/976075/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/976091/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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 إقامة دورة »أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية« أكتوبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
المهن  لتنظي��م  الوطني��ة  للهيئ��ة 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را« مريم 
الجالهمة، تنظم أديوكيش��ن بالس 
للك��وادر  الحجام��ة  دورة أساس��يات 
الطبية بالتعاون مع مركز الش��ارقة 
العالمي للطب الشمولي وذلك خالل 
الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر 2022 

القادم.
وبهذه المناس��بة، أك��دت الجالهمة 
أن ال��دورة تتواف��ق م��ع توجه��ات 
الهيئ��ة في مواصل��ة ازدهار الجانب 
الطب��ي في المملك��ة بكامل فروعه 
ف��ي ظ��ل ال��دور الرئي��س للحجامة 
واإلقب��ال الواس��ع م��ن المواطني��ن 
والمقيمي��ن عل��ى عمله��ا، مش��يرة 

إلى أن ال��دورة ستس��اهم في زيادة 
المعرف��ة العلمية والعملية للكوادر 

الطبي��ة في البحرين وس��تكون ذات 
أهمية كبيرة.

وأوضحت أن دورة أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية لها أهداف عديدة من 
شأنها ارتقاء الكوادر الطبية في هذا 
التخص��ص الهام والذي س��ينعكس 
على المواطني��ن والمقيمين، مبينة 
إلى أن جهود الشركة المنظمة محل 
تقدي��ر واعت��زاز وأن الهيئة حريصة 
عل��ى مواصلة م��د الجس��ور لتنظيم 
مختل��ف ال��دورات التدريبية الطبية، 

متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.
كش��فت مستش��ارة  جانبه��ا،  م��ن 
المه��ن الطبية المس��اندة بالهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
اللجنة االستشارية  الصحية ورئيسة 

للط��ب البدي��ل والتكميل��ي نعمت 
الس��بيعي أن المش��اركين م��ن فئة 
األطباء، التمريض والعالج الطبيعي 
في ال��دورة س��يحصلون على رخصة 
معتم��دة من »نه��را« بع��د اجتياز 
ال��دورة بنجاح ف��ي الجانبين النظري 

والعملي.
س��يحاضر  ال��دورة  أن  وأوضح��ت 
فيه��ا المدير العام لمركز الش��ارقة 
العالم��ي للط��ب الش��مولي هيمن 
النحال ال��ذي يتمتع بكف��اءة علمية 
وعملية واس��عة في مج��ال الحجامة 
الطبية، وس��تهدف الدورة إلى اتباع 
ط��رق الوقاية الصحي��ة في الحجامة 
إضاف��ة إلى عدة جوانب أخرى تخص 

الحجامة.

مريم الجالهمة

العوهلي: تعزيز دعائم التعاون الصحي 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها

أكد رئي��س جامعة الخليج العرب��ي خالد العوهلي 
حرص جامع��ة الخليج العربي عل��ى تعزيز دعائم 
التعاون الصحي الخليجي في الوقاية من األمراض 
ومكافحتها، مش��يدًا باإلنج��ازات المتمي��زة التي 
تزخ��ر بها المس��يرة الصحي��ة الخليجي��ة، بفضل 
الرؤى الحكيمة ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددًا على 
مواصلة مساعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، 
التنسيق والتعاون المستمرين في المجال الصحي 
والتعلي��م الطب��ي م��ن خ��الل الخط��ط والبرامج 
الخليجية المش��تركة، لتوفير رعاية صحية شاملة 
ومتكامل��ة لكافة مواطن��ي دول المجلس وتعليم 

نوعي متقدم لجميع أبناء الخليج.
وق��ال خ��الل لقائ��ه الرئي��س التنفي��ذي للمركز 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها باس��ي 
بانتين��ن والوف��د المراف��ق له: »تح��رص جامعة 
الخلي��ج العربي على دعم مس��اندة اس��تراتيجيات 
التكام��ل بي��ن القطاع��ات الصحي��ة الخليجية في 
مجال التعليم والتدريب المستمر والبحث العلمي 
وتبادل الخب��رات، بما يحقق التطلع��ات الخليجية 
المنش��ودة، والت��ي م��ن أهمه��ا تخري��ج الكوادر 
الطبية المؤهلة وإعداد البحوث والدراسات الطبية 

المش��تركة إليجاد حلول وعالجات فاعلة لألمراض 
الس��ائدة ف��ي دول المنطق��ة بما يع��زز المكانة 
اإلقليمي��ة والعالمية لألنظم��ة الصحية الخليجية 

ويرسخ كفاءتها.
من جانبه، أشاد بانتينن والوفد المرافق بالجهود 
الت��ي تبذلها جامعة الخليج العرب��ي لتعزيز أوجه 
التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة في العديد من المج��االت، مقدرًا 
س��عيها الدائ��م لتوجيه كافة الُس��بل والوس��ائل 
المتاحة لتحقيق التكامل الخليجي وتبادل الخبرات 
وال��رؤى الداعم��ة للمس��يرة الخليجي��ة، وتغذي��ة 

التج��ارب المش��تركة والمس��اهمة ف��ي صياغ��ة 
الخط��ط وال��رؤى التطويرية في المج��ال الصحي 

ومجال التعليم العالي وخدمة المجتمع.
وتناول االجتماع أيض��ًا التعريف بالمركز الخليجي 
للوقاية من األمراض ومكافحتها وبرامج اللقاحات 
ومس��تويات  التحصي��ن  برنام��ج  ف��ي  المدرج��ة 
التغطية، وبرامج وسياس��ات الصح��ة العامة ذات 
األولوية على المس��توى الخليجي وكذلك تحس��ين 
األدوات المس��تجدة ف��ي الرعاي��ة األولي��ة لتعزيز 
الصحة العامة والبيانات المتوفرة ورصد األمراض 

غير المعدية.

جليلة السيد تبحث التعاون 
الصحي مع السفير الكوري

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، س��فير جمهورية كوريا 
لدى مملك��ة البحرين هاي كوان تش��ونغ، وذلك لبحث س��بل 
تعزيز التعاون والتنس��يق المش��ترك في المجال الصحي، وال 
س��يما في المجاالت التكنولوجية والتحول الرقمي، والتدريب 
والبحوث وتبادل الخبرات، بما يلبي المصالح المش��تركة بين 

البلدين.
وخالل اللقاء، رّحبت الوزيرة بالسفير الكوري، مشيدة بالجهود 
التي يبذلها لتوطيد عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، 
وم��ا حققته أواصر التعاون في المجال الصحي، وخصوًصا في 
تطبي��ق نظام الضم��ان الصحي مع المجل��س األعلى للصحة، 

والزيارات المتبادلة بين الجانين على مختلف المستويات.

وزيرة الصحة تبحث تبادل 
الخبرات الطبية مع الهند 

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، الس��فير الهندي لدى 
مملك��ة البحري��ن بي��وش سريفاس��تافا، لبحث س��بل تعزيز 

التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بالمجال الصحي.
وفي بداي��ة اللقاء، رحبت الوزيرة بالس��فير الهندي وأش��ادت 
بعمق عالق��ات الصداق��ة المتميزة التي تجم��ع بين مملكة 

البحرين وجمهورية الهند في مختلف المجاالت.
وتم خالل اللقاء استعراض ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات 
ذات االهتمام المتبادل بين الجانبين وبحث س��بل االستفادة 
من تبادل الخبرات الطبية بالقطاع الصحي والجينوم والبحوث 

والصناعات الدوائية، إلى جانب السياحة العالجية.
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التنفي��ذي  الرئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
المهن  لتنظي��م  الوطني��ة  للهيئ��ة 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را« مريم 
الجالهمة، تنظم أديوكيش��ن بالس 
للك��وادر  الحجام��ة  دورة أساس��يات 
الطبية بالتعاون مع مركز الش��ارقة 
العالمي للطب الشمولي وذلك خالل 
الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر 2022 

القادم.
وبهذه المناس��بة، أك��دت الجالهمة 
أن ال��دورة تتواف��ق م��ع توجه��ات 
الهيئ��ة في مواصل��ة ازدهار الجانب 
الطب��ي في المملك��ة بكامل فروعه 
ف��ي ظ��ل ال��دور الرئي��س للحجامة 
واإلقب��ال الواس��ع م��ن المواطني��ن 
والمقيمي��ن عل��ى عمله��ا، مش��يرة 

إلى أن ال��دورة ستس��اهم في زيادة 
المعرف��ة العلمية والعملية للكوادر 

الطبي��ة في البحرين وس��تكون ذات 
أهمية كبيرة.

وأوضحت أن دورة أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية لها أهداف عديدة من 
شأنها ارتقاء الكوادر الطبية في هذا 
التخص��ص الهام والذي س��ينعكس 
على المواطني��ن والمقيمين، مبينة 
إلى أن جهود الشركة المنظمة محل 
تقدي��ر واعت��زاز وأن الهيئة حريصة 
عل��ى مواصلة م��د الجس��ور لتنظيم 
مختل��ف ال��دورات التدريبية الطبية، 

متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.
كش��فت مستش��ارة  جانبه��ا،  م��ن 
المه��ن الطبية المس��اندة بالهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
اللجنة االستشارية  الصحية ورئيسة 

للط��ب البدي��ل والتكميل��ي نعمت 
الس��بيعي أن المش��اركين م��ن فئة 
األطباء، التمريض والعالج الطبيعي 
في ال��دورة س��يحصلون على رخصة 
معتم��دة من »نه��را« بع��د اجتياز 
ال��دورة بنجاح ف��ي الجانبين النظري 

والعملي.
س��يحاضر  ال��دورة  أن  وأوضح��ت 
فيه��ا المدير العام لمركز الش��ارقة 
العالم��ي للط��ب الش��مولي هيمن 
النحال ال��ذي يتمتع بكف��اءة علمية 
وعملية واس��عة في مج��ال الحجامة 
الطبية، وس��تهدف الدورة إلى اتباع 
ط��رق الوقاية الصحي��ة في الحجامة 
إضاف��ة إلى عدة جوانب أخرى تخص 

الحجامة.

مريم الجالهمة

العوهلي: تعزيز دعائم التعاون الصحي 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها

أكد رئي��س جامعة الخليج العرب��ي خالد العوهلي 
حرص جامع��ة الخليج العربي عل��ى تعزيز دعائم 
التعاون الصحي الخليجي في الوقاية من األمراض 
ومكافحتها، مش��يدًا باإلنج��ازات المتمي��زة التي 
تزخ��ر بها المس��يرة الصحي��ة الخليجي��ة، بفضل 
الرؤى الحكيمة ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددًا على 
مواصلة مساعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، 
التنسيق والتعاون المستمرين في المجال الصحي 
والتعلي��م الطب��ي م��ن خ��الل الخط��ط والبرامج 
الخليجية المش��تركة، لتوفير رعاية صحية شاملة 
ومتكامل��ة لكافة مواطن��ي دول المجلس وتعليم 

نوعي متقدم لجميع أبناء الخليج.
وق��ال خ��الل لقائ��ه الرئي��س التنفي��ذي للمركز 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها باس��ي 
بانتين��ن والوف��د المراف��ق له: »تح��رص جامعة 
الخلي��ج العربي على دعم مس��اندة اس��تراتيجيات 
التكام��ل بي��ن القطاع��ات الصحي��ة الخليجية في 
مجال التعليم والتدريب المستمر والبحث العلمي 
وتبادل الخب��رات، بما يحقق التطلع��ات الخليجية 
المنش��ودة، والت��ي م��ن أهمه��ا تخري��ج الكوادر 
الطبية المؤهلة وإعداد البحوث والدراسات الطبية 

المش��تركة إليجاد حلول وعالجات فاعلة لألمراض 
الس��ائدة ف��ي دول المنطق��ة بما يع��زز المكانة 
اإلقليمي��ة والعالمية لألنظم��ة الصحية الخليجية 

ويرسخ كفاءتها.
من جانبه، أشاد بانتينن والوفد المرافق بالجهود 
الت��ي تبذلها جامعة الخليج العرب��ي لتعزيز أوجه 
التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة في العديد من المج��االت، مقدرًا 
س��عيها الدائ��م لتوجيه كافة الُس��بل والوس��ائل 
المتاحة لتحقيق التكامل الخليجي وتبادل الخبرات 
وال��رؤى الداعم��ة للمس��يرة الخليجي��ة، وتغذي��ة 

التج��ارب المش��تركة والمس��اهمة ف��ي صياغ��ة 
الخط��ط وال��رؤى التطويرية في المج��ال الصحي 

ومجال التعليم العالي وخدمة المجتمع.
وتناول االجتماع أيض��ًا التعريف بالمركز الخليجي 
للوقاية من األمراض ومكافحتها وبرامج اللقاحات 
ومس��تويات  التحصي��ن  برنام��ج  ف��ي  المدرج��ة 
التغطية، وبرامج وسياس��ات الصح��ة العامة ذات 
األولوية على المس��توى الخليجي وكذلك تحس��ين 
األدوات المس��تجدة ف��ي الرعاي��ة األولي��ة لتعزيز 
الصحة العامة والبيانات المتوفرة ورصد األمراض 

غير المعدية.

جليلة السيد تبحث التعاون 
الصحي مع السفير الكوري

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، س��فير جمهورية كوريا 
لدى مملك��ة البحرين هاي كوان تش��ونغ، وذلك لبحث س��بل 
تعزيز التعاون والتنس��يق المش��ترك في المجال الصحي، وال 
س��يما في المجاالت التكنولوجية والتحول الرقمي، والتدريب 
والبحوث وتبادل الخبرات، بما يلبي المصالح المش��تركة بين 

البلدين.
وخالل اللقاء، رّحبت الوزيرة بالسفير الكوري، مشيدة بالجهود 
التي يبذلها لتوطيد عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، 
وم��ا حققته أواصر التعاون في المجال الصحي، وخصوًصا في 
تطبي��ق نظام الضم��ان الصحي مع المجل��س األعلى للصحة، 

والزيارات المتبادلة بين الجانين على مختلف المستويات.

وزيرة الصحة تبحث تبادل 
الخبرات الطبية مع الهند 

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، الس��فير الهندي لدى 
مملك��ة البحري��ن بي��وش سريفاس��تافا، لبحث س��بل تعزيز 

التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بالمجال الصحي.
وفي بداي��ة اللقاء، رحبت الوزيرة بالس��فير الهندي وأش��ادت 
بعمق عالق��ات الصداق��ة المتميزة التي تجم��ع بين مملكة 

البحرين وجمهورية الهند في مختلف المجاالت.
وتم خالل اللقاء استعراض ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات 
ذات االهتمام المتبادل بين الجانبين وبحث س��بل االستفادة 
من تبادل الخبرات الطبية بالقطاع الصحي والجينوم والبحوث 

والصناعات الدوائية، إلى جانب السياحة العالجية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/29/watan-20220829.pdf?1661748616
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/1023198
https://alwatannews.net/article/1023199
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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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 إقامة دورة »أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية« أكتوبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
المهن  لتنظي��م  الوطني��ة  للهيئ��ة 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را« مريم 
الجالهمة، تنظم أديوكيش��ن بالس 
للك��وادر  الحجام��ة  دورة أساس��يات 
الطبية بالتعاون مع مركز الش��ارقة 
العالمي للطب الشمولي وذلك خالل 
الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر 2022 

القادم.
وبهذه المناس��بة، أك��دت الجالهمة 
أن ال��دورة تتواف��ق م��ع توجه��ات 
الهيئ��ة في مواصل��ة ازدهار الجانب 
الطب��ي في المملك��ة بكامل فروعه 
ف��ي ظ��ل ال��دور الرئي��س للحجامة 
واإلقب��ال الواس��ع م��ن المواطني��ن 
والمقيمي��ن عل��ى عمله��ا، مش��يرة 

إلى أن ال��دورة ستس��اهم في زيادة 
المعرف��ة العلمية والعملية للكوادر 

الطبي��ة في البحرين وس��تكون ذات 
أهمية كبيرة.

وأوضحت أن دورة أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية لها أهداف عديدة من 
شأنها ارتقاء الكوادر الطبية في هذا 
التخص��ص الهام والذي س��ينعكس 
على المواطني��ن والمقيمين، مبينة 
إلى أن جهود الشركة المنظمة محل 
تقدي��ر واعت��زاز وأن الهيئة حريصة 
عل��ى مواصلة م��د الجس��ور لتنظيم 
مختل��ف ال��دورات التدريبية الطبية، 

متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.
كش��فت مستش��ارة  جانبه��ا،  م��ن 
المه��ن الطبية المس��اندة بالهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
اللجنة االستشارية  الصحية ورئيسة 

للط��ب البدي��ل والتكميل��ي نعمت 
الس��بيعي أن المش��اركين م��ن فئة 
األطباء، التمريض والعالج الطبيعي 
في ال��دورة س��يحصلون على رخصة 
معتم��دة من »نه��را« بع��د اجتياز 
ال��دورة بنجاح ف��ي الجانبين النظري 

والعملي.
س��يحاضر  ال��دورة  أن  وأوضح��ت 
فيه��ا المدير العام لمركز الش��ارقة 
العالم��ي للط��ب الش��مولي هيمن 
النحال ال��ذي يتمتع بكف��اءة علمية 
وعملية واس��عة في مج��ال الحجامة 
الطبية، وس��تهدف الدورة إلى اتباع 
ط��رق الوقاية الصحي��ة في الحجامة 
إضاف��ة إلى عدة جوانب أخرى تخص 

الحجامة.

مريم الجالهمة

العوهلي: تعزيز دعائم التعاون الصحي 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها

أكد رئي��س جامعة الخليج العرب��ي خالد العوهلي 
حرص جامع��ة الخليج العربي عل��ى تعزيز دعائم 
التعاون الصحي الخليجي في الوقاية من األمراض 
ومكافحتها، مش��يدًا باإلنج��ازات المتمي��زة التي 
تزخ��ر بها المس��يرة الصحي��ة الخليجي��ة، بفضل 
الرؤى الحكيمة ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددًا على 
مواصلة مساعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، 
التنسيق والتعاون المستمرين في المجال الصحي 
والتعلي��م الطب��ي م��ن خ��الل الخط��ط والبرامج 
الخليجية المش��تركة، لتوفير رعاية صحية شاملة 
ومتكامل��ة لكافة مواطن��ي دول المجلس وتعليم 

نوعي متقدم لجميع أبناء الخليج.
وق��ال خ��الل لقائ��ه الرئي��س التنفي��ذي للمركز 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها باس��ي 
بانتين��ن والوف��د المراف��ق له: »تح��رص جامعة 
الخلي��ج العربي على دعم مس��اندة اس��تراتيجيات 
التكام��ل بي��ن القطاع��ات الصحي��ة الخليجية في 
مجال التعليم والتدريب المستمر والبحث العلمي 
وتبادل الخب��رات، بما يحقق التطلع��ات الخليجية 
المنش��ودة، والت��ي م��ن أهمه��ا تخري��ج الكوادر 
الطبية المؤهلة وإعداد البحوث والدراسات الطبية 

المش��تركة إليجاد حلول وعالجات فاعلة لألمراض 
الس��ائدة ف��ي دول المنطق��ة بما يع��زز المكانة 
اإلقليمي��ة والعالمية لألنظم��ة الصحية الخليجية 

ويرسخ كفاءتها.
من جانبه، أشاد بانتينن والوفد المرافق بالجهود 
الت��ي تبذلها جامعة الخليج العرب��ي لتعزيز أوجه 
التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة في العديد من المج��االت، مقدرًا 
س��عيها الدائ��م لتوجيه كافة الُس��بل والوس��ائل 
المتاحة لتحقيق التكامل الخليجي وتبادل الخبرات 
وال��رؤى الداعم��ة للمس��يرة الخليجي��ة، وتغذي��ة 

التج��ارب المش��تركة والمس��اهمة ف��ي صياغ��ة 
الخط��ط وال��رؤى التطويرية في المج��ال الصحي 

ومجال التعليم العالي وخدمة المجتمع.
وتناول االجتماع أيض��ًا التعريف بالمركز الخليجي 
للوقاية من األمراض ومكافحتها وبرامج اللقاحات 
ومس��تويات  التحصي��ن  برنام��ج  ف��ي  المدرج��ة 
التغطية، وبرامج وسياس��ات الصح��ة العامة ذات 
األولوية على المس��توى الخليجي وكذلك تحس��ين 
األدوات المس��تجدة ف��ي الرعاي��ة األولي��ة لتعزيز 
الصحة العامة والبيانات المتوفرة ورصد األمراض 

غير المعدية.

جليلة السيد تبحث التعاون 
الصحي مع السفير الكوري

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، س��فير جمهورية كوريا 
لدى مملك��ة البحرين هاي كوان تش��ونغ، وذلك لبحث س��بل 
تعزيز التعاون والتنس��يق المش��ترك في المجال الصحي، وال 
س��يما في المجاالت التكنولوجية والتحول الرقمي، والتدريب 
والبحوث وتبادل الخبرات، بما يلبي المصالح المش��تركة بين 

البلدين.
وخالل اللقاء، رّحبت الوزيرة بالسفير الكوري، مشيدة بالجهود 
التي يبذلها لتوطيد عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، 
وم��ا حققته أواصر التعاون في المجال الصحي، وخصوًصا في 
تطبي��ق نظام الضم��ان الصحي مع المجل��س األعلى للصحة، 

والزيارات المتبادلة بين الجانين على مختلف المستويات.

وزيرة الصحة تبحث تبادل 
الخبرات الطبية مع الهند 

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، الس��فير الهندي لدى 
مملك��ة البحري��ن بي��وش سريفاس��تافا، لبحث س��بل تعزيز 

التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بالمجال الصحي.
وفي بداي��ة اللقاء، رحبت الوزيرة بالس��فير الهندي وأش��ادت 
بعمق عالق��ات الصداق��ة المتميزة التي تجم��ع بين مملكة 

البحرين وجمهورية الهند في مختلف المجاالت.
وتم خالل اللقاء استعراض ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات 
ذات االهتمام المتبادل بين الجانبين وبحث س��بل االستفادة 
من تبادل الخبرات الطبية بالقطاع الصحي والجينوم والبحوث 

والصناعات الدوائية، إلى جانب السياحة العالجية.
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 إقامة دورة »أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية« أكتوبر المقبل

التنفي��ذي  الرئي��س  رعاي��ة  تح��ت 
المهن  لتنظي��م  الوطني��ة  للهيئ��ة 
والخدم��ات الصحي��ة »نه��را« مريم 
الجالهمة، تنظم أديوكيش��ن بالس 
للك��وادر  الحجام��ة  دورة أساس��يات 
الطبية بالتعاون مع مركز الش��ارقة 
العالمي للطب الشمولي وذلك خالل 
الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر 2022 

القادم.
وبهذه المناس��بة، أك��دت الجالهمة 
أن ال��دورة تتواف��ق م��ع توجه��ات 
الهيئ��ة في مواصل��ة ازدهار الجانب 
الطب��ي في المملك��ة بكامل فروعه 
ف��ي ظ��ل ال��دور الرئي��س للحجامة 
واإلقب��ال الواس��ع م��ن المواطني��ن 
والمقيمي��ن عل��ى عمله��ا، مش��يرة 

إلى أن ال��دورة ستس��اهم في زيادة 
المعرف��ة العلمية والعملية للكوادر 

الطبي��ة في البحرين وس��تكون ذات 
أهمية كبيرة.

وأوضحت أن دورة أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية لها أهداف عديدة من 
شأنها ارتقاء الكوادر الطبية في هذا 
التخص��ص الهام والذي س��ينعكس 
على المواطني��ن والمقيمين، مبينة 
إلى أن جهود الشركة المنظمة محل 
تقدي��ر واعت��زاز وأن الهيئة حريصة 
عل��ى مواصلة م��د الجس��ور لتنظيم 
مختل��ف ال��دورات التدريبية الطبية، 

متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.
كش��فت مستش��ارة  جانبه��ا،  م��ن 
المه��ن الطبية المس��اندة بالهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات 
اللجنة االستشارية  الصحية ورئيسة 

للط��ب البدي��ل والتكميل��ي نعمت 
الس��بيعي أن المش��اركين م��ن فئة 
األطباء، التمريض والعالج الطبيعي 
في ال��دورة س��يحصلون على رخصة 
معتم��دة من »نه��را« بع��د اجتياز 
ال��دورة بنجاح ف��ي الجانبين النظري 

والعملي.
س��يحاضر  ال��دورة  أن  وأوضح��ت 
فيه��ا المدير العام لمركز الش��ارقة 
العالم��ي للط��ب الش��مولي هيمن 
النحال ال��ذي يتمتع بكف��اءة علمية 
وعملية واس��عة في مج��ال الحجامة 
الطبية، وس��تهدف الدورة إلى اتباع 
ط��رق الوقاية الصحي��ة في الحجامة 
إضاف��ة إلى عدة جوانب أخرى تخص 

الحجامة.

مريم الجالهمة

العوهلي: تعزيز دعائم التعاون الصحي 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها

أكد رئي��س جامعة الخليج العرب��ي خالد العوهلي 
حرص جامع��ة الخليج العربي عل��ى تعزيز دعائم 
التعاون الصحي الخليجي في الوقاية من األمراض 
ومكافحتها، مش��يدًا باإلنج��ازات المتمي��زة التي 
تزخ��ر بها المس��يرة الصحي��ة الخليجي��ة، بفضل 
الرؤى الحكيمة ألصحاب الجاللة والسمو قادة دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشددًا على 
مواصلة مساعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، 
التنسيق والتعاون المستمرين في المجال الصحي 
والتعلي��م الطب��ي م��ن خ��الل الخط��ط والبرامج 
الخليجية المش��تركة، لتوفير رعاية صحية شاملة 
ومتكامل��ة لكافة مواطن��ي دول المجلس وتعليم 

نوعي متقدم لجميع أبناء الخليج.
وق��ال خ��الل لقائ��ه الرئي��س التنفي��ذي للمركز 
الخليجي للوقاية من األمراض ومكافحتها باس��ي 
بانتين��ن والوف��د المراف��ق له: »تح��رص جامعة 
الخلي��ج العربي على دعم مس��اندة اس��تراتيجيات 
التكام��ل بي��ن القطاع��ات الصحي��ة الخليجية في 
مجال التعليم والتدريب المستمر والبحث العلمي 
وتبادل الخب��رات، بما يحقق التطلع��ات الخليجية 
المنش��ودة، والت��ي م��ن أهمه��ا تخري��ج الكوادر 
الطبية المؤهلة وإعداد البحوث والدراسات الطبية 

المش��تركة إليجاد حلول وعالجات فاعلة لألمراض 
الس��ائدة ف��ي دول المنطق��ة بما يع��زز المكانة 
اإلقليمي��ة والعالمية لألنظم��ة الصحية الخليجية 

ويرسخ كفاءتها.
من جانبه، أشاد بانتينن والوفد المرافق بالجهود 
الت��ي تبذلها جامعة الخليج العرب��ي لتعزيز أوجه 
التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة في العديد من المج��االت، مقدرًا 
س��عيها الدائ��م لتوجيه كافة الُس��بل والوس��ائل 
المتاحة لتحقيق التكامل الخليجي وتبادل الخبرات 
وال��رؤى الداعم��ة للمس��يرة الخليجي��ة، وتغذي��ة 

التج��ارب المش��تركة والمس��اهمة ف��ي صياغ��ة 
الخط��ط وال��رؤى التطويرية في المج��ال الصحي 

ومجال التعليم العالي وخدمة المجتمع.
وتناول االجتماع أيض��ًا التعريف بالمركز الخليجي 
للوقاية من األمراض ومكافحتها وبرامج اللقاحات 
ومس��تويات  التحصي��ن  برنام��ج  ف��ي  المدرج��ة 
التغطية، وبرامج وسياس��ات الصح��ة العامة ذات 
األولوية على المس��توى الخليجي وكذلك تحس��ين 
األدوات المس��تجدة ف��ي الرعاي��ة األولي��ة لتعزيز 
الصحة العامة والبيانات المتوفرة ورصد األمراض 

غير المعدية.

جليلة السيد تبحث التعاون 
الصحي مع السفير الكوري

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة السيد، س��فير جمهورية كوريا 
لدى مملك��ة البحرين هاي كوان تش��ونغ، وذلك لبحث س��بل 
تعزيز التعاون والتنس��يق المش��ترك في المجال الصحي، وال 
س��يما في المجاالت التكنولوجية والتحول الرقمي، والتدريب 
والبحوث وتبادل الخبرات، بما يلبي المصالح المش��تركة بين 

البلدين.
وخالل اللقاء، رّحبت الوزيرة بالسفير الكوري، مشيدة بالجهود 
التي يبذلها لتوطيد عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، 
وم��ا حققته أواصر التعاون في المجال الصحي، وخصوًصا في 
تطبي��ق نظام الضم��ان الصحي مع المجل��س األعلى للصحة، 

والزيارات المتبادلة بين الجانين على مختلف المستويات.

وزيرة الصحة تبحث تبادل 
الخبرات الطبية مع الهند 

اس��تقبلت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، الس��فير الهندي لدى 
مملك��ة البحري��ن بي��وش سريفاس��تافا، لبحث س��بل تعزيز 

التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بالمجال الصحي.
وفي بداي��ة اللقاء، رحبت الوزيرة بالس��فير الهندي وأش��ادت 
بعمق عالق��ات الصداق��ة المتميزة التي تجم��ع بين مملكة 

البحرين وجمهورية الهند في مختلف المجاالت.
وتم خالل اللقاء استعراض ومناقشة عدد من أبرز الموضوعات 
ذات االهتمام المتبادل بين الجانبين وبحث س��بل االستفادة 
من تبادل الخبرات الطبية بالقطاع الصحي والجينوم والبحوث 

والصناعات الدوائية، إلى جانب السياحة العالجية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/29/watan-20220829.pdf?1661748616
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/1023134
https://alwatannews.net/article/1023177
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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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رغــم تأكيد منظمــة األغذيــة والزراعة العالميــة »الفاو« 
تراجــع أســعار المواد الغذائيــة إال إننا لم نــَر تراجعًا في 

األسعار محليًا!
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الرئيس التنفيذي
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 السعودية تمنع 
المشروبات الغازية في المدارس

أكدت وزارة الصحة في السعودية وضع شروط صحية 
خاصة لخدمات التغذية في المدارس، أبرزها منع بيع 
المشروبات الغازية، التي يشكل تناولها بكثرة خطرًا 

على صحة األطفال، وفقًا لدراسات.
وكش��فت المتحدثة باس��م التعليم العام، ابتس��ام 
الش��هري، وجود اش��تراطات صحية خاص��ة بتقديم 
خدم��ات التغذية ف��ي الم��دارس، وأن وزارة التعليم 
أكدت على إدارات التعليم ضرورة المتابعة والتحقق 

مما يقدمه مزودو الخدمة في المقاصف المدرسية.

وشددت على عدم الس��ماح ببيع المشروبات الغازية 
في المدارس، لمخالفتها االش��تراطات الصحية التي 

تضعها وزارة التعليم.
وأك��دت الش��هري التش��ديد عل��ى متابع��ة الت��زام 
المقاص��ف بع��دم بي��ع المش��روبات الغازي��ة، وهي 
المش��روبات الت��ي كثرت الدراس��ات ح��ول أضرارها، 
بسبب امتالكها نس��بة عالية من السكر، وقد تؤدي 
إل��ى زيادة ال��وزن ومرض الس��كري وأم��راض القلب 

واألوعية الدموية.

 ذوبان الجليد يكشف بقايا 
طائرة اختفت قبل نصف قرن

كشف ذوبان نهر جليدي غير مسبوق في جبال األلب السويسرية عن أشياء 
مطم��ورة منذ وقت طويل، حيث ظهرت بقايا يطغى عليها اللونان األحمر 

والفضي بين الجليد، ليتبين أنها كانت طائرة.
وأظهرت لقط��ات فيديو تم تصويرها بالطائرة المروحية فوق جانب من 
جبال األلب يقع في سويس��را النشاط الفعلي للتغير المناخي على األرض، 
إذ كش��فت اللقطات عن انحسار الجليد في أنهار مجمدة هنا، حيث ظهرت 
الجوان��ب الصخرية التي كانت مغطاة بالجلي��د ألكثر من ألفي عام، وفق 

تقرير لشبكة »سكاي نيوز« البريطانية أمس.
وبقيت هذه الطائرة مختفية ألكثر من نصف قرن، قبل أن تعاود الظهور 
من دون س��ابق إن��ذار، عندما ذاب الجليد في بع��ض مناطق األلب مطلع 
أغسطس الجاري، حيث تعرضت القارة األوروبية لموجة حر غير مسبوقة.

وكانت هذه طائرة »بيبر تش��يروكي« الت��ي تحطمت عام 1968 في نهر 
»أليتش« الجليدي في سويسرا.

الصين تختبر رصاصًا يقتل بالصدمة
يختبر باحثون عسكريون في الصين رصاصًا تفوق سرعته سرعة الصوت، يتسبب في 

جروح عميقة تشبه الحفر في الجسم، لكنه ال يخترق الجلد مثل الرصاص التقليدي.
وخالل االختبارات أطلق الباحثون من مركز طبي تابع للجيش الصيني في تشونغتشينغ 
غ��رب البالد رصاصات فوالذية عالية الس��رعة بقطر 5 ملم على خنازير مخدرة لتقييم 

التأثير المحتمل لألسلحة على جسم اإلنسان.
والطلقات التي وصلت سرعتها في التجربة إلى 4000 متر في الثانية )11 مرة ضعف 
س��رعة الصوت( لم تقت��ل الخنازير على الف��ور، لكن موجات الصدم��ة من الرصاص 

تسببت في جروح خطيرة في جميع أنحاء الجسد.
وق��ال وانغ جيان مين، من قس��م تقيي��م التأثي��ر البيولوجي لألس��لحة، وقائد فريق 
االختبار، إنه يمكن مالحظة األضرار الجس��يمة للعديد من األعضاء في وقت اإلصابة، 

بما في ذلك كسر العظام ونزف األمعاء والمثانة والرئة والدماغ.

بيع سيارة لألميرة ديانا بـ650 ألف 
جنيه إسترليني في »مزايدة شرسة«

بيعت س��يارة كانت تقودها األمي��رة ديانا في ثمانين��ات القرن الماضي 
ب���650 ألف جنيه إس��ترليني )764 ألف دوالر( في مزاد أقيم الس��بت، قبل 

أيام من الذكرى الخامسة والعشرين لرحيلها.
وقالت ش��ركة »سيلفرستون« للمزادات إنه كانت هناك »مزايدة شرسة« 

على السيارة »فورد إيسكورت آر إس توربو« السوداء قبل إقفال البيع.
ودفع المش��تري البريطاني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، زيادة بنسبة 

12.5% على سعر البيع، وفقًا لدار مزادات السيارات الكالسيكية.
وتستعد بريطانيا ومحبو ديانا في جميع أنحاء العالم لالحتفال بمرور ربع 

قرن على وفاتها.  
وتوفيت ديانا في حادث سير مروع بباريس في 31 أغسطس 1997.

 والدة إيلون ماسك: 
أنام في المرآب عند زيارته

بعد أش��هر من تأكيد الميلياردير العالمي إيلون ماسك، عن أنه ال يملك 
منزاًل بل ينام عند أصدقائه، عادت والدة صاحب تس��ال وأكدت الموضوع 

فعاًل.
فقد كش��فت ماي ماس��ك، عن أنها تضطر للنوم في المرآب عند زيارتها 

البنها أغنى رجل في العالم، مشيرة إلى أنه ال يهتم بالممتلكات أبدًا.
وأضاف��ت أنها عندما حّلت ضيفة على قطب التكنولوجيا الذي تبلغ ثروته 
229 ملي��ار دوالر، في تكس��اس، تعّي��ن عليها النوم بالم��رآب إلى جانب 

سيارته.
كما رأت الس��يدة أنه ال يمكن لإلنس��ان أن يكون لديه منزل فخم بالقرب 

من موقع صاروخ.
يش��ار إلى أن إيلون ماس��ك، المتربع على قائمة »فورب��س« ألغنى أغنياء 
العالم، كان كش��ف في أبريل الماض��ي، أنه ال يمتلك منزاًل وأنه ينام على 

األسرَّة االحتياطية في منازل أصدقائه.
وقال مؤس��س ش��ركة »تس��ال« في مقابلة، إنه ال يملك مسكنه الخاص 
حالي��ًا وإن��ه كان يقيم م��ع أصدقاء في منطقة خليج س��ان فرانسيس��كو، 

بالقرب من مقر شركة »تسال«، عندما كان يعمل في المدينة.
وأض��اف أنه إذا س��افر إل��ى منطقة خليج س��ان فرانسيس��كو، حيث توجد 
معظ��م هندس��ة »تس��ال«، يق��وم بالتنقل بين غ��رف الن��وم االحتياطية 
ألصدقائه، مؤكدًا أنه ال يملك س��ريرًا، وال ينع��م بأية إجازات، مبررًا عدم 

ارتفاع مصروفه الشخصي.
وأش��ار إل��ى أن هناك اس��تثناء واح��دًا هو الطائ��رة، موضح��ًا أنه مضطر 
الستخدامها كي ال يضيع ساعات العمل بالطرقات، ولذلك فإن استعمال 

الطائرة تجعله يعمل لوقت أكبر.
يذك��ر أن صافي ثروة ماس��ك تبلغ ما يقارب 229 ملي��ار دوالر، وهو أغنى 

شخص في الواليات المتحدة والعالم.

 »تويتر« تتيح االستماع 
إلى المدونات الصوتية

أطلقت منصة التواصل االجتماعي »تويتر« 
خاصية جديدة تتيح للمستخدمين االستماع 
إل��ى التدوينات الصوتية »بودكاس��ت« عبر 

المنصة.
وقال��ت المنصة، يوم الخميس الماضي، إنه 
اعتبارًا من اليوم يمكن للمستخدم استخدام 
عالم��ة التبويب Spaces لكي يس��تمع إلى 
المدونات الصوتية الش��هيرة من كل أنحاء 

العالم.
أضافته��ا   Spaces خدم��ة  أن  يذك��ر 
منصة )تويت��ر( لمواجهة منافس��ة تطبيق 

المحادثات الصوتية كلوب هاوس.
ك��وم«،  دوت  ن��ت  »س��ي  موق��ع  وذك��ر 
التكنولوجيا،  ف��ي موضوع��ات  المتخصص 
أن��ه يمكن للمس��تخدم الدخ��ول إلى مركز 
المدون��ات الصوتي��ة على عالم��ة التبويب 
أمام��ه بش��كل  Spaces، حي��ث س��تظهر 
تلقائ��ي التدوين��ات المناس��بة الهتمام��ه 
في ضوء أنش��طته على منص��ة تويتر، على 
س��بيل المثال إذا كان المس��تخدم يتفاعل 
باس��تمرار مع محتوى مطبوعة معينة على 
موقع تويتر، فإنه قد يفضل رؤية المدونات 
الصوتي��ة الص��ادرة ع��ن ه��ذه المطبوعة، 
كما يس��تطيع المستخدم ترتيب التدوينات 
صع��ودًا وهبوطًا م��ن أجل تخصي��ص أكبر 
للتدوين��ات التي تقترحه��ا تويتر في ضوء 

تفضيالت المستخدم.
وقال��ت تويتر: »اعتبارًا من اليوم، س��تظهر 
عالم��ة التبوي��ب المحدث��ة Spaces التي 
تض��م التدوينات الصوتي��ة، لمجموعة من 
الناطقين باللغة اإلنجليزية  المس��تخدمين 
في العالم على أجهزة أندرويد وآي.أو.إس«.

هالل شهر صفر 1444 هجرية في سماء البحرين »تصوير: محمد رضا العصفور«

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/28/watan-20220828.pdf?1661659537
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/1023201
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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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الجعفريـــة  األوقـــاف  إدارة  رصـــدت 
لمواجهـــة الطلبـــات المتزايـــدة بخصوص 
صيانـــة دور العبـــادة التـــي ال توجـــد لهـــا 
وقفيـــات، والمتمثلـــة في ترميـــم المباني 
مـــن  الضروريـــة  المســـتلزمات  وتوفيـــر 
واألدوات  والســـجاد  التكييـــف  أجهـــزة 
األخـــرى التي تحتاجهـــا، ميزانية وقدرها 
نصـــف مليـــون دينار في العـــام 2021 من 
حســـاب العشـــير لدعـــم طلبات المســـاجد 

والمآتم والمقابر.
وعمـــدت اإلدارة إلـــى تنفيـــذ العديـــد من 
المشـــاريع التطويرية والتشـــغيلية خالل 
مجلـــس  وضـــع  حيـــث  المنصـــرم،  العـــام 
نظـــام  األوقـــاف خطـــة الســـتبدال  إدارة 
المعلومـــات القديم بنظـــام جديد للتغلب 
على المشـــكالت التـــي كانـــت تعاني منها 

اإلدارة، ولتطوير ســـرعة إنجاز الخدمات 
التـــي تقدمهـــا اإلدارة للمراجعيـــن، حيث 
تـــم تثبيت النظام الجديد من بداية العام 
2021، وتـــم إنجـــاز العديـــد مـــن المراحل 
بنســـبة تصـــل إلى 70 %، علـــى أن ينتهي 
العمل على المراحل المتبقية من النظام.

وقـــام المجلـــس بإقـــرار مشـــروع لشـــراء 
بعـــض العقارات مـــن أمـــوال التعويضات 
مقابـــل  اإلدارة  عليهـــا  حصلـــت  التـــي 
اســـتقطاعات بعـــض العقـــارات الوقفيـــة، 
كما يجري البحث للحصول على عقارات 
يمكـــن شـــراؤها ولهـــا مـــردود اســـتثماري 

مناسب.
وعلى صعيد متصـــل، أقر المجلس خطة 
لبنـــاء األراضي المخصصة للمســـاجد في 
مدينـــة ســـلمان ومنطقة اللـــوزي ومنطقة 

المواصفـــات  أســـندت  حيـــث  الرملـــي، 
الهندسية لمكتبي هندسة استشاريين.

وعمـــل المجلـــس علـــى وضع خطـــة لنقل 
المبنـــى  مـــن  اإلدارة  موظفـــي  جميـــع 
الحالـــي إلى مبنـــى الســـيف، للتغلب على 
المشـــكالت التـــي تواجـــه الموظفيـــن في 
مبنى المنامة وتقليل التكاليف وتســـهيل 
عمليـــة التواصل بين الموظفين أنفســـهم 
إخضـــاع  تـــم  حيـــث  المراجعيـــن،  وبيـــن 
مبنـــى الســـيف لصيانـــة شـــاملة وتجهيزه 

الستيعاب جميع الموظفين.
وعمـــل المجلس على إقـــرار خطة لتعمير 
المقابر، حيث تم تكليف مكتبي هندســـة 
استشاريين إلعداد المواصفات الهندسية 
لمقبرة الحورة )المنامة( ومقبرة أبوعمبرة 

في بالد القديم كمرحلة أولى.

وقام المجلـــس باعتماد مشـــروع القرض 
لموظفي اإلدارة، حيث تم اعتماد ميزانية 
مـــن حســـاب العشـــير وقدرهـــا 200 ألـــف 
دينار، على أن يتم تمويل المشروع ذاتيا 
مـــن خـــالل اســـتحصال المبالغ الشـــهرية 
للقـــروض الممنوحـــة للموظفيـــن؛ لضمان 
االســـتفادة القصـــوى لجميـــع الموظفيـــن، 
وقد بدأ تنفيذ هذا المشـــروع خالل العام 

.2021
مشـــروع  إنجـــاز  إلـــى  المجلـــس  وعمـــد 

المســـاعدات التعليمية لموظفـــي اإلدارة، 
حيـــث تـــم اعتمـــاد 50 ألـــف دينـــار لهـــذا 
المشـــروع، وتـــم البـــدء فيـــه خـــالل العام 

.2021
وأقـــر المجلـــس إدخـــال نظـــام الحوكمـــة 
فـــي إدارة مســـؤوليات ومهـــام األوقـــاف 
استشـــاري  تكليـــف  وتـــم  الجعفريـــة، 
متخصـــص لوضـــع وثيقـــة دليـــل النظـــام 
وآليـــات تطبيقهـــا، وقـــد تم إنجـــاز وثيقة 

دليل النظام لوضع آليات تطبيقها.

نصف مليون دينار بـ “الجعفرية” لصيانة دور العبادة معدومة الوقفيات
200 ألف دينار قرضا حسنا للموظفين و50 ألف دينار مساعدات تعليمية

مبنى إدارة األوقاف الجعفرية

سيدعلي المحافظة

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

البلديـــات  شـــؤون  وزيـــر  أكـــد 
والزراعـــة وائل المبـــارك، مواصلة 
األســـواق  تطويـــر  علـــى  العمـــل 
العامـــة مـــن  المركزيـــة والمرافـــق 
وممـــاش،  ومتنزهـــات  حدائـــق 
وغيرها من الخدمات والمشـــاريع 
الخدميـــة في محافظـــة العاصمة، 
مشددا على اســـتمرار التعاون مع 
مجلس أمانة العاصمة والمجالس 
لتحقيـــق  المملكـــة  فـــي  البلديـــة 

الغايات المنشودة. 
لمقـــر  زيارتـــه  خـــالل  ذلـــك  جـــاء 

مجلـــس أمانـــة العاصمـــة بحضور 
وكيـــل الـــوزارة لشـــؤون البلديات 
الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، 
واجتماعه برئيس المجلس صالح 
طـــرادة وأعضاء المجلـــس، وعدد 

من مسؤولي الوزارة.
الزيـــارة  خـــالل  الوزيـــر  وبحـــث 
المتعلقـــة  الموضوعـــات  مختلـــف 
بســـير العمل فـــي مجلـــس األمانة 
وتطلعـــات ورؤى األعضـــاء لدعـــم 
والمرافـــق  الخدمـــات  وتطويـــر 
محافظـــة  نطـــاق  فـــي  البلديـــة 

العاصمة. 
أهميـــة  الـــى  اللقـــاء  تطـــرق  كمـــا 
االســـتثمار األمثـــل لمـــوارد وزارة 
شؤون البلديات والزراعة، مشددا 
علـــى أهمية الـــدور الوطني الكبير 
أمانـــة  مجلـــس  بـــه  يقـــوم  الـــذي 
البلديـــة  والمجالـــس  العاصمـــة 
فـــي متابعـــة وتحديـــد المشـــاريع 
طمـــوح  وترجمـــة  الخدميـــة 
باعتبارهـــا  المجتمـــع،  وتطلعـــات 
األجهـــزة  مـــع  أساســـيا  شـــريكا 
التنفيذيـــة فـــي تعزيـــز الخدمـــات 

البلدية. 
وأشـــاد الوزير بعمل مجلس أمانة 
العاصمـــة خـــالل الـــدورة البلديـــة 
الخامســـة 2018 - 2022، قائـــالً “ 
إن قـــرارات وتوصيـــات المجالس 
البلديـــة تســـهم في تطويـــر العمل 
لتوفيـــر  نســـعى  ونحـــن  البلـــدي، 
الدعـــم  وتســـخير  االحتياجـــات 
يحقـــق  بمـــا  البلديـــة  للمجالـــس 
التطلعـــات التنمويـــة التـــي تخدم 

الوطن والمواطن”.
مـــن جهتـــه أشـــاد طـــرادة بزيـــارة 

الوزيـــر ألعضـــاء مجلـــس األمانـــة 
والتباحث معهم في الموضوعات 
الخدميـــة، وقال إنـــه “تم التباحث 
فـــي عـــدد مـــن القضايـــا الخدمية 
فـــي  االســـتثمار  أهمهـــا  ومـــن 
أمـــالك البلديـــة، وإيجـــاد مقر دائم 
لمجلس أمانـــة العاصمة، حيث تم 
التوافـــق على عدد مـــن الخطوات 

والمقترحات إليجاد مقر دائم”.
 وأردف “كما تم مناقشة المشاريع 
ومـــن  العاصمـــة  فـــي  الخدميـــة 
بينهـــا تطويـــر األســـواق المركزية 

واألســـواق الشعبية لتقديم أفضل 
ومرتـــادي  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
هذه األســـواق، وذلك مـــن منطلق 
الخـــاص  القطـــاع  مـــع  الشـــراكة 
درجـــات  أعلـــى  الـــى  للوصـــول 
الجـــودة وتلبيـــة طمـــوح األهالـــي 

والتجار على حد سواء”.
كمـــا تـــم البحث في آليـــات تطوير 
الجانـــب االســـتثماري فـــي العمـــل 
تقديـــم  مـــن  يعـــزز  بمـــا  البلـــدي 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات 

والمقيمين.

وضع آلية لالستثمار في أمالك البلدية وتطوير األسواق المركزية

مبـــادرات إليجـــاد مقــــر دائم لـ “أمانــة العاصمــــة”

الوزير المبارك يزور مجلس بلدي العاصمة

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

تحـــت رعايـــة الرئيـــس التنفيذي 
للهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمـــات الصحية “نهرا” مريم 
“أديوكيشـــن  تنظـــم  الجالهمـــة، 
بالس” دورة أساسيات الحجامة 
للكوادر الطبية بالتعاون مع مركز 
الشارقة العالمي للطب الشمولي، 
وذلك خـــالل الفترة مـــن 7 حتى 

11 أكتوبر 2022 المقبل.
أكـــدت  المناســـبة،  وبهـــذه 
تتوافـــق  الـــدورة  أن  الجالهمـــة 
مع توجهـــات الهيئة في مواصلة 
فـــي  الطبـــي  الجانـــب  ازدهـــار 
فـــي  فروعـــه،  بكامـــل  المملكـــة 

للحجامـــة  الرئيـــس  الـــدور  ظـــل 
واإلقبال الواســـع من المواطنين 
والمقيميـــن علـــى عملها، مشـــيرة 
إلى أن الدورة ستسهم في زيادة 
المعرفة العلمية والعملية للكوادر 
الطبيـــة فـــي البحرين وســـتكون 

ذات أهمية كبيرة.
دورة  أن  الجالهمـــة  وأوضحـــت 
للكـــوادر  الحجامـــة  أساســـيات 
الطبيـــة لهـــا أهـــداف عـــدة، مـــن 
الطبيـــة  الكـــوادر  ارتقـــاء  شـــأنها 
في هذا التخصص المهم، والذي 
المواطنيـــن  علـــى  ســـينعكس 
جهـــود  أن  مبينـــة  والمقيميـــن، 

الشـــركة المنظمـــة محـــل تقديـــر 
حريصـــة  الهيئـــة  وأن  واعتـــزاز، 
على مواصلة مد الجسور لتنظيم 
التدريبيـــة  الـــدورات  مختلـــف 
الطبيـــة، متمنية لهم كل التوفيق 

والنجاح.
مـــن جانبهـــا، كشـــفت مستشـــارة 
المهن الطبيـــة المســـاندة بالهيئة 
االستشـــارية  اللجنـــة  ورئيســـة 
الوطنية للطب البديل والتكميلي 
لتنظيـــم  الســـبيعي  نعمـــت 
المهـــن والخدمـــات الصحيـــة أن 
األطبـــاء،  فئـــة  مـــن  المشـــاركين 
التمريض والعـــالج الطبيعي في 

الدورة ســـيحصلون على رخصة 
معتمـــدة من “نهـــرا” بعـــد اجتياز 
الجانبيـــن  فـــي  بنجـــاح  الـــدورة 

النظري والعملي.
وأوضحت أن الدورة ســـيحاضر 
فيها المدير العام لمركز الشـــارقة 
العالمـــي للطـــب الشـــمولي هيمن 
بكفـــاءة  يتمتـــع  الـــذي  النحـــال 
علمية وعملية واسعة في مجال 
وســـتهدف  الطبيـــة،  الحجامـــة 
الـــدورة إلى اتباع طـــرق الوقاية 
الصحيـــة فـــي الحجامـــة، إضافة 
تخـــص  أخـــرى  جوانـــب  إلـــى 

الحجامة.

إقبال واسع من المواطنين والمقيمين على مزاولتها... “نهرا”:

منح المشتغلين بالحجامة رخصة بعد اجتيازهم دورة في أكتوبر

مريم الجالهمة

نظام جديد للمعلومات وخطة لنقل موظفي مبنى “المنامة” لـ”السيف”
ــلمان واللـــوزي والرملـــي ــاء أراضـــي مســـاجد مدينـــة سـ ــة لبنـ خطـ
شراء عقارات من أموال تعويضات استقطاعات بعض العقارات الوقفية
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تزامًنـــا مع عـــودة التعليـــم بالحضور 
جميـــع  فـــي  اإللزامـــي  الفعلـــي 
المؤسســـات التعليمية، أكدت اإلدارة 
العامـــة للمـــرور أن الحركـــة المرورية 
فـــي الشـــوارع الرئيســـة فـــي المملكة 
تشـــهد تدريجًيـــا كثافة لتبلـــغ ذروتها 
مـــع بدايـــة العـــام الدراســـي الجديـــد 
للمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة في 
أن  إلـــى  مشـــيرة  المقبـــل،  ســـبتمبر 
الدوريـــات المروريـــة متواجـــدة فـــي 
الشـــوارع التـــي تزيـــد فيهـــا الكثافـــة 
المســـاعدة  فـــي  لدورهـــا  المروريـــة 

علـــى انســـياب الحركـــة والعمل على 
تســـهيلها باالســـتعانة بغرفة المراقبة 

المرورية واألنظمة الذكية.
ودعـــت اإلدارة العامـــة للمـــرور إلـــى 
لضمـــان  المبكـــر  الخـــروج  أهميـــة 
الوصول في األوقات المناسبة ما بين 
أوقات الذروة فـــي الفترة الصباحية 
والظهيرة، مؤكدة على أهمية التقيد 
باألنظمـــة والقواعـــد المرورية وعدم 
ارتـــكاب ســـلوكيات خاطئة تتســـبب 
فـــي تعطيـــل حركـــة الســـير، متمنية 

للجميع األمن والسالمة.

تكثيف الدوريات المرورية أمام المدارس

350 حارس أمن يشاركون في “تنظيم حركة المرور أمام المدارس”
في دورة نظمتها “التربية” بالتعاون مع إدارة “المرور”

نظمت وحـــدة التدريب والتطوير 
الوظيفي بقســـم األمن والســـالمة 
اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون  المدرســـية 
تدريبيـــة  دورة  للمـــرور  العامـــة 
بعنوان “تنظيـــم الحركة المرورية 
أمام المنشآت التعليمية” بمشاركة 
350 حـــارس وحارســـة أمـــن فـــي 
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  صالـــة 

بمدينة عيسى.
وتأتـــي هـــذه الورشـــة فـــي إطـــار 
التربيـــة  وزارة  اســـتعدادات 
والتعليم النطالق العام الدراســـي 
الجديد، حيث سلطت الضوء على 
الجوانب الخاصة بتنظيم الحركة 
المروريـــة بالقـــرب مـــن المدارس، 
ســـالمة  تأميـــن  ذلـــك  ويشـــمل 
الطريـــق،  عبـــور  خـــالل  الطـــالب 
وكيفيـــة التعامـــل مـــع المخالفين، 
والنظام الحديث إلسناد الحوادث 
بهـــا  التعامـــل  وكيفيـــة  البســـيطة 
فـــي حـــال وقوعهـــا ال ســـمح هللا. 
مقاطـــع  الـــدورة  واســـتعرضت 
ُمســـتوى  لرفـــع  تهـــدف  توعويـــة 

إدراك حـــراس وحارســـات األمـــن 
بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم حـــول 
ُمختلـــف المواقف والظروف التي 
مـــن الُممكن حدوثهـــا خالل اليوم 
المدرسي، ال ســـيما لحظة وصول 

الطلبة للمدرسة وخروجهم.
وفي هذا الصدد، قال رئيس قسم 

األمن والسالمة المدرسية بوزارة 
التربية والتعليم محمد العباسي: 
“تأتـــي هـــذه الـــدورة فـــي ســـياق 
لتأميـــن  الحثيثـــة  اســـتعداداتنا 
عودتهـــم  عنـــد  الطـــالب  ســـالمة 
لمقاعـــد المدرســـة. حرصنـــا خالل 
حـــراس  تعريـــف  علـــى  الورشـــة 

وحارســـات األمـــن علـــى ُمختلـــف 
المواقف التي من الممكن وقوعها 
وذلـــك  معهـــا،  التعامـــل  وكيفيـــة 
علـــى  ُمتأهبيـــن  جعلهـــم  بهـــدف 
الـــدوام للتدخـــل الســـريع عندمـــا 
اإلطـــار  عـــن  شـــيء  أي  يخـــرج 

المألوف”.
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قالت رئيسة جامعة البحرين جواهر 
أجـــرت  الجامعـــة  إن  المضحكـــي، 
مجموعـــة الدراســـات والتقاريـــر عن 
فـــي  الثابتـــة،  العضويـــة  الملوثـــات 
فيمـــا  ُشـــكلت  متنوعـــة،  مجـــاالٍت 
بعد نـــواة مشـــروع الخطـــة الوطنية 
للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة 
يأتـــي  ذلـــك  أن  وأكـــدت   ،)POPs(
انطالقًا من دور جامعة البحرين في 

خدمة المجتمع. 
وأوضحـــت المضحكي، خـــالل كلمة 
الخطـــة  فـــي حفـــل تدشـــين  ألقتهـــا 
الكيميائيـــة  للملوثـــات  الوطنيـــة 
وزيـــر  وبحضـــور  الثابتـــة  العضويـــة 
الخـــاص  المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط 
دينـــة،  بـــن  محمـــد  المنـــاخ  لشـــؤون 
ووزيـــرة الصحـــة جليلة الســـيد: “إن 
نخبـــة مـــن األكاديمييـــن فـــي كليتي 
العلوم والهندســـة بالجامعة شرعت، 
منذ العـــام 2019، بالعمل على إعداد 
مجموعـــة مـــن األبحـــاث التطبيقية، 
الفتـــة إلى أن هـــذه األبحـــاث انتهت 

إلى مشـــروع خطة التنفيـــذ الوطنية 
الحالية”. 

وشددت المضحكي على أن موضوع 
الملوثـــات العضويـــة الثابتـــة، هو من 
وأن  الرئيســـة،  الجوهريـــة  القضايـــا 
التصـــدي للملوثـــات العضوية الثابتة 
بـــات أمـــرًا ُمِلحـــًا ال يقبل التســـويف، 
مـــن أجـــل الحد مـــن اآلثـــار الصحية 
الخطيرة التي قد تنجم عن التعرض 
للملوثـــات، بما في ذلـــك بعض أنواع 
الِخلقيـــة،  والعيـــوب  الســـرطان، 

واختـــالل وظائـــف الجهـــاز المناعي، 
واإلنجاب، وزيادة التعرض لألمراض 

وتلف الجهاز العصبي المركزي. 
البحريـــن،  جامعـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
خـــالل الحفـــل الـــذي أقيم فـــي قاعة 
المؤتمـــرات بفنـــدق الخليج، بحضور 
ممّثـــل برنامج األمـــم المتحدة للبيئة 
المديـــر اإلقليمي لمكتب غرب آســـيا 
ســـامي ديماســـي، وعدد من الوكالء 
ومســـؤولين في مختلـــف القطاعات 
الحكوميـــة والخاصـــة ذات العالقـــة 

تعـــاون  “إن  الكيميائيـــة  بالمـــواد 
جامعـــة البحرين مع المجلس األعلى 
للبيئـــة ليـــس حديـــَث عهـــد وإنما هو 
قائم وراســـخ منذ ســـنوات”، مضيفة 
“كان للجامعـــة في الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة عديد من صنـــوف التعاون 

العلمي واألكاديمي مع المجلس”. 
التعـــاون  أن  المضحكـــي  وذكـــرت 
مســـودات  مراجعـــة  ترجمتـــه 
والمشـــاريع  الدوليـــة  المعاهـــدات 
مـــن  تحـــال  كانـــت  التـــي  الوطنيـــة 

المجلس إلـــى الجامعة، وإبداء الرأي 
العلمي بشـــأنها من ِقبل أقسام علوم 
الحيـــاة والكيمياء في كليـــة العلوم، 
معـــددة: إعداد البالغ الوطني الثاني 
والثالـــث لمملكـــة البحريـــن التفاقية 
لتغيـــر  اإلطاريـــة  المتحـــدة  األمـــم 
المنـــاخ، ومعاهـــدة المحافظـــة علـــى 
الحيوانـــات  مـــن  المهاجـــرة  األنـــواع 
الفطريـــة أو ما يعرف بـ معاهدة بون، 
وبروتوكـــول ناغويا حـــول الحصول 
والتقاســـم  الجينيـــة  المـــوارد  علـــى 

العـــادل والمنصـــف للمنافـــع الناشـــئة 
عن اســـتخدامها، ومشـــروع تحديث 
اإلستراتيجية وخطة العمل الوطنية 
للتنوع الحيوي، باإلضافة إلى قانون 
البيئـــة الـــذي صـــدر في شـــهر مارس 
الماضـــي وســـُيعمل بـــه اعتبـــارًا مـــن 

منتصف شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن الخطة الوطنية للتعامل مع 
الملوثـــات العضويـــة الثابتـــة، تهدف 
لتحقيـــق عـــدٍد مـــن أهـــداف التنميـــة 
منظمـــة  عـــن  الصـــادرة  المســـتدامة 
األمم المتحدة التي تعُد أحد الركائز 
المعتبـــرة لبرامج عمـــل الحكومة في 

مملكة البحرين.
وكانـــت مملكـــة البحريـــن قـــد وقعت 
علـــى اتفاقيـــة اســـتكهولم للملوثـــات 
العضويـــة الثابتـــة منذ العـــام 2005، 
مـــن  مـــادة   12 علـــى  وصادقـــت 
الملوثـــات العضويـــة الثابتـــة، وهـــي 
مواد كيميائيـــة عضوية متفق عليها 
دوليـــا، كونهـــا تشـــكل تهديـــًدا عالمًيا 
خطيـــًرا على صحة اإلنســـان والنظم 

اإليكولوجية.

الصخير - جامعة البحرين

جامعة البحرين مساهم رئيس في “الوطنية للملوثات”
خالل مشاركتها في حفل تدشين الخطة... المضحكي:

رئيسة جامعة البحرين تدشين الخطة الوطنية للملوثات الكيميائية العضوية الثابتة وبحضور وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ

خفر السواحل: ممنوع السباحة في المياه مجهولة العمق
نظمـــت قيـــادة خفـــر الســـواحل 
حملـــة توعويـــة لمرتـــادي البحر 
عنـــد ســـاحل منطقـــة المالكيـــة، 
وذلـــك فـــي إطـــار خطتهـــا لرفع 
باشـــتراطات  الوعـــي  مســـتوى 
لكافـــة  العامـــة  الســـالمة 
وزوار  والمقيميـــن  المواطنيـــن 

المملكة.
وقـــد تم خـــالل الحملـــة، تقديم 
النصائـــح التوعويـــة حـــول أهم 
الواجـــب  الســـالمة  إرشـــادات 
اتباعهـــا عنـــد ارتيـــاد الســـواحل 
والبحـــر، ومـــن أبرزهـــا ضـــرورة 
متابعـــة األطفال وعـــدم تركهم 
بمفردهـــم، والتأكيد على أهمية 
ارتـــداء ســـترة النجـــاة، وعـــدم 
غيـــر  األماكـــن  فـــي  الســـباحة 
والمجهـــول  لذلـــك  المخصصـــة 
عمـــق الميـــاه فيها، إضافـــة إلى 
تقديم أهم إرشـــادات الســـالمة 
قيـــادة  عنـــد  اتباعهـــا  الواجـــب 
ومنهـــا  المائيـــة  الدراجـــات 
عـــدم االقتـــراب مـــن الســـواحل 

واألماكن المخصصة للسباحة.
توزيـــع  الحملـــة،  واشـــتملت 
مطويـــات توعويـــة بعـــدة لغات 
علـــى مرتادي الســـواحل ومالك 

القوارب والدراجات المائية.
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توزيع مطويات توعوية بعدة لغات على مرتادي البحر ومالك القوارب
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