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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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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم برقية 
فالديمير  الرئيس  فخامة  إلى  ومواساة  تعزية 
بوتين رئيس روسيا االتحادية الصديقة، وذلك 
السوفيتي  لالتحاد  السابق  الرئيس  وفــاة  فــي 

ميخائيل سيرغييفيتش غورباتشوف.

ــــرب جــاللــتــه فـــي الــبــرقــيــة عـــن خــالــص  وأعـ
مستذكرا  لفخامته،  مواساته  وصـــادق  تعازيه 
وتفان من خدمات  بإخالص  الفقيد  ما قدمه 
متمنيًا  العالم،  في  واالســتــقــرار  السالم  ألجــل 
والــعــافــيــة  الـــصـــحـــة  دوام  لــفــخــامــتــه  جـــاللـــتـــه 

والتوفيق.

ــاحـــب الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حــمــد  ــرة صـ بـــعـــث حـــضـ
برقية  الــمــعــظــم،  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
تهنئة إلى فخامة الرئيس شوكت ميرضيايف رئيس 
جمهورية أوزبكستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقالل 

بالده.
وأعــــرب جــاللــتــه فــي الــبــرقــيــة عــن أطــيــب تهانيه 
وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب 
التقدم  من  بالمزيد  الصديق  أوزبكستان  جمهورية 

واالزدهار.
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  وبعث صاحب 

الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الرئيس شوكت ميرضيايف  إلى فخامة  برقية تهنئة 
ذكــرى  بمناسبة  وذلـــك  أوزبــكــســتــان،  جمهورية  رئــيــس 
تهانيه  أطيب  فيها عن  أعــرب سموه  بــالده،  استقالل 
ــادة، ولــشــعــب  ــعـ ــسـ وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور الــصــحــة والـ
النماء  مــن  بالمزيد  الصديق  أوزبكستان  جمهورية 

والتقدم.
كــمــا بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد 

عبداهلل أريبوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان.

ــب  ــ ــ ــاحـ ــ ــ بـــــــــعـــــــــث حـــــــــــضـــــــــــرة صـ
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
المعظم،  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل 
السيدة  فــخــامــة  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة 
جمهورية  رئيسة  تشابوتوفا  زوزانـــا 
ســلــوفــاكــيــا، وذلــــك بــمــنــاســبــة ذكــرى 

العيد الوطني لبالدها.
وأعرب جاللته في البرقية عن 

لفخامتها  وتمنياته  تهانيه  أطيب 
ولشعب  والسعادة  الصحة  بموفور 
ــا الـــصـــديـــق  ــيـ ــاكـ ــوفـ ــلـ جـــمـــهـــوريـــة سـ

بالمزيد من التقدم واالزدهار. 
الملكي  السمو  صاحب  وبعث 
آل خليفة  بن حمد  سلمان  األمير 
ــوزراء  الـ رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
السيدة  فــخــامــة  إلـــى  تهنئة  بــرقــيــة 

جمهورية  رئيسة  تشابوتوفا  زوزانـــا 
ســلــوفــاكــيــا، وذلــــك بــمــنــاســبــة ذكــرى 
ــرب  ــي لــــبــــالدهــــا، أعــ ــنـ ــوطـ الـــعـــيـــد الـ
ــالـــص تــهــانــيــه  ــوه فــيــهــا عــــن خـ ــمـ سـ
ــور  ــوفـ ــمـ وتـــمـــنـــيـــاتـــه لـــفـــخـــامـــتـــهـــا بـ
الصحة والسعادة ولشعب جمهورية 
ســلــوفــاكــيــا الــصــديــق بــالــمــزيــد من 

النماء واالزدهار.

ال��م��ل��ك ي���ع���زي ال��رئ��ي�����س ال���رو����س���ي ف���ي وف���اة 
ال���رئ���ي�������س ال�������س���اب���ق ل���ات���ح���اد ال�����س��وف��ي��ت��ي

ال���م���ل���ك وول�������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء 
ي���ه���ن���ئ���ان ب���ال���ع���ي���د ال����وط����ن����ي ل�����س��ل��وف��اك��ي��ا

ال���م���ل���ك وول�������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء 
ي���ه���ن���ئ���ان ب����ذك����رى ا����س���ت���ق���ال اأوزب���ك�������س���ت���ان

استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس 
األمين  السيد  مصطفى  الدكتور  الوطني، 
العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية، 
ــوان الــــرئــــاســــة بــالــحــرس  ــ ــديـ ــ ــي مــكــتــبــه بـ فــ
الــوطــنــي صــبــاح األربــــعــــاء ) 31 أغــســطــس 
الشيخ  الـــركـــن  الــفــريــق  بــحــضــور  وذلــــك   ،)
عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان 
الحرس الوطني، والشيخ الدكتور راشد بن 
محمد الهاجري المستشار الديني برئاسة 

الحرس الوطني. 
وخالل اللقاء قدم سمو رئيس الحرس 
الحرس  ماليًا من منتسبي  تبرعًا  الوطني 
ــي، لــيــســهــم فــــي دعــــــم الـــمـــشـــاريـــع  ــنــ ــوطــ الــ
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ ــة الــ ــ ــرّي ــيــ اإلنـــســـانـــيـــة والــــخــ
ــي إطـــــار الــمــســؤولــيــة  الـــمـــؤســـســـة، وذلـــــك فـ
رئاسة  تحرص  التي  المجتمعية  والشراكة 
بالتعاون  تفعيلها  عــلــى  الــوطــنــي  الــحــرس 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــات والــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلـــف الـ ــتـ مـــــع مـــخـ

في البحرين.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، أشــــاد الــفــريــق أول 
آل  بــن عيسى  الــشــيــخ محمد  الــركــن ســمــو 
بالرعاية  الوطني،  الــحــرس  رئيس  خليفة 

الكريمة لحضرة صاحب الجاللة  الملكّية 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
البالد المعّظم الرئيس الفخري للمؤسسة 
اهلل  حفظه  اإلنــســانــيــة  لــألعــمــال  الملكية 
ورعــاه، وما يوليه جاللته من اهتمام كبير 
بــأيــتــام وأرامــــــل الــبــحــريــن ورعـــايـــة الــعــمــل 
المملكة،  داخل وخارج  واإلنساني  الخيري 
الــبــارز  لــلــدور  تــقــديــره وامتنانه  مــعــربــًا عــن 
دعم  في  الملكّية  المؤسسة  به  تقوم  الــذي 
األعــمــال الــخــيــريــة واإلنــســانــيــة فــي جميع 
الشيخ  سمو  جــهــود  مثمنًا  الــعــالــم،  أنــحــاء 
رئــيــس مجلس  آل خليفة  بــن حمد  نــاصــر 
أمناء المؤسسة الملكّية لألعمال اإلنسانّية 
في مد يد العون والمساعدة وتقديم العمل 

الخيري واإلنساني لجميع المحتاجين.
كــمــا أثـــنـــى األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــؤســســة 
مصطفى  د.  اإلنسانية  لألعمال  الملكية 
السيد، على الدور الرائد للحرس الوطني 
والمجتمعي،  اإلنــســانــي  الصعيدين  عــلــى 
ــال  ــمــ ومـــســـاهـــمـــتـــه فــــي الــــعــــديــــد مــــن األعــ
معربًا  البحريني،  المجتمع  في  التنموية 
عن شكره وتقديره للفريق أول الركن سمو 
آل خليفة رئيس  الشيخ محمد بن عيسى 

الـــحـــرس الــوطــنــي لــجــهــوده الــمــيــمــونــة في 
الملكّية،  الــمــؤســســة  وبــرامــج  أنــشــطــة  دعـــم 
ومــشــيــدًا بــاهــتــمــام الــفــريــق الــركــن الشيخ 
عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان 

الشراكة  جــهــود  بتعزيز  الــوطــنــي،  الــحــرس 
المجتمعية لمنتسبي الحرس الوطني مع 
أفراد المجتمع، بما يسهم في نشر ثقافة 

الخير والعطاء في مملكة البحرين.

رئ���ي�������س ال���ح���ر����س ال���وط���ن���ي ي����ق����دم دع���م 
م��ن��ت�����س��ب��ي ال���ح���ر����س ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ال��م��ل��ك��ي��ة

} رئيس الحرس الوطني يستقبل األمين العام للمؤسسة الملكية.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، بــمــكــتــبــه في  ــ وزيـ
ــاء  ــعــ مـــقـــر الــــــــــوزارة أمـــــس األربــ
 ،2022 أغــســطــس   31 الــمــوافــق 
الــســيــدة رديـــنـــة بــنــت عــامــر بن 
محمد الحجرية رئيس جمعية 
البحرينية،  العمانية  الصداقة 
بــحــضــور الــنــائــب عــمــار الــبــنــاي 
ــة وعــــــــدد مــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــو الـــجـ عــــضــ

أعضاء الجمعية.
وخــــالل الــلــقــاء رحـــب وزيــر 
ــيــــة بـــرئـــيـــس جــمــعــيــة  الــــخــــارجــ
البحرينية  العمانية  الصداقة 
ــيــــدا بـــفـــكـــرة  وأعــــضــــائــــهــــا، مــــشــ
مؤكدا  الجمعية،  هــذه  تأسيس 
ــه يـــأتـــي انــعــكــاًســا لــلــعــالقــات  أنــ
األخـــــــويـــــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة بــيــن 
مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن وســلــطــنــة 
تستند  ــا  ومــ الــشــقــيــقــة،  عـــمـــان 

ــة مــن  ــخــ ــن أســـــس راســ عــلــيــه مــ
ــــج  ــائـ ــ الـــمـــحـــبـــة واألخــــــــــــوة ووشـ
الــقــربــى والــمــصــيــر الــمــشــتــرك، 

مـــنـــوهـــا بــأهــمــيــة الـــــــدور الــــذي 
الدفع  في  الجمعية  به  ستقوم 
ــذه الــــعــــالقــــات وتـــوطـــيـــدهـــا  ــهــ بــ

ــا وأنــشــطــتــهــا  ــهـ ــاتـ ــامـ ــهـ ــبـــر اسـ عـ
االجــتــمــاعــيــة وإبــــــراز الــقــواســم 
الــــمــــشــــتــــركــــة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن 

متمنيا  الشقيقين،  والشعبين 
للجمعية التوفيق والنجاح في 

تحقيق أهدافها المنشودة.
ــت  ــ ــربــ ــ ــا، أعــ ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــ ــان ــ مــــــــن جــ
الــســيــدة رديـــنـــة بــنــت عــامــر بن 
اعتزازها  عن  الحجرية  محمد 
الــخــارجــيــة، مــؤكــدًة  وزيـــر  بلقاء 
العمانية  الــصــداقــة  جمعية  أن 
الــبــحــريــنــيــة ســـتـــبـــذل قـــصـــارى 
ــات  ــعــــالقــ ــا لـــتـــعـــزيـــز الــ ــهــــدهــ جــ
البحرين  مملكة  بين  الثنائية 
ــة عــــمــــان والـــشـــعـــبـــيـــن  ــنـ ــلـــطـ وسـ
الشقيقين على شتى األصعدة، 
فــي ظــل الــفــرص واإلمــكــانــيــات 
الـــمـــتـــوافـــرة لــتــطــويــر الــتــعــاون 
المشترك وتعزيز التواصل بين 
الشعبين الشقيقين في ظل ما 
يربط بينهما من أواصر األخوة 
المشتركة  والتقاليد  والــعــادات 

والتاريخ الحضاري.

وزير الخارجية ي�ستقبل رئي�س جمعية ال�سداقة البحرينية العمانية

} جانب من اال�ستقبال.

ــام الـــــدراســـــي الــجــديــد  ــعــ بــمــنــاســبــة بـــــدء الــ
علي  بـــن  مــاجــد  الـــدكـــتـــور  تــوجــه  2023/2022م، 
الــنــعــيــمــي وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، بــالــشــكــر 
واالمـــتـــنـــان إلـــى مــقــام حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الملكي األمير سلمان  السمو  المعظم، وصاحب 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد 
التعليمية  المسيرة  تلقاه  الــذي  للدعم  الـــوزراء، 
المباركة، مما أدى وباستمرار إلى تحقيق العديد 
ــازات الــمــشــّرفــة، مــشــيــرًا بــكــل معاني  مـــن اإلنــــجــ
ــزاز والــتــقــديــر، إلـــى الــتــوجــيــهــات  ــتــ الــفــخــر واالعــ
السامية لحضرة صاحب الجاللة ملك  الملكية 
البالد المعظم حفظه اهلل ورعــاه، بتعزيز وإثراء 
المسيرة التعليمية ومواصلة االرتقاء بمخرجات 
التعليم، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد 
بكل  تعريفي  يــوم  بإقامة  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
اســتــعــدادًا  األمــــور،  الحكومية ألولــيــاء  الــمــدارس 
كل  ملف  يحتوي  وأن  الــجــديــد،  الــدراســي  للعام 
مالية،  قسيمة  على  الحكومية  بالمدارس  طالب 
تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها 
األســاســيــة، مــمــا يــؤكــد دعـــم جــاللــة مــلــك الــبــالد 
التعليمية،  للمسيرة  ورعــاه  اهلل  حفظه  المعظم 
واهـــتـــمـــامـــه بــأبــنــائــه الــطــلــبــة وتــحــفــيــزهــم على 
تحقيق أفضل النتائج، وما يوليه صاحب السمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
التعليمية  بالمنظومة  واهــتــمــام  رعــايــة  مــن  اهلل 
وإثرائها، بما يحفز الطلبة على اإلبداع والتفوق.
ــوزراء  ــ كــمــا نــــّوه الـــوزيـــر بــمــوافــقــة مــجــلــس الـ
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، على التحديث الشامل للتدقيق 
العلمية  والــمــؤهــالت  الجامعية  الــشــهــادات  على 
ــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن وخـــارجـــهـــا، مــؤكــدًا  مـــن داخــ
ــوف تــســهــم في  ــراءات الــجــديــدة سـ ــ ــ ــذه اإلجـ أن هـ
مــراعــاة  مــع  المواطنين،  توظيف  عملية  تيسير 
العلمية  المؤهالت  على  الالزم  بالشكل  التدقيق 
المتعلقة بالمهن التخصصية في مجاالت الطب 

والهندسة وغيرها من المؤهالت المهنية. 
ــر أن جــمــيــع مــنــتــســبــي الــــــوزارة  ــوزيــ وأكـــــد الــ
يتذكرون، بكل معاني التقدير والفخر واالعتزاز، 
حضرة  وجــهــهــا  الــتــي  الــســامــيــة  الملكية  الكلمة 
صــاحــب الــجــاللــة مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم، والــتــي 
ــوزارة في  ــ ــاد فــيــهــا جــاللــتــه الــكــريــم بــجــهــود الــ أشــ
وخصوصًا  التعليمية،  الخدمة  إيصال  استمرار 
المنصات  عبر  للجميع  وذلــك  بعد،  عــن  التعلم 
التي  االستثنائية  الــظــروف  خـــالل  االفــتــراضــيــة 
لها  كان  مما   ،19 كوفيد  كورونا  جائحة  فرضتها 
ــوزارة، وكــانــت  ــ الــ أبــلــغ األثـــر فــي نــفــوس منتسبي 
إلى  الــعــطــاء، مشيرًا  مــن  لمزيد  ومــحــفــزًا  دافــعــًا 

الملك  بفضل مشروع جاللة  تمكنت،  الــوزارة  أن 
التمكين  ومـــشـــروع  الــمــســتــقــبــل،  لـــمـــدارس  حــمــد 
الدراسي  الرقمي  المحتوى  توفير  من  الرقمي، 
البوابة  عبر  واإلجـــراءات  والتطبيقات  واألنشطة 
لها  للزيارات  الكلي  العدد  بلغ  والتي  التعليمية، 
زيـــارة،  مليون   134 مــن  أكــثــر  الجائحة  بــدء  منذ 
لالستفادة مما تتضمنه من المحتوى التعليمي 
والــدروس  المتلفزة  الــدروس  إلى جانب  الرقمي، 
للوزارة،  التابعة  اليوتيوب  قنوات  عبر  تبث  التي 
بــمــا فــيــهــا قناة  قــنــاة،  يــبــلــغ عــددهــا )14(  والــتــي 
لذوي االحتياجات الخاصة، وقناة للتعليم الفني 

والمهني.
وعــلــى صــعــيــد الــتــجــهــيــزات لــلــعــام الـــدراســـي 
الــعــام سيشهد  الـــوزيـــر أن هـــذا  الــجــديــد، أوضــــح 
وافتتاح  التطويرية،  المشاريع  من  عدد  انطالق 
الــوزارة  من  سعيًا  التعليمية،  المنشآت  من  عــدد 
للجميع،  التعليمية  الــخــدمــات  أفــضــل  لتقديم 
مدرسة  تشغيل  سيتم  اإلنشائي،  الصعيد  فعلى 
وإعـــــــادة تشغيل  لــلــبــنــات،  االبـــتـــدائـــيـــة  االزدهــــــــار 
مـــدرســـة الــمــنــامــة الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــات، فـــي إطـــار 
العام 2030م،  الخطة اإلنشائية التي تمتد حتى 
للبنين  جــديــدة  مــدرســة   )18( إنــشــاء  وتــتــضــمــن 
و)24(  الـــدراســـيـــة،  الــمــراحــل  بمختلف  والــبــنــات 
بمختلف  القائمة  الــمــدارس  فــي  أكاديمي  مبنى 

للصيانة  برنامج  تنفيذ  إلى جانب  المحافظات، 
وزارة  مع  بالتعاون  مدرسة   )40( يشمل  الشاملة 
للمدارس،  الوقائية  الصيانة  وتنفيذ  األشــغــال، 
من خالل فحص التمديدات الكهربائية، وشبكات 
تــوزيــع الــمــيــاه والـــخـــزانـــات، والــمــكــيــفــات الــعــاديــة 

والمجزأة. 
ــا عــلــى صــعــيــد الــمــنــاهــج، فــســيــتــم خــالل  أمــ
العام الدراسي الجديد طرح )15( منهجًا دراسيًا 
الحياتية(  )الــمــهــارات  منهج  بينها  مــن  جــديــدًا، 
ومنهج  الشعبية(،  و)الــثــقــافــة  بــســالم(  و)الــعــيــش 
ــارة(  ــجــ ــنــ ــادن( و)مــــــجــــــاالت الــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ )مـــــجـــــاالت الـ
ومنهج  اإلعــداديــة،  للمرحلة  الفنية(  و)التربية 
هذا  االبتدائي،  الثالث  للصف  العربية(  )براعم 
إلــــى جــانــب إجـــــراء عــــدد مـــن الــتــطــويــرات لــعــدد 
آخــر  مــع  يتناسب  الـــذي  بالشكل  مــنــهــجــًا،   )28(
المستجدات على الصعيد المعرفي، واالستمرار 
لتطوير  الــوطــنــي  الــمــشــروع  مـــبـــادرات  تنفيذ  فــي 
عن  المنبثقة  واالستراتيجية  والتدريب  التعليم 
ذلك، إضافًة إلى االستمرار في تنفيذ الخطوات 
لــالرتــقــاء  والــمــهــنــي  الــفــنــي  للتعليم  الــتــطــويــريــة 

بمخرجاته.
وســيــشــهــد الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد كــذلــك 
ــة فــي  ــريـ ــمـ ــعـ ــئــــات الـ ــتــــمــــال وضــــــع جـــمـــيـــع الــــفــ اكــ
قطاع  مظلة  تحت  األطــفــال  وريــاض  الحضانات 
تــشــرف عليه  الــمــبــكــر،  التعليم  قــطــاع  هــو  واحـــد 
والتعليم  التربية  وزارة  وهي  واحــدة  رقابية  جهة 
بالتوجهات  أســوًة  الخاص،  القطاع  مع  بالتعاون 
الــعــالــمــيــة وأفــضــل الــمــمــارســات الــدولــيــة، مــؤكــدًا 
حــــرص الــــــــوزارة عــلــى ضـــمـــان جـــــودة الــخــدمــات 

وذلــك  المبكر،  التعليم  مؤسسات  تقدمها  التي 
لمتابعة  الــمــيــدانــيــة  الـــزيـــارات  تنفيذ  خـــالل  مــن 
بالمعايير  الــتــزامــهــا  مـــدى  مــن  والــتــأكــد  عملها، 

واالشتراطات واحتياطات األمن والسالمة.
ــر  ــد وزيـ وعـــلـــى صــعــيــد الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، أكــ
مجلس  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  والتعليم  التربية 
بمتابعة  يــقــوم  الــمــجــلــس  بـــأن  الــعــالــي،  التعليم 
مؤسسات  ألداء  العامة  أمانته  خالل  من  حثيثة 
والتشجيع  برامجها،  ومراجعة  العالي،  التعليم 
العالي  التعليم  مؤسسات  وفتح  استقطاب  على 
وفق ضوابط محددة، وطرح المزيد من البرامج 
التي تتناسب مع متطلبات  األكاديمية الجديدة 
القرن الحادي والعشرين، وفي هذا اإلطار، فقد 
تمت الموافقة على إنشاء الجامعة األوروبية في 
استحداث  على  الموافقة  جانب  إلــى  البحرين، 
واســتــضــافــة عــــدد مـــن الـــبـــرامـــج األكــاديــمــيــة في 
العمل  واســتــمــرار  الــخــاصــة،  الجامعات  مــن  عــدد 
للتحضير  الخبرة  وبيوت  اليونسكو  منظمة  مع 
إلنشاء جامعة عيسى الكبير- الهداية الخليفية، 
ــي ســتــضــم  ــتــ وفـــــق الـــمـــواصـــفـــات الـــعـــالـــمـــيـــة، والــ
ــددًا مــن الــتــخــصــصــات فــي الــطــاقــة الــمــتــجــددة  عــ
إلى  إضافًة  االصطناعي،  والذكاء  واللوجستيك 
خالد  بن  عبداهلل  لكلية  الجديد  المبنى  تجهيز 

للدراسات اإلسالمية. 

بمنا�سبة بدء العام الدرا�سي الجديد.. وزير التربية:

طرح 15 منهجا درا�سيا جديدا وتطوير 28 منهجا بما يتنا�سب مع الم�ستجدات على ال�سعيد المعرفي
ان���ط���اق ع����دد م���ن ال��م�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ري��ة واف���ت���ت���اح ع����دد م���ن ال��م��ن�����س��اآت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة

} وزير التربية.

بــــــعــــــث صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
تعزية  بــرقــيــة  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الرئيس  فــخــامــة  إلـــى  ومـــواســـاة 
روسيا  رئــيــس  بوتين  فالديمير 
االتــــحــــاديــــة الـــصـــديـــقـــة، وذلــــك 
ــي وفـــــــــاة الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق  ــ فــ

ميخائيل  الــســوفــيــتــي  لــالتــحــاد 
سيرغييفيتش غورباتشوف.

البرقية  فــي  ســمــوه  وأعــــرب 
ــغ تـــــعـــــازيـــــه وصـــــــــادق  ــ ــالــ ــ ــن بــ ــ ــ عـ
مستذكًرا  لفخامته،  مــواســاتــه 
ــه الـــفـــقـــيـــد بـــإخـــالص  مــــا قــــدمــ
وتفان من خدمات ألجل السالم 
متمنيا  العالم،  في  واالستقرار 

الصحة  لفخامته موفور  سموه 
والعافية.

كــمــا بــعــث صـــاحـــب الــســمــو 
ــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــ ــ ــكـــي ولـ ــلـ ــمـ الـ
تعزية  بــرقــيــة  الــــــوزراء  مــجــلــس 
ميخائيل  الــســيــد  إلـــى  مــمــاثــلــة 
روسيا  وزراء  رئيس  ميشوستين 

االتحادية.

الرو�سية  ال��ق��ي��ادة  ي��ع��زي  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 
ف���ي وف�����اة ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ل��ات��ح��اد ال�����س��وف��ي��ت��ي

ــيـــب الــشــيــخ  ــبـ ــق طـ ــريــ ــفــ أكــــــد الــ
رئيس  آل خليفة  عبداهلل  بن  محمد 
ــلــــى لــلــصــحــة خـــالل  الــمــجــلــس األعــ
السلمانية  لمجمع  التفقدية  زيارته 
جليلة  الدكتورة  بمعية  أمس  الطبي 
بـــنـــت الـــســـيـــد جــــــــواد حـــســـن وزيــــــرة 
الــصــحــة وبـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور أحــمــد 
محمد األنصاري الرئيس التنفيذي 
من  وعــدد  الحكومية  للمستشفيات 
الـــمـــســـؤولـــيـــن بــمــجــمــع الــســلــمــانــيــة 
ــــرص حــــكــــومــــة مــمــلــكــة  ــ ــي، حـ ــبــ ــطــ الــ
الــبــحــريــن عــلــى اســتــمــرار الــمــبــادرات 
الــرامــيــة لــتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات 
الصحية للمواطنين والمقيمين بما 
الشاملة  الصحية  التغطية  يجسد 
ويتوافق مع مبادرات تطوير القطاع 
ــــق أعــلــى  الـــصـــحـــي فــــي الــمــمــلــكــة وفـ

معايير الجودة والتميز.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــصــــــــــدد، ثـــمـــن 

ــيـــس الــمــجــلــس األعــــلــــى لــلــصــحــة  رئـ
ووزيـــــرة الــصــحــة الـــدعـــم الــمــتــواصــل 
ــات الــــســــديــــدة مــــن لـــدن  ــهـ ــيـ ــوجـ ــتـ والـ
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
من  المستمرة  والمتابعة  المعظم، 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، لــكــافــة الــمــشــاريــع 
الـــتـــطـــويـــريـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
بالمملكة. وشملت الزيارة الميدانية 
عددًا من مرافق المجمع لالطمئنان 
على سير تقديم الخدمات الصحية 
ألبرز  التطورات  آخــر  على  واالطـــالع 
بها  تقوم  التي  التطويرية  المشاريع 
بمجمع  الــحــكــومــيــة  الــمــســتــشــفــيــات 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي، وبــالــخــصــوص 
مـــشـــروعـــي تــوســعــة دائــــــرة الـــحـــوادث 
العمليات،  غــرف  وتوسعة  والــطــوارئ 

حيث تشكل المبادرتان خطوة كبيرة 
وبالسرعة  متميزة  خدمات  لتقديم 
المجمع  مرتادي  لجميع  المنشودة 

من عموم المرضى والمراجعين.
ــــت  ــربـ ــ وفـــــــــي هـــــــــذا اإلطـــــــــــــــار، أعـ
الــســيــد جــواد  بــنــت  الــدكــتــورة جليلة 
حسن وزيرة الصحة عن بالغ الشكر 
األعلى  المجلس  لرئيس  والتقدير 
لـــلـــصـــحـــة عـــلـــى زيـــــارتـــــه الــتــفــقــديــة 
لــمــخــتــلــف الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة فــي 
ــدة حــــرص الــجــمــيــع  ــؤكـ الــمــمــلــكــة، مـ
عــلــى مــواصــلــة تــعــزيــز الــتــقــدم الــذي 
مملكة  فــي  الصحي  القطاع  يشهده 
المستويات،  مختلف  على  البحرين 
األمــــــــر الــــــــذي يـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 
الخدمات  تقديم  فــي  المملكة  رؤيــة 
الــجــودة  مــســتــويــات  بــأعــلــى  الصحية 

والتميز والتنافسية.
ــيـــس  ــرئـ ــبــــه أوضــــــــح الـ ــانــ مـــــن جــ

الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
ــاري  الـــدكـــتـــور أحـــمـــد مــحــمــد األنـــصـ
بـــــأّن مــجــلــس أمـــنـــاء الــمــســتــشــفــيــات 
الــحــكــومــيــة وبــمــتــابــعــة حــثــيــثــة مــن 
ــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز آل  الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــ
ــولـــي  ــــس الــــمــــجــــلــــس يـ ــيـ ــ ــة رئـ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ــادرات  ــبــ أهـــمـــيـــة كـــبـــرى لــمــخــتــلــف مــ
الــتــطــويــر االســـتـــراتـــيـــجـــي فـــي كــافــة 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة وفــــي  ــتـــشـــفـ الـــمـــسـ
ــرة  ــ ــة دائــ ــعـ مـــقـــدمـــتـــهـــا مــــشــــروع تـــوسـ
الذي  بالمجمع  والــطــوارئ  الحوادث 
خدمة  في  كبيرة  نوعية  نقلة  يعتبر 
بالمملكة،  والمقيمين  المواطنين 
ــذا الـــمـــشـــروع لــرفــع  ــ حـــيـــث يــعــمــل هـ
 80 من  لألسرة  االستيعابية  الطاقة 
سريرا الى 123 سريرا. ويشتمل هذا 
منفصلتين،  وحدتين  على  المشروع 
تحتوي  لــلــبــالــغــيــن  منفصلة  ــدة  وحــ
عــلــى 21 ســـريـــرا، 7 غـــرف اســتــشــارة، 

8 غــرف إنــعــاش، 5 غــرف تصنيف و3 
المشروع  يشمل  كما  معالجة.  غرف 
وحــــدة مــنــفــصــلــة لــألطــفــال تــحــتــوي 

للمرضى  وصيدلية  ســريــرا   16 على 
البالغين واألطفال، ومنطقة انتظار 

تسع إلى 123 شخصا.
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اللجنة  اج��ت��م��اع  ف���ي  ت�����ش��ارك  ال��ب��ح��ري��ن 
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ــريـــن،  ــبـــحـ شـــــاركـــــت مـــمـــلـــكـــة الـ
والتعليم،  التربية  وزارة  في  ممثلًة 
لــرئــيــس مجلس  نــائــبــًا  بــاعــتــبــارهــا 
ــي الـــتـــابـــع  ــ ــدولـ ــ ــيـــة الـ ــتـــربـ مـــكـــتـــب الـ
عن  ومــمــثــلــًة  الــيــونــســكــو،  لمنظمة 
في  انتخابها  بــعــد  الــعــربــيــة  الــــدول 
واألربعين  الــحــادي  الــعــام  المؤتمر 
ــاع الــــذي  ــمـ ــتـ لــلــيــونــســكــو، فــــي االجـ
لمكتب  التنفيذية  اللجنة  عقدته 
في  المكتب  بمقر  الــدولــي  التربية 

جنيف.
وخــــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع الـــــــذي 
علي  بن  ماجد  الدكتور  فيه  شــارك 
والتعليم،  الــتــربــيــة  وزيـــر  النعيمي 
المواضيع  مــن  عــدد  مناقشة  تمت 
ــة عــلــى جـــــدول األعـــمـــال،  ــمـــدرجـ الـ
االستراتيجية  الخطة  بينها  ومــن 
وحــتــى   2022( لـــلـــفـــتـــرة  لــلــمــكــتــب 
2025م(، وبرنامج العمل والمشاريع 

ــي ضـــوء  ــًة فــ ــاصــ الــمــســتــقــبــلــيــة، خــ
المستجدات التي شهدها التعليم.

وعلى هامش االجتماع، التقى 
النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور 
السيد  مــع  والتعليم  التربية  وزيـــر 
رئـــيـــس مجلس  اوســتــفــيــت  ســفــيــن 
ياو  والسيد  الدولي،  التربية  مكتب 
الدولي،  التربية  مكتب  مدير  يــادو 
حــيــث تـــم بــحــث خــطــط ومـــجـــاالت 

ــبــــرات بــيــن  ــادل الــــخــ ــ ــبـ ــ ــاون وتـ ــعــ ــتــ الــ
التربية  ومــكــتــب  الــبــحــريــن  مملكة 
الـــدولـــي فـــي عـــدد مـــن الــمــواضــيــع، 
مــنــهــا تــطــويــر الــمــنــاهــج الــخــاصــة 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي،  ــئـ ــيـ ــبـ ــالـ بـ
العاملين في  تــدريــب  والــتــعــاون فــي 
قــطــاع الــطــفــولــة الــمــبــكــرة، والـــذي 
ــلــــى مـــرحـــلـــتـــي ريـــــاض  يـــشـــتـــمـــل عــ

األطفال والحضانات،.
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ــــل، الـــســـيـــد  ــمـ ــ ــعـ ــ ــن وزيـــــــــر الـ ــ ــلـ ــ أعـ
جــمــيــل بــــن مــحــمــد عـــلـــي حـــمـــيـــدان، 
عن ان نسبة التزام المنشآت بالقرار 
بشأن   ،2013 لسنة   )3( رقــم  الــــوزاري 
حــظــر الــعــمــل تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس 
المكشوفة،  األمــاكــن  وفـــي  الــمــبــاشــرة 
خــــال فـــتـــرة الــظــهــيــرة مـــن الــســاعــة 
12 ظــهــرًا وحــتــى الــرابــعــة عــصــرًا في 
شهري يوليو وأغسطس 2022، بلغت 
 )27( مــخــالــفــة  تـــم  حــيــث   ،%99,87
شركة ومؤسسة فقط، فيما بلغ عدد 
العمال المخالفين)52( عامًا، خال 

فترة حظر العمل هذا العام.
وبــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة حظر 
الــعــمــل وقــــت الــظــهــيــرة لـــهـــذا الـــعـــام، 
أشاد حميدان بنسبة االلتزام العالية 

بــهــذا الــقــرار، الـــذي مــن شــأنــه تعزيز 
العمل،  مــواقــع  فــي  للعمال  الحماية 
وهو ما يعكس اهتمام أصحاب العمل 
العمال،  تــجــاه  اإلنــســانــيــة  بــالــجــوانــب 
مشيرًا الى مساهمة القرار في تنامي 
وصحة  سامة  على  الحفاظ  مؤشر 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي ظـــل مــنــظــومــة 
للمراجعة  تخضع  وطنية  تشريعات 
والــتــحــديــث الــمــســتــمــر، بــمــا يــتــوافــق 
القياسية  والمواصفات  المعايير  مع 

الدولية للسامة والصحة المهنية.
ــرب وزيـــر الــعــمــل، عــن شكره  وأعــ
ــعــــمــــل الــــذيــــن  لـــجـــمـــيـــع أصـــــحـــــاب الــ
حرصوا على االلتزام بتطبيق القرار 
انخفاض  في  أسهم  والــذي  المذكور، 
عــن حــاالت  الناتجة  اإلصــابــات  عــدد 

اإلجــهــاد الــحــراري وضــربــات الشمس 
وأمراض الصيف األخرى، فضًا عن 
ارتفاع مستويات اإلنتاجية للمنشآت 
ــن ظـــــــروف الــعــمــل  ــيـ ــأمـ مــــن خــــــال تـ
ــى كــفــاءة  ــي تـــــؤدي إلــ ــتـ الــمــائــمــة والـ
التشغيلية، مؤكدًا في هذا  العمليات 
السياق، حرص مملكة البحرين على 
مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية 
بيئة  استدامة  أجــل  مــن  أمثل  بشكل 
العمل اآلمنة والصحية وبما يتوافق 

مع معايير العمل الدولية.
وقد قامت وزارة العمل بحمات 
تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار، 
التفتيشية  الزيارات  عدد  بلغ  حيث 
جميع  إحــالــة  وتـــم  ــارة،  ــ زيـ  )19841(
إلــى  تــم ضبطها  الــتــي  الــمــخــالــفــات 

الــنــيــابــة الــعــامــة التــخــاذ اإلجــــراءات 
من   )192( للمادة  وفــقــًا  القانونية، 

قـــانـــون الــعــمــل فـــي الــقــطــاع األهــلــي 
لسنة   )36( رقـــم  بــالــقــانــون  الـــصـــادر 
أنه »يعاقب  2012، والتي تنص على 
كل من يخالف أيًا من أحكام الباب 
الـــقـــرار  هــــذا  أحـــكـــام  يــخــالــف   )15(
في  عليها  الــمــنــصــوص  بــالــعــقــوبــات 
في  العمل  قانون  من   )192( الــمــادة 
الــقــطــاع األهــلــي الـــصـــادر بــالــقــانــون 
تنص  والتي   ،2012 لسنة   )36( رقــم 
أيًا  يخالف  من  كل  يعاقب  أنــه  على 
ــرارات  ــقـ والـ الــبــاب )15(  مــن أحــكــام 
مــدة  بالحبس  لــه  تــنــفــيــذًا  الـــصـــادرة 
ال تزيد على ثاثة أشهر وبالغرامة 
التي ال تقل عن 500 دينار، وال تزيد 
ــار أو بـــإحـــدى هــاتــيــن  ــنـ عـــن ألــــف ديـ

العقوبتين«.

التزام المن�شاآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة بن�شبة %99,87 
حميدان: البحرين حري�سة على ا�ستدامة بيئة العمل الآمنة وفقا للمعايير الدولية

} وزير العمل.

ــق الـــــركـــــن عـــبـــداهلل  ــريــ ــفــ ــل الــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــؤون الـــدفـــاع  ــ ــر شـ ــ بـــن حــســن الــنــعــيــمــي وزيـ
ــويــــد الـــمـــلـــحـــق  ــلــ الـــعـــقـــيـــد كـــريـــســـتـــوفـــر فــ
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليـ الـــعـــســـكـــري بـــســـفـــارة الـ
األمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين 
والوفد المرافق له، صباح أمس األربعاء 31 

أغسطس 2022م، وذلك بمناسبة تعيينه.
الــدفــاع بالملحق  ــؤون  ــر شـ ورحـــب وزيـ
له  متمنيًا  الــجــديــد  األمــريــكــي  العسكري 
الــتــوفــيــق فــي مــهــام عمله الــجــديــدة دعــمــًا 
ــزًا لـــعـــاقـــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون  ــعــــزيــ وتــ
والــواليــات  البحرين  مملكة  بين  القائمة 

الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، كــمــا أشـــاد بعاقات 
البلدين  بين  القائمة  المتميزة  الصداقة 
ــا تــشــهــده مـــن تــطــور على  الــصــديــقــيــن، ومـ
يتعلق منها  مختلف األصعدة وخاصة ما 

بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري أنور 
والتزويد  الصيانة  مــديــر  الــجــودر  عــبــداهلل 
ــركــــن الـــشـــيـــخ ســلــمــان  ــواء الــ ــ ــلـ ــ ــنـــي، والـ الـــفـ
بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة مـــديـــر الــتــخــطــيــط 
طيار  الــركــن  والــلــواء  والتقنية،  والتنظيم 
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير 

التعاون العسكري.

وزي���ر �ش����ؤون الدفاع ي�ش���تقبل الملح���ق الع�ش���كري الأمريكي

} جانب من اللقاء.

حميـد  بن  عمـار  الشـيخ  سـمو  اسـتقبل 
ــان، فـــي ديـــــــوان  الــنــعــيــمــي ولــــي عــهــد عــجــمـــ
الحـاكم، سـعود حسـن علي النصـف القنصل 

العام لمملكة البحرين في دبي.
وخـــــال الـــلـــقـــاء رحــــب ســمــو ولــــي عهد 
البحرين  لمملكة  الــعــام  بالقنصل  عجمان 
في دبي، مؤكًدا عمق العاقات األخوية التي 
البحرين ودولــة اإلمــارات  تربط بين مملكة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، ومـــا تــســتــنــد عــلــيــه من 
وشائج القربى والمصير المشترك، متمنًيا 
دبي  فــي  البحرين  لمملكة  الــعــام  للقنصل 

التوفيق والسداد في مهام عمله.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب ســـعـــود حــســن علي 

عهد  ولــي  بلقاء سمو  اعــتــزازه  عــن  النصف 
قــصــارى جهده  أنــه سيبذل  مــؤكــًدا  عجمان، 
التاريخية  األخوية  بالعاقات  االرتــقــاء  في 
بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة نحو آفاق أرحب بما يلبي المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
بن  ماجد  الدكتور  الشيخ  اللقاء  حضر 
الحاكم وحمد  النعيمي رئيس ديوان  سعيد 
راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم ويوسف 
محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات 
المستشار  إبراهيم  خالد  وطــارق  والضيافة 
في  الــبــحــريــن  لمملكة  الــعــامــة  بالقنصلية 

دبي.

ول��ي عه��د عجم��ان ي�ش��تقبل قن�ش��ل ع��ام البحري��ن ف��ي دب��ي

} جانب من اال�ستقبال.

شاركت كل من نائب رئيس االتحاد الحر لشؤون المرأة العاملة 
كممثلين  واألستاذة شيماء خالد  النعيمي  األستاذة سارة  والطفل 
العربي  المنتدى  فــي  البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتــحــاد  عــن 
الثاني للمرأة العاملة الذي انعقد بوالية صالة في سلطنة عمان 
الشقيقة، والذي انطلق تحت عنوان )مستقبل رائدات األعمال في 
ظل االقتصادات الرقمية(، وبرعاية صاحب السمو السيد مروان بن 
تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور السيد فايز علي 
الدكتور  واألستاذ  العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  المطيري 
أحمد  بنت  ليلى  والدكتورة  العمل،  وزيــر  باعوين  سعيد  بن  محاد 

بن عوض النجار وزيرة التنمية االجتماعية، ومشاركة ممثلين عن 
أطراف اإلنتاج من مختلف األقطار العربية.

وفي مداخلتها بالمنتدى أكدت النعيمي على ضرورة اإلسراع 
في وتيرة عجلة التدريب للعناصر النسائية من أجل االنخراط في 
مجال االقتصاد الرقمي، كما دعت إلى االستفادة من تجارب بعض 
العربية  والمملكة  البحرين  كمملكة  الرقمي  االقتصاد  في  الــدول 
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك بعض من دول 
الوطن العربي، وقالت إنه من منطلق اإليمان بمقولة أن »التعليم 
فــي الــصــغــر كــالــنــقــش عــلــى الــحــجــر« نتمنى وضـــع خــطــة واضــحــة 

األساسي  التعليم  في  األولــى  المراحل  من  تبدأ  متكاملة  المعالم 
حــتــى يــكــون الــجــيــل الــقــادم متأقلما تــمــامــًا مــع مــفــهــوم االقــتــصــاد 
والطفل،  العاملة  المرأة  لشؤون  الرئيس  نائب  دعت  كما  الرقمي. 
المتقاعدين، ومزجها  العمال  إلى دمج خبرات الجيل السابق من 
لاستفادة  المتطورة،  والتكنلوجيا  الحديث  العصر  متطلبات  مع 
ــاق أفـــكـــار شــبــاب الــغــد الــذيــن  ــ الــقــصــوى مـــن خـــبـــرات الــمــاضــي وآفـ
يحملون أفكارا مبدعة تستطيع أن تصنع المستقبل الواعد والذي 
دون  لــلــمــرأة  تتسع  عمل  بيئة  ويــوفــر  للمجتمعات،  الــرفــاه  يحقق 
االعتماد على األساليب الكاسيكية في تمكينها بمجتمع األعمال.

»الت������ح������اد ال�����ح�����ر« ي���������ش����ارك ف�����ي ال���م���ن���ت���دى ال���ع���رب���ي 
ال���ث���ان���ي ل���ل���م���راأة ال��ع��ام��ل��ة ب����لي���ة ���ش��ال��ة ب�����ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان

السامية  للتوجيهات  تنفيذًا 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
أمـــر صاحب  فــقــد  المعظم  الــبــاد 
ــر ســلــمــان  ــيــ الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــ
ــي الــعــهــد  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
اهلل  ــوزراء حفظه  الـ رئيس مجلس 
طالب  لكل  مالية  قسيمة  بــصــرف 
يصل  )التي  الحكومية  بالمدارس 
إلـــى حـــوالـــي 210 مـــدارس  عـــددهـــا 
وبها ما يزيد على 140 ألف طالب 
وطالبة( وذلك في اليوم التعريفي 
ــًا بــإقــامــتــه  ــر ســـمـــوه أيـــضـ ــذي أمــ ــ الـ
ألولـــيـــاء أمـــور الــطــلــبــة والــطــالــبــات 

بالمدارس الحكومية.
الكريم  األمـــر  هــذا  تميز  لقد 

البعد  أمـــا  تعليمي.  والــثــانــي  إنــســانــي  األول  بــبــعــديــن، 
األمـــور في  أولــيــاء  مــن  اإلنــســانــي فهو مساعدة اآلالف 
تــوفــيــر الــمــســتــلــزمــات الــمــدرســيــة، حــيــث هــنــاك بعض 
بالمدرسة  طــاب  أربــعــة  أو  ثاثة  لديها  التي  العوائل 
أيضًا حرصًا  أكبر عليهم، ويكشف  وهو ما يشكل عبئًا 
للتخفيف عن كاهلهم قدر اإلمكان من األعباء المالية 

بما فيها تلك التي تتزامن مع بداية العام الدراسي.

ــإن  ــد الــتــعــلــيــمــي فـ ــعـ ــبـ أمــــــا الـ
ألولياء  تعريفي  يــوم  بإقامة  األمــر 
األمـــــــور ســـيـــكـــون مـــحـــفـــزًا  خــاصــة 
مـــع عـــــودة الــطــلــبــة إلــــى الــحــضــور 
لــــلــــدراســــة بـــعـــد ســـنـــتـــيـــن فـــرضـــت 
ــة الــــكــــورونــــا بــيــئــة  ــحـ ــائـ فــيــهــمــا جـ
ــيـــة مــخــتــلــفــة، فــضــًا عـــن أنــه  دراسـ
سيسهم في تعزيز وإثراء المسيرة 
دعم  عبر  بها  واالرتــقــاء  التعليمية 
يعكس  مــا  وهــو  التعليمية،  البنية 
ــة حــكــيــمــة لــتــحــفــيــز الــمــســيــرة  ــ رؤيـ

التعليمية.
جالة  عــلــى  بمستغرب  لــيــس 
السمو  أو صاحب  المعظم  العاهل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
الــــــــــــوزراء مـــثـــل تـــلـــك الــــمــــبــــادرات 
وأولياء  الطلبة  أبناءنا  تدعم  التي  النبيلة  اإلنسانية 
الــتــي تــعــزز مـــن مسيرة  الــتــوجــيــهــات  تــلــك  أمـــورهـــم أو 
نملك  وال  والــتــفــوق.  اإلبـــداع  وتحفز  والمعرفة  العلم 
الــرعــايــة فــجــزى اهلل  الــدعــاء لمن يقف خلف هــذه  إال 
سبحانه وتعالى جالة الملك المعظم وصاحب السمو 
الــوزراء خير الجزاء  الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

وأيدهما بنصره.

 بقلم: 
د. ياسر بن عيسى الناصر

ال��ب��ع��د الإن�����ش��ان��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي في 
ت���ج��ي��ه��ات ج��ال��ت��ه واأم������ر ���ش��م���ه

أشــــاد أحــمــد بـــن زايــــد الــزايــد 
رئيس جهاز الخدمة المدنية بقرار 
مــجــلــس الــــــوزراء بــشــأن الــتــحــديــث 
الــشــهــادات  عــلــى  للتدقيق  الــشــامــل 
الــجــامــعــيــة والـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة، 
الــــــــذي يــــدعــــم أهـــــــــداف الـــمـــســـيـــرة 
حضرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية 
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــاحــــب الــــجــــالــــة الـ صــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
المعظم، وُيحّقق توجيهات صاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
مجلس الوزراء، من خال رفع كفاءة 
الموارد البشرية وتطوير السياسات 
أفضل  تقديم  بهدف  والتشريعات 
ــات لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن. وأكـــــد  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
رئـــيـــس جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
ســيــســهــم  الـــشـــامـــل  الـــتـــحـــديـــث  أن 

ــع وتــــســــهــــيــــل تـــوظـــيـــف  ــريــ ــســ ــي تــ ــ فــ
الــمــواطــنــيــن وتــعــزيــز الــجــهــود نحو 
تحسين كفاءة الخدمة الحكومية، 
وذلك من خال اآللية الموضوعة 
والمعايير المحّددة التي من شأنها 
أن تــصــب فــي صــالــح تــعــزيــز كــفــاءة 

الموارد البشرية بمختلف األجهزة 
الوقت  في  يراعي  وبما  الحكومية، 

نفسه جودة الخدمات المقدمة.
ــاز  ــهـ جـ أن  الـــــــزايـــــــد  وأوضـــــــــــح 
ــددًا من  الــخــدمــة الــمــدنــيــة عــقــد عــ
ــات الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة مــع  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
اللجنة الوطنية لتقويم المؤهات 
الــعــلــمــيــة، حــيــث تـــم االتـــفـــاق على 
مجموعة من اإلجراءات التطويرية 
ــيـــة الـــتـــحـــقـــق مـــــن دّقـــــة  ــلـ فـــــي عـــمـ
الــشــهــادات الــجــامــعــيــة والــمــؤهــات 
بشركات  االســتــعــانــة  عــبــر  العلمية 
وزارة  ِقبل  من  معتمدة  متخّصصة 
ــــك ضــمــن  الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم وذلــ
إجـــــــــراءات الـــتـــوظـــيـــف الــحــكــومــي، 
والــــذي يــأتــي بــهــدف تــســريــع وتــيــرة 
الــحــصــول عــلــى تــقــاريــر الــمــؤهــات 

وتحقيقًا لألهداف المنشودة.

رئي�س جهاز الخدمة المدنية: التحديث ال�شامل للتدقيق 
على ال�شهادات الجامعية ي�شرع من اإجراءات الت�ظيف

} أحمد بن زايد الزايد.

أكـــــــدت الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة بــنــت 
ــواد حــســن وزيــرة الــصــحــة  ــ الــســيــد جـ
الحرص على المضي قدمًا في رسم 
الــخــطــط واالســتــراتــيــجــيــات الــرامــيــة 
ـــى مــكــافــحــة األمــــــــراض الــمــزمــنــة  إلــ
والحد  المجتمع  في  السارية(  )غير 
ــا يــدعــم  ــمـ ــا، وذلـــــــك بـ ــارهــ ــتــــشــ مــــن انــ
ــيـــهـــات الـــمـــســـتـــمـــرة لــصــاحــب  ــتـــوجـ الـ
ــيـــر ســلــمــان بن  الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
رئيس  الــعــهــد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد 
واســتــدامــة  بتطوير  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
خـــدمـــات الـــقـــطـــاع الــصــحــي وتــعــزيــز 
في حفظ صحة  يسهم  وبما  كفاءته 
المجتمع من مخاطر  أفراد  وسامة 

وآثار األمراض المزمنة وتداعياتها.
جــاء ذلــك خــال ترؤسها أعمال 
الـــعـــمـــل  ــفــــريــــق  لــ األول  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

الوطني لمكافحة األمراض المزمنة 
)غــيــر الــســاريــة( الـــذي عــقــد بحضور 

جميع األعضاء وعدد من المسؤولين 
القرار  استعراض  تــّم  حيث  بــالــوزارة، 

بإنشاء   2022 لسنة  و)43(   )36( رقــم 
ــنـــي  ــوطـ ــعــــمــــل الـ وتـــشـــكـــيـــل فــــريــــق الــ
)غير  الــمــزمــنــة  األمــــراض  لمكافحة 

السارية(.
االجــتــمــاع  أعــمــال  وفـــي مستهل 
األعــضــاء،  بكل  الصحة  وزيـــرة  رحبت 
الوطنية  اللجنة  إلى  وقدمت شكرها 
)غير  الــمــزمــنــة  األمــــراض  لمكافحة 
الـــســـاريـــة( عــلــى جـــهـــودهـــم الــمــثــمــرة 
الماضية  الــفــتــرة  خـــال  والــمــتــمــيــزة 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي تــحــقــيــق الــعــديــد 
مــن الــمــنــجــزات والـــمـــبـــادرات، مــؤّكــدة 
الــحــرص عــلــى مــواصــلــة الــبــنــاء على 
تحقيق  فــي  يسهم  بما  الجهود  تلك 

األهداف المأمولة.

استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن 
رئيس األمن العام، أمس، أعضاء فريق برنامج 
المتميزين،  »معا«  واإلدمـــان  العنف  مكافحة 
الوقاية من  إدارة  يتقدمهم علي أميني مدير 

الجريمة، مدير البرنامج.
ــاد رئــيــس األمـــن  وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، أشــ
تــنــفــيــذ  فــــي  ودوره  الـــفـــريـــق،  بـــجـــهـــود  الــــعــــام، 
توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
المنظومة  لتطوير  الداخلية  وزير  آل خليفة 
والشباب  النشء  وقاية  يخص  فيما  األمنية 
والمهارات  الوطنية  والمبادئ  القيم  وتعزيز 
الحياتية لديهم بما يسهم في تحقيق األمن 

بمعناه الشامل.

ــام، أعــضــاء  ــعـ وقــــد ســّلــم رئــيــس األمــــن الـ
الــفــريــق الــمــتــمــيــزيــن، شـــهـــادات تــقــديــر نظير 
الــدراســات  وتنفيذ  إعـــداد  فــي  المميز  عملهم 
والــبــحــوث الــتــي قـــامـــوا بــهــا فـــي مــجــال عمل 
إدارة الــوقــايــة مــن الــجــريــمــة وبــرنــامــج »مــعــًا« 
والتميز  الجودة  في  الدولية  المعايير  وتبني 
وإدراجها في اإلجــراءات والمناهج  المؤسسي 
قابلة  علمية  أســـس  وفـــق  المبنية  الــجــديــدة 
للقياس ووضع مؤشرات قياس األداء والعمل 
وإبــرازهــا  المجتمعية  الشراكة  منهجية  وفــق 
في العمل الشرطي لكافة األفراد المنتسبين 
في  الوظيفي  االنضباط  عبر  »معًا«  لبرنامج 

تأدية واجباتهم األمنية على أكمل وجه.

رئ��ي�����س الأم������ن ال���ع���ام ي���ك���رم اأع�������ش���اء ف���ري���ق »م��ع��ا« 

وزي������رة ال�����ش��ح��ة: ال����ش���ت���م���رار ف���ي ���ش��ي��اغ��ة ال��خ��ط��ط 
ل����رف����ع ج��������دة ال����خ����دم����ات ال�������ش���ح���ي���ة وال����ق���ائ���ي���ة

,
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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)
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دعم الكهرباء.. نقول هذا الكالم.. 
وننقل تلك الت�صريحات 

محميد المحميد malmahmeed7@gmail.com

حــتــى أســـــوأ الــمــتــشــائــمــيــن.. لـــم يكن 
تــعــلــن فيه  الـــــذي  الـــيـــوم  يـــأتـــي  يــتــوقــع أن 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة رفـــــع ســقــف  ــاقـ هــيــئــة الـــطـ
 %80 بنسبة  للمستهلكين  الكهرباء  فاتورة 
أكــتــوبــر..  مــن  اعــتــبــارا  جنيها   1971 لتبلغ 
على  صعبة  ستكون  المقبلة  األشــهــر  وأن 
البريطانيين، وقد تفقدهم عقولهم.. كما 

وصف البعض.
مــن كـــان يــتــصــور أن يــأتــي الــيــوم الــذي 
من  هناك،  مواطنيها  بريطانيا  فيه  تدعو 
أجل تقليل االستهالك، إلى اتباع األساليب 
الــتــرشــيــديــة مــثــل: إحــكــام إغــــالق الــنــوافــذ 
واألبواب، وتشغيل األجهزة المنزلية فقط 
عند الحاجة، والتحول الى مصابيح توفير 
LED، وغــســل األطـــبـــاق فــي وعــاء  الــطــاقــة 
ممتلئ بالماء، واالستحمام تحت »الدوش« 
وإيقاف  الحوض،  في  االستلقاء  من  بــدال 
التدفئة في الغرف غير المسكونة، وخفض 

مستوى التدفئة في باقي الغرف..!!
ــدث األرقـــــام الـــصـــادرة  كــمــا أظـــهـــرت أحــ
الطاقة  أسعار  أن  »يوروستات«  منظمة  عن 
أوروبـــــا، وأن  قــيــاســيــة فــي  بلغت مــســتــويــات 
والبرتغال وبلجيكا وجزر  وألمانيا  أيرلندا 
دول  خمس  أعلى  تعّد  البريطانية  برمودا 
الــكــهــربــاء..  بــاالتــحــاد األوروبــــي فــي تكلفة 
وتابع الجميع خبر ارتفاع أسعار الكهرباء 
في الواليات المتحدة األمريكية، مما دفع 
أكــثــر مـــن 20 مــلــيــون أســــرة أمــريــكــيــة إلــى 
بمعدل  أي  الــفــواتــيــر،  ســـداد  عــن  التخلف 
ــد مــن كــل 6 مــنــازل تــخــّلــف عن  مــنــزل واحـ

الدفع..!!
نـــــقـــــول هــــــــذا الـــــــكـــــــالم، ونــــنــــقــــل تــلــك 
الحمد  وهلل  نعيش  ونــحــن  الــتــصــريــحــات.. 
ــّنـــة، فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، فـــي أمــن  والـــمـ
ــتـــقـــرار، وجـــهـــود مــســتــمــرة مـــن الــدولــة  واسـ
المعيشية  الحياة  تأمين  ضمان  أجــل  من 
الــكــريــمــة، وخــاصــة فــي ظــل تــوافــر الــمــواد 
للكهرباء  الــحــكــومــي  والـــدعـــم  األســاســيــة، 

والماء، وغيرها.
ــل تـــلـــك  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالم ونـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــول هـــــــــذا الـ ــ ــقــ ــ نــ
متواصلة  جــهــود  وأمــامــنــا  الــتــصــريــحــات.. 

من الحكومة بشأن ضمان استمرار الدعم 
والــمــاء،  الــكــهــربــاء  قــطــاع  فــي  للمواطنين 
ومبادرات متميزة ورائدة من هيئة الكهرباء 
الناس  لتخويف  إطالقا  داعــي  وال  والماء، 
انساق  لــمــاذا  أدري  آخـــر.. وال  أمــر  أي  مــن 
والهيئة  الـــوزارة  على  الهجوم  فــي  البعض 
فــي حــديــث لــم ُيــقــل ولـــم يــذكــر بــتــاتــا..؟؟ 
ــل إن الــــوزيــــر الـــجـــديـــد يــســتــحــق الــشــكــر  بـ
شخصية  كذلك  الهيئة  ورئيس  والتقدير، 

وطنية وإدارية ناجحة. 
ــل تـــلـــك  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالم ونـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــول هـــــــــذا الـ ــ ــقــ ــ نــ
التصريحات.. وأمامنا تعليقات غير موفقة 
ألحد األشخاص، وهو يشن الحمالت على 
التعليقات  تلك  والوزير شخصيا..  الــوزارة 
مسيئة  منصات  مــن  استغاللها  يتم  التي 
الخالفات  في شخصنة  ويواصل  بالخارج، 
مع الوزراء والمسؤولين تباعا.. بحجة حب 
الوطن والــوالء لــه..!! وال أود الخوض في 

الموضوع وصاحبه أكثر. 
ــل تـــلـــك  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالم ونـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــول هـــــــــذا الـ ــ ــقــ ــ نــ
التصريحات.. وجميع دول مجلس التعاون 
الخليجي والعالم تفرض فواتير الكهرباء 
وال  والمقيمين،  المواطنين  على  والــمــاء 
أعـــرف لــمــاذا يــصــر الــبــعــض عــلــى الــتــرويــج 

لمعلومات غير صحيحة..؟؟ 
نـــــقـــــول هــــــــذا الـــــــكـــــــالم، ونــــنــــقــــل تــلــك 
الــتــصــريــحــات.. حــتــى نــكــون مــوضــوعــيــيــن 
أكثر في حكمنا على األمور، وفي تقييمنا 
للمواضيع والمسائل، وغير متسرعين في 
إطالق التصريحات الخاطئة، أو منساقين 
خــلــف الــتــعــلــيــقــات غــيــر الــصــحــيــحــة، وفــي 
ــوات مــغــرضــة تــريــد أن  ــ الـــحـــذر مـــن أي دعـ
أجل  أي جهد رسمي، من  أو تعطل  تفشل 
زرع الفتنة ونشر اإلحباط، وزيادة التحلطم 

والنقد السلبي المثّبط.
ــل تـــلـــك  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــالم ونـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــول هـــــــــذا الـ ــ ــقــ ــ نــ
التصريحات.. إليماننا بأنه باإلرادة والثقة 
الوطنية، والشراكة المجتمعية، وبالصدق 
قـــادرون  المعلومة،  نقل  فــي  والمصداقية 
أن يــظــل وطــنــنــا الــحــبــيــب قــويــا ومـــزدهـــرا 

ومتماسكا.. دائما وأبدا.

وقعها رئي�س الأعلى لل�صحة رئي�س اإدارة اجلمعية

الإن�صانية«  و»كاف  البحرينية  ال�صكري  جمعية  بين  �صراكة  اتفاقية 

اآير�س بوين�س  لدى  المملكة  �صفير  اعتماد  اأوراق  يت�صلم  الأرجنتيني  الرئي�س 
ألبرتو فرنانديز  الرئيس  تسلم فخامة 
رئيس جمهورية األرجنتين، في حفل رسمي 
أقــيــم فـــي الــقــصــر الــرئــاســي فـــي الــعــاصــمــة 
بوينس آيرس، أوراق اعتماد الشيخ عبداهلل 
بـــن راشــــد آل خــلــيــفــة ســفــيــًرا فــــوق الــعــادة 
جمهورية  لدى  البحرين  لمملكة  ومفوًضا 
بحضور  واشنطن،  في  والمقيم  األرجنتين 

عدد من المسؤولين والسفراء.
ــن راشــــــد آل  ــبــــداهلل بــ ونـــقـــل الـــشـــيـــخ عــ
خــلــيــفــة تــحــيــات حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
ملك  آل خليفة  عــيــســى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
الــبــالد الــمــعــظــم، وصــاحــب الــســمــو الملكي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
فخامة  إلــى  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد 
الــرئــيــس األرجــنــتــيــنــي وتــمــنــيــاتــهــم لــبــالده 

وشعبه مزيدًا من التقدم واالزدهار.
أعــرب الشيخ عبداهلل بن راشــد آل  كما 
ــزازه الــكــبــيــر بــثــقــة حــضــرة  ــتـ خــلــيــفــة عـــن اعـ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
واعــتــزازه  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
جمهورية  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة  بتمثيل 

ــًدا حـــرصـــه عــلــى تــعــزيــز  ــؤكــ األرجـــنـــتـــيـــن، مــ
العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين 
يسهم  بــمــا  الــمــجــاالت  شــتــى  فــي  وتفعيلها 
الثنائي  والتعاون  الصداقة  أواصر  دعم  في 

المشترك.
من جانبه رّحب فخامة رئيس جمهورية 
لــدى  الــبــحــريــن  مملكة  بسفير  األرجــنــتــيــن 
بالده، ُمثّمًنا العالقات والروابط التاريخية 

التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 
األرجنتين، وكلف السفير بنقل تحياته إلى 
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  حــضــرة صــاحــب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
الوزراء، وتمنياته لمملكة البحرين حكومًة 
متمنًيا  والنماء،  التطور  من  مزيدًا  وشعبًا 
يسهم  وأن  عــمــلــه،  فـــي  الــتــوفــيــق  لــلــســفــيــر 
فــي تــطــويــر الــعــالقــات الــثــنــائــيــة وتــعــزيــزهــا 
بين  تــجــمــع  الــتــي  الــمــجــاالت  فــي مختلف 
كل  لتقديم  استعداد بالده  البلدين، مؤكدًا 

دعم ممكن لتسهيل مهامه.
عالقات  بحث  اللقاء  خــالل  جــرى  كما 
والتأكيد  المجاالت،  مختلف  في  البلدين 
ــي الــعــمــل  ــًا فــ ــدمــ ــّي قــ ــمـــضـ عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـ
الــمــشــتــرك مــن أجـــل الــنــهــوض بــالــعــالقــات، 
المصالح  يخدم  بما  التعاون  حجم  وزيــادة 
المشتركة في المجاالت المهمة والحيوية، 
إضـــــافـــــة إلــــــى الـــتـــبـــاحـــث حــــــول عــــــدد مــن 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.

الشيخ  طبيب  الــفــريــق  شهد 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
ــة تـــوقـــيـــع  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الــــســــكــــري الـ
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون والــشــراكــة بين 
جمعية السكري البحرينية و»كاف 
اإلنــســانــيــة« بــجــمــعــيــة اإلصــــالح، 
حيث تهدف االتفاقية إلى تقديم 
الدعم المادي واالجتماعي لعدد 
مــن مــرضــى الــســكــري فــي مملكة 
الــبــحــريــن وتــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــم 
ــن خـــــالل مــــشــــروعــــات جــمــعــيــة  مــ
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة الــمــوجــهــة 
الوعي  إلــى نشر  بــاإلضــافــة  لــهــم، 
ــمــــرض وذلــــك  الـــصـــحـــي حـــــول الــ

للحد منه ومن مضاعفاته.
ــة الـــفـــريـــق  ــيــ ــاقــ ــفــ ووقــــــــع االتــ
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
جــمــعــيــة الـــســـكـــري الــبــحــريــنــيــة 
ــورة مــريــم بــنــت ابــراهــيــم  ــتـ ــدكـ والـ

الجمعية،  رئيس  نائب  الهاجري 
فيما وقعها نيابة عن الجمعية كل 
عبداللطيف  الدكتور  من الشيخ 
ــيــــس مــجــلــس  ــخ رئــ ــيـ ــشـ ــد الـ ــمــ أحــ
والــســيــد  ــــالح  اإلصـ جــمــعــيــة  إدارة 
ــار الـــرئـــيـــس  ــيــ مـــحـــمـــد جــــاســــم ســ
ــة  ــيـ ــانـ ــسـ ــذي لــــكــــاف اإلنـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ

بــالــجــمــعــيــة والــشــيــخ طـــــارق طه 
ــلـــشـــؤون  الــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ

الخيرية بكاف اإلنسانية.
الشيخ  الفريق طبيب  وثمن 
خليفة  آل  ــبـــداهلل  عـ بـــن  مــحــمــد 
ــه »كـــــــــــاف« بــجــمــعــيــة  ــدمــ ــقــ ــا تــ ــ مــ
اإلصـــــالح مـــن خـــدمـــات إنــســانــيــة 

وبــشــكــل كبير في  تــســاهــم  والــتــي 
السكري،  مرضى  ورعــايــة  خدمة 
مــنــوهــًا فــي هــذا الــصــدد بالدعم 
الـــمـــســـتـــمـــر الـــــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
الــجــمــعــيــة مـــن قــبــل الــمــؤســســات 
ومساهمات  والخيرية  اإلنسانية 
أهــــل الـــخـــيـــر، وبـــمـــا يــجــســد روح 

فــي ظل  المجتمع  فــي  الــتــكــافــل 
الــعــهــد الـــزاهـــر لــحــضــرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجاللة 
المعظم  البالد  عاهل  آل خليفة 
وبمؤازرة من لدن صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء.
ر رئيس جمعية  من جانبه، عبَّ
اإلصالح الشيخ عبداللطيف بن 
بهذه  سعادته  عــن  الشيخ  أحــمــد 
للفريق  الشكر  م  وقـــدَّ االتــفــاقــيــة 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
الــســكــري  وجــمــعــيــة  خــلــيــفــة  آل 
تعاونهم،  حسن  على  البحرينية 
منوهًا بأن هذا التعاون بين كاف 
لم  السكري  وجمعية  اإلنسانية 
»كـــاف«  قــامــت  األول، حــيــث  يــكــن 
بتوزيع مضخات األنسولين على 
عــــدد مـــن مـــرضـــى الـــســـكـــري في 
االجتماعي  الــتــكــافــل  نــهــج  إطـــار 

الذي تتميز به المملكة.

اللجنة  اج��ت��م��اع  ف���ي  ت�����ش��ارك  ال��ب��ح��ري��ن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��م��ك��ت��ب ال��ت��رب��ي��ة ال��دول��ي

ــريـــن،  ــبـــحـ شـــــاركـــــت مـــمـــلـــكـــة الـ
والتعليم،  التربية  وزارة  في  ممثلًة 
لــرئــيــس مجلس  نــائــبــًا  بــاعــتــبــارهــا 
ــي الـــتـــابـــع  ــ ــدولـ ــ ــيـــة الـ ــتـــربـ مـــكـــتـــب الـ
عن  ومــمــثــلــًة  الــيــونــســكــو،  لمنظمة 
في  انتخابها  بــعــد  الــعــربــيــة  الــــدول 
واألربعين  الــحــادي  الــعــام  المؤتمر 
ــاع الــــذي  ــمـ ــتـ لــلــيــونــســكــو، فــــي االجـ
لمكتب  التنفيذية  اللجنة  عقدته 
في  المكتب  بمقر  الــدولــي  التربية 

جنيف.
وخــــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع الـــــــذي 
علي  بن  ماجد  الدكتور  فيه  شــارك 
والتعليم،  الــتــربــيــة  وزيـــر  النعيمي 
المواضيع  مــن  عــدد  مناقشة  تمت 
ــة عــلــى جـــــدول األعـــمـــال،  ــمـــدرجـ الـ
االستراتيجية  الخطة  بينها  ومــن 
وحــتــى   2022( لـــلـــفـــتـــرة  لــلــمــكــتــب 
2025م(، وبرنامج العمل والمشاريع 

ــي ضـــوء  ــًة فــ ــاصــ الــمــســتــقــبــلــيــة، خــ
المستجدات التي شهدها التعليم.

وعلى هامش االجتماع، التقى 
النعيمي  عــلــي  بــن  مــاجــد  الــدكــتــور 
السيد  مــع  والتعليم  التربية  وزيـــر 
رئـــيـــس مجلس  اوســتــفــيــت  ســفــيــن 
ياو  والسيد  الدولي،  التربية  مكتب 
الدولي،  التربية  مكتب  مدير  يــادو 
حــيــث تـــم بــحــث خــطــط ومـــجـــاالت 

ــبــــرات بــيــن  ــادل الــــخــ ــ ــبـ ــ ــاون وتـ ــعــ ــتــ الــ
التربية  ومــكــتــب  الــبــحــريــن  مملكة 
الـــدولـــي فـــي عـــدد مـــن الــمــواضــيــع، 
مــنــهــا تــطــويــر الــمــنــاهــج الــخــاصــة 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــاخـــي،  ــئـ ــيـ ــبـ ــالـ بـ
العاملين في  تــدريــب  والــتــعــاون فــي 
قــطــاع الــطــفــولــة الــمــبــكــرة، والـــذي 
ــلــــى مـــرحـــلـــتـــي ريـــــاض  يـــشـــتـــمـــل عــ

األطفال والحضانات،.
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ــــل، الـــســـيـــد  ــمـ ــ ــعـ ــ ــن وزيـــــــــر الـ ــ ــلـ ــ أعـ
جــمــيــل بــــن مــحــمــد عـــلـــي حـــمـــيـــدان، 
عن ان نسبة التزام المنشآت بالقرار 
بشأن   ،2013 لسنة   )3( رقــم  الــــوزاري 
حــظــر الــعــمــل تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس 
المكشوفة،  األمــاكــن  وفـــي  الــمــبــاشــرة 
خــــال فـــتـــرة الــظــهــيــرة مـــن الــســاعــة 
12 ظــهــرًا وحــتــى الــرابــعــة عــصــرًا في 
شهري يوليو وأغسطس 2022، بلغت 
 )27( مــخــالــفــة  تـــم  حــيــث   ،%99,87
شركة ومؤسسة فقط، فيما بلغ عدد 
العمال المخالفين)52( عامًا، خال 

فترة حظر العمل هذا العام.
وبــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة حظر 
الــعــمــل وقــــت الــظــهــيــرة لـــهـــذا الـــعـــام، 
أشاد حميدان بنسبة االلتزام العالية 

بــهــذا الــقــرار، الـــذي مــن شــأنــه تعزيز 
العمل،  مــواقــع  فــي  للعمال  الحماية 
وهو ما يعكس اهتمام أصحاب العمل 
العمال،  تــجــاه  اإلنــســانــيــة  بــالــجــوانــب 
مشيرًا الى مساهمة القرار في تنامي 
وصحة  سامة  على  الحفاظ  مؤشر 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي ظـــل مــنــظــومــة 
للمراجعة  تخضع  وطنية  تشريعات 
والــتــحــديــث الــمــســتــمــر، بــمــا يــتــوافــق 
القياسية  والمواصفات  المعايير  مع 

الدولية للسامة والصحة المهنية.
ــرب وزيـــر الــعــمــل، عــن شكره  وأعــ
ــعــــمــــل الــــذيــــن  لـــجـــمـــيـــع أصـــــحـــــاب الــ
حرصوا على االلتزام بتطبيق القرار 
انخفاض  في  أسهم  والــذي  المذكور، 
عــن حــاالت  الناتجة  اإلصــابــات  عــدد 

اإلجــهــاد الــحــراري وضــربــات الشمس 
وأمراض الصيف األخرى، فضًا عن 
ارتفاع مستويات اإلنتاجية للمنشآت 
ــن ظـــــــروف الــعــمــل  ــيـ ــأمـ مــــن خــــــال تـ
ــى كــفــاءة  ــي تـــــؤدي إلــ ــتـ الــمــائــمــة والـ
التشغيلية، مؤكدًا في هذا  العمليات 
السياق، حرص مملكة البحرين على 
مواصلة تطبيق التشريعات الوطنية 
بيئة  استدامة  أجــل  مــن  أمثل  بشكل 
العمل اآلمنة والصحية وبما يتوافق 

مع معايير العمل الدولية.
وقد قامت وزارة العمل بحمات 
تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار، 
التفتيشية  الزيارات  عدد  بلغ  حيث 
جميع  إحــالــة  وتـــم  ــارة،  ــ زيـ  )19841(
إلــى  تــم ضبطها  الــتــي  الــمــخــالــفــات 

الــنــيــابــة الــعــامــة التــخــاذ اإلجــــراءات 
من   )192( للمادة  وفــقــًا  القانونية، 

قـــانـــون الــعــمــل فـــي الــقــطــاع األهــلــي 
لسنة   )36( رقـــم  بــالــقــانــون  الـــصـــادر 
أنه »يعاقب  2012، والتي تنص على 
كل من يخالف أيًا من أحكام الباب 
الـــقـــرار  هــــذا  أحـــكـــام  يــخــالــف   )15(
في  عليها  الــمــنــصــوص  بــالــعــقــوبــات 
في  العمل  قانون  من   )192( الــمــادة 
الــقــطــاع األهــلــي الـــصـــادر بــالــقــانــون 
تنص  والتي   ،2012 لسنة   )36( رقــم 
أيًا  يخالف  من  كل  يعاقب  أنــه  على 
ــرارات  ــقـ والـ الــبــاب )15(  مــن أحــكــام 
مــدة  بالحبس  لــه  تــنــفــيــذًا  الـــصـــادرة 
ال تزيد على ثاثة أشهر وبالغرامة 
التي ال تقل عن 500 دينار، وال تزيد 
ــار أو بـــإحـــدى هــاتــيــن  ــنـ عـــن ألــــف ديـ

العقوبتين«.

التزام المن�شاآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة بن�شبة %99,87 
حميدان: البحرين حري�سة على ا�ستدامة بيئة العمل الآمنة وفقا للمعايير الدولية

} وزير العمل.

ــق الـــــركـــــن عـــبـــداهلل  ــريــ ــفــ ــل الــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ــؤون الـــدفـــاع  ــ ــر شـ ــ بـــن حــســن الــنــعــيــمــي وزيـ
ــويــــد الـــمـــلـــحـــق  ــلــ الـــعـــقـــيـــد كـــريـــســـتـــوفـــر فــ
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليـ الـــعـــســـكـــري بـــســـفـــارة الـ
األمريكية الصديقة لدى مملكة البحرين 
والوفد المرافق له، صباح أمس األربعاء 31 

أغسطس 2022م، وذلك بمناسبة تعيينه.
الــدفــاع بالملحق  ــؤون  ــر شـ ورحـــب وزيـ
له  متمنيًا  الــجــديــد  األمــريــكــي  العسكري 
الــتــوفــيــق فــي مــهــام عمله الــجــديــدة دعــمــًا 
ــزًا لـــعـــاقـــات الـــصـــداقـــة والـــتـــعـــاون  ــعــــزيــ وتــ
والــواليــات  البحرين  مملكة  بين  القائمة 

الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، كــمــا أشـــاد بعاقات 
البلدين  بين  القائمة  المتميزة  الصداقة 
ــا تــشــهــده مـــن تــطــور على  الــصــديــقــيــن، ومـ
يتعلق منها  مختلف األصعدة وخاصة ما 

بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي.
حضر اللقاء اللواء الركن بحري أنور 
والتزويد  الصيانة  مــديــر  الــجــودر  عــبــداهلل 
ــركــــن الـــشـــيـــخ ســلــمــان  ــواء الــ ــ ــلـ ــ ــنـــي، والـ الـــفـ
بـــن خـــالـــد آل خــلــيــفــة مـــديـــر الــتــخــطــيــط 
طيار  الــركــن  والــلــواء  والتقنية،  والتنظيم 
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة مدير 

التعاون العسكري.

وزي���ر �ش����ؤون الدفاع ي�ش���تقبل الملح���ق الع�ش���كري الأمريكي

} جانب من اللقاء.

حميـد  بن  عمـار  الشـيخ  سـمو  اسـتقبل 
ــان، فـــي ديـــــــوان  الــنــعــيــمــي ولــــي عــهــد عــجــمـــ
الحـاكم، سـعود حسـن علي النصـف القنصل 

العام لمملكة البحرين في دبي.
وخـــــال الـــلـــقـــاء رحــــب ســمــو ولــــي عهد 
البحرين  لمملكة  الــعــام  بالقنصل  عجمان 
في دبي، مؤكًدا عمق العاقات األخوية التي 
البحرين ودولــة اإلمــارات  تربط بين مملكة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، ومـــا تــســتــنــد عــلــيــه من 
وشائج القربى والمصير المشترك، متمنًيا 
دبي  فــي  البحرين  لمملكة  الــعــام  للقنصل 

التوفيق والسداد في مهام عمله.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب ســـعـــود حــســن علي 

عهد  ولــي  بلقاء سمو  اعــتــزازه  عــن  النصف 
قــصــارى جهده  أنــه سيبذل  مــؤكــًدا  عجمان، 
التاريخية  األخوية  بالعاقات  االرتــقــاء  في 
بين مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة نحو آفاق أرحب بما يلبي المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
بن  ماجد  الدكتور  الشيخ  اللقاء  حضر 
الحاكم وحمد  النعيمي رئيس ديوان  سعيد 
راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم ويوسف 
محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات 
المستشار  إبراهيم  خالد  وطــارق  والضيافة 
في  الــبــحــريــن  لمملكة  الــعــامــة  بالقنصلية 

دبي.

ول��ي عه��د عجم��ان ي�ش��تقبل قن�ش��ل ع��ام البحري��ن ف��ي دب��ي

} جانب من اال�ستقبال.

شاركت كل من نائب رئيس االتحاد الحر لشؤون المرأة العاملة 
كممثلين  واألستاذة شيماء خالد  النعيمي  األستاذة سارة  والطفل 
العربي  المنتدى  فــي  البحرين  عمال  لنقابات  الحر  االتــحــاد  عــن 
الثاني للمرأة العاملة الذي انعقد بوالية صالة في سلطنة عمان 
الشقيقة، والذي انطلق تحت عنوان )مستقبل رائدات األعمال في 
ظل االقتصادات الرقمية(، وبرعاية صاحب السمو السيد مروان بن 
تركي بن محمود آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور السيد فايز علي 
الدكتور  واألستاذ  العربية  العمل  لمنظمة  العام  المدير  المطيري 
أحمد  بنت  ليلى  والدكتورة  العمل،  وزيــر  باعوين  سعيد  بن  محاد 

بن عوض النجار وزيرة التنمية االجتماعية، ومشاركة ممثلين عن 
أطراف اإلنتاج من مختلف األقطار العربية.

وفي مداخلتها بالمنتدى أكدت النعيمي على ضرورة اإلسراع 
في وتيرة عجلة التدريب للعناصر النسائية من أجل االنخراط في 
مجال االقتصاد الرقمي، كما دعت إلى االستفادة من تجارب بعض 
العربية  والمملكة  البحرين  كمملكة  الرقمي  االقتصاد  في  الــدول 
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك بعض من دول 
الوطن العربي، وقالت إنه من منطلق اإليمان بمقولة أن »التعليم 
فــي الــصــغــر كــالــنــقــش عــلــى الــحــجــر« نتمنى وضـــع خــطــة واضــحــة 

األساسي  التعليم  في  األولــى  المراحل  من  تبدأ  متكاملة  المعالم 
حــتــى يــكــون الــجــيــل الــقــادم متأقلما تــمــامــًا مــع مــفــهــوم االقــتــصــاد 
والطفل،  العاملة  المرأة  لشؤون  الرئيس  نائب  دعت  كما  الرقمي. 
المتقاعدين، ومزجها  العمال  إلى دمج خبرات الجيل السابق من 
لاستفادة  المتطورة،  والتكنلوجيا  الحديث  العصر  متطلبات  مع 
ــاق أفـــكـــار شــبــاب الــغــد الــذيــن  ــ الــقــصــوى مـــن خـــبـــرات الــمــاضــي وآفـ
يحملون أفكارا مبدعة تستطيع أن تصنع المستقبل الواعد والذي 
دون  لــلــمــرأة  تتسع  عمل  بيئة  ويــوفــر  للمجتمعات،  الــرفــاه  يحقق 
االعتماد على األساليب الكاسيكية في تمكينها بمجتمع األعمال.

»الت������ح������اد ال�����ح�����ر« ي���������ش����ارك ف�����ي ال���م���ن���ت���دى ال���ع���رب���ي 
ال���ث���ان���ي ل���ل���م���راأة ال��ع��ام��ل��ة ب����لي���ة ���ش��ال��ة ب�����ش��ل��ط��ن��ة ع��م��ان

السامية  للتوجيهات  تنفيذًا 
لــحــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
أمـــر صاحب  فــقــد  المعظم  الــبــاد 
ــر ســلــمــان  ــيــ الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمــ
ــي الــعــهــد  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
اهلل  ــوزراء حفظه  الـ رئيس مجلس 
طالب  لكل  مالية  قسيمة  بــصــرف 
يصل  )التي  الحكومية  بالمدارس 
إلـــى حـــوالـــي 210 مـــدارس  عـــددهـــا 
وبها ما يزيد على 140 ألف طالب 
وطالبة( وذلك في اليوم التعريفي 
ــًا بــإقــامــتــه  ــر ســـمـــوه أيـــضـ ــذي أمــ ــ الـ
ألولـــيـــاء أمـــور الــطــلــبــة والــطــالــبــات 

بالمدارس الحكومية.
الكريم  األمـــر  هــذا  تميز  لقد 

البعد  أمـــا  تعليمي.  والــثــانــي  إنــســانــي  األول  بــبــعــديــن، 
األمـــور في  أولــيــاء  مــن  اإلنــســانــي فهو مساعدة اآلالف 
تــوفــيــر الــمــســتــلــزمــات الــمــدرســيــة، حــيــث هــنــاك بعض 
بالمدرسة  طــاب  أربــعــة  أو  ثاثة  لديها  التي  العوائل 
أيضًا حرصًا  أكبر عليهم، ويكشف  وهو ما يشكل عبئًا 
للتخفيف عن كاهلهم قدر اإلمكان من األعباء المالية 

بما فيها تلك التي تتزامن مع بداية العام الدراسي.

ــإن  ــد الــتــعــلــيــمــي فـ ــعـ ــبـ أمــــــا الـ
ألولياء  تعريفي  يــوم  بإقامة  األمــر 
األمـــــــور ســـيـــكـــون مـــحـــفـــزًا  خــاصــة 
مـــع عـــــودة الــطــلــبــة إلــــى الــحــضــور 
لــــلــــدراســــة بـــعـــد ســـنـــتـــيـــن فـــرضـــت 
ــة الــــكــــورونــــا بــيــئــة  ــحـ ــائـ فــيــهــمــا جـ
ــيـــة مــخــتــلــفــة، فــضــًا عـــن أنــه  دراسـ
سيسهم في تعزيز وإثراء المسيرة 
دعم  عبر  بها  واالرتــقــاء  التعليمية 
يعكس  مــا  وهــو  التعليمية،  البنية 
ــة حــكــيــمــة لــتــحــفــيــز الــمــســيــرة  ــ رؤيـ

التعليمية.
جالة  عــلــى  بمستغرب  لــيــس 
السمو  أو صاحب  المعظم  العاهل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  الملكي 
الــــــــــــوزراء مـــثـــل تـــلـــك الــــمــــبــــادرات 
وأولياء  الطلبة  أبناءنا  تدعم  التي  النبيلة  اإلنسانية 
الــتــي تــعــزز مـــن مسيرة  الــتــوجــيــهــات  تــلــك  أمـــورهـــم أو 
نملك  وال  والــتــفــوق.  اإلبـــداع  وتحفز  والمعرفة  العلم 
الــرعــايــة فــجــزى اهلل  الــدعــاء لمن يقف خلف هــذه  إال 
سبحانه وتعالى جالة الملك المعظم وصاحب السمو 
الــوزراء خير الجزاء  الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

وأيدهما بنصره.

 بقلم: 
د. ياسر بن عيسى الناصر

ال��ب��ع��د الإن�����ش��ان��ي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي في 
ت���ج��ي��ه��ات ج��ال��ت��ه واأم������ر ���ش��م���ه

أشــــاد أحــمــد بـــن زايــــد الــزايــد 
رئيس جهاز الخدمة المدنية بقرار 
مــجــلــس الــــــوزراء بــشــأن الــتــحــديــث 
الــشــهــادات  عــلــى  للتدقيق  الــشــامــل 
الــجــامــعــيــة والـــمـــؤهـــات الــعــلــمــيــة، 
الــــــــذي يــــدعــــم أهـــــــــداف الـــمـــســـيـــرة 
حضرة  بــقــيــادة  الشاملة  التنموية 
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــاحــــب الــــجــــالــــة الـ صــ
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
المعظم، وُيحّقق توجيهات صاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  حمد 
مجلس الوزراء، من خال رفع كفاءة 
الموارد البشرية وتطوير السياسات 
أفضل  تقديم  بهدف  والتشريعات 
ــات لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن. وأكـــــد  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
رئـــيـــس جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
ســيــســهــم  الـــشـــامـــل  الـــتـــحـــديـــث  أن 

ــع وتــــســــهــــيــــل تـــوظـــيـــف  ــريــ ــســ ــي تــ ــ فــ
الــمــواطــنــيــن وتــعــزيــز الــجــهــود نحو 
تحسين كفاءة الخدمة الحكومية، 
وذلك من خال اآللية الموضوعة 
والمعايير المحّددة التي من شأنها 
أن تــصــب فــي صــالــح تــعــزيــز كــفــاءة 

الموارد البشرية بمختلف األجهزة 
الوقت  في  يراعي  وبما  الحكومية، 

نفسه جودة الخدمات المقدمة.
ــاز  ــهـ جـ أن  الـــــــزايـــــــد  وأوضـــــــــــح 
ــددًا من  الــخــدمــة الــمــدنــيــة عــقــد عــ
ــات الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة مــع  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
اللجنة الوطنية لتقويم المؤهات 
الــعــلــمــيــة، حــيــث تـــم االتـــفـــاق على 
مجموعة من اإلجراءات التطويرية 
ــيـــة الـــتـــحـــقـــق مـــــن دّقـــــة  ــلـ فـــــي عـــمـ
الــشــهــادات الــجــامــعــيــة والــمــؤهــات 
بشركات  االســتــعــانــة  عــبــر  العلمية 
وزارة  ِقبل  من  معتمدة  متخّصصة 
ــــك ضــمــن  الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم وذلــ
إجـــــــــراءات الـــتـــوظـــيـــف الــحــكــومــي، 
والــــذي يــأتــي بــهــدف تــســريــع وتــيــرة 
الــحــصــول عــلــى تــقــاريــر الــمــؤهــات 

وتحقيقًا لألهداف المنشودة.

رئي�س جهاز الخدمة المدنية: التحديث ال�شامل للتدقيق 
على ال�شهادات الجامعية ي�شرع من اإجراءات الت�ظيف

} أحمد بن زايد الزايد.

أكـــــــدت الــــدكــــتــــورة جــلــيــلــة بــنــت 
ــواد حــســن وزيــرة الــصــحــة  ــ الــســيــد جـ
الحرص على المضي قدمًا في رسم 
الــخــطــط واالســتــراتــيــجــيــات الــرامــيــة 
ـــى مــكــافــحــة األمــــــــراض الــمــزمــنــة  إلــ
والحد  المجتمع  في  السارية(  )غير 
ــا يــدعــم  ــمـ ــا، وذلـــــــك بـ ــارهــ ــتــــشــ مــــن انــ
ــيـــهـــات الـــمـــســـتـــمـــرة لــصــاحــب  ــتـــوجـ الـ
ــيـــر ســلــمــان بن  الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
رئيس  الــعــهــد  ــي  ولـ خليفة  آل  حــمــد 
واســتــدامــة  بتطوير  ــوزراء،  ــ الـ مجلس 
خـــدمـــات الـــقـــطـــاع الــصــحــي وتــعــزيــز 
في حفظ صحة  يسهم  وبما  كفاءته 
المجتمع من مخاطر  أفراد  وسامة 

وآثار األمراض المزمنة وتداعياتها.
جــاء ذلــك خــال ترؤسها أعمال 
الـــعـــمـــل  ــفــــريــــق  لــ األول  ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

الوطني لمكافحة األمراض المزمنة 
)غــيــر الــســاريــة( الـــذي عــقــد بحضور 

جميع األعضاء وعدد من المسؤولين 
القرار  استعراض  تــّم  حيث  بــالــوزارة، 

بإنشاء   2022 لسنة  و)43(   )36( رقــم 
ــنـــي  ــوطـ ــعــــمــــل الـ وتـــشـــكـــيـــل فــــريــــق الــ
)غير  الــمــزمــنــة  األمــــراض  لمكافحة 

السارية(.
االجــتــمــاع  أعــمــال  وفـــي مستهل 
األعــضــاء،  بكل  الصحة  وزيـــرة  رحبت 
الوطنية  اللجنة  إلى  وقدمت شكرها 
)غير  الــمــزمــنــة  األمــــراض  لمكافحة 
الـــســـاريـــة( عــلــى جـــهـــودهـــم الــمــثــمــرة 
الماضية  الــفــتــرة  خـــال  والــمــتــمــيــزة 
الـــتـــي أســهــمــت فـــي تــحــقــيــق الــعــديــد 
مــن الــمــنــجــزات والـــمـــبـــادرات، مــؤّكــدة 
الــحــرص عــلــى مــواصــلــة الــبــنــاء على 
تحقيق  فــي  يسهم  بما  الجهود  تلك 

األهداف المأمولة.

استقبل الفريق طارق بن حسن الحسن 
رئيس األمن العام، أمس، أعضاء فريق برنامج 
المتميزين،  »معا«  واإلدمـــان  العنف  مكافحة 
الوقاية من  إدارة  يتقدمهم علي أميني مدير 

الجريمة، مدير البرنامج.
ــاد رئــيــس األمـــن  وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، أشــ
تــنــفــيــذ  فــــي  ودوره  الـــفـــريـــق،  بـــجـــهـــود  الــــعــــام، 
توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
المنظومة  لتطوير  الداخلية  وزير  آل خليفة 
والشباب  النشء  وقاية  يخص  فيما  األمنية 
والمهارات  الوطنية  والمبادئ  القيم  وتعزيز 
الحياتية لديهم بما يسهم في تحقيق األمن 

بمعناه الشامل.

ــام، أعــضــاء  ــعـ وقــــد ســّلــم رئــيــس األمــــن الـ
الــفــريــق الــمــتــمــيــزيــن، شـــهـــادات تــقــديــر نظير 
الــدراســات  وتنفيذ  إعـــداد  فــي  المميز  عملهم 
والــبــحــوث الــتــي قـــامـــوا بــهــا فـــي مــجــال عمل 
إدارة الــوقــايــة مــن الــجــريــمــة وبــرنــامــج »مــعــًا« 
والتميز  الجودة  في  الدولية  المعايير  وتبني 
وإدراجها في اإلجــراءات والمناهج  المؤسسي 
قابلة  علمية  أســـس  وفـــق  المبنية  الــجــديــدة 
للقياس ووضع مؤشرات قياس األداء والعمل 
وإبــرازهــا  المجتمعية  الشراكة  منهجية  وفــق 
في العمل الشرطي لكافة األفراد المنتسبين 
في  الوظيفي  االنضباط  عبر  »معًا«  لبرنامج 

تأدية واجباتهم األمنية على أكمل وجه.

رئ��ي�����س الأم������ن ال���ع���ام ي���ك���رم اأع�������ش���اء ف���ري���ق »م��ع��ا« 

وزي������رة ال�����ش��ح��ة: ال����ش���ت���م���رار ف���ي ���ش��ي��اغ��ة ال��خ��ط��ط 
ل����رف����ع ج��������دة ال����خ����دم����ات ال�������ش���ح���ي���ة وال����ق���ائ���ي���ة

,
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»مركز جامعة الخليج« يعلن فتح باب الت�سجيل للدبلوم المهني في اإدارة المخلفات
أعلن مركز جامعة الخليج 
ــي لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع  ــربــ ــعــ الــ
واالســــــــتــــــــشــــــــارات والـــــتـــــدريـــــب 
والتعليم المستمر عن فتح باب 
من  الثانية  للدفعة  التسجيل 
إلدارة  المهني  الدبلوم  برنامج 
سبتمبر   30 لــغــايــة  المخلفات 
الكبير  الــنــجــاح  بــعــد  ــاري،  ــجـ الـ
ــذي حــقــقــه الـــبـــرنـــامـــج مــنــذ  ــ الــ
الماضي،  أكــتــوبــر  فــي  انــطــاقــه 
الحصول  البرنامج  استطاع  إذ 
ــم  ــ ــ ــــى دعـــــــــم بـــــرنـــــامـــــج األمـ ــلـ ــ عـ
الــمــتــحــدة لــلــبــيــئــة، واعــتــمــاديــة 
إلدارة  الـــــــــدولـــــــــي  الـــــمـــــعـــــهـــــد 
المخلفات بالمملكة المتحدة، 
وخــــرج فــي أبــريــل الــمــاضــي 29 
مؤسسات  كبرى  يمثلون  طالبًا 
في  والــخــاص  العام  القطاعين 
البحرين ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
ــرة مـــركـــز  ــ ــديـ ــ وأوضـــــحـــــت مـ
جامعة الخليج العربي لخدمة 
ــع واالســـــــتـــــــشـــــــارات  ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
المستمر  والتعليم  والــتــدريــب 
ــوى أن  ــوغــ ــورة عـــفـــاف بــ ــتــ ــدكــ الــ
ــذا الـــدبـــلـــوم  ــ ــرح هـ ــطـ الـــمـــركـــز يـ
االحترافي في إدارة للمخلفات 
الــدراســات  كلية  أطلقته  الـــذي 
العليا من خال برنامج مكثف 

يشارك فيه محاضرون يمثلون 
العالمية  الــخــبــرات  مــن  نــخــبــة 
أولــويــات  دراســيــة تتناول  حــزمــًا 
الـــمـــســـتـــدامـــة  اإلدارة  طــــــــرق 
المختلفة  لــأنــواع  المتكاملة 
من المخلفات، البلدية، الطبية 
والصناعية. كما يركز على بيان 
واالقتصاد  البيئي  االبتكار  دور 
المخلفات،  إدارة  فــي  الــدائــري 
ــا بــــرابــــطــــة الـــمـــيـــاه  ــهــ ــتــ ــاقــ وعــ
ــذاء، والـــبـــدائـــل  ــ ــغـ ــ والـــطـــاقـــة والـ
للمواد،  المبتكرة  المستدامة 
ويــســتــهــدف جــمــيــع الــمــجــاالت 
الوظيفية من مدراء، موظفين، 
ــن، وخــــــريــــــجــــــيــــــن، مـــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فـ
معارفهم  تطوير  فــي  الراغبين 

ومهاراتهم والتفوق في حياتهم 
في  قــدراتــهــم  وتــنــويــع  المهنية 

تخصصاتهم المتعلقة.
الــحــصــول  الــــى أن  مــشــيــرًة 
إدارة  المهني في  »الدبلوم  على 
المخلفات« يساعد الملتحقين 
بالبرنامج على التميز في سوق 
مع  سيما  ال  التنافسي،  العمل 
تجاه  الــجــديــد  العالمي  النهج 
الدائري  واالقتصاد  االستدامة 
واالنــتــقــال إلـــى مــــوارد الــطــاقــة 
الــــمــــتــــجــــددة، مـــمـــا يــــزيــــد مــن 
فرص العمل من خال اكتساب 
المزيد من المهارات والمعرفة 
على  تنعكس  الــتــي  الــمــتــقــدمــة 

جودة وإنتاجية العمل.

وأشارت إلى ان هذا الدبلوم 
فــي  ــه  ــوعــ نــ ــن  ــ مـ األول  يـــعـــتـــبـــر 
ــا، ويـــهـــدف  ــيــ ــرب آســ ــ مــنــطــقــة غـ
االحترافية  الــقــدرات  بناء  الــى 
المستدامة  اإلدارة  مــجــال  فــي 
ــلـــفـــات فــي  ــلـــمـــخـ ــتـــكـــرة لـ ــبـ والـــمـ
قبل  مــن  والــمــعــتــمــد  المنطقة 
إلدارة  الــدولــي  تــشــارتــرد  معهد 
بالمملكة   CIWM الــمــخــلــفــات 
الــمــتــحــدة والــمــدعــوم مــن قبل 
للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج 

.UNEP مكتب غرب آسيا
منسقة  قــالــت  جانبها،  مــن 
الموارد  قسم  رئيسة  البرنامج، 
ــة، أســـتـــاذ  ــئــ ــيــ ــبــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والــ
الـــهـــنـــدســـة الــبــيــئــيــة الــمــســاعــد 
بـــكـــلـــيـــة الـــــــــدراســـــــــات الـــعـــلـــيـــا، 
ــوســــف أن  ــورة ســـمـــيـــة يــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الدبلوم  هــذا  طرحت  الجامعة 
ــر مـــــن بـــرنـــامـــج  ــاشــ ــبــ ــم مــ ــ ــــدعـ بـ
مكتب  للبيئة  المتحدة  األمـــم 
ــرب آســـيـــا بــطــريــقــة الــتــعــلــيــم  غــ
وحضورًيا  افتراضًيا  المزدوجة 
ــي، وقــــد  ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ فـــــي أكــــتــــوبــــر الـ
من  الــعــديــد  اهــتــمــام  استقطب 
المجلس  دول  مــن  الــقــطــاعــات 
ــة  ــلـــديـ ــبـ مـــنـــهـــا الــــقــــطــــاعــــات الـ

والصناعية والصحية.
»إدارة  ــول:  ــقـ ــالـ بـ ــت  ــافــ وأضــ

الــمــخــلــفــات أصــبــحــت مـــن أهــم 
تحديات المدن الحضرية حول 
الـــعـــالـــم، وأصـــبـــح فــهــم الــتــلــوث 
الـــمـــخـــلـــفـــات  وإدارة  الـــبـــيـــئـــي 
ــة أمـــــــــًرا  ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ ــة مـ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
ــا؛ وقــــــد جـــــــاءت فـــكـــرة  ــ ــ ــرورًيـ ــ ــ ضـ
تــصــمــيــم الـــدبـــلـــوم الــمــهــنــي في 
ــع  ــ واقـ ــن  ــ مـ ــفـــات  ــلـ ــمـــخـ الـ إدارة 
والمعرفة  الكافي  الوعي  غياب 
الازمة بأهمية إدارة المخلفات 
ــتـــدامـــة والـــتـــوعـــيـــة  بــــطــــرق مـــسـ
ــاج واالســتــهــاك  ــتـ بــأهــمــيــة اإلنـ
منطقتنا«،  فـــي  الــمــســتــدامــيــن 
مــــؤكــــدًة ضـــــــرورة الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــات كــــــمــــــورد ولـــيـــس  ــفــ ــلــ ــخــ ــمــ الــ
كــنــفــايــات لــتــعــظــيــم االســتــفــادة 
اإلنــــــتــــــاج  أن  حـــــيـــــث  مـــــنـــــهـــــا؛ 
ــــاك الـــمـــســـتـــدامـــيـــن  ــهـ ــ ــتـ ــ واالسـ
يــــــحــــــدان مــــــن هــــــــدر الــــــمــــــوارد 
ــتــــاج الــمــخــلــفــات،  وبـــالـــتـــالـــي إنــ
وإدارتـــــهـــــا بــطــريــقــة مــســتــدامــة 
ــدائـــري،  واعـــتـــمـــاد االقـــتـــصـــاد الـ
البيئة  حماية  فــي  يساهم  مما 
والتي  والمجتمع،  واالقــتــصــاد 
تــتــم عــبــر تــقــلــيــل الــمــمــارســات 
المستهلك  من  بــدءا  الخاطئة 
لتقليل معدل إنتاج المخلفات، 
توعية  لحمات  يحتاج  والــذي 

في المجتمع.

} د. سمية يوسف.} د. عفاف بوغوى.

اأ����س���ع���ار ال���ن���ف���ط ت���وا����س���ل ان��خ��ف��ا���س��ه��ا

ت��ح��وي��ات  م��ن�����س��ة  اأول  ت��ط��ل��ق  »ب��ن��ف��ت« 
م���ف���ت���وح���ة ف����ي ال��م��ن��ط��ق��ة ل��زب��ائ��ن��ه��ا

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة بــــنــــفــــت، 
الـــشـــركـــة الــبــحــريــنــيــة الـــرائـــدة 
ا في المعامات المالية  إقليمّيً
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، مـــؤخـــًرا إطـــاق 
المفتوحة  التحويات  منصة 
ضمن الخدمات المقدمة عبر 

تطبيق »بنفت بي«.
ويــأتــي هـــذا اإلعــــان عقب 
ــويـــات  ــحـ ــتـ إطــــــــاق خــــدمــــة الـ
المالية عبر »بنفت بي« في شهر 
الــمــاضــي، مــمــا يتيح  نــوفــمــبــر 
التطبيق  مستخدمي  لجميع 
دولية،  مالية  تحويات  إجـــراء 
لتكون هذه الخدمة هي األولى 
مما  المنطقة،  فــي  نوعها  مــن 

في  مهم  دور  بلعب  بنفت  شــركــة  الــتــزام  يــؤكــد 
النظام البيئي المالي اليوم. 

ويوفر سوق التحويات عبر تطبيق »بنفت 
بــــي« مــنــصــة مــفــتــوحــة لــجــمــيــع الــمــرخــصــيــن 
الذين يقدمون خدمات التحويات، ما يجعل 
التكامل عبر الجهات أسهل بشكل كبير، حيث 
التطبيقات  بــرمــجــة  واجـــهـــات  مــشــاركــة  يــمــكــن 
الوصول  عملية  تسريع  وبالتالي  بينها،  فيما 
متجر  بمثابة  المنصة  ُتــعــد  كما  الــســوق.  إلــى 
شــامــل لــلــعــمــاء يــمــّكــنــهــم مــن الــحــصــول على 
ــقـــدمـــي الـــخـــدمـــات  ــات مــــن مـ ــدمــ ــخــ أفــــضــــل الــ
أكثر  قريًبا  بنفت  شركة  وستضم  المدرجين. 
من ثاثة شركاء في المنصة، وذلك بالتزامن 
مــع تــطــور الــســوق. وتــقــدم شــركــة بنفت خدمة 
قيمة  ذات  كميزة   )STP( المباشرة  المعالجة 
مــضــافــة لــلــمــدفــوعــات االفــتــراضــيــة وجــــزء من 

هذه الخدمة، لتعمل بذلك 
إعــداد  عملية  تبسيط  على 
مــــــــــزودي الــــخــــدمــــة وجـــعـــل 
عــمــلــيــة الــــدفــــع إلــكــتــرونــيــة 
وآلــيــة بــالــكــامــل. كــمــا يــؤدي 
ذلــــــك إلــــــى خـــفـــض الـــوقـــت 
الــــــــازم إلتــــمــــام الــمــعــامــلــة 
ــان تــجــربــة مــســتــخــدم  ــمـ وضـ

إيجابية ومريحة. 
بنفت،  شــركــة  وحــرصــت 
ــا في  ــًبـــا رئــيــســّيً لــكــونــهــا العـ
المالية  التكنولوجيا  مجال 
الــمــالــيــة، على  والـــخـــدمـــات 
تـــطـــبـــيـــق تـــقـــنـــيـــة مــعــالــجــة 
ــة، مــمــا  ــدمــ ــقــ ــتــ مــــبــــاشــــرة مــ
مواكبة  أجــل  مــن  أســرع  تسوية  بعملية  يسمح 
للتقنية من دون  باستمرار  المتغيرة  الجوانب 

التأثير على الخواص األمنية. 
وصـــــرح أحـــمـــد الـــمـــهـــري، رئـــيـــس خــدمــات 
في  »نسعى  بالقول:  بنفت،  في شركة  األعمال 
األساسية  األنظمة  لتوفير  دائًما  بنفت  شركة 
والحلول التي تتيح تجارب سلسة وأكثر أماًنا 
حٍدّ  على  والمستخدمين  الخدمات  لمقدمي 
ــواء. لــقــد شــكــل تــفــشــي الــجــائــحــة تــهــديــًدا  ــ ســ
فإن  وبالتالي،  المالية،  التحويات  لتدفقات 
تتيح  شاملة  بيئة  سيخلق  الــتــحــويــات  ســوق 
بسيطة  بطريقة  الحدود  عبر  األمــوال  تحويل 
إلى  نتطلع  نحن  التكلفة.  حيث  مــن  وفــعــالــة 
ضــم الــمــزيــد مــن الــشــركــاء والــمــزوديــن لخلق 
فرصة للمستخدمين إلجراء مدفوعات دولية 

في أي وقت ومن أي مكان«.

 } أحمد المهري.

 }  أحمد مال اهلل.

المائية  الموارد  أستاذ  أَوَجز 
بجامعة  العليا  الــدراســات  بكلية 
الدكتور  العربي األستاذ  الخليج 
ــم الـــتـــحـــديـــات  ــ ــيــــد زبــــــــاري أهــ ولــ
والـــفـــرص فــي قــطــاع الــمــيــاه في 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
ُمشخصًا نظام اإلدارة المستدامة 
المجلس، خال  للمياه في دول 
في  الزراعية  المياه  »قيمة  نــدوة 
أقيمت  التي  الهامشية«  البيئات 
الــمــركــز  مــن  بتنظيم  أمـــس  يـــوم 
ــي لـــلـــزراعـــة الــمــحــلــيــة في  ــدولـ الـ

دبي.
وتــطــرق الــدكــتــور زبـــاري إلى 
الرئيسية  الــتــحــديــات  أهــم  بــيــان 
فــي دول مجلس  الــمــيــاه  لــقــطــاع 
على  مــركــزًا  الخليجي،  التعاون 
بثنائية  الــمــرتــبــطــة  الــتــحــديــات 
في  مستعرضًا  والــزراعــة،  المياه 
الرئيسية  المشاكل  ذاتــه  الــوقــت 
لـــــقـــــطـــــاع الــــــمــــــيــــــاه والــــتــــركــــيــــز 
االســـــتـــــغـــــال الــــجــــائــــر لـــلـــمـــيـــاه 
الـــجـــوفـــيـــة وتــعــديــنــهــا الـــســـريـــع، 
لمياه  الكافي  غير  واالســتــخــدام 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي الــمــعــالــجــة، 
ــاخ  ــنـ ــمـ ــر الـ ــيـ ــغـ مــــوضــــحــــًا آثــــــــار تـ
عــلــى قــطــاعــي الــمــيــاه والـــزراعـــة، 
ــرض أهــــــــــم تــــحــــديــــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
ــة الــــقــــطــــاع الـــــزراعـــــي  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ اسـ
وسياسات االستدامة المقترحة، 
ــرًا إلــــــى وجـــــــود اســـتـــغـــال  ــيــ مــــشــ
ــرط وانـــــخـــــفـــــاض مـــنـــســـوب  ــ ــفـ ــ مـ
تسرب  نتيجة  والــتــمــلــح  الــمــيــاه 
المياه  وتــلــوث  الــمــالــحــة،  الــمــيــاه 
ــة بـــواســـطـــة األنـــشـــطـــة  ــيـ الـــجـــوفـ

ــاه  ــيـ ــمـ ــبــــشــــريــــة فـــــي مــــجــــال الـ الــ
قال:  حيث  المتجددة،  الجوفية 
»فـــــي مـــجـــال الـــمـــيـــاه الــجــوفــيــة 
غــيــر الــمــتــجــددة هـــنـــاك تــعــديــن 
الزراعي  القطاع  بواسطة  سريع 
رئيسي، وال توجد خطط  بشكل 
اســتــراتــيــجــيــة لــمــرحــلــة مـــا بعد 
المائي ومصادر  المصدر  نضوب 

المياه البديلة للزراعة«. 
وبـــــــّيـــــــن الــــــدكــــــتــــــور زبـــــــــاري 
الــمــيــاه الجوفية  فــقــدان  عــواقــب 
الــمــؤديــة إلــى زيـــادة نـــدرة المياه 
المياه، وفقدان  إمــدادات  وتكلفة 
االحـــتـــيـــاطـــيـــات االســتــراتــيــجــيــة 
لــــلــــطــــوارئ، وتـــصـــحـــر األراضـــــــي 
ــيـــة وفـــقـــدان إنــتــاجــيــتــهــا،  الـــزراعـ
وخسارة األنشطة الزراعية ككل.

وقــــــــــال: »فـــــــي مــــجــــال مـــيـــاه 
الــصــرف الــصــحــي، ال يتم إعــادة 
استخدام كميات كبيرة من مياه 
ــي الــمــعــالــجــة  ــحـ الــــصــــرف الـــصـ

ثاثيا، مما يمثل فرصة ضائعة 
تحت  المجلس  دول  على  كبرى 
ظــــــروف الــــنــــدرة الـــمـــائـــيـــة الــتــي 
تعيشها، وفي مجال تغير المناخ 
هناك ضغطًا إضافيًا على قطاع 
الــمــيــاه«، مــؤكــدًا أن ارتــفــاع درجــة 
الـــحـــرارة ســيــؤدي إلـــى زيــــادة في 
ــاع  ــفـ ــهـــاك، وارتـ ــتـ ــعـــدالت االسـ مـ
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر إلـــى غــزو 
الجوفية  للميا  المالحة  المياه 
وانخفاض  وتملحها،  الساحلية 
ــار إلــــى انــخــفــاض  ــطـ مــعــدل األمـ
الــتــدفــقــات الــســطــحــيــة وتــغــذيــة 
الــمــيــاه الــجــوفــيــة، كــمــا ســيــؤدي 
المتطرفة  وتيرة األحــداث  زيــادة 
ــرات  ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــن الـــــفـــــيـــــضـــــانـــــات وفـ
الجفاف إلى نتائج مدمرة تخل 

بالنظامين المائي والزراعي.
الزراعية  التحديات  وبــشــأن 
قال: »من المهم لدول المجلس 
الغذاء  نسبا معينة من  تــزرع  أن 
تكميلية  كاستراتيجية  محليًا 

الستراتيجيات  ومهمة  ووقــائــيــة 
األمــــن الــغــذائــي األخـــــرى )مــثــل 
واالستثمارات  الغذائية  الواردات 
ــة(، ولــكــن  ــيــ ــارجــ ــة الــــخــ ــيــ ــزراعــ الــ
المحلي  اإلنــتــاج  يكون  أن  يجب 
مــحــكــومــا بــعــدد مـــن الــســيــاســات 
ــي عـــلـــى رأســـهـــا  ــأتــ ــج ويــ ــرامــ ــبــ والــ
ــة بــالــتــوافــق  ــزراعـ أن تــتــم هـــذه الـ
مــع الـــمـــوارد الــمــائــيــة الــمــتــاحــة، 
والتحول  الــري،  كفاءة  وتحسين 
الحديثة  الــزراعــيــة  الــنــظــم  إلـــى 
وتعظيم  المياه،  إنتاجية  لزيادة 
إعـــــادة اســـتـــخـــدام مــيــاه الــصــرف 
الـــصـــحـــي الـــمـــعـــالـــجـــة بــمــوجــب 
لوائح صارمة للصحة والسامة، 
الـــحـــد مــــن زراعـــــــة الــمــحــاصــيــل 
ــي تــســتــهــلــك كـــمـــيـــات كــبــيــرة  ــتـ الـ
ــاه، والــــحــــد مــــن فــاقــد  ــيـ ــمـ مــــن الـ
األغذية بعد الحصاد وهدرها ف 

المجتمع الخليجي«.
 وأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف قـــــــــــــــائـــــــــــــــًا: 
ــات والـــتـــوصـــيـــات  ــاجــ ــتــ ــنــ ــتــ »االســ

ــيــــاه  ــكـــل عـــــــام والــــمــ لـــلـــمـــيـــاه بـــشـ
الــجــوفــيــة بــشــكــل خـــاص ال يتم 
في  الحقيقية  قيمتها  إعطاؤها 
القطاع الزراعي في دول مجلس 
سيؤدي  مما  الخليجي،  التعاون 
ــًا  ــيـ ــوعـ ــًا ونـ ــيـ ــمـ ــا كـ ــورهــ ــدهــ إلــــــى تــ
لذلك،  حافز  وجــود  عــدم  بسبب 
تقويض  إلــى  فقدانها  وســيــؤدي 
للقطاع  المستقبلية  االستدامة 
ــه ومـــســـاهـــمـــتـــه  ــسـ ــفـ الـــــــزراعـــــــي نـ
فــي األمـــن الــغــذائــي«، الفــتــًا إلى 
الــحــاجــة الــمــلــحــة لــلــتــحــول من 
العرض«  »استدامة  التركيز على 
ــهــــاك«  ــتــ ــة االســ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ إلــــــى »اسـ
الـــســـيـــاســـة  أدوات  ــدام  ــتــــخــ ــاســ بــ

المناسبة للقطاع الزراعي.
تــنــفــيــذ  تــــم  مــــا  »إذا  وقــــــــال: 
والتحول  الطلب  إدارة  سياسات 
إلــى نــظــام زراعـــي حــديــث، سوف 
عــلــى  ــلـــس  ــمـــجـ الـ دول  تـــحـــصـــل 
االستدامة  مــن  أعلى  مستويات 
لكل من قطاعي المياه والزراعة«.

الدكتور زباري يلخ�س اأهم التحديات والفر�س في قطاع المياه في دول مجل�س التعاون

} د. وليد زباري.

ال����خ����ال����دي����ة ت�������س���ي���د ب�����اإن�����ج�����ازات 
���س��ن��ة  ٢١ خ�����ال  ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة  ال�����م�����راأة 

»ال�سياحة«: ٢70 األف زائر لمهرجان �سواطئ البحرين على مدى �سهرين
أظــهــرت إحــصــائــيــات كشفت 
ــلـــة  ــغـ ــا الــــــشــــــركــــــات الـــمـــشـ ــهــ ــنــ عــ
ُأقيمت  التي  الثاثة  للشواطئ 
ــان  ــرجــ ــهــ ــات »مــ ــيــ ــالــ ــعــ ــا فــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
شواطئ البحرين« أن المهرجان 
ــقــــارب  ــن مـــــن جـــــــذب مـــــا يــ ــكـ ــمـ تـ
الــمــواطــنــيــن  مــن  زائــــر   270,000
والمقيمين والسياح خال فترة 
إقــامــتــه مـــن 7 يــولــيــو حــتــى 27 
ما  وفــق  وذلـــك   ،2022 أغسطس 
أعلنته هيئة البحرين للسياحة 

والمعارض.
ــت الـــفـــعـــالـــيـــة عــلــى  ــمــ ــيــ وأقــ
3 شــواطــئ فــي الــبــحــريــن وهــي: 
شــاطــئ بـــاج الــجــزائــر، وشــاطــئ 
ــاردن  ــر جــ ــ مـــراســـي، وشـــاطـــئ ووتـ
على  الــمــهــرجــان  وتضمن  ســتــي، 
مـــدى نــحــو شــهــريــن الــكــثــيــر من 
بما  المختلفة،  الفنية  العروض 
والــرســم  ترفيهية  عـــروض  فيها 

على الرمال، إضافًة إلى برنامج 
بينها  مـــن  بــالــفــعــالــيــات،  حــافــل 
عروض موسيقية حية، وأنشطة 
صــلــة  ذات  وأخــــــــرى  تـــرفـــيـــهـــيـــة، 
متنقلة  ومـــطـــاعـــم  بـــاألطـــفـــال، 
ــى أنــشــطــة  ــ ــافــــة إلـ وغـــيـــرهـــا، إضــ

الكثير  جــذبــت  مائية  وريــاضــات 
ــبـــحـــر فــــي فــصــل  مــــن مـــحـــبـــي الـ

الصيف.
ولــفــت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة إدامة أمين العريض إلى 
األثر اإليجابي الكبير لمهرجان 

فـــي تحقيق  الــبــحــريــن  شـــواطـــئ 
ــزوار،  ــ هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الـ
فــوائــد  محصلة  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
على  تقتصر  ال  المهرجان  هــذا 
فقط،  فيه  المشاركة  الشواطئ 
بل امتدت لتشمل أيضا شركات 
تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات والــمــطــاعــم 
والفنادق وغيرها، مشيدا بجهود 
جــمــيــع الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي شــاطــئ 
لهذا  والمنظمين  الجزائر  باج 

المهرجان.
مــــــن جــــانــــبــــه نــــــــوه الـــعـــضـــو 
المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار 
الــشــاعــر بجهود  الــدكــتــور مــاهــر 
ــارض  ــعــ ــمــ هـــيـــئـــة الـــســـيـــاحـــة والــ
فـــي تــنــظــيــم »مــهــرجــان شــواطــئ 
البحرين« كأول فعالية من نوعها 
جهودها  ضمن  الهيئة  تنظمها 
إلثراء فصل الصيف في مملكة 
ــن األنــشــطــة  الــبــحــريــن بـــعـــدد مـ

والــفــعــالــيــات الـــجـــاذبـــة لــلــســيــاح 
ــة إلـــــى تــشــجــيــع  ــافــ والــــــــــزوار إضــ
للمواطنين  الداخلية  السياحة 
استعداد  إلى  الفتًا  والمقيمين، 
شــاطــئ مـــراســـي وكـــافـــة الـــكـــوادر 
التعاون  لمواصلة  فيه  العاملة 

المثمر مع الهيئة.
بدوره قال المدير التنفيذي 
نورالدين  فــراس  مــاريــن  للسيب 
شــــواطــــئ  مــــهــــرجــــان  نــــجــــاح  إن 
البحرين يمثل ثمار تعاون وثيق 
بــيــن هــيــئــة الــســيــاحــة ومــنــشــآت 
من  الــخــاص  السياحي  الــقــطــاع 
الشواطئ  إمكانيات  تفعيل  أجل 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة 
ــز الــــجــــذب الــســيــاحــي  ــائــ مــــن ركــ
الجاهزية  مــؤكــدا  المملكة،  فــي 
ــة لـــشـــاطـــئ ووتــــــر جـــــاردن  ــامـ ــتـ الـ
ســيــتــي الســتــضــافــة الــمــزيــد من 

الفعاليات الجاذبة.

 } د. ماهر الشاعر.} أمين العريض. 

ال���ب���ول���ي���ت���ك���ن���ك ت���ع���ت���م���د اأ�����س����م����اء 
ال��م��ق��ب��ول��ي��ن ف���ي ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��م��ه��ن��ي��ة 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئيس  اعتمد 
 30 الــمــوافــق  الــثــاثــاء  صــبــاح  أوكــوهــان  كــيــران  البروفيسور  البحرين( 
أغسطس 2022م أسماء المقبولين للعام األكاديمي 2022-2023م، من 

المتقدمين لدراسة التخصصات المهنية.
من جانبه، أشار مدير إدارة القبول والتسجيل أحمد مال اهلل إلى 
أنه قد تم إرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني إلى جميع المتقدمين 
إلـــى دعــــوة جــمــيــع المتقدمين  الــقــبــول، بــاإلضــافــة  بــقــرار  إلعــامــهــم 
من  العاشرة  الساعة  تمام  في  سيقام  الــذي  التعريفي  اليوم  لحضور 
الطلبة  اهلل  مــال  ووجــه  2022/9/1م.  الموافق  الخميس  اليوم  صباح 
المقبولين إلى ضرورة حضور اليوم التعريفي الذي سيتيح لهم معرفة 
والرد على  القبول  تثبيت  وآلية  بالبرامج  المتعلقة  التفاصيل  جميع 

أي استفسارات من قبل الطلبة.

عقدت جمعية الخالدية الشبابية االجتماع 
بحضور  الــجــنــســيــن  بــيــن  الـــتـــوازن  لــلــجــنــة  األول 
الــنــايــم رئــيــس اللجنة وعـــدد من  ابــراهــيــم راشـــد 
رئيس  بداية االجتماع قدم  اللجنة.  في  أعضاء 
التهاني  آيات  وأسمى  االفتتاحية،  كلمته  اللجنة 
األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  إلى  والتبريكات 
ســبــيــكــة بــنــت ابــراهــيــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة عــاهــل 
للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة  المفدى  الباد 
المجلس،  تأسيس  على  سنة   21 مــرور  بمناسبة 
مرت  التي  المهمة  المراحل  من  عــددا  مستذكرا 
وإنــشــائــهــا، وخــاصــة  تأسيسها  مــنــذ  الــلــجــنــة  بــهــا 
االجتماع  خال  وتم  المرأة،  بتقدم  يتعلق  فيما 
طرح مشاركة الجمعية في جائزة صاحبة السمو 
خليفة  آل  ابراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 

رئيسة المجلس األعلى للمرأة.
ــتــــواصــــل بــيــن  كـــمـــا أكـــــد راشــــــد أن لــجــنــة الــ

ــرأة، إذ تم  ــمـ الــجــنــســيــن اهــتــمــت كــثــيــرا بــتــقــدم الـ
الرئيس  نائب  وهــي  الجمعية  في  مناصب  شغل 
وعــدد  المالي،  واألمــيــن  الــســر،  وأمــيــن  الجمعية، 
ــرأة فـــي الــســنــوات  ــمـ مـــن الــلــجــان، وقـــد أثــبــتــت الـ
الــعــشــر الــمــاضــيــة خــــال عــمــلــهــا الــتــطــوعــي في 
الــعــمــل؛ حتى  فــي  وتــمــيــزهــا  جــدارتــهــا  الجمعية 
حصلت الجمعية على جائزة أفضل مؤسسة على 
المجلس  نظمه  الـــذي  الــعــربــي  الــوطــن  مستوى 
الــعــربــي لــلــتــنــمــيــة الــمــتــكــامــلــة، مــشــيــدا بــالــدعــم 
البحرينية  الــمــرأة  بــه  الــذي تحظى  الــامــحــدود 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  لدن  من 
بــنــت ابـــراهـــيـــم آل خــلــيــفــة قــريــنــة عـــاهـــل الــبــاد 
الــمــفــدى رئــيــســة الــمــجــلــس األعــلــى لــلــمــرأة منذ 
إنشاء المجلس حتى مرور الـ21 سنة؛ ما أعطى 
المرأة البحرينية مكانة مرموقة على المستويين 

المحلي والعربي.

ــار الــنــفــط  ــعــ ــت أســ ــلــ واصــ
انــخــفــاضــهــا أمــــس األربـــعـــاء، 
في ظل قلق المستثمرين من 
ضــعــف االقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي، 
الــبــنــوك  تـــرفـــع  أن  واحـــتـــمـــال 

المركزية أسعار الفائدة.
 وانــخــفــضــت عـــقـــود خــام 
ــرب  الــــقــــيــــاس األمـــــريـــــكـــــي غــ
تكساس الوسيط 2.58 دوالر، 
دوالرا   89.06 إلـــى   %2.82 أو 
ــا انــخــفــض  لــلــبــرمــيــل بـــعـــدمـ
الــجــلــســة  فـــي  دوالرات   5.37
الــــســــابــــقــــة بــــفــــعــــل مــــخــــاوف 

الركود.
اآلجلة  العقود  وتراجعت 
لــخــام بــرنــت تــســلــيــم أكــتــوبــر، 
أجلها  يــنــقــضــي  أن  والــمــقــرر 

عــنــد  دوالرات   3.56 امــــــس، 
عقب  للبرميل  دوالرا   95.75
انخفاضها 5.78 دوالرات يوم 

الثاثاء. 

وهــبــطــت الــعــقــود اآلجــلــة 
دوالر،   2.70 نــوفــمــبــر  تسليم 
دوالرا   95.14 عند   %2.76 أو 

للبرميل.

م������وؤ�������س������ر ال������ب������ح������ري������ن ال��������ع��������ام ي�����ق�����ف�����ل ب������ارت������ف������اع 
أقفل »مؤشر البحرين العام« يوم أمس 
بارتفاع   1,918.01 مستوى  عند  األربــعــاء 
يــوم  بــإقــفــالــه  نــقــطــة مــقــارنــة  ــدره 2,50  ــ قـ
البحرين  »مؤشر  أقفل  في حين  الثاثاء، 

بارتفاع  اإلسامي« عند مستوى 682.53  
قدره 0,45 نقطة مـقارنة بإقفاله السابق.

»بورصة  في  المستثمرون  تــداول  وقــد 
بــقــيــمــة  ــهـــم،  سـ مـــلـــيـــون   1.35 الـــبـــحـــريـــن« 

ــار  ــنـ ديـ ــــف  ألــ  315.49 قــــدرهــــا  ــة  ــيـ ــالـ ــمـ إجـ
ــنـــي، تــــم تــنــفــيــذهــا مــــن خـــــال 48  بـــحـــريـ
صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاماتهم 
على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة 

أي  دينار  ألــف   139.74 المتداولة  أسهمه 
اإلجمالية  القيمة  من   %44.29 نسبته  ما 
للتداول وبكمية قدرها 841.71 ألف سهم، 

تم تنفيذها من خال 24 صفقة.

ت����راج����ع اأ�����س����ع����ار ال����ذه����ب ل��ل�����س��ه��ر ال���خ���ام�������س ع���ل���ى ال���ت���وال���ي
أسعار  تراجعت  التوالي  على 
ــاء لــلــشــهــر  ــ ــعـ ــ ــــس االربـ الــــذهــــب امـ
الــخــامــس على الــتــوالــي، فــي ظل 
رفع  قوية نحو مزيد من  إشــارات 
الفائدة. وانخفضت أسعار  أسعار 

الــذهــب فــي الــمــعــامــات الــفــوريــة 
0.1% إلى 1721.59 دوالرا لأوقية 
ــى  ــ )األونـــــــصـــــــة( لـــيـــصـــل إلــــــى أدنـ
يوليو عندما  له منذ 27  مستوى 

سجل 1718.70 دوالرا لأوقية.

ــود اآلجـــلـــة  ــقـ ــعـ وتــــراجــــعــــت الـ
إلـــى   %0.2 لـــلـــذهـــب  ــة  ــيـ ــكـ ــريـ األمـ

1733.10 دوالرا لأوقية.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــمـــــعـــــادن 
الــنــفــيــســة األخـــــــــرى، انــخــفــضــت 

الــفــضــة فــي الــمــعــامــات الــفــوريــة 
لأوقية  دوالرا   18.37 إلــى   %0.7
فــي   %9 ــن  ــ مــ ــر  ــثــ ــأكــ بــ ــع  ــراجــ ــتــ ــتــ لــ
انخفاض  أكبر  أغسطس مسجلة 

شهري لها منذ سبتمبر 2020.

ــــن عـــنـــد  ــيـ ــ ــــاتـ ــبـ ــ واســـــتـــــقـــــر الـ
صوب  يتجه  لكنه  دوالرا   847.45
انخفاض شهري يتجاوز 5%، وربح 
 2121.27 ــى  إلــ  %1.6 ــبـــاديـــوم  الـ

دوالرا لأوقية.
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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

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/1307168
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16232/pdf/1-Supplime/16232.pdf?fixed9831
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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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د. النعيمي يبحث خطط تبادل اخلربات

 بني البحرين ومكتب الرتبية الدويل

طرح 15 منهًجا درا�سًيا جديًدا وتطوير 

28 منهًجا مبا يتنا�سب مع امل�ستجدات

الرتبية  وزارة  يف  ممثلة  البحرين،  مملكة  �صاركت 

الرتبية  مكتب  جمل�س  لرئي�س  نائبا  باعتبارها  والتعليم، 

الدول  عن  وممثلة  اليون�صكو،  ملنظمة  التابع  الدويل 

العربية بعد انتخابها يف املوؤمتر العام احلادي والأربعني 

التنفيذية  اللجنة  عقدته  الذي  الجتماع  يف  لليون�صكو، 

ملكتب الرتبية الدويل مبقر املكتب يف جنيف.

بن  ماجد  الدكتور  فيه  �صارك  الذي  الجتماع  وخالل 

عدد  مناق�صة  متت  والتعليم،  الرتبية  وزير  النعيمي  علي 

بينها  ومن  الأعمال،  جدول  على  املدرجة  املوا�صيع  من 

)2022-2025م(،  للفرتة  للمكتب  ال�صرتاتيجية  اخلطة 

�صوء  يف  خا�صة  امل�صتقبلية،  وامل�صاريع  العمل  وبرنامج 

امل�صتجدات التي �صهدها التعليم.

�صفني  مع  النعيمي  التقى  الجتماع،  هام�س  وعلى 

اأو�صتفيت رئي�س جمل�س مكتب الرتبية الدويل، وياو يادو 

وجمالت  خطط  بحث  مت  اإذ  الدويل،  الرتبية  مكتب  مدير 

الرتبية  ومكتب  البحرين  بني  اخلربات  وتبادل  التعاون 

الدويل يف عدد من املوا�صيع، منها تطوير املناهج اخلا�صة 

بالبيئة والتغيري املناخي، والتعاون يف تدريب العاملني يف 

قطاع الطفولة املبكرة، والذي ي�صتمل على مرحلتي ريا�س 

رقابة  م�صوؤولية  نقل  مت  اأن  بعد  واحل�صانات،  الأطفال 

احل�صانات اإىل وزارة الرتبية والتعليم، واملوا�صيع والقيم 

والأن�صطة التي حتظى بالأولوية يف جمال رعاية الطفولة 

املبكرة، والتي يجب الرتكيز عليها.

كما مت التطرق خالل اللقاء اإىل �صبل التعاون بني وزارة 

الرتبية والتعليم ومكتب الرتبية الدويل يف جمال التعليم 

الفني واملهني.

النعيمي  اأكد وزير الرتبية والتعليم د. ماجد بن علي 

اأن هذا العام �صي�صهد انطالق عدد من امل�صاريع التطويرية، 

الوزارة  من  �صعًيا  التعليمية،  املن�صاآت  من  عدد  وافتتاح 

ال�صعيد  فعلى  للجميع،  التعليمية  اأف�صل اخلدمات  لتقدمي 

الإن�صائي �صيتم ت�صغيل مدر�صة الزدهار البتدائية للبنات، 

اإطار  يف  للبنات،  الثانوية  املنامة  مدر�صة  ت�صغيل  واإعادة 

اخلطة الإن�صائية التي متتد حتى العام 2030، وتت�صمن 

مبختلف  والبنات  للبنني  جديدة  مدر�صة   )18( اإن�صاء 

املدار�س  يف  اأكادميي  مبنى  و)24(  الدرا�صية،  املراحل 

برنامج  تنفيذ  جانب  اإىل  املحافظات،  مبختلف  القائمة 

مع  بالتعاون  مدر�صة   )40( ي�صمل  ال�صاملة  لل�صيانة 

من  للمدار�س،  الوقائية  ال�صيانة  وتنفيذ  الأ�صغال،  وزارة 

خالل فح�س التمديدات الكهربائية، و�صبكات توزيع املياه 

واخلزانات، واملكيفات العادية واملجزاأة.

الدرا�صي  العام  ف�صيتم خالل  املناهج،  على �صعيد  اأما 

بينها  من  جديًدا،  درا�صًيا  منهًجا   )15( طرح  اجلديد 

و)الثقافة  ب�صالم(  و)العي�س  احلياتية(  )املهارات  منهج 

ال�صعبية(، ومنهج )جمالت املعادن( و)جمالت النجارة( 

)براعم  ومنهج  الإعدادية،  للمرحلة  الفنية(  و)الرتبية 

العربية( لل�صف الثالث البتدائي، هذا اإىل جانب اإجراء عدد 

من التطويرات لعدد )28( منهًجا، بال�صكل الذي يتنا�صب 

اآخر امل�صتجدات على ال�صعيد املعريف، وال�صتمرار يف  مع 

تنفيذ مبادرات امل�صروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب 

وال�صرتاتيجية املنبثقة عن ذلك، اإ�صافًة اإىل ال�صتمرار يف 

تنفيذ اخلطوات التطويرية للتعليم الفني واملهني لالرتقاء 

مبخرجاته.

و�صع  اكتمال  كذلك  اجلديد  الدرا�صي  العام  و�صي�صهد 

الأطفال  وريا�س  احل�صانات  يف  العمرية  الفئات  جميع 

ت�صرف  املبكر،  التعليم  قطاع  هو  واحد  قطاع  مظلة  حتت 

والتعليم  الرتبية  وزارة  وهي  واحدة  رقابية  جهة  عليه 

العاملية  بالتوجهات  اأ�صوًة  اخلا�س،  القطاع  مع  بالتعاون 

على  الوزارة  حر�س  موؤكًدا  الدولية،  املمار�صات  واأف�صل 

التعليم  موؤ�ص�صات  تقدمها  التي  اخلدمات  جودة  �صمان 

ملتابعة  امليدانية  الزيارات  تنفيذ  خالل  من  وذلك  املبكر، 

وال�صرتاطات  باملعايري  التزامها  مدى  من  والتاأكد  عملها، 

واحتياطات الأمن وال�صالمة.

وعلى �صعيد التعليم العايل، اأكد وزير الرتبية والتعليم 

رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل اأن املجل�س يقوم 

موؤ�ص�صات  لأداء  العامة  اأمانته  خالل  من  حثيثة  مبتابعة 

على  والت�صجيع  براجمها،  ومراجعة  العايل،  التعليم 

�صوابط  وفق  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  وفتح  ا�صتقطاب 

حمددة، وطرح املزيد من الربامج الأكادميية اجلديدة التي 

تتنا�صب مع متطلبات القرن احلادي والع�صرين. ويف هذا 

الأوروبية  اجلامعة  اإن�صاء  على  املوافقة  متت  فقد  الإطار، 

يف البحرين، اإىل جانب املوافقة على ا�صتحداث وا�صت�صافة 

عدد من الربامج الأكادميية يف عدد من اجلامعات اخلا�صة.

99% ن�سبة التزام املن�ساآت بقرار حظر العمل وقت الظهرية.. حميدان: 

البحرين حري�سة على ا�ستدامة بيئة العمل الآمنة وفق املعايري الدولية

حممد بن عبدالـله يوؤكد اأهمية ن�سر الوعي ال�سحي للحّد من املر�ض

اتفاق �سراكة بني جمعية ال�سكري و»كاف الإن�سانية«

د. ال�سيد يدعو لاللتزام بامل�سوؤولية املجتمعية لنفع اأبناء املجتمع

مــوؤتــمــر ذوي الـهـمــم يـنـــطلــق فـــــي 13 �سـبـتـمـبـــر 

لدى لقائها رئي�ض واأع�ساء جلنة تكافوؤ الفر�ض بهيئة »�سوق العمل«

جم�سري تدعو لبتكار �سيا�سات حتفيزية لربامج التوازن بني اجلن�سني

حممد  بن  جميل  العمل  وزير  اأعلن 

املن�صاآت  التزام  ن�صبة  اأن  حميدان  علي 

ل�صنة 2013،   )3( رقم  الوزاري  بالقرار 

ال�صم�س  اأ�صعة  حتت  العمل  حظر  ب�صاأن 

خالل  املك�صوفة،  الأماكن  ويف  املبا�صرة 

ظهًرا   12 ال�صاعة  من  الظهرية  فرتة 

يوليو  �صهري  يف  ع�صًرا  الرابعة  وحتى 

اإذ   ،%99.87 بلغت   ،2022 واأغ�صط�س 

فقط،  وموؤ�ص�صة  �صركة   )27( خمالفة  مت 

 )52( املخالفني  العمال  عدد  بلغ  بينما 

عامالً خالل فرتة حظر العمل هذا العام.

العمل  حظر  فرتة  انتهاء  ومبنا�صبة 

حميدان  اأ�صاد  العام،  لهذا  الظهرية  وقت 

الذي  القرار  بهذا  العالية  اللتزام  بن�صبة 

يف  للعمال  احلماية  تعزيز  �صاأنه  من 

اهتمام  يعك�س  ما  وهو  العمل،  مواقع 

اأ�صحاب العمل باجلوانب الإن�صانية جتاه 

العمال، م�صرًيا اإىل اإ�صهام القرار يف تنامي 

موؤ�صر احلفاظ على �صالمة و�صحة القوى 

العاملة يف ظل منظومة ت�صريعات وطنية 

تخ�صع للمراجعة والتحديث امل�صتمر، مبا 

يتوافق مع املعايري واملوا�صفات القيا�صية 

الدولية لل�صالمة وال�صحة املهنية.

واأعرب وزير العمل عن �صكره جلميع 

على  حر�صوا  الذين  العمل  اأ�صحاب 

والذي  املذكور،  القرار  بتطبيق  اللتزام 

اأ�صهم يف انخفا�س عدد الإ�صابات الناجتة 

و�صربات  احلراري  الإجهاد  حالت  عن 

الأخرى،  ال�صيف  واأمرا�س  ال�صم�س 

الإنتاجية  م�صتويات  ارتفاع  عن  ف�صالً 

العمل  ظروف  تاأمني  خالل  من  للمن�صاآت 

العمليات  كفاءة  اإىل  توؤدي  والتي  املالئمة 

الت�صغيلية، موؤكًدا يف هذا ال�صياق حر�س 

تطبيق  موا�صلة  على  البحرين  مملكة 

اأجل  اأمثل من  الت�صريعات الوطنية ب�صكل 

وال�صحية  الآمنة  العمل  بيئة  ا�صتدامة 

ومبا يتوافق مع معايري العمل الدولية.

بحمالت  العمل  وزارة  قامت  وقد 

اإذ  القرار،  تطبيق  من  للتاأكد  تفتي�صية 

التفتي�صية )19841(  الزيارات  عدد  بلغ 

التي  املخالفات  جميع  اإحالة  ومت  زيارة، 

لتخاذ  العامة  النيابة  اإىل  �صبطها  مت 

الإجراءات القانونية، وفًقا للمادة )192( 

من قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�صادر 

بالقانون رقم )36( ل�صنة 2012، والتي 

تن�س على اأنه »يعاقب كل من يخالف اأًيا 

من اأحكام الباب )15( يخالف اأحكام هذا 

يف  عليها  املن�صو�س  بالعقوبات  القرار 

املادة )192( من قانون العمل يف القطاع 

الأهلي ال�صادر بالقانون رقم )36( ل�صنة 

2012، والتي تن�س على اأنه يعاقب كل 

 )15( الباب  اأحكام  من  اأيا  يخالف  من 

باحلب�س  له  تنفيًذا  ال�صادرة  والقرارات 

وبالغرامة  اأ�صهر  ثالثة  على  تزيد  ل  مدة 

التي ل تقل عن 500 دينار، ول تزيد على 

األف دينار اأو باإحدى هاتني العقوبتني«.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�صيخ حممد  الفريق طبيب  �صهد 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة رئي�س جمل�س اإدارة جمعية 

بني  وال�صراكة  التعاون  اتفاقية  توقيع  البحرينية  ال�صكري 

بجمعية  الإن�صانية«  و»كاف  البحرينية  ال�صكري  جمعية 

املادي  الدعم  تقدمي  اإىل  التفاقية  تهدف  اإذ  الإ�صالح، 

البحرين  ال�صكري يف مملكة  مر�صى  من  لعدد  والجتماعي 

ال�صكري  م�صروعات جمعية  من خالل  احتياجاتهم  وتوفري 

البحرينية املوجهة لهم، بالإ�صافة اإىل ن�صر الوعي ال�صحي 

حول املر�س وذلك للحد منه ومن م�صاعفاته.

بن عبداهلل  ال�صيخ حممد  الفريق طبيب  التفاقية  ووقع 

البحرينية  ال�صكري  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  اآل خليفة 

والدكتورة مرمي بنت اإبراهيم الهاجري نائب رئي�س اجلمعية، 

الدكتور  ال�صيخ  من  كل  اجلمعية  عن  نيابة  وقعها  بينما 

عبداللطيف اأحمد ال�صيخ رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الإ�صالح 

الإن�صانية  لكاف  التنفيذي  الرئي�س  �صيار  جا�صم  وحممد 

لل�صوؤون  التنفيذي  املدير  طه  طارق  وال�صيخ  باجلمعية 

اخلريية بكاف الإن�صانية. وثمن الفريق طبيب ال�صيخ حممد 

بن عبداهلل اآل خليفة ما تقدمه »كاف« بجمعية الإ�صالح من 

خدمات اإن�صانية والتي ت�صهم وب�صكل كبري يف خدمة ورعاية 

مر�صى ال�صكري، منوًها يف هذا ال�صدد بالدعم امل�صتمر الذي 

حتظى به اجلمعية من قبل املوؤ�ص�صات الإن�صانية واخلريية 

واإ�صهامات اأهل اخلري، ومبا يج�صد روح التكافل يف املجتمع 

يف ظل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املعظم، ومبوؤازرة من �صاحب 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

جمعية  رئي�س  عرب  جانبه،  من  الوزراء.  جمل�س  رئي�س 

�صعادته  عن  ال�صيخ  اأحمد  بن  عبداللطيف  ال�صيخ  الإ�صالح 

بهذه التفاقية وقدم ال�صكر للفريق طبيب ال�صيخ حممد بن 

ح�صن  على  البحرينية  ال�صكري  وجمعية  خليفة  اآل  عبداهلل 

تعاونهم، مبيًنا اأن هذا التعاون بني كاف الإن�صانية وجمعية 

م�صخات  بتوزيع  »كاف«  قامت  اإذ  الأول،  يكن  مل  ال�صكري 

الأن�صولني على عدد من مر�صى ال�صكري يف اإطار نهج التكافل 

الجتماعي الذي تتميز به اململكة.

ا�صتقبل الدكتور م�صطفى ال�صيد الأمني العام للموؤ�ص�صة 

التنفيذي  الرئي�س  البناء  اأحمد  الإن�صانية،  لالأعمال  امللكية 

والفعاليات،  املوؤمترات  املتخ�ص�صة يف  اأوريجني  ملجموعة 

لتنظيم  اجلارية  ال�صتعدادات  اآخر  على  لإطالعه  وذلك 

املوؤمتر واملعر�س الدويل لذوي الهمم الذي يقام برعاية �صمو 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال 

الإن�صانية و�صوؤون ال�صباب.

القادم،  �صبتمرب   14-13 يف  املوؤمتر  اأعمال  وتنطلق 

وذلك بتنظيم من اجلمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، 

املوؤمترات  يف  املتخ�ص�صة  اأوريجني  جمموعة  واإدارة 

امللكية  املوؤ�ص�صة  مع  ا�صرتاتيجية  و�صراكة  والفعاليات، 

لالأعمال الإن�صانية.

ويف بداية اللقاء، اأ�صاد الدكتور م�صطفى ال�صيد باملبادرة 

الإن�صانية املهمة التي اأطلقتها اجلمعية الأهلية لدعم التعليم 

موؤمتر  بتنظيم  اأوريجني  جمموعة  واإدارة  والتدريب، 

ومعر�س ذوي الهمم، والذي �صيكون له دور كبري يف دعم 

هذه الفئة املهمة من املجتمع، موؤكًدا اأهمية هذا املوؤمتر يف 

البحريني  املجتمع  لأبناء  الق�صوى  الفائدة  حتقيق  �صبيل 

بامل�صوؤولية  اجلميع  التزام  �صرورة  اإىل  م�صرًيا  الكرمي، 

هذا  واجباتها جتاه  وتاأدية  املجتمع  اأبناء  لنفع  املجتمعية 

بخال�س  البناء  اأحمد  تقدم  جانبه،  ومن  املعطاء،  الوطن 

ال�صكر والتقدير اإىل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة 

على رعايته الكرمية للموؤمتر واملعر�س الدويل لذوي الهمم، 

تاأتي  والتي  الكرمية  الرعاية  بهذه  اجلميع  ت�صرف  موؤكًدا 

عموًما،  املجتمع  اأفراد  مبختلف  �صموه  اهتمام  من  انطالًقا 

واأفراد فئات ذوي الهمم على وجه اخل�صو�س.

العمل  �صوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكدت 

نوف عبدالرحمن جم�صري، خالل اجتماعها بلجنة تكافوؤ 

لإدماج  الوطني  النموذج  بتنفيذ  الهيئة  التزام  الفر�س، 

احتياجات املراأة يف برنامج عمل احلكومة من خالل دور 

مبداأ  حتقيق  على  حتر�س  والتي  الفر�س  تكافوؤ  جلنة 

التكافوؤ بني جميع موظفي ومنت�صبي الهيئة وامل�صتفيدين 

من اخلدمات املقدمة، اإذ بحثت -خالل الجتماع- م�صاركة 

�صبيكة  الأمرية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة  جائزة  يف  الهيئة 

بنت اإبراهيم اآل خليفة لتقدم املراأة البحرينية.

واأثنت الرئي�س التنفيذي للهيئة على دور اللجنة يف 

دعم جهود املجل�س الأعلى للمراأة، وتنفيذ ا�صرتاتيجياته 

خطة  م�صتجدات  على  والطالع  الفر�س،  تكافوؤ  لتعزيز 

والربامج  املبادرات  مقدمتها  والتي جاء يف  اللجنة  عمل 

قدرات  ببناء  واملرتبطة  اللجنة  بتنفيذها  ت�صطلع  التي 

املوظفات  بني  الفر�س  تكافوؤ  يعزز  مبا  الهيئة  موظفات 

يف القطاعات كافة يف جمال التدريب والبتعاث والرتقي 

الوظيفي، اإىل جانب توفري املرافق واخلدمات التي تلبي 

احتياجات املراأة.

وزير العمل
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ويل عهد عجمان ي�ستقبل

 القن�سل العام للبحرين يف دبي

البوليتكنك تعلن اأ�سماء املقبولني 

 للعام الأكادميي 2022-2023

اختتام الربنامج التدريبي

 ملوظفي »الداخلية« وطلبة اجلامعات

»الأ�سغال«: غلق م�سار 

وم�سارين على �سارع امللك في�سل

العامة  الإدارة  مع  وبالتن�صيق  الأ�صغال  وزارة  اأعلنت 

امللك  �صارع  �صيانة  اأعمال  باأن  الداخلية،  بوزارة  للمرور 

في�صل عند تقاطعه مع �صارع الفر�صة للمرور املتجه غرًبا 

ت�صتدعي غلق م�صار وم�صارين على مراحل.

 �صوف يتم العمل يف املوقع املذكور ليالً من ال�صاعة 11 

م�صاء اإىل ال�صاعة 5 �صباًحا ابتداًء من يوم ال�صبت املوافق 

03/  09/  2022م وملدة 5 لياٍل، لذا يرجى من املواطنني 

على  حفاًظا  املرورية  بالقواعد  اللتزام  الكرام  واملقيمني 

�صالمة اجلميع.

ا�صتقبل �صمو ال�صيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد 

الن�صف  علي  ح�صن  �صعود  احلاكم،  ديوان  يف  عجمان، 

القن�صل العام ململكة البحرين يف دبي.

بالقن�صل  �صمو ويل عهد عجمان  اللقاء، رحب  وخالل 

العالقات  عمق  موؤكًدا  دبي،  يف  البحرين  ململكة  العام 

الإمارات  ودولة  البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  الأخوية 

القربى  و�صائج  من  عليه  ت�صتند  وما  املتحدة،  العربية 

وامل�صري امل�صرتك، متمنًيا للقن�صل العام ململكة البحرين يف 

دبي التوفيق وال�صداد يف مهام عمله.

عن  الن�صف  علي  ح�صن  �صعود  اأعرب  جانبه،  ومن 

�صيبذل  اأنه  موؤكًدا  عجمان،  عهد  ويل  �صمو  بلقاء  اعتزازه 

التاريخية  الأخوية  بالعالقات  الرتقاء  ق�صارى جهده يف 

بني مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة نحو 

اآفاق اأرحب مبا يلبي امل�صالح امل�صرتكة للبلدين وال�صعبني 

ال�صقيقني.

وح�صر اللقاء ال�صيخ الدكتور ماجد بن �صعيد النعيمي 

ديوان  مدير  النعيمي  را�صد  وحمد  احلاكم،  ديوان  رئي�س 

احلاكم، ويو�صف حممد النعيمي مدير عام دائرة الت�صريفات 

بالقن�صلية  امل�صت�صار  اإبراهيم  خالد  وطارق  وال�صيافة، 

العامة ململكة البحرين يف دبي.

التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي  الرئي�س  اعتمد 

)بوليتكنك البحرين( الربوفي�صور كريان اأوكوهان �صباح 

املقبولني  اأ�صماء  2022م  اأغ�صط�س   30 املوافق  الثالثاء 

لدرا�صة  املتقدمني  من  2022-2023م،  الأكادميي  للعام 

التخ�ص�صات املهنية.

ومن جانبه، اأ�صار مدير اإدارة القبول والت�صجيل اأحمد 

مال اهلل اإىل اأنه قد مت اإر�صال ر�صائل عرب الربيد الإلكرتوين 

بالإ�صافة  القبول، هذا  بقرار  املتقدمني لإعالمهم  اإىل جميع 

الذي  التعريفي  اليوم  حل�صور  املتقدمني  جميع  دعوة  اإىل 

�صيقام يف متام ال�صاعة العا�صرة من �صباح يوم اخلمي�س 

املوافق 1/ 9/ 2022م.

اإىل �صرورة ح�صور  املقبولني  الطلبة  اهلل  مال   ووجه 

اليوم التعريفي الذي �صيتيح لهم معرفة جميع التفا�صيل 

اأي  على  والرد  القبول  تثبيت  واآلية  بالربامج  املتعلقة 

ا�صتف�صارات من قبل الطلبة.

بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  توجيهات  من  انطالًقا 

العديد  باإطالق  واهتمام  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

تهدف  التي  املجتمعية،  واملبادرات  التدريبية  الربامج  من 

العميد  وبح�صور  املجتمعية،  ال�صراكة  تعزيز  اإىل  بدورها 

حمود �صعد حمود الوكيل امل�صاعد لل�صوؤون القانونية اأقامت 

لعام  التدريبي  الربنامج  ختام  حفل  القانونية  ال�صوؤون 

من خمتلف  الوزارة  واخلا�س مبوظفي  2021-2022م 

تخرجهم،  متطلبات  ل�صتكمال  اجلامعات  وطلبة  الإدارات 

وذلك بح�صور عدد من املديرين وال�صباط واملتدربني.

القانونية  املعرفة  نقل  بهدف  الربنامج  هذا  وياأتي 

جلميع املتدربني وزيادة الوعي يف القوانني والت�صريعات 

اخلا�صة مبملكة البحرين.

الوكيل  حمود  �صعد  حمود  العميد  قام  اخلتام،  ويف 

لهم  متمنًيا  املتدربني،  بتكرمي  القانونية  لل�صوؤون  امل�صاعد 

املزيد من النجاح والتقدم يف خدمة الوطن.

لدى ا�ستقبالها وزير املالية.. رئي�سة النواب:

التعاون بني ال�سلطتني عّزز من جناحات القت�ساد الوطني

رئي�س الأرجنتني يت�سلم اعتماد �سفري البحرين املقيم يف وا�سنطن

 اأ�ساد بالتحديث ال�سامل للتدقيق على ال�سهادات اجلامعية.. الزايد: 

القرار ي�سّهل على املواطنني وي�سرع اإجراءات التوظيف 

فعاليات خمتلفة طيلة �سبتمرب.. ال�سهر العاملي لن�سر الوعي ب�سرطان الأطفال

مبادرة »ابت�سامة« ُتطلق الن�سخة التا�سعة من مبادرة »اأطفالنا كالذهب«

عبداهلل  بنت  فوزية  النواب  جمل�س  رئي�صة  اأ�صادت 

زينل مبا ت�صجله مملكة البحرين من تقّدم مطرد يف خطى 

اإيجابية  موؤ�صرات  من  حتققه  وما  القت�صادية،  التنمية 

لإغناء  وال�صعي  القت�صادي،  التعايف  خطة  تنفيذ  يف 

ح�صرة  بقيادة  ال�صاملة  النه�صة  يعزز  مبا  خمرجاتها، 

�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

املعظم.  ونّوهت رئي�صة جمل�س النواب اإىل اأن املوؤ�صرات 

التقارير  توردها  التي  والنتائج  والقت�صادية،  املالية 

احلكومة  بذلتها  التي  اجلهود  حجم  تعك�س  الدولية، 

املوقرة بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

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

يعزز  التام مبا  الدعم  تقدمي  على  النواب  حر�س جمل�س 

ال�صلطتني  بني  امل�صرتكة  الوطنية  اجلهود  عطاءات  من 

الت�صريعية والتنفيذية يف تنفيذ الربامج واخلطط املعززة 

للوطن  اأف�صل  م�صتقبل  وحتقيق  الوطني،  لالقت�صاد 

واملواطنني.

الوطنية  املبادرات  طرح  احلكومة  موا�صلة  وثّمنت 

املواطن من  القت�صادي، وجعل  التعايف  الرامية لتحقيق 

وو�صع  والتطوير،  التنمية  ومدار  العمل،  ركيزة  ذلك 

اجلهود  ا�صتمرار  عرب  الأولويات،  راأ�س  على  م�صلحته 

بني  واحلوار  التعاون  وتنمية  امل�صرتكة،  الوطنية 

ال�صلطتني، والعمل بروح الفريق الواحد، وفق روؤية �صاملة 

ومتكاملة.  جاء ذلك لدى ا�صتقبالها مبكتبها �صباح اأم�س، 

ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�صاد 

الوطني، اإذ ثّمنت زينل الدور الذي يقوم به الوزير وفريق 

عمله يف تنفيذ ومتابعة الربامج والإجراءات التي �صملتها 

خطة التعايف القت�صادي، وبرنامج التوازن املايل. وكما 

يف  متميزة  جناحات  من  حتقق  مبا  العتزاز  عن  اأعربت 

من  الكثري  جتاوز  على  �صاعدت  والتي  قيا�صي،  وقت 

التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا.

الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير  وجه  جانبه،  من   

البناء  التعاون  على  النواب  وجمل�س  للرئي�صة  ال�صكر 

والدائم الذي تبديه دائًما ال�صلطة الت�صريعية مع احلكومة 

الدولة  وبرامج  وخطط  ملقرتحات  ال�صريعة  وال�صتجابة 

القت�صادية واملالية لتحقيق املزيد من املكت�صبات للوطن 

حل�صرة  ال�صاملة  التنموية  امل�صرية  ظل  يف  واملواطنني 

�صاحب اجلاللة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

ت�صلم الرئي�س األربتو فرنانديز رئي�س 

جمهورية الأرجنتني، يف حفل ر�صمي اأقيم 

يف الق�صر الرئا�صي يف العا�صمة بوين�س 

اآير�س، اأوراق اعتماد معايل ال�صيخ عبداهلل 

العادة  فوق  �صفرًيا  خليفة،  اآل  را�صد  بن 

لدى جمهورية  البحرين  ململكة  ا  ومفو�صً

بح�صور  وا�صنطن،  واملقيم يف  الأرجنتني 

عدد من امل�صوؤولني وال�صفراء.

اآل  را�صد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  ونقل 

اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  حتيات  خليفة 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد 

و�صاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم، 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  خليفة ويل 

حفظه اهلل، اإىل فخامة الرئي�س الأرجنتيني 

ومتنياتهم لبالده و�صعبه مزيًدا من التقدم 

والزدهار.

كما اأعرب ال�صيخ عبداهلل بن را�صد اآل 

ح�صرة  بثقة  الكبري  اعتزازه  عن  خليفة 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

ورعاه، واعتزازه بتمثيل مملكة البحرين 

لدى جمهورية الأرجنتني، موؤكًدا حر�صه 

على تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 

ال�صديقني وتفعيلها يف �صتى املجالت مبا 

ي�صهم يف دعم اأوا�صر ال�صداقة والتعاون 

الثنائي امل�صرتك.

رئي�س  فخامة  رّحب  جانبه  من 

مملكة  ب�صفري  الأرجنتني  جمهورية 

العالقات  ُمثمًنا  بالده،  لدى  البحرين 

بني  جتمع  التي  التاريخية  والروابط 

الأرجنتني،  وجمهورية  البحرين  مملكة 

ح�صرة  اإىل  حتياته  بنقل  ال�صفري  وكلّف 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

و�صاحب  املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

ومتنياته ململكة البحرين حكومًة و�صعًبا 

ملعايل  متمنًيا  والنماء،  التطور  من  مزيًدا 

ال�صفري التوفيق يف عمله، واأن ي�صهم يف 

يف  وتعزيزها  الثنائية  العالقات  تطوير 

خمتلف املجالت التي جتمع بني البلدين، 

دعم  كل  لتقدمي  بالده  ا�صتعداد  موؤكًدا 

ممكن لت�صهيل مهامه.

كما جرى خالل اللقاء، بحث عالقات 

البلدين يف خمتلف املجالت، والتاأكيد على 

اأهمية امل�صّي قدًما يف العمل امل�صرتك من 

حجم  وزيادة  بالعالقات،  النهو�س  اأجل 

امل�صرتكة  امل�صالح  يخدم  مبا  التعاون 

يف املجالت املهمة واحليوية، اإ�صافة اإىل 

ذات  املوا�صيع  من  عدد  حول  التباحث 

الهتمام امل�صرتك.

اأ�صاد رئي�س جهاز اخلدمة املدنية اأحمد بن زايد الزايد بقرار 

على  للتدقيق  ال�صامل  التحديث  ب�صاأن  املوقر  الوزراء  جمل�س 

اأهداف  يدعم  والذي  العلمية،  واملوؤهالت  اجلامعية  ال�صهادات 

امل�صرية التنموية ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، 

وُيحّقق توجيهات �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، من خالل 

ال�صيا�صات والت�صريعات  الب�صرية وتطوير  املوارد  رفع كفاءة 

بهدف تقدمي اأف�صل اخلدمات للمواطنني.

ال�صامل  التحديث  باأن  املدنية  اخلدمة  جهاز  رئي�س  واأكد 

�صي�صهم يف ت�صريع وت�صهيل توظيف املواطنني وتعزيز اجلهود 

نحو حت�صني كفاءة اخلدمة احلكومية، وذلك من خالل الآلية 

ت�صب  اأن  �صاأنها  من  والتي  املحّددة  واملعايري  املو�صوعة 

الأجهزة  مبختلف  الب�صرية  املوارد  كفاءة  تعزيز  �صالح  يف 

اخلدمات  جودة  نف�صه  الوقت  يف  يراعي  ومبا  احلكومية، 

املقدمة.

من  عدًدا  عقد  املدنية  اخلدمة  جهاز  باأن  الزايد  واأو�صح 

املوؤهالت  لتقومي  الوطنية  اللجنة  مع  التن�صيقية  الجتماعات 

الإجراءات  من  جمموعة  على  التفاق  مت  حيث  العلمية، 

اجلامعية  ال�صهادات  دّقة  من  التحقق  عملية  يف  التطويرية 

�صة  متخ�صّ ب�صركات  ال�صتعانة  عرب  العلمية  واملوؤهالت 

معتمدة من ِقبل وزارة الرتبية والتعليم، وذلك �صمن اإجراءات 

التوظيف احلكومي، والذي ياأتي بهدف ت�صريع وترية احل�صول 

على تقارير املوؤهالت وحتقيًقا لالأهداف املن�صودة.

التابعة  »ابت�صامة«  مبادرة  اأعلنت 

واملعنية  ال�صبابية  امل�صتقبل  جلمعية 

والجتماعي  النف�صي  الدعم  بتقدمي 

واأولياء  ال�صرطان  مر�صى  لالأطفال 

التا�صعة  الن�صخة  اإطالق  عن  اأمورهم، 

من حملتها التوعوية »اأطفالنا كالذهب«، 

والهادفة اإىل ن�صر الوعي مبر�س �صرطان 

ال�صرائح يف مملكة  الأطفال لدى خمتلف 

البحرين.

حملة  »ابت�صامة«  مبادرة  وتطلق 

كالعادة  العام  هذا   »9 كالذهب  »اأطفالنا 

يف الأول من �صهر �صبتمرب، �صهر التوعية 

مبر�س �صرطان الأطفال عاملًيا، من خالل 

يتم  اأن  على  التوعية،  املبادرات  من  عدد 

يف  للحملة  الر�صمي  الإطالق  حفل  اإقامة 

باملنامة  احل�صم  اأم  املبادرة مبنطقة  مقر 

م�صاء يوم 10 �صبتمرب.

العام  وتت�صمن فعاليات احلملة هذا 

والفعاليات  الأن�صطة  من  كامالً  برناجًما 

�صاأنها  من  والتي  املبتكرة  والربامج 

ذلك  اأهدافها، مبا يف  الإ�صهام يف حتقيق 

واملجمعات  العامة  الأماكن  يف  فعاليات 

عرب  التفاعل  اإىل  اإ�صافة  التجارية، 

ومب�صاركة  الجتماعي،  التوا�صل  قنوات 

جمموعة من امل�صاهري والفنانني.

ال�صبابية  امل�صتقبل  جمعية  رئي�س 

يف  قال  الزياين  الرحمن  عبد  �صباح 

موا�صلة  اإن  املنا�صبة  بهذه  له  ت�صريح 

»اأطفالنا  حملة  تنظيم  »ابت�صامة« 

�صابًقا  مرات  لثمانية  �صنوًيا  كالذهب« 

الوعي  بن�صر  املبادرة  التزام  يعك�س 

ب�صرطان الأطفال وح�صد الدعم املجتمعي 

لالأطفال امل�صابني بهذا املر�س يف خمتلف 

تعمل  اجلمعية  اأن  واأ�صاف  الظروف، 

الأفراد  من  العديد  مع  كثب  عن  حالًيا 

والفرق من اأجل و�صع اللم�صات النهائية 

اإىل  يرتقي  ومبا  احلملة،  برنامج  على 

وال�صركاء  امل�صاركني  تطلعات  م�صتوى 

واملجتمع البحريني ككل.

مبادرة  حر�س  الزياين  واأكد 

»ابت�صامة« على البناء على النجاح الكبري 

ال�صابقة  ال�صنوات  خالل  حتقق  الذي 

وع�صرات  الأطفال  مئات  مب�صاركة 

املوؤ�ص�صات  من  كبري  وعدد  املتطوعني 

يف  اخلا�صة  احلكومية  وال�صركات 

جلميع  توفر  واأن  احلملة،  فعاليات 

املنا�صبة  القنوات  والداعمني  ال�صركاء 

التزام  يوؤكد  احلملة، ومبا  للم�صاركة يف 

الأطفال  ق�صية  بدعم  البحريني  املجتمع 

مر�صى ال�صرطان التي يحتفي بها العامل 

يف �صبتمرب من كل عام.

�صباح الزياين

اأحمد بن زايد الزايد
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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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لدى تروؤ�صها اجتماع فريق مكافحة الأمرا�ض املزمنة.. وزيرة ال�صحة:

خطط م�صرتكة لرفع جودة اخلدمات ال�صحية والوقائية

�صهد ختام املع�صكر ال�صيفي لنادي اأم احل�صم مب�صاركة 332 طالًبا.. حمافظ العا�صمة: 

غر�ض القيم الإيجابية لدى الن�ضء وتعزيز ح�صهم الوطني

اأكدت الدكتورة جليلة بنت ال�صيد جواد ح�صن وزيرة 

اخلطط  ر�صم  يف  قدًما  امل�صي  على  احلر�س  ال�صحة، 

املزمنة  الأمرا�س  مكافحة  اإىل  الرامية  وال�صرتاتيجيات 

وذلك  انت�صارها،  من  واحلد  املجتمع  ال�صارية( يف  )غري 

امللكي  ال�صمو  ل�صاحب  امل�صتمرة  التوجيهات  يدعم  مبا 

الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ال�صحي  القطاع  خدمات  وا�صتدامة  بتطوير  الوزراء، 

وتعزيز كفاءته ومبا ي�صاهم يف حفظ �صحة و�صالمة اأفراد 

املجتمع من خماطر واآثار الأمرا�س املزمنة وتداعياتها.

جاء ذلك خالل تروؤ�صها اأعمال الجتماع الأول لفريق 

العمل الوطني ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري ال�صارية( 

والذي عقد بح�صور جميع الأع�صاء وعدد من امل�صوؤولني 

بالوزارة، حيث مت ا�صتعرا�س القرار رقم )36( و)43( 

الوطني  العمل  فريق  وت�صكيل  باإن�صاء   2022 ل�صنة 

ملكافحة الأمرا�س املزمنة )غري ال�صارية(.

اأعمال الجتماع، رحبت وزيرة ال�صحة  ويف م�صتهل 

بكل الأع�صاء، وقدمت �صكرها اإىل اللجنة الوطنية ملكافحة 

املثمرة  جهودهم  على  ال�صارية(  )غري  املزمنة  الأمرا�س 

واملتميزة خالل الفرتة املا�صية والتي �صاهمت يف حتقيق 

على  احلر�س  موؤكدة  واملبادرات،  املنجزات  من  العديد 

حتقيق  يف  ي�صهم  مبا  اجلهود  تلك  على  البناء  موا�صلة 

الأهداف املاأمولة.

الربامج  تنفيذ  باأهمية  ال�صحة  وزيرة  ونوهت 

ال�صحية  اخلدمات  جودة  رفع  اإىل  الرامية  وامل�صاريع 

م�صتوى  وتعزيز  ال�صحي  بالقطاع  املقدمة  والوقائية 

التنفيذية  اخلطط  �صياغة  عرب  وا�صتدامتها  كفاءتها 

ذات  اجلهات  بني  امل�صرتكة  والأن�صطة  الربامج  وو�صع 

العالقة خدمة للمواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة.

قرارات  تنفيذ  متابعة  الجتماع،  خالل  مت  وقد 

املزمنة  الأمرا�س  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  وتو�صيات 

)غري ال�صارية(، بالإ�صافة اإىل مناق�صة املقرتح املقدم من 

قبل فريق الوكالت التابعة لالأمم املتحدة، اإىل جانب بحث 

ومناق�صة م�صروع امل�صح ال�صحي 2023.

اآل  عبدالرحمن  بن  را�صد  ال�صيخ  �صهد 

حفل  العا�صمة،  حمافظة  حمافظ  خليفة 

اأم  لنادي  الأول  ال�صيفي  املع�صكر  ختام 

اأقيم  الذي  والثقايف،  الريا�صي  احل�صم 

بتنظيم من موؤ�ص�صة �صباب العامل الدولية 

وفريق �صباب املجتمع، مب�صاركة اأكرث من 

�صمت  حيث  وال�صباب،  الن�سء  من   332

الأن�صطة  من  جملة  املع�صكر  فعاليات 

والفعاليات التي تنوعت ما بني الرتفيهية 

والتعليمية والريا�صية والثقافية.

اآل  بن عبدالرحمن  را�صد  ال�صيخ  واأكد 

على  العا�صمة  حمافظة  حر�س  خليفة 

والأن�صطة  الربامج  ورعاية  دعم  موا�صلة 

اإمياًنا  وال�صباب،  الن�سء  ت�صتهدف  التي 

منها باأهمية ودور تلك الربامج يف غر�س 

وتعزيز  املهارات  وتنمية  الإيجابية  القيم 

احل�س الوطني يف نفو�س امل�صاركني، مبا 

ي�صهم يف تن�صئة جيل واع ومعطاء لوطنه 

جلهود  تقديره  عن  معرًبا  وجمتمعه، 

اجلهة املنظمة وكل املدربني والقائمني على 

الن�صاط.

وفعاليات  باأن�صطة  املحافظ،  واأ�صاد 

والتي  املتنوعة،  ال�صيفي  املع�صكر 

امل�صاركني  الطلبة  اأوقات  �صغل  ا�صتطاعت 

باأن�صطة  ال�صيفية  الفرتة  خالل 

�صقل  يف  ت�صهم  مفيدة  وحما�صرات 

اإبداعاتهم  من  وتعزز  وقدراتهم،  مواهبهم 

التعرف  من  ومتكنهم  مداركهم،  وتو�صع 

على معلومات ومهارات جديدة ت�صاعدهم 

عنا�صر  وجتعلهم  بذاتهم  الرتقاء  على 

فاعلة ومفيدة يف املجتمع.

من جهته، اأعرب د. ه�صام اآل بن علي، 

احل�صم  اأم  نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

وتقديره  �صكره  عن  والثقايف،  الريا�صي 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  را�صد  لل�صيخ 

دعمه  نظري  العا�صمة،  حمافظة  حمافظ 

ال�صيفي  الن�صاط  ختام  حلفل  ورعايته 

للنادي، مبا يعك�س حر�س املحافظة على 

وتعزيز  املجتمعية  ال�صراكة  مبداأ  تفعيل 

التوا�صل مع جميع فئات املجتمع.

رئي�ض الأمن العام يكرم فريق 

»مًعا« وي�صيد مب�صتوى اأع�صائه املهني

خريجون: اإلغاء

 »معادلة ال�صهادات« ينهي معاناتنا

الأمن  رئي�س  احل�صن  بن ح�صن  الفريق طارق  ا�صتقبل 

العام، اأم�س، اأع�صاء فريق برنامج مكافحة العنف والإدمان 

الوقاية  اإدارة  مدير  اأميني  يتقدمهم علي  املتميزين،  »مًعا« 

من اجلرمية، مدير الربنامج.

بجهود  العام،  الأمن  رئي�س  اأ�صاد  اللقاء،  بداية  ويف 

معايل  اأول  الفريق  توجيهات  تنفيذ  يف  ودوره  الفريق، 

الداخلية لتطوير  اآل خليفة وزير  ال�صيخ را�صد بن عبداهلل 

وال�صباب  الن�سء  وقاية  يخ�س  فيما  الأمنية  املنظومة 

وتعزيز القيم واملبادئ الوطنية واملهارات احلياتية لديهم 

مبا ي�صهم يف حتقيق الأمن مبعناه ال�صامل.

وقد �صلم رئي�س الأمن العام، اأع�صاء الفريق املتميزين، 

�صهادات تقدير نظري عملهم املميز يف اإعداد وتنفيذ الدرا�صات 

الوقاية  اإدارة  عمل  جمال  يف  بها  قاموا  التي  والبحوث 

يف  الدولية  املعايري  وتبني  »مًعا«  وبرنامج  اجلرمية  من 

اجلودة والتميز املوؤ�ص�صي واإدراجها يف الإجراءات واملناهج 

اجلديدة.

عبا�س العري�س:

يف  حديًثا  وخريجون  حالًيا  منتظمون  طلبة  عربرّ 

اإلغاء  قرار  من  ارتياحهم  عن  البحرين  خارج  جامعات 

بالتدقيق  والكتفاء  باخلارج  ال�صادرة  ال�صهادات  معادلة 

املعاناة  من  �صفحة  يطوي  القرار  هذا  اأن  موؤكدين  عليها، 

للخريجني ب�صبب الإجراءات املطولة ملعادلة ال�صهادات.

نيوكا�صل  جامعة  يف  اخلريجة  حممد  جمانة  وقالت 

على  كبري  تاأثري  له  �صيكون  اجلديد  القرار  اإن  الربيطانية 

على  مبا�صرة  التقدمي  للخريجني  يتيح  اإذ  العمل،  �صوق 

الوظائف من دون حاجة لالنتظار لفرتة و�صلت لنحو 3 

اإىل 4 اأ�صهر للت�صديق على ال�صهادة، م�صرية اإىل اأنها متنت 

�صدور القرار م�صبًقا.

القرار  اأن  احلجريي  ح�صني  جلني  الطالبة  واأكدت 

بالتاأكيد �صي�صهل العملية على جميع الطلبة، كما �صي�صرع 

اأ�صرع  ب�صكل  وظيفة  عن  البحث  وميكن  العودة  اإجراءات 

عو�س الأنتظار ملدة طويلة.

ولفتت اإىل اأن القطاع اخلا�س �صيكون له دور مهم يف 

مراجعة ال�صهادات اختيارًيا.

اإن  الأ�صنان جنان فخر  قالت طبيبة  ذاته،  ال�صياق  يف 

القرار �صي�صهل اأمور الطلبة مع اأهمية التدقيق على م�صدر 

ال�صهادة.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

احلب�ض ملتهمني يف واقعة اإهانة 

رموز دينية على مواقع التوا�صل

ال�صغرى  املحكمة  اأن  الودياين  حممود  املحامي  ذكر 

ملدة  موكله  بحب�س  الأربعاء  اأم�س  ظهر  حكمت  اجلنائية 

�صهرين، فيما حكم املتهم الطفل البالغ من العمر 17 عاًما 

الإ�صالحية  العدالة  حمكمة  قبل   من  �صهر  ملدة  بحب�صه 

ال�صغرى، وذلك بعد اإدانتهما بق�صية اإهانة رموز دينية من 

خالل البث املبا�صر على تلك املن�صة الإلكرتونية.

ما�صية   بجل�صة  مبرافعة  تقدم  باأنه  الودياين  واأ�صاف 

دفاعنا  يكن  مل  »اإن  وبني  قانونية،  دفوع  عدة  فيها  وقدم 

بانتفاء دليل الدعوى قبل موكلنا وا�صتحقاقه الرباءة بجالء 

قد وقر يف وجدانكم، فاإننا نلتم�س من �صيادتكم ا�صتعمال 

اق�صى درجات الراأفة مع موكلنا، وذلك حلداثة �صن املتهم 

وكونه �صاًبا يف مقتبل عمره يبلغ 24 �صنة، كما اأنه العامل 

لأ�صرته واملعاون لوالده امل�صن يف �صرت تلك الأ�صرة«.

باأن  والطفل  الأ�صرة  نيابة  رئي�س  �صرحت  ذلك،  اإىل 

حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى قد اأ�صدرت يوم اأم�س 

الأربعاء حكًما بحب�س متهم طفل يبلغ من العمر 17 عاًما 

ملدة �صهر مع النفاذ، وذلك على �صوء ما انتهى اإليه تقرير 

اخلبري الجتماعي. وكانت النيابة العامة قد تلقت بالًغا من 

اإدارة اجلرائم الإلكرتونية مفاده ر�صد ح�صاب على اإحدى 

بث  �صخ�صان يف  فيه  يظهر  الجتماعي  التوا�صل  من�صات 

اأحدهما الطفل املتهم ويقومان خالله باإهانة رموز  مبا�صر 

دينية. 

وقد با�صرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها البالغ، 

حيث اطلعت على ما �صدر من املتهمني خالل البث. كما مت 

ا�صتجواب املتهمني ومتت مواجهتهما مبا قاما بتداوله عرب 

اإهانتهما  من  اإليهما  ن�صب  مبا  فاأقرا  الإلكرتوين؛  احل�صاب 

علًنا للرموز الدينية، ف�صالً عن اإ�صاءة ا�صتخدامهما لأجهزة 

الت�صالت ال�صلكية والال�صلكية.

 واأمرت النيابة العامة باإحالة املتهم البالغ حمبو�ًصا اإىل 

املحكمة ال�صغرى اجلنائية والتي ق�صت مبعاقبته باحلب�س 

من  البالغ  الطفل  املتهم  اأحالت  بينما  النفاذ،  مع  �صهرين 

العمر 17 عاًما اإىل حمكمة العدالة الإ�صالحية ال�صغرى.

املتهم قتل املجني عليه ب�صبب رفعه اإيجار ال�صكن 

فر�صاة اأ�صنان تفك لغز جرمية قتل لتطابق الب�صمات

�صجن �صاب 10 �صنوات لتعمده حرق 3 �صيارات ومنزل

�صاهمت فر�صاة اأ�صنان تعود ملتهم يبلغ من العمر 21 

اإذ  قتل،  بواقعة  املتهم  وهوية  جرمية  لغز  اإىل  للتو�صل 

عمد املتهم بقتل �صحيته ب�صبب رفع �صعر اإيجار ال�صكن 

الذي يقطنه والده. 

اإىل ذلك، حددت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 7 

�صبتمرب 2022 لال�صتماع لل�صهود بالق�صية.

 17 يف  اأنه  للمتهم  وجهت  العامة  النيابة  وكانت 

مار�س 2022 قتل عمًدا املجني عليه مع �صبق الإ�صرار 

والرت�صد باأن بيت النية وعقد النية على قتله واأ�صمر له 

له  ووجه  فيه  اأيقن وجوده  الذي  مل�صكنه  متوجًها  ال�صر 

اإزهاق روحه واأحدث به الإ�صابات  �صربات قا�صًدا منها 

املو�صوفة بتقرير الطبيب ال�صرعي والتي اأدت لوفاته.

باأن  �صهد  نقيب  اأن  اإىل  الواقعة  تفا�صيل  وتعود 

حترياته تو�صلت اإىل اأن املتهم قام بارتكاب واقعة القتل 

املتهم  ووالد  عليه  املجني  بني  مايل  خالف  ب�صبب  العمد 

جراء ارتفاع اإيجار ال�صقة التي يقطنون فيها.

واأ�صاف ال�صاهد باأن املتهم توجه بيوم اخلمي�س 17 

مار�س 2022 مل�صكن املجني عليه ب�صطح املبنى وانتظر 

و�صربه  عليه  املجني  املتهم  باغت  اإذ  لغرفته،  عودته 

قا�صًدا اإزهاق روحه واأحدث به اإ�صابات بليغة يف اأنحاء 

ج�صمه ومن ثم هرب من املوقع.

كما �صهد اآ�صيوي باأنه يف اأثناء ات�صاله باملجني عليه 

�صقة  منه  يطلب  لكي  اإليه  توجه  وعليه  بالرد،  يقم  مل 

ل�صخ�س اآخر، اإل اأن الأخري �صاهد املجني عليه يف غرفته 

م�صتلقًيا على الأر�س وبه اآثار اإ�صابات واأنه فارق احلياة.

و�صهد �صابط اإنه برفع عينات من غرفة املجني عليه، 

بعد رفع  الواقعة، وذلك  ارتكب  املتهم هو من  اأن  ات�صح 

والتي  اجلنائي  للمخترب  واإر�صالها  الغرفة  من  عينات 

تطابق يد املتهم بـ12 عالمة.

م�صحتني  اأخذ  خالل  من  ثبت  باأنه  ال�صاهد  واأ�صاف 

واجليني  الوراثي  الفح�س  خالل  من  املتهم  والد  فم  من 

تبني  اأ�صنان  فر�صاة  اإىل  بالإ�صافة  الب�صرية،  واخلاليا 

م�صدر اخلاليا تعود ل�صخ�س جمهول الهوية من اجلن�س 

يوجد  املاأخوذة  والعينات  املجهول  باأن  ثبت  كما  ذكر، 

تقارب بيلوجي من والد املتهم، كما اأن ما نتج من عينه 

بعد  وذلك  للمتهم،  تعود  باأنها   ات�صح  الأ�صنان  فر�صاة 

املرفوعة  الب�صمات  مع  بالفر�صاة  التي  الب�صمات  تطابق 

من غرفة املجني عليه.

يوم  الرابعة   اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأ�صدرت  

�صنوات،   10 ملدة  �صاب  ب�صجن  حكمها  الأربعاء  اأم�س 

وذلك بعدما حرق منزل املجني عليهم و3 �صيارات. 

وتعود تفا�صيل الواقعة اإىل اأن املتهم يف 20 يونيو 

2022 قام عمًدا باإ�صعال حريق يف 3 �صيارات مملوكة 

امتد  املتعمد  احلريق  اأن  كما  واخر،  عليهما  للمجني 

كونه  حال  ال�صرقي  الرفاع  مبنطقة  ذلك  وكان  للمنزل 

م�صكوًنا من قبل املجني عليهما، وكان من ذلك تعري�س 

حياة النا�س واأموالهم للخطر. 

عقد  املتهم  باأن  حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  وقالت 

مركبات  حرق  على   2022 يونيو   18 بتاريخ  النية 

اأحد املجني عليهما اإثر خالف �صخ�صي، حيث قام املتهم 

بتحديد منزل املجني عليه بعدما ا�صتدله لتنفيذ خمطط 

دون  عليه  للمجني  اململوكة  ال�صيارات  بحرق  �صيطاين 

ذلك  لقاطني  �صيوؤدي  الذي  املحدق  للخطر  الكرتاث 

امل�صكن وا�صتهتاره باأرواحهم وممتلكاتهم. 

وتابعت املحكمة باأن املتهم بيوم 19 يونيو 2022 

عليه،  عزم  ما  لتنفيذ  امل�صتخدمة  الالزمة  الأدوات  جهز 

اإذ قام باأخذ قارورة كبرية احلجم لكي يعبئها بالبنزين 

�صريع ال�صتعال، وحمل على ظهرة حقيبة فيها الأدوات 

امل�صتخدمة يف الواقعة من بينها قطع قما�س وقداحه. 

اأجرة  �صيارة  ب�صائق  بالت�صال  املتهم  قام  وعليه 

الذي  القارورة  واأخذ  عوايل  ملنطقة  نقله  منه  وطلب 

خباأها وبعدها طلب منه التوجه ملحطة الوقود، اإذ قام 

بتعبئتها بالبنزين بقيمة 4 دنانري. 

الأوىل  ال�صاعات  اختار  املتهم  باأن  املحكمة  وذكرت 

من فجر يوم الواقعة بتاريخ 20 يونيو 2022، وذلك 

اجلرمية  اأدوات  واأنزل  الأجرة  �صيارة  من  ترجل  بعدما 

يراقب  �صاعة  انتظر  بعدها  ومن  ال�صيارة،  من �صندوق 

من  خلوها  من  للتاأكد  �صكنية  منطقة  لكونها  املنطقة 

املارة.

البنزين  ب�صكب  مبخططه  املتهم  قام  بعدها  ومن 

القما�س  قطعة  وو�صع  الأول  عليه  املجني  �صيارة  على 

�صيارتي  اإىل  النار  فامتدت  بالقداحة  احلريق  واأ�صعل 

�صيارة  على  النريان  وامتدت  وكذلك  عليهما،  املجني 

املجني عليه الآخر اإذ احرتق اجلزء اخللفي منها، كما اأن 

النريان امتدت لأجزاء من منزل املجني عليهما الذي به 

اأفراد اأ�صرهم واطفالهم الذي يبلغ اأعمارهم بني 5 اإىل 12 

�صنة، اإذ حا�صرتهم النريان التي اأ�صرمها املتهم. 

البلد  هذا  قائد  كرم  كعادة 

ح�ضرة  �ضيدي  ال�ضفينة،  وربان 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�ضى 

ي�ضدر  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم 

اأن  امللكي  للديوان  �ضامي  توجيه 

ال�ضنوية  العادة  توزيع  بداأ  يتم 

الهجري  العام  حلول  مبنا�ضبة 

املكرمة  هذه  تكن  مل  1444هـ، 

يتجدد  ما  اإمنا  بنوعها،  جديدة 

املعظم  البالد  ملك  اهتمام  فهو 

ب�ضكل دائم و�ضنوي، من خالل م�ضاركة كافة طوائف 

البلد يف املنا�ضبات الدينية وتقبل النهج الديني الذي 

يوؤمنون به، هذه هي البحرين، بلد يقوده حاكم كرمي 

ومعطاء لأبنائه. يحر�ص ب�ضورة دائمة ودقيقة اأن 

ي�ضارك اأبناءه يف كل حلظات يومياته وما يوؤمنون 

به من عقائد واأفكار. 

التي  امللكية  املكرمة  واإن هذه 

بتحقيقها،  امللكي  الديوان  بداأت 

الفرح  تفعيل  يف  �ضتت�ضبب 

الكثريين  قلوب  على  وال�ضعادة 

وتدخل معاين البهجة يف القائمني 

واملاآمت  اخلريية  اجلمعيات  على 

يعرب  �ضك،  وبال  احل�ضينية. 

وامتنانهم  تقديرهم  عن  الأجمع 

و�ضكرهم  للمعظم  ال�ضامي  للمقام 

التي  املكرمة  هذه  على  الكبري 

�ضايف  قلب  من  تعطى  �ضنوًيا 

وحمب لبلده و�ضعبه، وبالغ التحيات والتقدير لكل 

يف  ال�ضادة  من  امللكي،  التوجيه  تنفيذ  يف  القائمني 

الديوان امللكي والأوقاف ال�ضنية واجلعفرية. 

عبدالرحمن جليل ال�شيخ

عبدالرحمن ال�شيخ

الديوان امللكي واملكرمة ال�شنوية

من�ّشقات اخلدمات املالية 

بالرتبية ال يح�شلن على اإجازة 

الرتبية  بوزارة  تعمل  زوجتي  بحريني  مواطن  اأنا 

العطلة  واإدارية، وخالل  مالية  كمن�ّضقة خدمات  والتعليم 

ال�ضيفية التي يتوقف فيها جميع املوظفني عن العمل يتم 

اأمور، من دون  اأ�ضبوعي لتخلي�ص عدة  ا�ضتدعاوؤها ب�ضكل 

يتم  الالتي  املوظفات  من  الكثري  تعوي�ضها وهناك  يتم  اأن 

اأو  العمل من دون احل�ضول على تعوي�ص  اإجبارهن على 

تقدير.
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زوجي مدمن كحوليات 

واجلعفرية ترف�ض م�شاعدتي

ببنت  وُرزقت  برجل  تزّوجت  بحرينية  مواطنة  اأنا 

ي�ضرب  كان  فقد  حقيقته،  على  الرجل  انك�ضف  ثم  وولد، 

على  �ضرًبا  بالعتداء  ويقوم  مفرط،  ب�ضكل  الكحوليات 

يف  وتكراًرا  مراًرا  ذلك  ووثقت  كذلك،  اأنا  وعلّي  اأبنائي 

مدار  على  ولأبنائي  يل  تعنيفه  وا�ضتمر  ال�ضرطة،  مراكز 

عن  امتناعه  اإىل  بالإ�ضافة  انقطاع،  دون  اأعوام  �ضبعة 

تلبية الحتياجات املعي�ضية لالأ�ضرة. تّوجهت اإىل الق�ضاء 

اليومية،  معاناتي  من  وتخلي�ضي  لإن�ضايف  اجلعفري 

فجاء اجلواب اأن ما يطلبه الزوج يجب اأن اأدفعه له، واأنا 

اأن �ضحبت �ضيارتي،  ال�ضركات بعد  �ضيدة مديونة لإحدى 

لت�ضديد مبلغ القر�ص امل�ضتحق.

انتهت  اأبنائي  وبطاقات  الذكية  بطاقتي  اأن  علًما 

املقدرة  لدينا  ولي�ضت  الزمن،  من  فرتة  منذ  �ضالحياتها 

على جتديدها بعد امتناع الزوج عن تثبيت عنوان �ضكني 

لنا، وهو الآن يهددين مع اأبنائي بالطرد يف اأي حلظة، كما 

احل�ضور  اإلزامية  اأعلنت  قد  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن 

الفعلي للمدار�ص ابتداًء من العام املقبل، واأبنائي م�ضتتون 

عجزت  وقد  البحرين،  مناطق  يف  املدار�ص  من  عدد  يف 

كيف  اأعلم  ل  وكذلك  املدر�ضية،  احتياجاتهم  توفري  عن 

�ضاأقوم بتو�ضيلهم اإىل املدار�ص واأنا ل اأملك �ضيارة، والأب 

اأنا�ضد �ضاحب  متخلٍّ عن م�ضوؤولياته، واأنا من هذا املنرب 

اآل خليفة ويل العهد  ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، للنظر يف اأمري 

وم�ضاعدتي للح�ضول على حقوقي وحقوق اأبنائي.
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مدر�شة خا�شة طردت ابنتي 

وترف�ض اإعادة امتحاناتها

املدار�ص  باإحدى  لطالبة  واأم  بحرينية  مواطنة  اأنا 

مادتي  يف  ابنتي  ر�ضبت  وقد  العا�ضر،  بال�ضف  اخلا�ضة 

الريا�ضيات والتاريخ واملدر�ضة ترف�ص اإعادة املادتني لها، 

اإذ  جيدة،  كانت  الف�ضل  يف  اأعمالها  درجات  اأن  العلم  مع 

اإن الأعمال ت�ضّكل 80% والمتحان 20%، وعند مراجعتي 

اأنهم  اإل  الأمر،  يف  النظر  �ضيتم  اأنه  اأخربوين  للمدر�ضة 

واأنا بدوري قمت  ابنتي من دون وجه حق،  قاموا بف�ضل 

على  اأح�ضل  مل  ولكن  والتعليم  الرتبية  وزارة  مبخاطبة 

جواب حتى هذا اليوم، مع العلم اأن هناك طلبة باملدر�ضة 

ذاتها مل ينجحوا يف املواد الدرا�ضية كافة ومتت اإعادة املواد 

لهم، لكنهم يرف�ضون اإعادة المتحان لبنتي، مع العلم ان 

�ضلوكها ممتاز يف املدر�ضة وحمبوبة من قبل اجلميع، ول 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  منا�ضدة  �ضوى  فعله  علّي  ما  اأعلم 

الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، لتاأمني م�ضتقبل ابنتي فاأنا اأم ول 

اأرغب اأن ي�ضيع م�ضتقبل ابنتي.

البيانات لدى املحرر
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معديل 99 % ومل اأح�شل على بعثة من وزارة الرتبية بالتخ�ش�ض املرغوب

النداء  بهذا  اأتقّدم  متفّوقة،  بحرينية  طالبة  اأنا 

اأيادي  بني  وا�ضعة  وح�ضرًة..  اأملًا  يعت�ضر  وقلبي 

�ضموكم الكرمية م�ضتقبلي، واأملي باهلل تعاىل باأن اأوفق 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  �ضيدي  من  دعم  على  للح�ضول 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري 

يف  عهدت  فاإين  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�ص 

�ضموكم  كرًما ويف  الر�ضيدة  حكومتنا  خرًيا ويف  بلدي 

دعًما و�ضنًدا لطالب البلد حمبي العلم والتعلم و�ضباب 

البلد به،  امل�ضتقبل الواعد الذي ينه�ص بالبلد وينه�ص 

 %99 ن�ضبة  على  ح�ضويل  بعد  م�ضطرة  جئتكم  وقد 

ما  يفوق  وهذا  الدولية،  البكالوريا  يف  متميز  ومعدل 

تطلبه اجلامعة الأيرلندية �ضرًطا لقبويل لدرا�ضة الطب، 

الرتبية  وزارة  من  بعثة  على  اأح�ضل  مل  لالأ�ضف  ولكن 

اآخر  جمال  يف  ح�ضلت  بل  الأوىل،  بالرغبة  والتعليم 

ودخلت يف حالة نف�ضية متعبة.

الكرمي  �ضموكم  باب  اأطرق  الآن  جئتكم  واأنا 

والدّي  و�ضعت  الذي  حلمي  حتقيق  يف  لت�ضاعدوين 

ب�ضببه يف حرية كيف �ضيغّطون تكاليف الدرا�ضة، ولأن 

احلاجة  باأم�ّص  واأنا  والإح�ضان  بالرب  معروف  �ضموكم 

اأعي�ص الإحباط وخوف �ضياع  مل�ضاعدة �ضموكم؛ كوين 

اآمايل واأهدايف، واأنا ووالدّي على ثقة باأّن طارق بابكم 

�ضوتي  ي�ضل  اأن  ثقة  وكلي  تعاىل،  اهلل  يرد مب�ضيئة  ل 

لأبناء وبنات هذا  فاأنتم كما عهدناكم خري �ضند  اإليكم، 

لهذه  خلدمة  ال�ضتعداد  اأمت  على  واأنا  املعطاء،  البلد 

الأر�ص احلبيبة. 

البيانات لدى املحرر

ابنتي متفّوقة ومل حت�شل على رغبتها االأوىل

ال�ضغر  منذ  متفوقة  ابنتي  بحريني  مواطن  اأنا 

الدرا�ضية  املراحل  جميع  يف  الأوىل  باملراكز  وتكون 

مرتفع  ومبعدل  ممتاز  بتقدير  العام  هذا  تخّرجت  وقد 

99.7% من امل�ضار العلمي. وهي الأوىل على مدر�ضتها 

�ضمن  من  وكانت  البحرين  مدار�ص  على  والعا�ضرة 

بعثة  اإىل  قّدمُت  الثانوية.  للمرحلة  ال�ضرف  قائمة 

ولكننا  البحرين،  جامعات  يف  الب�ضري  الطب  لدرا�ضة 

تفاجاأنا باأنه مت اختيار الرغبة الرابعة لها وهي بعثة 

نف�ص  يف  طالبة  توجد  باأنه  علًما  طبية،  خمتربات 

املدر�ضة لها نف�ص الن�ضبة واملعدل وح�ضلت على قبول 

يف تخ�ض�ص الطب رغبتها الأوىل.

ق�ضم  والتعليم  الرتبية  وزارة  مراجعة  وبعد 

اإىل  حتويلها  اأو  البعثة  قبول  اإما  الرد  فكان  البعثات 

الرد  كان  الختيار  �ضبب  عن  وبال�ضتف�ضار  منحة، 

بح�ضب درجات املواد العلمية، علًما اأن الطالبة ح�ضلت 

على عالمات كاملة 100% يف جميع موادها العلمية. 

ابنتي  اإن�ضاف  يف  وفيكم  اهلل  يف  كبري  اأملي  لذا 

واإعطائها بعثة طب رغبتها الأوىل اأ�ضوًة بزميلتها التي 

لها نف�ص الن�ضبة، �ضاكرين لكم تعاونكم.
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وزارة ال�شحة طلبت مني اال�شتقالة من عملي ومل توّظفني!

حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اأنا�ضد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

فقد  مل�ضاعدتي،  ورعاه،  اهلل  حفظه  الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل 

تقّدمت بطلب احل�ضول على وظيفة بوزارة ال�ضحة التي بدورها طلبت مني تقدمي 

الوزارة،  اإجراءات توظيفي لدى  ال�ضابقة؛ وذلك ل�ضتكمال  ا�ضتقالتي من وظيفتي 

اأنهيت  اإذ   ،2019 يف  وقبويل  املقابله  اجتيازي  بعد  تكميلي  اإجراء  هذا  وكان 

اإجراءات الفح�ص الطبي والب�ضمات وكذلك توقيع العقد، اإل اأن الإجراء مل يكتمل 

ب�ضبب م�ضادفة الإجراء مع فرتة التقاعد الختياري ومن ثم جائحة كورونا، ومن 

ثم تعطلت الإجراءات نتيجة ف�ضل وزارة ال�ضحة عن املراكز ال�ضحية. ويف تاريخ 

18 اأبريل املا�ضي مت مقابلتي جمدًدا واإفادتي باأنه �ضيتم توظيفي يف اإدارة املوارد 

برنامج  على  قدمتها  التي  ال�ضكاوى  باإحدى  متعلقة  لأ�ضباب  اأنه  اإل  الب�ضرية، 

�ضاحب  اأ�ضدره  الذي  للهدف  خالًفا  التوظيف  اإجراءات  جمدًدا  تعّطلت  توا�ضل 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء،  ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

واحلر�ص  الهتمام  منطلق  من  الربنامج  باإطالق  وتوجيهاته  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ال�ضديد على م�ضالح املواطنني ومتابعة ال�ضكاوى وال�ضعي لإيجاد احللول لها مبا 

يخدم الوطن واملواطنني.

اأطلقت منا�ضدتي هذه واأنا على ثقة تامة اأن �ضيدي �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 

الوزراء، حفظه اهلل ورعاه،  العهد  رئي�ص جمل�ص  اآل خليفة ويل  �ضلمان بن حمد 

تعطل  م�ضكلة  حلل  املخت�ضة  للجهات  توجيهاته  و�ضي�ضدر  بكرمه  �ضي�ضملني 

اهلل  اأدامكم  اأعوام،  ثالثة  دامت  التي  معاناتي  باإنهاء  واإن�ضايف  توظيفي،  اإجراءات 

عًزا وفخًرا و�ضنًدا لكل اأبناء وطننا الغايل واأطال يف عمركم.
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تقّدمت بطلب االإ�شكان

 بعد وفاة والدي فقوبل بالرف�ض

اأنا مواطن بحريني اأنا�ضد �ضمو ويل العهد رئي�ص الوزراء املوقر اإنهاء معاناتنا مع وزارة الإ�ضكان يف 

احل�ضول على وحدة �ضكنية كوننا نعي�ص يف بيت متهالك اآيل لل�ضقوط مليء بالت�ضققات والت�ضدعات، فقد 

بذلنا ق�ضارى جهدنا مع وزارة الإ�ضكان لإيجاد حّل ولكن كل املحاولت باءت بالف�ضل كون الطلب حديث 

الولدة، فالطلب جاء حديًثا لأن والدي مل ي�ضتطع تقدمي اأي طلب اإ�ضكاين كونه معاًقا ول ي�ضتلم اأي راتب اأو 

معا�ص تقاعدي، حيث كان يعمل اأعمالً حرة �ضابًقا قبل مر�ضه وعجزه فلم يكن موؤهالً لذلك الطلب. 

الإ�ضكان  الدرا�ضات والبحوث بوزارة  لق�ضم  ثالثة واأر�ضلت ر�ضائل كثرية  بعد وفاته قّدمت طلب فئة 

مت�ضّمنة ال�ضور عن طريق تطبيق )توا�ضل( وخا�ضية )حتت اأمرك( دون جدوى اأو فائدة، واأنا كلّي اأمل 

من �ضموكم الكرمي م�ضاعدتنا يف احل�ضول على وحدة �ضكنية لئقة باملواطن البحريني.
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نورة املن�شوري

اأ�شطر النون 

اأعوام م�شيئة من االزدهار..

املراأة  حققته  ما  واالعتزاز  بالفخر  يبعث  ما  اإن 

البحرينية من اإ�شهامات ودورها يف حتقيق التطلعات 

احلديثة  النه�شة  يف  البناءة  وم�شاركتها  امللكية 

فاإننا  التاريخ  اإىل  عدنا  واإن  اململكة،  يف  والع�شرية 

التنمية من ذلك  جند للمراأة دوًرا فاعالً يف منظومة 

الزمان، اإذ كانت -وال تزال- حتظى بالدعم والتمكني 

للمراأة  االأعلى  املجل�س  تاأ�شي�س  ذكرى  ويف  الفعال، 

جند باأن املراأة البحرينية قد ح�شلت على العديد من 

من  مكنتها  التي  واملكت�شبات  واحلقوق  االمتيازات 

لبناء  اجلدير  ال�شريك  لتكون  املنا�شب  اأعلى  بلوغ 

والربامج  اخلطط  ومقدمة  �شدارة  ويف  الوطن،  هذا 

التنموية الوطنية والدولية.

بقيادة  للمراأة  االأعلى  املجل�س  تاأ�شي�س  ومنذ 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االمرية  امللكي  ال�شمو  �شاحبة 

املجل�س  رئي�شة  املعظم  البالد  عاهل  قرينة  اآل خليفة 

االأعلى للمراأة حفظها اهلل فقد حر�شت االأمانة العامة 

التنموية  وامل�شاريع  املبادرات  من  توفري حزمة  على 

التي نالت ال�شدى االإيجابي على ال�شعيدين االإقليمي 

يف  ازدهار  من  البحرينية  املراأة  بلغته  ملا  والعاملي 

وما  الرائدة  واإ�شهاماتها  الوطنية  املجاالت  خمتلف 

العتبارها  كامل  ومتكني  ودعم  خربة  من  اكت�شبته 

�شريًكا اأ�شا�شيًا يف م�شرية العمل الوطني.

وُتعد هذه الذكرى الكرمية منا�شبة ن�شتح�شر بها 

كل ما حتقق للمراأة البحرينية من جناحات يف خمتلف 

املجاالت وما حققته كذلك االأمانة العامة باملجل�س من 

اإجنازات مدعاة للفخر والتي اأ�شهمت يف تعزيز دور 

املراأة يف امل�شرية التنموية ال�شاملة بتوجيهات �شامية 

ال  ودعم  املعظم  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  من 

رئي�س  العهد  امللكي ويل  ال�شمو  حمدود من �شاحب 

املراأة  تكون  اأن  على  القيادة  املوقر وحر�س  الوزراء 

واأهداف  لروؤى  حتقيًقا  االأوىل  ال�شفوف  مقدمة  يف 

امل�شرية التنموية ال�شاملة.

باتت  البحرين  مملكة  فاإن  حتقق  ما  على  وبناًء 

يخ�س  ما  كل  يف  وطني  خربة  بيت  اليوم  ت�شكل 

املراأة و�شوؤونها، وبف�شل هذا احل�شور املتميز للمراأة 

اإقليميًا  رائًدا  منوذًجا  اململكة  اأ�شبحت  البحرينية 

را�شخة  اأ�ش�س  على  النموذج  هذا  بني  ودوليًا، حيث 

امللكية  للتطلعات  الفر�س حتقيًقا  وتكافوؤ  العدالة  من 

يف  املراأة  ومكانة  لدور  الرا�شخة  والقناعة  ال�شامية 

امل�شرية التنموية ال�شاملة و�شناعة م�شتقبل الوطن.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12199/pdf/INAF_20220901005454825.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/multaqa/976505/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/976542/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
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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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 رئيس الحرس الوطني يقّدم الدعم 
السنوي لـ»الملكّية لألعمال اإلنسانية«

اس��تقبل رئيس الحرس الوطن��ي الفريق أول الركن 
س��مو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، في مكتبه 
بديوان الرئاس��ة بالح��رس الوطني األمي��ن العام 
للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال اإلنس��انية الدكتور 
مصطفى الس��يد، وذلك بحضور مدير أركان الحرس 
الوطني الفريق الركن الش��يخ عبدالعزيز بن سعود 
آل خليف��ة، والمستش��ار الدين��ي برئاس��ة الحرس 

الوطني الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري.
وخ��ال اللق��اء قدم س��مو الح��رس الوطن��ي تبرعًا 
مالي��ًا من منتس��بي الح��رس الوطني، ليس��هم في 
دعم المشاريع اإلنس��انية والخيرّية التي تقوم بها 
المؤسس��ة، وذلك في إطار المس��ؤولية والش��راكة 
المجتمعي��ة التي تحرص رئاس��ة الح��رس الوطني 
عل��ى تفعيله��ا بالتع��اون م��ع مختلف الش��ركات 

والمؤسسات في البحرين.
وأش��اد رئيس الح��رس الوطني الفري��ق أول الركن 
سمو الش��يخ محمد بن عيس��ى آل خليفة، بالرعاية 
الملكّية الكريمة لحضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��اد المعّظم الرئيس 
الفخ��ري للمؤسس��ة الملكي��ة لألعمال اإلنس��انية 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، وما يوليه جالت��ه من اهتمام 
كبير بأيتام وأرامل البحري��ن ورعاية العمل الخيري 
واإلنساني داخل وخارج المملكة، معربًا عن تقديره 
وامتنان��ه لل��دور البارز ال��ذي تقوم به المؤسس��ة 
الملكّية ف��ي دعم األعمال الخيرية واإلنس��انية في 

جميع أنحاء العالم، مثمنًا جهود س��مو الشيخ ناصر 
ب��ن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة 
الملكّي��ة لألعم��ال اإلنس��انّية ف��ي مد ي��د العون 
والمس��اعدة وتقدي��م العم��ل الخيري واإلنس��اني 

لجميع المحتاجين.
كم��ا أثن��ى األمي��ن الع��ام للمؤسس��ة الملكي��ة 
لألعمال اإلنس��انية د.مصطفى الس��يد، على الدور 
الرائد للح��رس الوطني على الصعيدين اإلنس��اني 
والمجتمعي، ومس��اهمته ف��ي العديد من األعمال 

التنموية في المجتمع البحريني، معربًا عن ش��كره 
وتقديره للفريق أول الركن س��مو الشيخ محمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة رئيس الحرس الوطن��ي لجهوده 
الميمون��ة ف��ي دع��م أنش��طة وبرامج المؤسس��ة 
الملكّي��ة، ومش��يدًا باهتم��ام مدي��ر أركان الحرس 
الوطني الفريق الركن الش��يخ عبدالعزيز بن سعود 
آل خليف��ة، بتعزي��ز جه��ود الش��راكة المجتمعية 
لمنتس��بي الحرس الوطني مع أف��راد المجتمع، بما 

يسهم في نشر ثقافة الخير والعطاء في المملكة.

أمين عام المؤسسة الملكية 
 يطلع على استعدادات

 المؤتمر الدولي لذوي الهمم
اس��تقبل األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطف��ى الس��يد، الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة أوريجين 
المتخصصة ف��ي المؤتمرات والفعاليات أحم��د البناء، وذلك 
الطاع��ه على آخ��ر االس��تعدادات الجارية لتنظي��م المؤتمر 
والمعرض الدولي لذوي الهمم تحت رعاية سمو الشيخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة ممثل جال��ة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الشباب، والذي تنطلق أعماله في 13 - 14 سبتمبر، 
وذل��ك بتنظيم من الجمعية األهلية لدعم التعليم والتدريب، 
المؤتم��رات  ف��ي  المتخصص��ة  أوريجي��ن  وإدارة مجموع��ة 
والفعالي��ات، وش��راكة اس��تراتيجية مع المؤسس��ة الملكية 

لألعمال اإلنسانية.
وفي بداية اللقاء أش��اد الس��يد بالمبادرة اإلنس��انية المهمة 
الت��ي أطلقته��ا الجمعية األهلي��ة لدعم التعلي��م والتدريب، 
وإدارة مجموع��ة أوريجي��ن بتنظي��م مؤتم��ر ومع��رض ذوي 
الهمم، والذي سيكون له دور كبير في دعم هذه الفئة الهامة 
م��ن المجتمع، مؤكدًا أهمية هذا المؤتمر في س��بيل تحقيق 
الفائدة القصوى ألبناء المجتمع البحريني، مشيرًا إلى ضرورة 
التزام الجميع بالمس��ؤولية المجتمعية لنف��ع أبناء المجتمع 

وتأدية واجباتها تجاه الوطن.
م��ن جانبه تق��دم البناء بخالص الش��كر والتقدير إلى س��مو 
الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممث��ل جالة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الش��باب رئيس مجلس األمناء على رعايته 
الكريم��ة للمؤتم��ر والمعرض الدولي ل��ذوي الهمم، مؤكدًا 
على تشرف الجميع بهذه الرعاية الكريمة والتي تأتي انطاقًا 
من اهتمام س��موه بمختلف أف��راد المجتمع عموم��ًا، وأفراد 
فئ��ات ذوي الهمم على وجه الخصوص، لما لهذه الفئات من 
دوٍر كبي��ر في تعزي��ز لحمة المجتمع ورف��ده بمختلف الكوادر 

البشرية، بالرغم من بعض المعاناة التي يمرون فيها.
وق��ال بأن ه��ذا المؤتمر يع��د األول من نوعه ف��ي البحرين 
والخليج العربي الذي يس��لط الضوء بين طيات أوراق جلسات 
عمله وضمن العارضين المش��اركين في معرضه المصاحب 
على مختلف فئات ذوي الهمم من طلبة المدارس والجامعات، 

أولياء أمورهم، المختصين والخبراء واالستشاريين. 
وأك��د بأن المؤتمر يس��تهدف طلب��ة الم��دارس والجامعات 
م��ن ذوي الِهم��م ضمن الفئ��ات التالية: صعوب��ات التعلم، 
ب��طء التعلم، اضطراب��ات طيف التوحد، اإلعاقات الس��معية 
والبصري��ة والجس��دية، اضط��راب تش��تت االنتب��اه وف��رط 
الحرك��ة، اضطرابات التواصل )مش��اكل النط��ق واضطرابات 
الصوت والكام(، اإلعاقة الذهنية البس��يطة، التأخر الدراسي 
والتفري��ط التحصيلي، متازمة داون، وجميع الموهوبين من 

ذوي الهمم.

 رئيسة النواب: التعاون بين السلطتين 
عزز نجاحات االقتصاد الوطني

أش��ادت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزي��ة بنت عبد 
اهلل زين��ل بما تس��جله البحرين م��ن تقدم مطرد 
ف��ي خط��ى التنمي��ة االقتصادي��ة، وم��ا تحققه 
من مؤش��رات إيجابي��ة في تنفيذ خط��ة التعافي 
االقتصادي، والس��عي إلغناء مخرجاتها، بما يعزز 
النهضة الش��املة بقيادة حض��رة صاحب الجالة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
ونوهت رئيس��ة مجلس النواب إلى أن المؤشرات 
المالي��ة واالقتصادي��ة، والنتائ��ج الت��ي توردها 
التقاري��ر الدولي��ة، تعك��س حج��م الجه��ود التي 
بذلته��ا الحكومة الموقرة بقيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، مش��يرًة 
إلى حرص مجلس النواب على تقديم الدعم التام 
بما يعزز من عطاءات الجهود الوطنية المشتركة 
بين الس��لطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ 
البرام��ج والخط��ط المع��ززة لاقتص��اد الوطني، 

وتحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطنين.
وثمن��ت ل��دى اس��تقبالها بمكتبها أم��س، وزير 
المالي��ة واالقتص��اد الوطني الش��يخ س��لمان بن 
خليف��ة آل خليف��ة الدور يق��وم به الوزي��ر وفريق 
عمل��ه في تنفي��ذ ومتابع��ة البرام��ج واإلجراءات 

التي شملتها خطة التعافي االقتصادي، وبرنامج 
التوازن المالي، معربة عن االعتزاز بما تحقق من 
نجاحات متميزة في وقت قياس��ي، والتي ساعدت 
على تج��اوز الكثير م��ن التداعيات الت��ي خلفتها 

جائحة كورونا.
وثمنت مواصلة الحكومة طرح المبادرات الوطنية 
الرامي��ة لتحقي��ق التعاف��ي االقتص��ادي، وجعل 
المواطن م��ن ذلك ركيزة العمل، وم��دار التنمية 
والتطوي��ر، ووضع مصلحته عل��ى رأس األولويات، 
عبر اس��تمرار الجهود الوطنية المشتركة، وتنمية 

التعاون والح��وار بين الس��لطتين، والعمل بروح 
الفريق الواحد، وفق رؤية شاملة ومتكاملة.

م��ن جانبه، وجه وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
الشكر لرئيس��ة مجلس النواب على التعاون البناء 
والدائم الذي تبديه دائمًا السلطة التشريعية مع 
الحكومة واالستجابة السريعة لمقترحات وخطط 
وبرام��ج الدول��ة االقتصادي��ة والمالي��ة لتحقيق 
المزيد من المكتس��بات للوط��ن والمواطنين في 
ظل المس��يرة التنموية الش��املة لحضرة صاحب 

الجالة ملك الباد المعظم حفظه اهلل ورعاه.

خالل زيارة تفقدية إلى مجمع السلمانية الطبي محمد بن عبداهلل: 

رفع الطاقة االستيعابية لـ»الحوادث والطوارئ« 
وتوسعة غرف العمليات وتقليل فترات االنتظار

أك��د رئيس المجلس األعلى للصح��ة الفريق طبيب 
الش��يخ محم��د بن عب��داهلل آل خليفة خ��ال زيارته 
التفقدي��ة إل��ى مجم��ع الس��لمانية الطب��ي أم��س 
بمعية وزيرة الصحة جليلة السيد وبحضور الرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية أحمد األنصاري 
وعدد من المس��ؤولين بمجمع الس��لمانية الطبي، 
ح��رص حكوم��ة مملك��ة البحري��ن على اس��تمرار 
المب��ادرات الرامية لتقديم أفضل الخدمات الصحية 
للمواطنين والمقيمين بما يجسد التغطية الصحية 
الشاملة ويتوافق مع مبادرات تطوير القطاع الصحي 

في المملكة وفق أعلى معايير الجودة والتميز.
وفي ه��ذا الص��دد، ثمن رئي��س المجل��س األعلى 
للصحة ووزيرة الصحة الدعم المتواصل والتوجيهات 
السديدة من حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المعظم، والمتابعة 
المستمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
لكاف��ة المش��اريع التطويري��ة في القط��اع الصحي 
بالمملك��ة. وش��ملت الزي��ارة الميدانية ع��ددًا من 
مرافق المجمع لاطمئنان على سير تقديم الخدمات 
الصحية واالطاع على آخر التطورات ألبرز المشاريع 
التطويرية التي تقوم بها المستشفيات الحكومية 
بمجمع الس��لمانية الطبي، وبالخصوص مش��روعي 
توس��عة دائرة الح��وادث والطوارئ وتوس��عة غرف 
العملي��ات، حيث تش��كل المبادرتان خط��وة كبيرة 
لتقديم خدمات متميزة وبالسرعة المنشودة لجميع 

مرتادي المجمع من عموم المرضى والمراجعين.
وفي ه��ذا اإلط��ار، أعربت وزي��رة الصحة ع��ن بالغ 
الش��كر والتقدي��ر لرئيس المجل��س األعلى للصحة 
عل��ى زيارته التفقدي��ة لمختلف المراف��ق الصحية 
ف��ي المملكة، مؤكدة حرص الجمي��ع على مواصلة 
تعزي��ز التق��دم الذي يش��هده القط��اع الصحي في 
مملك��ة البحري��ن على مختل��ف المس��تويات األمر 
الذي يس��هم في تحقيق رؤي��ة المملكة في تقديم 
الج��ودة  مس��تويات  بأعل��ى  الصحي��ة  الخدم��ات 
والتمي��ز والتنافس��ية. م��ن جانبه أوض��ح الرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة ب��أّن مجلس 
أمن��اء المستش��فيات الحكومي��ة وبمتابعة حثيثة 

من رئيس المجلس الش��يخ هشام بن عبدالعزيز آل 
خليفة يولي أهمية كبرى لمختلف مبادرات التطوير 
اإلستراتيجي في كافة المستشفيات الحكومية وفي 
مقدمتها مشروع توسعة دائرة الحوادث والطوارئ 
بالمجمع الذي يعتبر نقل��ة نوعية كبيرة في خدمة 
المواطني��ن والمقيمين بالمملكة، حيث يعمل هذا 
المش��روع لرفع الطاقة االس��تيعابية لألس��رة من 
80 سريرا إلى 123 س��ريرا. ويشتمل هذا المشروع 
عل��ى وحدتين منفصلتين، وحدة منفصلة للبالغين 
تحت��وى عل��ى 21 س��ريرا، و7 غ��رف استش��ارة، و8 
غ��رف إنعاش، و5 غ��رف تصنيف و3 غ��رف معالجة. 
كم��ا يش��مل المش��روع وح��دة منفصل��ة لألطفال 
تحتوي على 16 س��ريرا وصيدلية للمرضى البالغين 

واألطفال، ومنطقة انتظار تسع 123 شخصا.
وأعرب رئيس المجلس األعلى للصحة ووزيرة الصحة 
عن تقديرهم��ا للجهود المبذولة في س��بيل إنجاح 
هذه المشاريع والتي من ش��أنها االرتقاء بمستوى 
الخدم��ات المقدم��ة وبتقلي��صb فت��رات االنتظار 
بمجم��ع الس��لمانية الطب��ي. بم��ا يلب��ي تطلعات 
الجمي��ع. ووجه رئيس المجل��س األعلى للصحة إلى 
استمرار المبادرات الطموحة لتحسين رضا مرتادي 

دائرة الحوادث والطوارئ بمجمع الس��لمانية الطبي 
في ظل التحديثات والمش��اريع التطويرية التي تم 
تنفيذها في اآلونة األخيرة، بهدف االرتقاء بالرعاية 
الصحية المقدمة لجميع المواطنين والمقيمين من 

مختلف مناطق مملكة البحرين.
وأش��ار األنصاري إل��ى أّن دائرة الح��وادث والطوارئ 
بمجم��ع الس��لمانية الطبي تعد أح��د مراكز التميز 
بالمستش��فيات الحكومية، والت��ي تحظى باهتماٍم 
بالٍغ وأولوية قصوى ضمن الخطط االس��تراتيجية، 
نظرًا لدورها المحوري في تلبية االحتياجات الطبية 
للمرضى الذين يصل عددهم إلى 1300 مريض في 
اليوم. واس��تعرض مس��تجدات العمل في مش��روع 
اعتم��اد نظام التصنيف الكن��دي لتصنيف المرضى، 
والذي يقوم على تصنيف المرضى إلى 5 مس��تويات 
مختلف��ة بناًء عل��ى حالتهم الصحي��ة، وتتحدد بناًء 
عل��ى ذلك م��دة انتظ��ار المرضى والفت��رة الزمنية 
الازمة إلنه��اء إجراءاتهم العاجي��ة، حيث تتراوح 
م��دة االنتظار بحس��ب التصنيف وفق المس��تويات 
الخمسة، وقد ساهم التزام دائرة الحوادث والطوارئ 
بهذا النظام في ضم��ان منح المرضى ذوي الحاالت 

الحرجة األولوية في العاج.

 وزير اإلعالم: نعتز 
 بأبناء البحرين المتميزين 

في البحث العلمي واألكاديمي

اس��تقبل وزير شؤون اإلعام الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي، 
مستشار الش��ؤون اإلعامية بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر البنية التحتية وليد خالد الش��يخ، الذي أهداه نس��خة من 
رس��الته لنيل درجة الماجس��تير في اإلعام من جامعة البحرين 
بعن��وان »االتصال الحكومي ودوره في إبراز المش��اريع التنموية 
بمملك��ة   2022-2019 الحكوم��ة  برنام��ج  ضم��ن  المدرج��ة 

البحرين«.
 وأك��د النعيمي اعتزاز البحرين بأبنائه��ا المتميزين في مجاالت 
البح��ث العلمي واألكاديمي، وما يقدمونه من أفكار وإس��هامات 

تدعم المسيرة التنموية الشاملة في المملكة.
من جانبه، أعرب الش��يخ عن خالص شكره وتقديره لوزير شؤون 
اإلعام على دعمه وتشجيعه للكوادر الوطنية لمواصلة التحصيل 

العلمي بما يرتقي بدورهم في ازدهار الوطن وتقدمه.

 وزير اإلعالم يستقبل 
الصحفي جمال الياقوت

اس��تقبل وزير ش��ؤون اإلع��ام الدكت��ور رمزان ب��ن عبد اهلل 
النعيم��ي، في مكتبه، الكاتب الصحف��ي جمال الياقوت مدير 
مكتب صحيفة الجزيرة الس��عودية ف��ي المملكة، الذي أهدى 

سعادته نسخة من كتابه بعنوان »جمال الكلمة جمال«.
وخ��ال اللقاء أش��اد وزير ش��ؤون اإلع��ام بما بذل��ه الكاتب 
الياقوت ف��ي إعداد وتأليف الكتاب، متمني��ًا له دوام التوفيق 

والسداد.
م��ن جهته عبر الصحف��ي الياقوت عن ش��كره وتقديره لوزير 
ش��ؤون اإلعام على دعمه وتش��جيعه للكت��اب والصحفيين 
على تقديم المزيد م��ن اإلبداعات الفكرية في إطار ما توليه 

البحرين من اهتمام بالثقافة واآلداب والفنون.
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وجه كلمة بمناسبة العام الدراسي المقبل.. وزير التربية:

 انطالق مشاريع تطويرية جديدة 
وافتتاح عدد من المنشآت التعليمية

توّجه وزير التربية والتعليم الدكتور 
ماج��د بن عل��ي النعيمي، بالش��كر 
واالمتنان إل��ى مقام حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك الب��الد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، وصاحب الس��مّو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
حفظ��ه اهلل، للدع��م ال��ذي تلق��اه 
المس��يرة التعليمية المباركة، مما 
أدى وباس��تمرار إلى تحقيق العديد 
من اإلنجازات المشّرفة، مشيرًا بكل 
معان��ي الفخر واالعت��زاز والتقدير، 
إل��ى التوجيهات الملكية الس��امية 
لحضرة صاح��ب الجاللة ملك البالد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، بتعزيز 
وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة 
التعلي��م،  بمخرج��ات  االرتق��اء 
وأم��ر صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
ال��وزراء  مجل��س  رئي��س  العه��د 
حفظ��ه اهلل، بإقامة ي��وم تعريفي 
ب��كل الم��دارس الحكومي��ة ألولياء 
الدراس��ي  األمور، اس��تعدادًا للعام 
الجدي��د، وأن يحتوي ملف كل طالب 
بالمدارس الحكومية على قس��يمة 
مالية، تس��هم في توفي��ر الحقيبة 
المدرسية ومستلزماتها األساسية، 
مما يؤك��د دعم جالل��ة ملك البالد 
المعظم حفظه اهلل ورعاه للمسيرة 
بأبنائ��ه  واهتمام��ه  التعليمي��ة، 
عل��ى تحقيق  وتحفيزه��م  الطلب��ة 
أفض��ل النتائج، وم��ا يوليه صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل من رعاية 
واهتم��ام بالمنظوم��ة التعليمي��ة 
وإثرائه��ا، بم��ا يحف��ز الطلبة على 

اإلبداع والتفوق.
كما نّوه الوزير في كلمة بمناس��بة 

بدء العام الدراس��ي الجديد 2022-
ال��وزراء  مجل��س  بموافق��ة   2023
برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل، على التحديث الش��امل 
للتدقيق على الش��هادات الجامعية 
والمؤه��الت العلمي��ة م��ن داخ��ل 
المملكة وخارجه��ا، مؤكدًا أن هذه 
اإلجراءات الجديدة سوف تسهم في 
المواطنين،  تيس��ير عملية توظيف 
مع مراعاة التدقيق بالش��كل الالزم 
على المؤه��الت العلمية المتعلقة 
ف��ي مجاالت  التخصصية  بالمه��ن 
م��ن  وغيره��ا  والهندس��ة  الط��ب 

المؤهالت المهنية.
وأكد الوزير أن جميع منتسبي الوزارة 
التقدير  ب��كل معان��ي  يتذك��رون، 
والفخ��ر واالعتزاز، الكلم��ة الملكية 
حض��رة  وجهه��ا  الت��ي  الس��امية 
صاحب الجاللة ملك البالد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، والتي أش��اد فيها 
جاللت��ه الكريم بجه��ود الوزارة في 
التعليمية،  استمرار إيصال الخدمة 
وخصوص��ًا التعلم ع��ن بعد، وذلك 

للجمي��ع عبر المنص��ات االفتراضية 
خ��الل الظ��روف االس��تثنائية التي 
فرضته��ا جائحة كورون��ا، مما كان 
له��ا أبلغ األثر في نفوس منتس��بي 
الوزارة، وكانت دافعًا ومحفزًا لمزيد 
من العطاء، مش��يرًا إل��ى أن الوزارة 
تمكن��ت، بفض��ل مش��روع جالل��ة 
الملك حم��د لمدارس المس��تقبل، 
الرقم��ي، من  التمكي��ن  ومش��روع 
توفي��ر المحتوى الرقمي الدراس��ي 
واإلثراءات  والتطبيقات  واألنش��طة 
عب��ر البوابة التعليمي��ة، والتي بلغ 
الع��دد الكل��ي للزي��ارات له��ا منذ 
بدء الجائحة أكثر م��ن 134 مليون 
زيارة، لالستفادة مما تتضمنه من 
إلى  الرقمي،  التعليم��ي  المحت��وى 
جانب ال��دروس المتلفزة والدروس 
الت��ي تب��ث عب��ر قن��وات اليوتيوب 
التابعة لل��وزارة، والتي يبلغ عددها 
14 قن��اة، بم��ا فيه��ا قن��اة ل��ذوي 
االحتياجات الخاصة، وقناة للتعليم 

الفني والمهني.
وعل��ى صعي��د التجهي��زات للع��ام 
الدراس��ي الجديد، أوض��ح الوزير أن 
ه��ذا العام سيش��هد انط��الق عدد 
من المش��اريع التطويرية، وافتتاح 
ع��دد م��ن المنش��آت التعليمي��ة، 
س��عيًا من ال��وزارة لتقدي��م أفضل 
الخدم��ات التعليمية للجميع، فعلى 

الصعيد اإلنش��ائي، س��يتم تشغيل 
مدرس��ة االزدهار االبتدائية للبنات، 
وإع��ادة تش��غيل مدرس��ة المنامة 
الثانوي��ة للبن��ات، في إط��ار الخطة 
اإلنش��ائية التي تمت��د حتى العام 
2030، وتتضمن إنشاء 18 مدرسة 
جدي��دة للبني��ن والبن��ات بمختلف 
مبن��ى  و24  الدراس��ية،  المراح��ل 
القائمة  الم��دارس  أكاديمي��ًا ف��ي 
بمختل��ف المحافظ��ات، إل��ى جانب 
تنفي��ذ برنام��ج للصيانة الش��املة 
يش��مل 40 مدرس��ة بالتع��اون مع 
وزارة األش��غال، وتنفي��ذ الصيان��ة 
الوقائية للمدارس، من خالل فحص 
التمدي��دات الكهربائية، وش��بكات 
توزيع المياه والخزانات، والمكيفات 

العادية والمجزأة.
أم��ا على صعي��د المناهج، فس��يتم 
خ��الل العام الدراس��ي الجديد طرح 
15 منهجًا دراسيًا جديدًا، من بينها 
منهج )المهارات الحياتية( و)العيش 
بسالم( و)الثقافة الشعبية(، ومنهج 
و)مج��االت  المع��ادن(  )مج��االت 
النج��ارة( و)التربية الفنية( للمرحلة 
اإلعدادي��ة، ومنهج )براعم العربية( 
للص��ف الثالث االبتدائ��ي، هذا إلى 
جان��ب إج��راء عدد م��ن التطويرات 
ل�28 منهجًا، بالشكل الذي يتناسب 
مع آخر المس��تجدات عل��ى الصعيد 

المعرف��ي، واالس��تمرار ف��ي تنفيذ 
مبادرات المش��روع الوطني لتطوير 
التعلي��م والتدريب واالس��تراتيجية 
المنبثق��ة ع��ن ذل��ك، إضاف��ًة إلى 
االس��تمرار ف��ي تنفي��ذ الخط��وات 
التطويرية للتعليم الفني والمهني 

لالرتقاء بمخرجاته.
الجديد  الدراس��ي  العام  وسيش��هد 
كذل��ك اكتمال وض��ع جميع الفئات 
العمري��ة ف��ي الحضان��ات ورياض 
األطف��ال تح��ت مظلة قط��اع واحد 
هو قط��اع التعليم المبكر، تش��رف 
عليه جهة رقابية واحدة وهي وزارة 
التربي��ة والتعلي��م بالتع��اون م��ع 
القطاع الخاص، أس��وًة بالتوجهات 
الممارس��ات  وأفض��ل  العالمي��ة 
الدولية، مؤك��دًا حرص الوزارة على 
ضمان جودة الخدمات التي تقدمها 
مؤسس��ات التعلي��م المبكر، وذلك 
من خ��الل تنفيذ الزيارات الميدانية 
لمتابعة عمله��ا، والتأكد من مدى 
التزامه��ا بالمعايير واالش��تراطات 

واحتياطات األمن والسالمة.
وعل��ى صعيد التعلي��م العالي، أكد 
وزير التربية والتعليم رئيس مجلس 
أمناء مجلس التعلي��م العالي، بأن 
المجلس يقوم بمتابعة حثيثة من 
خالل أمانته العامة ألداء مؤسسات 
التعليم العالي، ومراجعة برامجها، 

والتش��جيع عل��ى اس��تقطاب وفتح 
العال��ي وفق  التعلي��م  مؤسس��ات 
ضوابط مح��ددة، وطرح المزيد من 
البرام��ج األكاديمي��ة الجديدة التي 
تتناسب مع متطلبات القرن الحادي 
والعش��رين، وفي ه��ذا اإلطار، فقد 
تمت الموافقة على إنشاء الجامعة 
األوروبي��ة في البحري��ن، إلى جانب 
الموافقة على استحداث واستضافة 
عدد من البرامج األكاديمية في عدد 
م��ن الجامعات الخاصة، واس��تمرار 
العمل مع منظمة اليونسكو وبيوت 
الخب��رة للتحضي��ر إلنش��اء جامعة 
عيس��ى الكبير- الهداي��ة الخليفية، 
والتي  العالمية،  المواصف��ات  وفق 
س��تضم عددًا م��ن التخصصات في 
المتج��ددة واللوجس��تيك  الطاق��ة 
وال��ذكاء االصطناع��ي، إضاف��ًة إلى 
تجهيز المبنى الجديد لكلية عبداهلل 

بن خالد للدراسات اإلسالمية.
وجّدد الوزير شكر الوزارة وتقديرها 
للزم��الء والزمي��الت ف��ي المي��دان 
الترب��وي عل��ى جهودهم ف��ي أداء 
الرس��الة التعليمي��ة، مؤك��دًا لهم 
ال��وزارة  عناي��ة  اس��تمرار  جميع��ًا 
بالمعلمي��ن، واالرتقاء بأوضاعهم، 
مهني��ًا ووظيفيًا، واس��تكمال خطة 
التمهين الشامل التي ستسهم في 

رفع كفاءتهم.

وزير التربية

تشغيل مدرسة االزدهار االبتدائية للبنات وإعادة تشغيل ثانوية المنامة للبنات

إنشاء 18 مدرسة و24 مبنى أكاديميًا وصيانة 40 مدرسة جديدة ضمن خطة 2030

طرح 15 منهجًا دراسيًا جديدًا خالل العام الدراسي المقبل

إنشاء الجامعة األوروبية في البحرين واستحداث برامج أكاديمية بالجامعات الخاصة

البحرين تشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية 
لمكتب التربية الدولي ممثلًة عن الدول العربية

شاركت مملكة البحرين ممثلًة في 
وزارة التربي��ة والتعليم، باعتبارها 
مكت��ب  مجل��س  لرئي��س  نائب��ًا 
التربي��ة الدول��ي التاب��ع لمنظمة 
اليونس��كو، وممثل��ًة ع��ن ال��دول 
العربية بعد انتخابها في المؤتمر 
العام الحادي واألربعين لليونسكو، 
ف��ي االجتماع ال��ذي عقدته اللجنة 
التنفيذية لمكت��ب التربية الدولي 

بمقر المكتب في جنيف.
وخ��الل االجتماع الذي ش��ارك فيه 
ماج��د  والتعلي��م  التربي��ة  وزي��ر 
النعيم��ي، تمت مناقش��ة عدد من 
المواضي��ع المدرج��ة عل��ى جدول 
الخط��ة  بينه��ا  وم��ن  األعم��ال، 
للفت��رة  للمكت��ب  اإلس��تراتيجية 
وبرنام��ج   ،)2025 وحت��ى   2022(
العم��ل والمش��اريع المس��تقبلية، 
وخاصًة في ضوء المستجدات التي 

شهدها التعليم.
وعلى هامش االجتماع، التقى وزير 

التربي��ة والتعليم ماج��د النعيمي 
م��ع رئيس مجلس مكت��ب التربية 
الدولي س��فين أوس��تفيت، ومدير 
مكت��ب التربي��ة الدولي ي��او يادو، 
حي��ث ت��م بح��ث خط��ط ومجاالت 

التع��اون وتب��ادل الخب��رات بي��ن 
مملك��ة البحرين ومكت��ب التربية 
الدول��ي في ع��دد م��ن المواضيع، 
منه��ا تطوي��ر المناه��ج الخاص��ة 
بالبيئة والتغير المناخي، والتعاون 

ف��ي تدري��ب العاملين ف��ي قطاع 
الطفولة المبكرة، والذي يش��تمل 
األطف��ال  ري��اض  مرحلت��ي  عل��ى 
ت��م نق��ل  أن  والحضان��ات، بع��د 
مس��ؤولية رقاب��ة الحضان��ات إلى 
وزارة التربية والتعليم، والمواضيع 
والقي��م واألنش��طة الت��ي تحظ��ى 
باألولوية في مجال رعاية الطفولة 
التركي��ز  يج��ب  والت��ي  المبك��رة، 

عليها.
كم��ا ت��م التط��رق خ��الل اللق��اء 
وزارة  بي��ن  التع��اون  س��بل  إل��ى 
التربية والتعلي��م ومكتب التربية 
الدولي ف��ي مجال التعلي��م الفني 
والمهن��ي، م��ن حي��ث المق��ررات 
الدراس��ية والتدريبي��ة، باإلضاف��ة 
إل��ى اإلرش��اد والتوجي��ه المهن��ي 
وتحديد األولوي��ات، وذلك لالرتقاء 
بمخرجات التعليم الفني والمهني، 
المبذول��ة  للجه��ود  واس��تكمااًل 

لتطوير هذا المجال.

 »البوليتكنك« تعلن المقبولين
 في التخصصات المهنية

اعتمد الرئي��س التنفيذي 
لكلي��ة البحري��ن التقني��ة 
البح���ري��ن«  »بوليتكن��ك 
البروفيسور كيران أوكوهان 
أس��ماء المقبولي��ن للعام 
 ،2023-2022 األكاديمي 
م��ن المتقدمين لدراس��ة 

التخصصات المهنية. 
وم��ن جانب��ه، أش��ار مدير 
والتس��جيل  القب��ول  إدارة 
أحم��د م��ال اهلل إل��ى أن��ه 
قد تم إرس��ال رس��ائل عبر 
إل��ى  اإللكترون��ي  البري��د 

جمي��ع المتقدمين إلعالمهم بق��رار القبول، ه��ذا باإلضافة إلى 
دع��وة جميع المتقدمين لحض��ور اليوم التعريفي الذي س��يقام 
في تمام الس��اعة العاش��رة من صباح الي��وم الخميس الموافق 
2022/9/1. ووج��ه مال اهلل الطلبة المقبولين إلى ضرورة حضور 
الي��وم التعريف��ي الذي س��يتيح له��م معرفة جمي��ع التفاصيل 
المتعلقة بالبرامج وآلية تثبيت القبول والرد على أي استفسارات 

من قبل الطلبة.

أحمد مال اهلل

 وزيرة الصحة: خطط وإستراتيجيات 
لمكافحة األمراض المزمنة

أكدت وزيرة الصحة جليلة الس��يد، الحرص على 
المضي قدمًا في رسم الخطط واإلستراتيجيات 
الرامي��ة إلى مكافح��ة األم��راض المزمنة )غير 
الس��ارية( في المجتم��ع والحد من انتش��ارها، 
وذلك بما يدعم التوجيهات المستمرة لصاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجل��س ال��وزراء، بتطوير 
واس��تدامة خدم��ات القط��اع الصح��ي وتعزيز 
كفاءته وبما يس��اهم في حفظ صحة وس��المة 
أف��راد المجتم��ع م��ن مخاط��ر وآث��ار األمراض 

المزمنة وتداعياتها.
جاء ذلك خالل ترؤس��ها أعم��ال االجتماع األول 
لفري��ق العم��ل الوطن��ي لمكافح��ة األم��راض 
المزمنة )غير السارية( والذي عقد بحضور جميع 
األعض��اء وعدد من المس��ؤولين بالوزارة، حيث 
ت��ّم اس��تعراض الق��رار رقم )36( و)43( لس��نة 
2022 بإنش��اء وتش��كيل فريق العمل الوطني 

لمكافحة األمراض المزمنة )غير السارية(.
وفي مس��تهل أعمال االجتماع، رحب��ت الوزيرة 
بكاف��ة األعض��اء، وقدمت ش��كرها إل��ى اللجنة 
على جهودهم المثمرة والمتميزة خالل الفترة 
الماضي��ة والتي س��اهمت في تحقي��ق العديد 
من المنجزات والمبادرات، مؤّكدة الحرص على 
مواصلة البناء على تلك الجهود بما يس��هم في 

تحقيق األهداف المأمولة.

ونّوه��ت بأهمي��ة تنفي��ذ البرامج والمش��اريع 
الرامي��ة إل��ى رف��ع ج��ودة الخدم��ات الصحي��ة 
والوقائي��ة المقدمة بالقط��اع الصحي وتعزيز 
مس��توى كفاءته��ا واس��تدامتها عب��ر صياغة 
الخط��ط التنفيذي��ة ووضع البرامج واألنش��طة 
المش��تركة بي��ن الجه��ات ذات العالقة خدمة 

للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وت��م خ��الل االجتم��اع، متابعة تنفي��ذ قرارات 
وتوصي��ات اللجن��ة، باإلضاف��ة إل��ى مناقش��ة 
المقت��رح المق��دم م��ن ِقب��ل فريق ال��وكاالت 
التابع��ة لألم��م المتح��دة، إل��ى جان��ب بح��ث 

ومناقشة مشروع المسح الصحي 2023.

الزايد: التحديث الشامل 
 للتدقيق على الشهادات 
يسّرع إجراءات التوظيف

أش��اد رئيس جهاز الخدمة المدنية أحم��د بن زايد الزايد 
بقرار مجل��س الوزراء بش��أن التحديث الش��امل للتدقيق 
على الش��هادات الجامعي��ة والمؤه��الت العلمية، والذي 
يدعم أهداف المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظ��م حفظ��ه اهلل ورع��اه، وُيحّق��ق توجيهات 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، من خالل رفع 
كفاءة الموارد البش��رية وتطوير السياسات والتشريعات 

بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد الزايد بأن التحديث الش��امل سيس��هم في تس��ريع 
وتسهيل توظيف المواطنين وتعزيز الجهود نحو تحسين 
كفاءة الخدمة الحكومية، وذلك من خالل اآللية الموضوعة 
والمعايير المحّددة والتي من ش��أنها أن تصب في صالح 
تعزيز كفاءة الموارد البشرية بمختلف األجهزة الحكومية، 

وبما يراعي في الوقت نفسه جودة الخدمات المقدمة.
وأوض��ح ب��أن جه��از الخدم��ة المدني��ة عق��د ع��ددًا من 
االجتماع��ات التنس��يقية م��ع اللجن��ة الوطني��ة لتقوي��م 
المؤه��الت العلمي��ة، حي��ث ت��م االتفاق عل��ى مجموعة 
م��ن اإلج��راءات التطويرية ف��ي عملية التحق��ق من دّقة 
الش��هادات الجامعية والمؤهالت العلمية عبر االستعانة 
بش��ركات متخّصص��ة معتمدة م��ن ِقب��ل وزارة التربية 
والتعليم وذلك ضمن إجراءات التوظيف الحكومي، والذي 
يأتي بهدف تسريع وتيرة الحصول على تقارير المؤهالت 

وتحقيقًا لألهداف المنشودة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/01/watan-20220901.pdf?1662007769
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/1023802
https://alwatannews.net/article/1023839
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 توقيع اتفاقية شراكة 
بين جمعية السكري البحرينية و»كاف اإلنسانية«

ش��هد رئيس المجل��س األعل��ى للصحة 
رئي��س مجل��س إدارة جمعي��ة الس��كري 
البحريني��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة توقي��ع اتفاقية 
التعاون والش��راكة بين جمعية السكري 
البحريني��ة و »كاف اإلنس��انية« بجمعية 
اإلص��اح، حي��ث ته��دف االتفاقي��ة إلى 
تقديم الدعم الم��ادي واالجتماعي لعدد 
من مرضى الس��كري في مملكة البحرين 
وتوفير احتياجاتهم من خال مشروعات 
جمعية السكري البحرينية الموجهة لهم، 
باإلضافة إلى نش��ر الوع��ي الصحي حول 
المرض وذلك للحد منه ومن مضاعفاته.

ووق��ع االتفاقي��ة رئي��س مجل��س إدارة 
جمعية السكري البحرينية الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة ونائب 
رئي��س الجمعي��ة مريم الهاج��ري، فيما 
وقعها نيابة عن الجمعية كل من رئيس 
مجلس إدارة جمعية اإلصاح عبداللطيف 
الشيخ والرئيس التنفيذي لكاف اإلنسانية 
محمد س��يار والمدير التنفيذي للش��ؤون 

الخيرية بكاف اإلنسانية طارق طه.
وثم��ن الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 

عب��داهلل آل خليف��ة ما تقدم��ه »كاف« 
بجمعية اإلصاح من خدمات إنس��انية 
والتي تساهم وبش��كل كبير في خدمة 
ورعاية مرضى الس��كري، منوهًا في هذا 
الصدد بالدعم المستمر الذي تحظى به 
الجمعية من قبل المؤسسات اإلنسانية 

والخيرية ومس��اهمات أهل الخير، وبما 
يجسد روح التكافل في المجتمع في ظل 
العه��د الزاهر لحضرة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الباد المعظ��م وبم��ؤازرة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء.

من جانب��ه، عبَّر رئي��س جمعية اإلصاح 
م الشكر  عن سعادته بهذه االتفاقية وقدَّ
للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل 
خليفة وجمعية الس��كري البحرينية على 

حسن تعاونهم، منوهًا بأن هذا التعاون 
بين كاف اإلنس��انية وجمعية السكري لم 
يك��ن األول، حي��ث قام��ت »كاف« بتوزيع 
مضخات األنسولين على عدد من مرضى 
السكري في إطار نهج التكافل االجتماعي 

الذي تتميز به المملكة.

»الخالدية« تشيد بإنجازات المرأة البحرينية خالل 21 سنة
عقدت جمعية الخالدية الش��بابية االجتماع األول للجنة 
الت��وازن بين الجنس��ين بحض��ور رئيس اللجن��ة إبراهيم 

راشد النايم وعدد من أعضاء اللجنة.
وقدم رئي��س اللجنة أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات 
إلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة قرينة عاهل الباد المعظم رئيس��ة المجلس 
األعل��ى للمرأة بمناس��بة مرور 21 س��نة على تأس��يس 
المجل��س، مس��تذكرًا عددًا م��ن المراح��ل المهمة التي 
مرت بها اللجنة منذ تأسيسها وإنشائها، وخاصة في ما 
يتعلق بتقدم المرأة، وتم خال االجتماع طرح مش��اركة 

الجمعية في جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس األعلى للمرأة.

وأكد على أن لجنة التواصل بين الجنس��ين اهتمت كثيرًا 
في تقدم المرأة، ومنها تم إش��غال مناصب في الجمعية 
وهي نائب رئيس الجمعية، وأمين السر، واألمين المالي، 
وعدد من اللجان، وقد أثبتت المرأة في الس��نوات العشر 
الماضية خ��ال عملها التطوعي ف��ي الجمعية جدارتها 
وتميزه��ا في العمل؛ حتى حصل��ت الجمعية على جائزة 
أفضل مؤسسة على مستوى الوطن العربي الذي نظمه 

المجلس العربي للتنمية المتكاملة.
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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

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/1023794
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/01/watan-20220901.pdf?1662007769
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

P  12

Link

P  5

Link

Link

P  5

Link

local@albiladpress.com

الخميس 1 سبتمبر 2022 - 5 صفر 1444 - العدد 5070
05

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الســـكري  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة توقيع اتفاقية التعاون 
والشـــراكة بين جمعية السكري البحرينية 

و “كاف اإلنسانية” بجمعية اإلصالح.
وتهدف االتفاقية إلى تقديم الدعم المادي 
واالجتماعـــي لعـــدد مـــن مرضى الســـكري 
فـــي مملكة البحرين وتوفيـــر احتياجاتهم 
مـــن خـــالل مشـــروعات جمعيـــة الســـكري 

البحرينيـــة الموجهـــة لهـــم، باإلضافـــة إلى 
نشـــر الوعي الصحي بشـــأن المـــرض للحد 

منه ومن مضاعفاته.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االتفاقيـــة  ووقـــع 
جمعية الســـكري البحرينيـــة ونائب رئيس 
الجمعية مريم الهاجري، فيما وقعها نيابة 
عن الجمعية كل من الشيخ رئيس مجلس 
إدارة جمعية اإلصالح عبداللطيف الشيخ، 
اإلنســـانية  لـــكاف  التنفيـــذي  والرئيـــس 
بالجمعيـــة محمد ســـيار والمدير التنفيذي 
للشـــؤون الخيرية بكاف اإلنسانية الشيخ 

طارق طه.

وثمـــن الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
“كاف”  تقدمـــه  مـــا  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
بجمعيـــة اإلصـــالح مـــن خدمات إنســـانية 
تســـاهم وبشـــكل كبير في خدمـــة ورعاية 

مرضى السكري.
ونـــوه فـــي هـــذا الصـــدد بالدعم المســـتمر 
الـــذي تحظى به الجمعية من المؤسســـات 
أهـــل  ومســـاهمات  والخيريـــة  اإلنســـانية 
الخيـــر، وبمـــا يجســـد روح التكافـــل فـــي 
المجتمع في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة وبمؤازرة من ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ـــر رئيس جمعيـــة اإلصالح  مـــن جانبـــه، عبَّ
م الشـــكر  عن ســـعادته بهذه االتفاقية، وقدَّ
للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وجمعية الســـكري البحرينية على 
حســـن تعاونهـــم، مشـــيرا إلـــى أن التعاون 
بين كاف اإلنســـانية وجمعية الســـكري لم 
يكـــن األول، حيـــث قامـــت “كاف” بتوزيـــع 
مضخات األنســـولين على عدد من مرضى 
السكري في إطار نهج التكافل االجتماعي 

الذي تتميز به المملكة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اتفاقية شراكة بين “السكري” و “كاف اإلنسانية”
تهدف إلى تقديم الدعم المادي واالجتماعي للمرضى

الشيخ محمد بن عبدالله يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية السكري البحرينية و “كاف اإلنسانية”

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أشاد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
مجلـــس  بقـــرار  الزايـــد،  أحمـــد 
الـــوزراء بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيق على الشهادات الجامعية 
والمؤهالت العلميـــة، والذي يدعم 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
توجيهـــات  وُيحّقـــق  خليفـــة،  آل 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن 
خالل رفع كفاءة الموارد البشـــرية 
وتطوير السياســـات والتشـــريعات 
بهـــدف تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

للمواطنين.
وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
سيســـهم  الشـــامل  التحديـــث  أن 
توظيـــف  وتســـهيل  تســـريع  فـــي 
المواطنيـــن وتعزيـــز الجهـــود نحو 
تحسين كفاءة الخدمة الحكومية، 
الموضوعـــة  اآلليـــة  خـــالل  مـــن 
مـــن  والتـــي  المحـــّددة  والمعاييـــر 
شـــأنها أن تصب فـــي صالح تعزيز 
كفـــاءة المـــوارد البشـــرية بمختلف 
األجهـــزة الحكوميـــة، وبمـــا يراعي 
في الوقت نفســـه جودة الخدمات 

المقدمة.
وأوضـــح الزايـــد أن جهـــاز الخدمة 
المدنية عقد عددا من االجتماعات 
الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع  التنســـيقية 
لتقويـــم المؤهـــالت العلمية، حيث 
تـــم االتفـــاق علـــى مجموعـــة مـــن 
اإلجـــراءات التطويرية في عملية 
الشـــهادات  دّقـــة  مـــن  التحقـــق 
الجامعيـــة والمؤهالت العلمية عبر 
متخّصصـــة  بشـــركات  االســـتعانة 
معتمـــدة مـــن ِقبـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم وذلـــك ضمن إجـــراءات 
التوظيف الحكومـــي، والذي يأتي 
بهـــدف تســـريع وتيـــرة الحصـــول 
علـــى تقاريـــر المؤهـــالت وتحقيقا 

لألهداف المنشودة.

االستعانة بشركات متخّصصة 
للتحقق من الشهادات الجامعية خطط للحد من انتشار األمراض المزمنة “غير السارية”

رفع جودة الخدمات الصحية والوقائية في القطاع... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، 
الحـــرص علـــى المضـــي قدًمـــا في 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  رســـم 
إلـــى مكافحـــة األمـــراض  الراميـــة 
المزمنة )غير السارية( في المجتمع 
والحـــد مـــن انتشـــارها، بمـــا يدعـــم 
التوجيهـــات المســـتمرة لولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتطوير واستدامة 
خدمـــات القطـــاع الصحـــي وتعزيز 
كفاءتـــه وبمـــا يســـاهم فـــي حفـــظ 
صحة وســـالمة أفراد المجتمع من 
مخاطـــر وآثـــار األمـــراض المزمنـــة 

وتداعياتها.
جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤســـها أعمال 
العمـــل  لفريـــق  األول  االجتمـــاع 
األمـــراض  لمكافحـــة  الوطنـــي 
المزمنة )غير الســـارية( والذي عقد 
وعـــدد  األعضـــاء  بحضـــور جميـــع 
مـــن المســـؤولين بالـــوزارة، حيـــث 
تّم اســـتعراض القراريـــن رقم )36( 
و)43( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل 
لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل  فريـــق 

األمراض المزمنة )غير السارية(.
وفـــي مســـتهل أعمـــال االجتمـــاع، 

بجميـــع  الصحـــة  وزيـــرة  رحبـــت 
إلـــى  شـــكرها  وقدمـــت  األعضـــاء، 
اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض 
علـــى  الســـارية(  )غيـــر  المزمنـــة 
جهودهم المثمرة والمتميزة خالل 
الفتـــرة الماضيـــة والتـــي ســـاهمت 
فـــي تحقيق العديد مـــن المنجزات 
والمبادرات، مؤّكـــدة الحرص على 
مواصلـــة البنـــاء على تلـــك الجهود 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق األهداف 

المأمولة.
ونّوهـــت وزيـــرة الصحـــة بأهميـــة 
والمشـــروعات  البرامـــج  تنفيـــذ 
الراميـــة إلى رفع جـــودة الخدمات 
المقدمـــة  والوقائيـــة  الصحيـــة 
بالقطـــاع الصحي وتعزيز مســـتوى 
كفاءتهـــا واســـتدامتها عبر صياغة 
الخطـــط التنفيذية ووضع البرامج 
واألنشطة المشـــتركة بين الجهات 
للمواطنيـــن  خدمـــة  العالقـــة  ذات 

والمقيمين على أرض المملكة.
وتم خالل االجتماع، متابعة تنفيذ 
قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة )غير 
الســـارية(، باإلضافـــة إلى مناقشـــة 
المقتـــرح المقـــدم مـــن ِقبـــل فريـــق 
الـــوكاالت التابعة لألمـــم المتحدة، 
إلى جانب بحث ومناقشة مشروع 

المسح الصحي 2023.

المنامة - وزارة الصحة

البحرين تفوقت على دول متقدمة بالتعامل مع “كورونا”
المعديـــة  األمـــراض  أكـــدت استشـــارية 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
جميلـــة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
الســـلمان أن البحرين نجحـــت وبامتياز 
التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا _ فـــي 
كوفيـــد 19( بخـــالف دول متقدمـــة لـــم 

تنجح في ذلك.
جـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة نظمهـــا مركز 
عبدالرحمن كانو الثقافي، بمقره بالبحير 
أمـــس، بعنـــوان “الـــدروس المتعلمة من 

كورونا” أدارها مجيد عبدالحميد.
واستهلت السلمان المحاضرة قائلة “كل 
شـــخص منا لو أجرى مقارنة بنفسه عن 
نفســـه اليـــوم وقبـــل الجائحـــة لوجد أن 
أمورا كثيرة تغيرت، ومنها تطلعاته وما 

إلى ذلك وهذا يرجع إلى ما مررنا به”.
وتابعـــت” الفيروس ال يشـــبه أي شـــيء 
لدرجـــة أن األخبـــار األولـــى التي وردت 
نفـــس  أنـــه  بينـــت  الصيـــن  مـــن  إلينـــا 
االنفلونزا وبالتالي تهيأنا بالبحرين على 
هذا األســـاس، إال أننا مـــع األيام وضعنا 
الخطـــط بناء على معلوماتنـــا وتجاربنا 

وهذا أمر مهم جدا”.
وأوضحـــت أن ضمـــن الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا، تـــم إطالق 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” انطالقـــا مـــن 
الحرص على ســـالمة جميع المواطنين 
مســـؤولية  باعتبارهـــا  والمقيميـــن 

مجتمعية.
وشـــددت علـــى أن المجتمـــع البحرينـــي 
وســـاهم  لهـــا  مثيـــل  ال  وبطريقـــة  واع 
فريـــق  نجـــاح  فـــي  كبيـــرة  وبدرجـــة 

البحرين.
وأضافـــت “مـــن خـــالل شـــعار )نواصـــل 

بعـــزم( تم دعوة المجتمع البحريني بكل 
أطيافه إلـــى مواصلة التزامـــه وبإصرار 
بجميع االشـــتراطات واالحترازات التي 
من شـــأنها أن تحمـــي الجميع من خالل 
تحمل المســـؤولية فـــي المحافظة على 
الصحة والمحافظة على صحة المجتمع 
البحرينـــي ككل عبـــر تجنـــب التجمعات 
واتبـــاع معايير التباعد االجتماعي كون 
الجائحـــة اســـتمرت وعلـــى مـــر األشـــهر 

زادت حاالت اإلصابة”.
وأكـــدت أن “نواصل بعـــزم” جاء بغرض 
علـــى  الحفـــاظ  ســـبيل  فـــي  التشـــجيع 
واألصدقـــاء  واألهـــل  الـــذات  ســـالمة 

واألحبة واألهم مملكة البحرين.
ولفتـــت الســـلمان إلـــى أن شـــعار “نلتزم 
للبحريـــن” منـــح المواطنيـــن والمقيمين 
والكـــوادر  االلتـــزام  لمواصلـــة  دافعـــا 
لمواصلة العمل على مدار ســـاعات بغية 
خدمـــة البحريـــن وبالفعل تم استشـــعار 

ذلك.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية 
أشـــادت بجهـــود البحرين فـــي مواجهة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وجهوزية الخطة قبل وصول الفيروس 

المملكة.
عاهـــل  إلـــى  ذلـــك  الســـلمان  وأرجعـــت 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة لمتابعتهـــم وتســـخيرهم جميـــع 
اإلمكانـــات لتحقيق النجاح في التعامل 

مع فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأكدت أن البحرين منذ بداية الجائحة 
لـــم تعـــان من أي نقـــص في الـــدواء وال 

المعدات والحزمة المالية التي ال تقارن 
ومدروســـة  دقيقـــة  كونهـــا  دولـــة  بـــأي 

وأثبتت نجاحها.
تصـــل  دولـــة  أول  “البحريـــن  وقالـــت 
إلـــى منازل النـــاس لفحصهـــم وطرحت 
أنواعـــا عديدة مـــن التطعيمات وخيرت 
المواطنيـــن والمقيميـــن باختيـــار النوع 
األنســـب ولم تكـــن هنـــاك أي حالة وفاة 
بســـبب أخـــذ جميـــع جرعـــات التطعيـــم 

وهذا بحد ذاته نجاح”.
الـــدروس  أهـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المســـتفادة من جائحـــة كورونا )كوفيد 
19( تتلخص في الدور الرئيس للقيادة، 
الطاقـــة  زيـــادة  والتأهـــب،  التخطيـــط 
الفريـــق  بـــروح  العمـــل  االســـتيعابية، 
الواحـــد، الفريـــق متعـــدد التخصصـــات، 
أهميـــة البحوث العلميـــة، أهمية التعليم 
الصحيـــة،  الحيـــاة  أهميـــة  والتدريـــب، 
أهميـــة التطعيمـــات، الـــدور اإلعالمـــي، 
الشفافية والشراكة المجتمعية، إضافة 
إلى تقديـــم الخدمات الصحية من دون 
انقطـــاع، أهميـــة الفحوصـــات، العدالـــة 
دور  الصحيـــة،  الخدمـــات  توفيـــر  فـــي 
التواصـــل  منصـــات  دور  التكنولوجيـــا، 
االجتماعـــي، التعـــاون بيـــن القطاعـــات 
أهميـــة  اإلنســـاني،  الـــدور  المختلفـــة، 
الجانـــب  أهميـــة  االقتصـــادي،  الجانـــب 
النفسي واالجتماعي بجانب التخطيط 

للمستقبل.
وتناولـــت الســـلمان االســـتجابة الزمنية 
لجائحة كورون، مبينة أنه في 26 يناير 
تم تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي الطبي، 7 
فبراير تم تطبيق اإلجراءات االحترازية 
والفحوصـــات بالمنافـــذ، 24 فبرايـــر تـــم 
اكتشـــاف أول حالة إصابة بالمملكة، 25 
فبرايـــر أغلقـــت المـــدارس والجامعات، 
28 فبرايـــر تـــم تدشـــين الخط الســـاخن 
والوحدات المتنقلة للفحص، 10 مارس 
بـــدأت خطة اإلجالء، 17 مارس أطلقت 
18 مـــارس  الحزمـــة الماليـــة، أمـــا فـــي 
فجرى اإلغـــالق الجزئي وجرى تخفيف 

القيود في 27 مايو.
االســـتجابة  أن  أوضحـــت  ذلـــك،  إلـــى 
لجائحة كورونا طالت جميع القطاعات، 
فالقطاع االقتصادي حظي بحزمة مالية 
اقتصاديـــة وخدمات مجانيـــة وتأجيل 
في ســـداد القروض، بينما قطاع األمن، 
أمـــن المرافـــق، نقـــل المرضـــى وأرســـى 
إجراءات قانونية بينها منع الســـفر، أما 
خطط اإلجالء والتعاون الدولي فكانت 

من قبل الشؤون الخارجية.
وتابعت “أما االستجابة المتعلقة بالشأن 

الطبي فهي تتلخص في تطبيق الحجر 
والعزل، بروتوكـــول العالج والترخيص 
عالوة عن االســـتخدام األمثل لألســـرة، 
تتولـــى  كانـــت  العامـــة  الصحـــة  بينمـــا 
أثـــر  تتبـــع  الفحوصـــات،  اســـتراتيجية 
التقصـــي  عمـــل  وفريـــق  المخالطيـــن 

والوبائيات”.
وزادت “قطـــاع البيئة اختص بالتخلص 
المخلفـــات  خطـــة  النفايـــات،  مـــن 
واشـــتراطات الدفـــن، فـــي حيـــن تولـــى 
قطـــاع التعليم إغالق المدارس، التعليم 

عن بعد والرسائل الصحية”.
وقالـــت إن “الحياة االجتماعية شـــهدت 
حملـــة إعالميـــة وطنيـــة، وشـــفافية مع 

متحدثين رسميين”.
وفيما يتعلق بنســـبة اإلشـــغال، أشـــارت 
الســـلمان إلى أن جميـــع الحاالت القائمة 
الموجبـــة يتـــم إدخالها للعـــالج بالمراكز 
 10 بعـــد  ترخيصهـــا  ويتـــم  العالجيـــة 
أيام مـــن تطبيق البروتوكـــول العالجي 
العـــزل  وأن  الصارمـــة،  والفحوصـــات 
المنزلي االختياري يتم تطبيقه للحاالت 
التـــي ال تعانـــي مـــن أعـــراض بشـــروط 

وإجراءات مشددة للعزل.

وبينـــت أن المخالطيـــن للحاالت القائمة 
بإمكانهم الحصول على خدمات الحجر 
الصحـــي بالمرافق الحكومية للمالحظة 
واإلشـــراف الطبـــي أو الخضـــوع آلليـــة 

المراقبة واإلشراف الطبي المنزلي.
وأكـــدت أن المراكـــز العالجيـــة لجائحة 
 780 تســـتوعب   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
سريرا، بينما العناية القصوى تستوعب 
طاقـــة  علـــى  عـــالوة  ســـريرا،   373
اســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الحكوميـــة 

مقدارها 2930 فردا. 
تقييـــم  أدوات  هنـــاك  أن  وذكـــرت 
إلجـــراءات )كوفيـــد 19( تتخلـــص فـــي 
النمـــو  لـــكل حالـــة، معـــدل  المخالطيـــن 
نســـبة  التعافـــي،  حـــاالت  التكاثـــري، 
اإلشـــغال، نســـبة األشـــغال فـــي العنايـــة 
القصوى، معدل معيار التكاثر األساسي، 
فـــرص وجـــود اللقاحـــات وصـــوالً إلـــى 

التبعات االقتصادية.
الخدمـــات  اســـتدامة  يخـــص  وفيمـــا 
الصحيـــة األساســـية قالت “االســـتدامة 
تعنـــي المحافظـــة علـــى نســـب مرتفعة 
للتغطيـــة بالتطعيمـــات الروتينيـــة التي 
تجـــاوزت الــ 95 % باإلضافة للمحافظة 

على الموارد المتعلقة باللقاحات”.
وأوضحت أنه تم االســـتمرار في تقديم 
برامـــج الرعايـــة الصحيـــة أثنـــاء الحمل 
وأثنـــاء وبعـــد الـــوالدة بجانـــب رعايـــة 
خدمـــات  الـــوالدة،  حديثـــي  األطفـــال 
األمـــراض  ومكافحـــة  األســـرة  تنظيـــم 
المعدية وغير المعدية عن طريق مراكز 
والثانويـــة  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
بواسطة ترتيبات خاصة ودالئل صحية 
تضمـــن ســـالمة كل من متلقـــي الخدمة 

ومقدميها من العاملين الصحيين. 

السلمان تؤكد أن 
المملكة لم تعاني من 

أي نقص في الدواء وال 
المعدات والحزمة المالية

جميلة السلمان 

أحمد الزايد
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للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الســـكري  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة توقيع اتفاقية التعاون 
والشـــراكة بين جمعية السكري البحرينية 

و “كاف اإلنسانية” بجمعية اإلصالح.
وتهدف االتفاقية إلى تقديم الدعم المادي 
واالجتماعـــي لعـــدد مـــن مرضى الســـكري 
فـــي مملكة البحرين وتوفيـــر احتياجاتهم 
مـــن خـــالل مشـــروعات جمعيـــة الســـكري 

البحرينيـــة الموجهـــة لهـــم، باإلضافـــة إلى 
نشـــر الوعي الصحي بشـــأن المـــرض للحد 

منه ومن مضاعفاته.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االتفاقيـــة  ووقـــع 
جمعية الســـكري البحرينيـــة ونائب رئيس 
الجمعية مريم الهاجري، فيما وقعها نيابة 
عن الجمعية كل من الشيخ رئيس مجلس 
إدارة جمعية اإلصالح عبداللطيف الشيخ، 
اإلنســـانية  لـــكاف  التنفيـــذي  والرئيـــس 
بالجمعيـــة محمد ســـيار والمدير التنفيذي 
للشـــؤون الخيرية بكاف اإلنسانية الشيخ 

طارق طه.

وثمـــن الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
“كاف”  تقدمـــه  مـــا  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
بجمعيـــة اإلصـــالح مـــن خدمات إنســـانية 
تســـاهم وبشـــكل كبير في خدمـــة ورعاية 

مرضى السكري.
ونـــوه فـــي هـــذا الصـــدد بالدعم المســـتمر 
الـــذي تحظى به الجمعية من المؤسســـات 
أهـــل  ومســـاهمات  والخيريـــة  اإلنســـانية 
الخيـــر، وبمـــا يجســـد روح التكافـــل فـــي 
المجتمع في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة وبمؤازرة من ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ـــر رئيس جمعيـــة اإلصالح  مـــن جانبـــه، عبَّ
م الشـــكر  عن ســـعادته بهذه االتفاقية، وقدَّ
للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وجمعية الســـكري البحرينية على 
حســـن تعاونهـــم، مشـــيرا إلـــى أن التعاون 
بين كاف اإلنســـانية وجمعية الســـكري لم 
يكـــن األول، حيـــث قامـــت “كاف” بتوزيـــع 
مضخات األنســـولين على عدد من مرضى 
السكري في إطار نهج التكافل االجتماعي 

الذي تتميز به المملكة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اتفاقية شراكة بين “السكري” و “كاف اإلنسانية”
تهدف إلى تقديم الدعم المادي واالجتماعي للمرضى

الشيخ محمد بن عبدالله يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية السكري البحرينية و “كاف اإلنسانية”

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أشاد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
مجلـــس  بقـــرار  الزايـــد،  أحمـــد 
الـــوزراء بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيق على الشهادات الجامعية 
والمؤهالت العلميـــة، والذي يدعم 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
توجيهـــات  وُيحّقـــق  خليفـــة،  آل 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن 
خالل رفع كفاءة الموارد البشـــرية 
وتطوير السياســـات والتشـــريعات 
بهـــدف تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

للمواطنين.
وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
سيســـهم  الشـــامل  التحديـــث  أن 
توظيـــف  وتســـهيل  تســـريع  فـــي 
المواطنيـــن وتعزيـــز الجهـــود نحو 
تحسين كفاءة الخدمة الحكومية، 
الموضوعـــة  اآلليـــة  خـــالل  مـــن 
مـــن  والتـــي  المحـــّددة  والمعاييـــر 
شـــأنها أن تصب فـــي صالح تعزيز 
كفـــاءة المـــوارد البشـــرية بمختلف 
األجهـــزة الحكوميـــة، وبمـــا يراعي 
في الوقت نفســـه جودة الخدمات 

المقدمة.
وأوضـــح الزايـــد أن جهـــاز الخدمة 
المدنية عقد عددا من االجتماعات 
الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع  التنســـيقية 
لتقويـــم المؤهـــالت العلمية، حيث 
تـــم االتفـــاق علـــى مجموعـــة مـــن 
اإلجـــراءات التطويرية في عملية 
الشـــهادات  دّقـــة  مـــن  التحقـــق 
الجامعيـــة والمؤهالت العلمية عبر 
متخّصصـــة  بشـــركات  االســـتعانة 
معتمـــدة مـــن ِقبـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم وذلـــك ضمن إجـــراءات 
التوظيف الحكومـــي، والذي يأتي 
بهـــدف تســـريع وتيـــرة الحصـــول 
علـــى تقاريـــر المؤهـــالت وتحقيقا 

لألهداف المنشودة.

االستعانة بشركات متخّصصة 
للتحقق من الشهادات الجامعية خطط للحد من انتشار األمراض المزمنة “غير السارية”

رفع جودة الخدمات الصحية والوقائية في القطاع... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، 
الحـــرص علـــى المضـــي قدًمـــا في 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  رســـم 
إلـــى مكافحـــة األمـــراض  الراميـــة 
المزمنة )غير السارية( في المجتمع 
والحـــد مـــن انتشـــارها، بمـــا يدعـــم 
التوجيهـــات المســـتمرة لولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتطوير واستدامة 
خدمـــات القطـــاع الصحـــي وتعزيز 
كفاءتـــه وبمـــا يســـاهم فـــي حفـــظ 
صحة وســـالمة أفراد المجتمع من 
مخاطـــر وآثـــار األمـــراض المزمنـــة 

وتداعياتها.
جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤســـها أعمال 
العمـــل  لفريـــق  األول  االجتمـــاع 
األمـــراض  لمكافحـــة  الوطنـــي 
المزمنة )غير الســـارية( والذي عقد 
وعـــدد  األعضـــاء  بحضـــور جميـــع 
مـــن المســـؤولين بالـــوزارة، حيـــث 
تّم اســـتعراض القراريـــن رقم )36( 
و)43( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل 
لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل  فريـــق 

األمراض المزمنة )غير السارية(.
وفـــي مســـتهل أعمـــال االجتمـــاع، 

بجميـــع  الصحـــة  وزيـــرة  رحبـــت 
إلـــى  شـــكرها  وقدمـــت  األعضـــاء، 
اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض 
علـــى  الســـارية(  )غيـــر  المزمنـــة 
جهودهم المثمرة والمتميزة خالل 
الفتـــرة الماضيـــة والتـــي ســـاهمت 
فـــي تحقيق العديد مـــن المنجزات 
والمبادرات، مؤّكـــدة الحرص على 
مواصلـــة البنـــاء على تلـــك الجهود 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق األهداف 

المأمولة.
ونّوهـــت وزيـــرة الصحـــة بأهميـــة 
والمشـــروعات  البرامـــج  تنفيـــذ 
الراميـــة إلى رفع جـــودة الخدمات 
المقدمـــة  والوقائيـــة  الصحيـــة 
بالقطـــاع الصحي وتعزيز مســـتوى 
كفاءتهـــا واســـتدامتها عبر صياغة 
الخطـــط التنفيذية ووضع البرامج 
واألنشطة المشـــتركة بين الجهات 
للمواطنيـــن  خدمـــة  العالقـــة  ذات 

والمقيمين على أرض المملكة.
وتم خالل االجتماع، متابعة تنفيذ 
قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة )غير 
الســـارية(، باإلضافـــة إلى مناقشـــة 
المقتـــرح المقـــدم مـــن ِقبـــل فريـــق 
الـــوكاالت التابعة لألمـــم المتحدة، 
إلى جانب بحث ومناقشة مشروع 

المسح الصحي 2023.

المنامة - وزارة الصحة

البحرين تفوقت على دول متقدمة بالتعامل مع “كورونا”
المعديـــة  األمـــراض  أكـــدت استشـــارية 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
جميلـــة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
الســـلمان أن البحرين نجحـــت وبامتياز 
التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا _ فـــي 

كوفيـــد 19( بخـــالف دول متقدمـــة لـــم 
تنجح في ذلك.

جـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة نظمهـــا مركز 
عبدالرحمن كانو الثقافي، بمقره بالبحير 
أمـــس، بعنـــوان “الـــدروس المتعلمة من 

كورونا” أدارها مجيد عبدالحميد.
واستهلت السلمان المحاضرة قائلة “كل 
شـــخص منا لو أجرى مقارنة بنفسه عن 
نفســـه اليـــوم وقبـــل الجائحـــة لوجد أن 
أمورا كثيرة تغيرت، ومنها تطلعاته وما 

إلى ذلك وهذا يرجع إلى ما مررنا به”.
وتابعـــت” الفيروس ال يشـــبه أي شـــيء 
لدرجـــة أن األخبـــار األولـــى التي وردت 
نفـــس  أنـــه  بينـــت  الصيـــن  مـــن  إلينـــا 
االنفلونزا وبالتالي تهيأنا بالبحرين على 
هذا األســـاس، إال أننا مـــع األيام وضعنا 
الخطـــط بناء على معلوماتنـــا وتجاربنا 

وهذا أمر مهم جدا”.
وأوضحـــت أن ضمـــن الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا، تـــم إطالق 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” انطالقـــا مـــن 
الحرص على ســـالمة جميع المواطنين 
مســـؤولية  باعتبارهـــا  والمقيميـــن 

مجتمعية.
وشـــددت علـــى أن المجتمـــع البحرينـــي 
وســـاهم  لهـــا  مثيـــل  ال  وبطريقـــة  واع 
فريـــق  نجـــاح  فـــي  كبيـــرة  وبدرجـــة 

البحرين.
وأضافـــت “مـــن خـــالل شـــعار )نواصـــل 

بعـــزم( تم دعوة المجتمع البحريني بكل 
أطيافه إلـــى مواصلة التزامـــه وبإصرار 
بجميع االشـــتراطات واالحترازات التي 
من شـــأنها أن تحمـــي الجميع من خالل 
تحمل المســـؤولية فـــي المحافظة على 
الصحة والمحافظة على صحة المجتمع 
البحرينـــي ككل عبـــر تجنـــب التجمعات 
واتبـــاع معايير التباعد االجتماعي كون 
الجائحـــة اســـتمرت وعلـــى مـــر األشـــهر 

زادت حاالت اإلصابة”.
وأكـــدت أن “نواصل بعـــزم” جاء بغرض 
علـــى  الحفـــاظ  ســـبيل  فـــي  التشـــجيع 
واألصدقـــاء  واألهـــل  الـــذات  ســـالمة 

واألحبة واألهم مملكة البحرين.
ولفتـــت الســـلمان إلـــى أن شـــعار “نلتزم 
للبحريـــن” منـــح المواطنيـــن والمقيمين 
والكـــوادر  االلتـــزام  لمواصلـــة  دافعـــا 
لمواصلة العمل على مدار ســـاعات بغية 
خدمـــة البحريـــن وبالفعل تم استشـــعار 

ذلك.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية 
أشـــادت بجهـــود البحرين فـــي مواجهة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وجهوزية الخطة قبل وصول الفيروس 

المملكة.
عاهـــل  إلـــى  ذلـــك  الســـلمان  وأرجعـــت 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة لمتابعتهـــم وتســـخيرهم جميـــع 
اإلمكانـــات لتحقيق النجاح في التعامل 

مع فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأكدت أن البحرين منذ بداية الجائحة 
لـــم تعـــان من أي نقـــص في الـــدواء وال 

المعدات والحزمة المالية التي ال تقارن 
ومدروســـة  دقيقـــة  كونهـــا  دولـــة  بـــأي 

وأثبتت نجاحها.
تصـــل  دولـــة  أول  “البحريـــن  وقالـــت 
إلـــى منازل النـــاس لفحصهـــم وطرحت 
أنواعـــا عديدة مـــن التطعيمات وخيرت 
المواطنيـــن والمقيميـــن باختيـــار النوع 
األنســـب ولم تكـــن هنـــاك أي حالة وفاة 
بســـبب أخـــذ جميـــع جرعـــات التطعيـــم 

وهذا بحد ذاته نجاح”.
الـــدروس  أهـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المســـتفادة من جائحـــة كورونا )كوفيد 
19( تتلخص في الدور الرئيس للقيادة، 
الطاقـــة  زيـــادة  والتأهـــب،  التخطيـــط 
الفريـــق  بـــروح  العمـــل  االســـتيعابية، 
الواحـــد، الفريـــق متعـــدد التخصصـــات، 
أهميـــة البحوث العلميـــة، أهمية التعليم 
الصحيـــة،  الحيـــاة  أهميـــة  والتدريـــب، 
أهميـــة التطعيمـــات، الـــدور اإلعالمـــي، 
الشفافية والشراكة المجتمعية، إضافة 
إلى تقديـــم الخدمات الصحية من دون 
انقطـــاع، أهميـــة الفحوصـــات، العدالـــة 
دور  الصحيـــة،  الخدمـــات  توفيـــر  فـــي 
التواصـــل  منصـــات  دور  التكنولوجيـــا، 
االجتماعـــي، التعـــاون بيـــن القطاعـــات 
أهميـــة  اإلنســـاني،  الـــدور  المختلفـــة، 
الجانـــب  أهميـــة  االقتصـــادي،  الجانـــب 
النفسي واالجتماعي بجانب التخطيط 

للمستقبل.
وتناولـــت الســـلمان االســـتجابة الزمنية 
لجائحة كورون، مبينة أنه في 26 يناير 
تم تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي الطبي، 7 
فبراير تم تطبيق اإلجراءات االحترازية 
والفحوصـــات بالمنافـــذ، 24 فبرايـــر تـــم 
اكتشـــاف أول حالة إصابة بالمملكة، 25 
فبرايـــر أغلقـــت المـــدارس والجامعات، 
28 فبرايـــر تـــم تدشـــين الخط الســـاخن 
والوحدات المتنقلة للفحص، 10 مارس 
بـــدأت خطة اإلجالء، 17 مارس أطلقت 
18 مـــارس  الحزمـــة الماليـــة، أمـــا فـــي 
فجرى اإلغـــالق الجزئي وجرى تخفيف 

القيود في 27 مايو.
االســـتجابة  أن  أوضحـــت  ذلـــك،  إلـــى 
لجائحة كورونا طالت جميع القطاعات، 
فالقطاع االقتصادي حظي بحزمة مالية 
اقتصاديـــة وخدمات مجانيـــة وتأجيل 
في ســـداد القروض، بينما قطاع األمن، 
أمـــن المرافـــق، نقـــل المرضـــى وأرســـى 
إجراءات قانونية بينها منع الســـفر، أما 
خطط اإلجالء والتعاون الدولي فكانت 

من قبل الشؤون الخارجية.
وتابعت “أما االستجابة المتعلقة بالشأن 

الطبي فهي تتلخص في تطبيق الحجر 
والعزل، بروتوكـــول العالج والترخيص 
عالوة عن االســـتخدام األمثل لألســـرة، 
تتولـــى  كانـــت  العامـــة  الصحـــة  بينمـــا 
أثـــر  تتبـــع  الفحوصـــات،  اســـتراتيجية 
التقصـــي  عمـــل  وفريـــق  المخالطيـــن 

والوبائيات”.
وزادت “قطـــاع البيئة اختص بالتخلص 
المخلفـــات  خطـــة  النفايـــات،  مـــن 
واشـــتراطات الدفـــن، فـــي حيـــن تولـــى 
قطـــاع التعليم إغالق المدارس، التعليم 

عن بعد والرسائل الصحية”.
وقالـــت إن “الحياة االجتماعية شـــهدت 
حملـــة إعالميـــة وطنيـــة، وشـــفافية مع 

متحدثين رسميين”.
وفيما يتعلق بنســـبة اإلشـــغال، أشـــارت 
الســـلمان إلى أن جميـــع الحاالت القائمة 
الموجبـــة يتـــم إدخالها للعـــالج بالمراكز 
 10 بعـــد  ترخيصهـــا  ويتـــم  العالجيـــة 
أيام مـــن تطبيق البروتوكـــول العالجي 
العـــزل  وأن  الصارمـــة،  والفحوصـــات 
المنزلي االختياري يتم تطبيقه للحاالت 
التـــي ال تعانـــي مـــن أعـــراض بشـــروط 

وإجراءات مشددة للعزل.

وبينـــت أن المخالطيـــن للحاالت القائمة 
بإمكانهم الحصول على خدمات الحجر 
الصحـــي بالمرافق الحكومية للمالحظة 
واإلشـــراف الطبـــي أو الخضـــوع آلليـــة 

المراقبة واإلشراف الطبي المنزلي.
وأكـــدت أن المراكـــز العالجيـــة لجائحة 
 780 تســـتوعب   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
سريرا، بينما العناية القصوى تستوعب 
طاقـــة  علـــى  عـــالوة  ســـريرا،   373
اســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الحكوميـــة 

مقدارها 2930 فردا. 
تقييـــم  أدوات  هنـــاك  أن  وذكـــرت 
إلجـــراءات )كوفيـــد 19( تتخلـــص فـــي 
النمـــو  لـــكل حالـــة، معـــدل  المخالطيـــن 
نســـبة  التعافـــي،  حـــاالت  التكاثـــري، 
اإلشـــغال، نســـبة األشـــغال فـــي العنايـــة 
القصوى، معدل معيار التكاثر األساسي، 
فـــرص وجـــود اللقاحـــات وصـــوالً إلـــى 

التبعات االقتصادية.
الخدمـــات  اســـتدامة  يخـــص  وفيمـــا 
الصحيـــة األساســـية قالت “االســـتدامة 
تعنـــي المحافظـــة علـــى نســـب مرتفعة 
للتغطيـــة بالتطعيمـــات الروتينيـــة التي 
تجـــاوزت الــ 95 % باإلضافة للمحافظة 

على الموارد المتعلقة باللقاحات”.
وأوضحت أنه تم االســـتمرار في تقديم 
برامـــج الرعايـــة الصحيـــة أثنـــاء الحمل 
وأثنـــاء وبعـــد الـــوالدة بجانـــب رعايـــة 
خدمـــات  الـــوالدة،  حديثـــي  األطفـــال 
األمـــراض  ومكافحـــة  األســـرة  تنظيـــم 
المعدية وغير المعدية عن طريق مراكز 
والثانويـــة  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
بواسطة ترتيبات خاصة ودالئل صحية 
تضمـــن ســـالمة كل من متلقـــي الخدمة 

ومقدميها من العاملين الصحيين. 

السلمان تؤكد أن 
المملكة لم تعاني من 

أي نقص في الدواء وال 
المعدات والحزمة المالية

جميلة السلمان 

أحمد الزايد

منال الشيخ من مركز عبدالرحمن كانو الثقافي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/09/507001030048.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.albiladpress.com/news/2022/5070/bahrain/773438.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5070/bahrain/773461.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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77.4
دينــار مليــون 

أبحـــاث  لوحـــدة  تابـــع  تقريـــر  توقـــع 
“إيكونوميســـت إنتليجنس”، أن يســـجل 
بيـــن  نمـــو  أســـرع  الســـعودي  االقتصـــاد 
االقتصـــادات الكبـــرى فـــي العـــام 2022، 
متفوقـــا علـــى الصيـــن والهنـــد وألمانيـــا 
وأميركا وباقي دول مجموعة العشرين.
االقتصـــاد  يســـجل  أن  التقريـــر  ورجـــح 
الســـعودي نموا بـ 7.5 % هذا العام، وهو 
أســـرع معدل نمو فـــي المملكة منذ العام 

.2011
وأكد التقرير أن األساسيات االقتصادية 
للمملكـــة تتحـــرك باالتجـــاه الصحيح مع 
تســـجيل فائـــض في الميزانيـــة، وتقلص 
الدين العام هذا العام، فضال عن احتواء 

معدالت التضخم.
وأشـــار التقريـــر أيًضـــا إلـــى أن االقتصاد 
السعودي سيبقى مدعوًما باإلصالحات، 
ومـــن المرجـــح أن يســـجل نمـــوا بــــ 5 % 

العام المقبل.
وبشأن تأثير زيادة معدالت الفائدة على 
إقـــراض القطاع الخاص في الســـعودية، 
الراجحـــي  فـــي  األبحـــاث  رئيـــس  قـــال 
كابيتـــال، مـــازن الســـديري، فـــي مقابلـــة 
مـــع “العربيـــة”، إنه رغم وجـــود مبدأ عام 
بـــأن ارتفـــاع تكلفـــة الديـــن ســـلبي علـــى 
االســـتثمارات، فإن السعودية بها وسائل 
إقـــراض نائمـــة تســـاعد القطـــاع الخاص 

منها الصكوك.

وأضـــاف أن أثر ارتفاع “الســـايبور” على 
ارتفـــاع التكلفـــة لـــدى القطـــاع الخـــاص 
يتحول مـــن الحياد إلـــى إيجابي لصالح 

القطاع البنكي.
وأشار إلى انتظار زيادة جديدة متوقعة 
في سعر الفائدة من الفيدرالي األميركي 
مـــع تزايـــد التوقعـــات برفعهـــا 75 نقطـــة 

أساس خالل شهر سبتمبر 2022.
وأوضـــح مازن الســـديري أن نمـــو الناتج 
المحلـــي اإلجمالي جزء منهـــا نمو الناتج 
الحقيقـــي للقطاع الخاص، ومـــع ارتفاع 
إقـــراض  يرتفـــع  المحلـــي  الناتـــج  نمـــو 

الشركات.
فـــي  التضخـــم  معـــدل  انخفـــاض  وعـــن 

الســـعودية رغم ارتفاعها في أغلب دول 
العالـــم، قال الســـديري إن ذلك يعود إلى 
أن ســـعر الطاقـــة ثابـــت فـــي الســـعودية 
المســـتهلك،  وبالتالـــي ال ينعكـــس علـــى 
الســـلوك  تغيـــر  إلـــى  يعـــود  وأيًضـــا 
االســـتهالكي الســـعودي والتحـــول نحـــو 

الترفيه والثقافة.
وأضاف رئيس أبحاث الراجحي كابيتال 
والترفيـــه  المطاعـــم  قطاعـــات  وزن  أن 
والفنـــادق في مؤشـــر التضخم بنحو 11 
%، بينمـــا الوزن النســـبي لقطـــاع الطاقة 
25 %، وفيمـــا ارتفـــع قطـــاع الخدمـــات 
بأكثر مـــن 4 % فإن وزنـــه المنخفض لم 

يكن مؤثًرا بشدة في التضخم.

بتسجيلها معدل نمو 7.5 %

“إيكونوميست”: السعودية ستكون 
واصلـــت أســـعار النفـــط انخفاضها أسرع االقتصادات الكبرى نموا في 2022

األربعـــاء، مع قلق المســـتثمرين من 
ضعف االقتصاد العالمي، واحتمال 
أن ترفـــع البنـــوك المركزيـــة أســـعار 
الفائـــدة وزيـــادة القيـــود للحـــد من 

تفشي كوفيد 19 في الصين.
القيـــاس  وانخفضـــت عقـــود خـــام 
األميركي غرب تكســـاس الوســـيط 
إلـــى   ،%  2.82 أو  دوالرا،   2.58
بعدمـــا  للبرميـــل،  دوالر   89.06
انخفـــض 5.37 دوالرا في الجلســـة 

السابقة بفعل مخاوف الركود.
وتراجعـــت كذلـــك العقـــود اآلجلـــة 
لخـــام برنـــت تســـليم أكتوبـــر 3.56 
دوالرا عنـــد 95.75 دوالرا للبرميـــل 
دوالرا   5.78 انخفاضهـــا  عقـــب 
الثالثـــاء. وهبطـــت العقـــود اآلجلة 
أو  دوالرا،   2.70 نوفمبـــر  تســـليم 
دوالرا   95.14 عنـــد   ،%  2.76

للبرميل.
وقال المحلل في )بي.في.إم أويل 
أسوشيتس(، تاماس فارغا “أحدث 
دالئل على تعثر النمو هي انكماش 
فـــي  الصينيـــة  المصانـــع  نشـــاط 
أغسطس وتوســـع قطاع الخدمات 
في البالد بوتيرة أقل من المتوقع”.
وتابـــع “إضافـــة إلـــى ذلـــك، ُيعتقـــد 
االحتياطـــي  مجلـــس  مـــن  كال  أن 
المركـــزي  والبنـــك  االتحـــادي 
األوروبي ســـيرفعان أسعار الفائدة 

بشـــكل كبيـــر الشـــهر المقبـــل، ربمـــا 
بنســـبة تصـــل إلـــى 0.75 %، وكل 
فـــي  المســـتثمرين  يجعـــل  ذلـــك 
األســـهم يســـعون للخروج. وتحذو 
أســـعار النفـــط الحـــذو نفســـه فـــي 

الوقت الجاري على األقل”.
وقال المستشار في شؤون الطاقة 
مدير دراســـات الطاقـــة في منظمة 
أوبـــك ســـابقا، فيصـــل الفايـــق، إن 
التراجع في أسعار النفط ال يعكس 

أساسيات السوق.
وأضـــاف الفايـــق فـــي مقابلـــة مـــع 
“العربيـــة” أن الفجـــوة بين أســـواق 
اآلجلـــة  والعقـــود  الماديـــة  النفـــط 

تتسع.
ويـــرى الفايـــق أن الوقـــت قـــد حان 

لتحالـــف أوبك بلس حتـــى يعيدوا 
النفـــط  أســـواق  بوصلـــة  ضبـــط 
بإيقـــاع مختلف عـــن اإليقاع المتبع 
فـــي العاميـــن الماضيين الـــذي كان 
يواكـــب تداعيـــات جائحـــة كوفيد 

.19
مختلـــف  اإليقـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
تمامـــا اآلن، ويجـــب أن يتناغم مع 
تحاكـــي  بطريقـــة  النفـــط  أســـواق 
أساســـيات الســـوق وليـــس تحـــرك 
األســـعار ارتفاعـــا أو انخفاضا وفق 

مشاعر المتداولين.
وتوقـــع الفايـــق أن يشـــهد اجتمـــاع 
أوبـــك بلس المقبـــل مفاجآت كبيرة 
تتضمـــن وضع آليـــات لضبط إيقاع 

السوق.

برنت إلى 95 دوالرا للبرميل

أسعار النفط تهبط 3 % مع تصاعد مخاوف الركود

بلغـــت قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيـــع والتجـــارة 
اإللكترونيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن األســـبوع 
الماضي 77.4 مليون دينار، بزيادة 1.6 مليون 
 75.8 مقابـــل   %  2.1 نســـبته  مـــا  أي  دينـــار، 
مليون دينار باألســـبوع قبل الماضي. وشكلت 
العمليات الالتالمســـية ما نســـبته 48.5 % من 
إجمالـــي قيمـــة عمليـــات نقاط البيـــع والتجارة 
و32%  الماضـــي،  باألســـبوع  اإللكترونيـــة 

لعمليات التجارة اإللكترونية.
وكان نصيـــب بطاقـــات االئتمـــان البحرينية ما 
نســـبته 43.7 % مـــن إجمالـــي قيمـــة العمليات 
التي تم تنفيذها باألسبوع الماضي في الفترة 
بطاقـــات  تليهـــا  أغســـطس،   27 إلـــى   21 مـــن 
الخصـــم البحرينيـــة مـــا نســـبته 34.8 %، ثـــم 
بطاقـــات االئتمان غير البحرينية بنســـبة 13.1 
%، وأخيـــًرا بطاقـــات الخصم غيـــر البحرينية 

بنسبة 8.4 %.
والتجـــارة  البيـــع  نقـــاط  عمليـــات  عـــدد  وبلـــغ 
اإللكترونيـــة باألســـبوع الماضـــي 3.3 مليـــون 
عمليـــة تقريًبـــا، بزيادة بنســـبة 3.2 %، قياًســـا 
قبـــل  باألســـبوع  عمليـــة  مليـــون   3.2 بنحـــو 
الماضـــي. وشـــكلت العمليـــات الالتالمســـية ما 
نسبته 75.3 % من إجمالي عدد عمليات نقاط 
البيع والتجارة اإللكترونية باألسبوع الماضي، 

و12.1 % لعمليات التجارة اإللكترونية.

واســـتحوذت بطاقات الخصم البحرينية على 
ما نســـبته 54.5 % من إجمالي قيمة العمليات 
التـــي تـــم تنفيذهـــا باألســـبوع الماضـــي، تليها 
بطاقـــات االئتمان البحرينية بنســـبة 24.2 %، 
ثـــم بطاقـــات االئتمان غيـــر البحرينية بنســـبة 
غيـــر  الخصـــم  بطاقـــات  وأخيـــًرا   ،%  11.1

البحرينية بنسبة 10.3 %.

وكانـــت أهم القطاعـــات من حيـــث القيمة في 
األســـبوع الماضي اآلتي: الخدمات الحكومية 
التـــي جـــاءت أوال التـــي تراجع الصـــرف عليها 
بنســـبة 11.7 % عـــن األســـبوع قبـــل الماضي، 
ثانًيا المطاعم التي ارتفع اإلنفاق عليها بنســـبة 
التـــي  الســـوبرماركت  أســـواق  ثالًثـــا   ،%  4.1
ارتفـــع اإلنفـــاق عليهـــا بنســـبة 11.4 %، رابًعـــا 

الفنادق والمنتجعات التي ارتفع اإلنفاق عليها 
بنســـبة 2.4 %، وأخيًرا قطاع تجار الســـيارات 
والشـــاحنات الـــذي ارتفع اإلنفاق عليه بنســـبة 

.% 2.5
أمـــا أهـــم القطاعات مـــن حيث عـــدد العمليات 
باألسبوع الماضي، فكانت كالتالي: أوال جاءت 
المطاعم بزيادة في عدد العمليات بنســـبة 2.5 

% عـــن األســـبوع قبـــل الماضي، تليها أســـواق 
الســـوبرماركت التي شـــهدت زيادة بنسبة 2.2 
%، ثالًثـــا الخدمـــات الحكومية التـــي ارتفعت 
بنسبة 0.9 %، رابًعا قطاع الصحة الذي تراجع 
عـــدد العمليات بنســـبة 3.5 %، وأخيـــًرا قطاع 
المحـــالت التجارية الذي شـــهد زيادة في عدد 

العمليات بنسبة 3.6 %.

قيمة عمليات البيع والتجارة اإللكترونية بأسبوع
11.7 % نسبة تراجع اإلنفاق على الخدمات الحكومية

أظهرت إحصاءات كشــفت عنها الشــركات المشــغلة للشــواطئ الثالثة التي 
ُأقيمــت عليهــا فعاليــات “مهرجان شــواطئ البحرين” أن المهرجــان تمكن من 
جــذب مــا يقــارب 270,000 زائــر مــن المواطنيــن والمقيمين والســياح خالل 
فتــرة تنظيمــه مــن 7 يوليو وحتى 27 أغســطس 2022، وذلك وفق ما أعلنت 

عنه هيئة البحرين للسياحة والمعارض.

أقيـــم  التـــي  الثالثـــة  والشـــواطئ 
البحريـــن  شـــواطئ  مهرجـــان  عليهـــا 
هي شـــاطئ بـــالج الجزائر، وشـــاطئ 
مراسي، وشاطئ ووتر جاردن ستي، 
وتضمـــن المهرجـــان علـــى مـــدى نحو 
شـــهرين الكثيـــر مـــن العـــروض الفنية 
المختلفـــة، بما فيها عـــروض ترفيهية 
والرســـم علـــى الرمـــال، إضافـــة إلـــى 
برنامـــج حافـــل بالفعاليـــات مـــن بينها 
عـــروض موســـيقية حيـــة، وأنشـــطة 
ترفيهية، وأخرى ذات صلة باألطفال، 

إضافـــة  وغيرهـــا،  متنقلـــة  ومطاعـــم 
إلى أنشـــطة ورياضـــات مائية جذبت 
الكثيـــر مـــن محبـــي البحر فـــي فصل 

الصيف.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأشـــار 
األثـــر  إلـــى  العريـــض  أميـــن  إدامـــة 
اإليجابـــي الكبيـــر لمهرجان شـــواطئ 
البحرين في تحقيق هذا العدد الكبير 
مـــن الـــزوار. مشـــيرا إلـــى أن محصلة 
فوائد هـــذا المهرجـــان ال تقتصر على 
الشـــواطئ المشـــاركة فيـــه فقـــط، بل 

امتدت لتشـــمل أيضا شـــركات تنظيم 
والفنـــادق  والمطاعـــم  الفعاليـــات 
جميـــع  بجهـــود  مشـــيدا  وغيرهـــا، 
العامليـــن فـــي شـــاطئ بـــالج الجزائر 

والمنظمين لهذا المهرجان.
المنتـــدب  العضـــو  نـــوه  جانبـــه،  مـــن 
لشـــركة إيجل هيلز ديار ماهر الشاعر 
بجهود هيئة السياحة والمعارض في 

تنظيـــم “مهرجان شـــواطئ البحرين” 
تنظمهـــا  نوعهـــا  مـــن  فعاليـــة  كأول 
الهيئـــة ضمـــن جهودهـــا إلثـــراء فصل 
الصيـــف في مملكة البحرين بعدد من 

األنشـــطة والفعاليات الجاذبة للسياح 
والزوار، إضافة إلى تشجيع السياحة 
الداخلية للمواطنين والمقيمين، الفتًا 
إلى اســـتعداد شـــاطئ مراسي وكافة 
الكـــوادر العاملـــة فيـــه علـــى مواصلة 

التعاون المثمر مع الهيئة.
بـــدوره، قال المدير التنفيذي للســـيب 
نجـــاح  إن  نورالديـــن  فـــراس  ماريـــن 
يمثـــل  البحريـــن  شـــواطئ  مهرجـــان 
ثمار تعاون وثيق بين هيئة الســـياحة 
ومنشـــآت القطاع الســـياحي الخاص 
مـــن أجل تفعيـــل إمكانات الشـــواطئ 
البحرينية كركيزة أساســـية من ركائز 
الجذب السياحي في المملكة، مؤكدا 
الجاهزية التامة لشاطئ ووتر جاردن 
ستي الستضافة المزيد من الفعاليات 

الجاذبة.

270 ألف زائر لمهرجان شواطئ البحرين خالل شهرين
شملت بالج الجزائر و “مراسي” و “ووتر جاردن ستي”
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للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الســـكري  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة توقيع اتفاقية التعاون 
والشـــراكة بين جمعية السكري البحرينية 

و “كاف اإلنسانية” بجمعية اإلصالح.
وتهدف االتفاقية إلى تقديم الدعم المادي 
واالجتماعـــي لعـــدد مـــن مرضى الســـكري 
فـــي مملكة البحرين وتوفيـــر احتياجاتهم 
مـــن خـــالل مشـــروعات جمعيـــة الســـكري 

البحرينيـــة الموجهـــة لهـــم، باإلضافـــة إلى 
نشـــر الوعي الصحي بشـــأن المـــرض للحد 

منه ومن مضاعفاته.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  االتفاقيـــة  ووقـــع 
جمعية الســـكري البحرينيـــة ونائب رئيس 
الجمعية مريم الهاجري، فيما وقعها نيابة 
عن الجمعية كل من الشيخ رئيس مجلس 
إدارة جمعية اإلصالح عبداللطيف الشيخ، 
اإلنســـانية  لـــكاف  التنفيـــذي  والرئيـــس 
بالجمعيـــة محمد ســـيار والمدير التنفيذي 
للشـــؤون الخيرية بكاف اإلنسانية الشيخ 

طارق طه.

وثمـــن الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن 
“كاف”  تقدمـــه  مـــا  خليفـــة  آل  عبـــدهللا 
بجمعيـــة اإلصـــالح مـــن خدمات إنســـانية 
تســـاهم وبشـــكل كبير في خدمـــة ورعاية 

مرضى السكري.
ونـــوه فـــي هـــذا الصـــدد بالدعم المســـتمر 
الـــذي تحظى به الجمعية من المؤسســـات 
أهـــل  ومســـاهمات  والخيريـــة  اإلنســـانية 
الخيـــر، وبمـــا يجســـد روح التكافـــل فـــي 
المجتمع في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة وبمؤازرة من ولي العهد 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ـــر رئيس جمعيـــة اإلصالح  مـــن جانبـــه، عبَّ
م الشـــكر  عن ســـعادته بهذه االتفاقية، وقدَّ
للفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا آل 
خليفـــة وجمعية الســـكري البحرينية على 
حســـن تعاونهـــم، مشـــيرا إلـــى أن التعاون 
بين كاف اإلنســـانية وجمعية الســـكري لم 
يكـــن األول، حيـــث قامـــت “كاف” بتوزيـــع 
مضخات األنســـولين على عدد من مرضى 
السكري في إطار نهج التكافل االجتماعي 

الذي تتميز به المملكة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اتفاقية شراكة بين “السكري” و “كاف اإلنسانية”
تهدف إلى تقديم الدعم المادي واالجتماعي للمرضى

الشيخ محمد بن عبدالله يشهد توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية السكري البحرينية و “كاف اإلنسانية”

الجفير - جهاز الخدمة المدنية

أشاد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
مجلـــس  بقـــرار  الزايـــد،  أحمـــد 
الـــوزراء بشـــأن التحديث الشـــامل 
للتدقيق على الشهادات الجامعية 
والمؤهالت العلميـــة، والذي يدعم 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة 
بقيادة عاهل البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
توجيهـــات  وُيحّقـــق  خليفـــة،  آل 
ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن 
خالل رفع كفاءة الموارد البشـــرية 
وتطوير السياســـات والتشـــريعات 
بهـــدف تقديـــم أفضـــل الخدمـــات 

للمواطنين.
وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية 
سيســـهم  الشـــامل  التحديـــث  أن 
توظيـــف  وتســـهيل  تســـريع  فـــي 
المواطنيـــن وتعزيـــز الجهـــود نحو 
تحسين كفاءة الخدمة الحكومية، 
الموضوعـــة  اآلليـــة  خـــالل  مـــن 
مـــن  والتـــي  المحـــّددة  والمعاييـــر 
شـــأنها أن تصب فـــي صالح تعزيز 
كفـــاءة المـــوارد البشـــرية بمختلف 
األجهـــزة الحكوميـــة، وبمـــا يراعي 
في الوقت نفســـه جودة الخدمات 

المقدمة.
وأوضـــح الزايـــد أن جهـــاز الخدمة 
المدنية عقد عددا من االجتماعات 
الوطنيـــة  اللجنـــة  مـــع  التنســـيقية 
لتقويـــم المؤهـــالت العلمية، حيث 
تـــم االتفـــاق علـــى مجموعـــة مـــن 
اإلجـــراءات التطويرية في عملية 
الشـــهادات  دّقـــة  مـــن  التحقـــق 
الجامعيـــة والمؤهالت العلمية عبر 
متخّصصـــة  بشـــركات  االســـتعانة 
معتمـــدة مـــن ِقبـــل وزارة التربيـــة 
والتعليـــم وذلـــك ضمن إجـــراءات 
التوظيف الحكومـــي، والذي يأتي 
بهـــدف تســـريع وتيـــرة الحصـــول 
علـــى تقاريـــر المؤهـــالت وتحقيقا 

لألهداف المنشودة.

االستعانة بشركات متخّصصة 
للتحقق من الشهادات الجامعية خطط للحد من انتشار األمراض المزمنة “غير السارية”

رفع جودة الخدمات الصحية والوقائية في القطاع... السيد:

أكدت وزيرة الصحة جليلة السيد، 
الحـــرص علـــى المضـــي قدًمـــا في 
واالســـتراتيجيات  الخطـــط  رســـم 
إلـــى مكافحـــة األمـــراض  الراميـــة 
المزمنة )غير السارية( في المجتمع 
والحـــد مـــن انتشـــارها، بمـــا يدعـــم 
التوجيهـــات المســـتمرة لولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، بتطوير واستدامة 
خدمـــات القطـــاع الصحـــي وتعزيز 
كفاءتـــه وبمـــا يســـاهم فـــي حفـــظ 
صحة وســـالمة أفراد المجتمع من 
مخاطـــر وآثـــار األمـــراض المزمنـــة 

وتداعياتها.
جـــاء ذلـــك خـــالل ترؤســـها أعمال 
العمـــل  لفريـــق  األول  االجتمـــاع 
األمـــراض  لمكافحـــة  الوطنـــي 
المزمنة )غير الســـارية( والذي عقد 
وعـــدد  األعضـــاء  بحضـــور جميـــع 
مـــن المســـؤولين بالـــوزارة، حيـــث 
تّم اســـتعراض القراريـــن رقم )36( 
و)43( لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل 
لمكافحـــة  الوطنـــي  العمـــل  فريـــق 

األمراض المزمنة )غير السارية(.
وفـــي مســـتهل أعمـــال االجتمـــاع، 

بجميـــع  الصحـــة  وزيـــرة  رحبـــت 
إلـــى  شـــكرها  وقدمـــت  األعضـــاء، 
اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض 
علـــى  الســـارية(  )غيـــر  المزمنـــة 
جهودهم المثمرة والمتميزة خالل 
الفتـــرة الماضيـــة والتـــي ســـاهمت 
فـــي تحقيق العديد مـــن المنجزات 
والمبادرات، مؤّكـــدة الحرص على 
مواصلـــة البنـــاء على تلـــك الجهود 
بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق األهداف 

المأمولة.
ونّوهـــت وزيـــرة الصحـــة بأهميـــة 
والمشـــروعات  البرامـــج  تنفيـــذ 
الراميـــة إلى رفع جـــودة الخدمات 
المقدمـــة  والوقائيـــة  الصحيـــة 
بالقطـــاع الصحي وتعزيز مســـتوى 
كفاءتهـــا واســـتدامتها عبر صياغة 
الخطـــط التنفيذية ووضع البرامج 
واألنشطة المشـــتركة بين الجهات 
للمواطنيـــن  خدمـــة  العالقـــة  ذات 

والمقيمين على أرض المملكة.
وتم خالل االجتماع، متابعة تنفيذ 
قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية 
لمكافحـــة األمـــراض المزمنـــة )غير 
الســـارية(، باإلضافـــة إلى مناقشـــة 
المقتـــرح المقـــدم مـــن ِقبـــل فريـــق 
الـــوكاالت التابعة لألمـــم المتحدة، 
إلى جانب بحث ومناقشة مشروع 

المسح الصحي 2023.

المنامة - وزارة الصحة

البحرين تفوقت على دول متقدمة بالتعامل مع “كورونا”
المعديـــة  األمـــراض  أكـــدت استشـــارية 
واألمـــراض الباطنية بمجمع الســـلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
جميلـــة  كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
الســـلمان أن البحرين نجحـــت وبامتياز 
التعامـــل مـــع فيـــروس كورونـــا _ فـــي 
كوفيـــد 19( بخـــالف دول متقدمـــة لـــم 

تنجح في ذلك.
جـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة نظمهـــا مركز 
عبدالرحمن كانو الثقافي، بمقره بالبحير 
أمـــس، بعنـــوان “الـــدروس المتعلمة من 

كورونا” أدارها مجيد عبدالحميد.
واستهلت السلمان المحاضرة قائلة “كل 
شـــخص منا لو أجرى مقارنة بنفسه عن 
نفســـه اليـــوم وقبـــل الجائحـــة لوجد أن 
أمورا كثيرة تغيرت، ومنها تطلعاته وما 

إلى ذلك وهذا يرجع إلى ما مررنا به”.
وتابعـــت” الفيروس ال يشـــبه أي شـــيء 
لدرجـــة أن األخبـــار األولـــى التي وردت 
نفـــس  أنـــه  بينـــت  الصيـــن  مـــن  إلينـــا 
االنفلونزا وبالتالي تهيأنا بالبحرين على 
هذا األســـاس، إال أننا مـــع األيام وضعنا 
الخطـــط بناء على معلوماتنـــا وتجاربنا 

وهذا أمر مهم جدا”.
وأوضحـــت أن ضمـــن الجهـــود الوطنية 
للتصـــدي لفيـــروس كورونا، تـــم إطالق 
تطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” انطالقـــا مـــن 
الحرص على ســـالمة جميع المواطنين 
مســـؤولية  باعتبارهـــا  والمقيميـــن 

مجتمعية.
وشـــددت علـــى أن المجتمـــع البحرينـــي 
وســـاهم  لهـــا  مثيـــل  ال  وبطريقـــة  واع 
فريـــق  نجـــاح  فـــي  كبيـــرة  وبدرجـــة 

البحرين.
وأضافـــت “مـــن خـــالل شـــعار )نواصـــل 

بعـــزم( تم دعوة المجتمع البحريني بكل 
أطيافه إلـــى مواصلة التزامـــه وبإصرار 
بجميع االشـــتراطات واالحترازات التي 
من شـــأنها أن تحمـــي الجميع من خالل 
تحمل المســـؤولية فـــي المحافظة على 
الصحة والمحافظة على صحة المجتمع 
البحرينـــي ككل عبـــر تجنـــب التجمعات 
واتبـــاع معايير التباعد االجتماعي كون 
الجائحـــة اســـتمرت وعلـــى مـــر األشـــهر 

زادت حاالت اإلصابة”.
وأكـــدت أن “نواصل بعـــزم” جاء بغرض 
علـــى  الحفـــاظ  ســـبيل  فـــي  التشـــجيع 
واألصدقـــاء  واألهـــل  الـــذات  ســـالمة 

واألحبة واألهم مملكة البحرين.
ولفتـــت الســـلمان إلـــى أن شـــعار “نلتزم 
للبحريـــن” منـــح المواطنيـــن والمقيمين 
والكـــوادر  االلتـــزام  لمواصلـــة  دافعـــا 
لمواصلة العمل على مدار ســـاعات بغية 
خدمـــة البحريـــن وبالفعل تم استشـــعار 

ذلك.
وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية 
أشـــادت بجهـــود البحرين فـــي مواجهة 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد 19( 
وجهوزية الخطة قبل وصول الفيروس 

المملكة.
عاهـــل  إلـــى  ذلـــك  الســـلمان  وأرجعـــت 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة وولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
خليفـــة لمتابعتهـــم وتســـخيرهم جميـــع 
اإلمكانـــات لتحقيق النجاح في التعامل 

مع فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأكدت أن البحرين منذ بداية الجائحة 
لـــم تعـــان من أي نقـــص في الـــدواء وال 

المعدات والحزمة المالية التي ال تقارن 
ومدروســـة  دقيقـــة  كونهـــا  دولـــة  بـــأي 

وأثبتت نجاحها.
تصـــل  دولـــة  أول  “البحريـــن  وقالـــت 
إلـــى منازل النـــاس لفحصهـــم وطرحت 
أنواعـــا عديدة مـــن التطعيمات وخيرت 
المواطنيـــن والمقيميـــن باختيـــار النوع 
األنســـب ولم تكـــن هنـــاك أي حالة وفاة 
بســـبب أخـــذ جميـــع جرعـــات التطعيـــم 

وهذا بحد ذاته نجاح”.
الـــدروس  أهـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
المســـتفادة من جائحـــة كورونا )كوفيد 
19( تتلخص في الدور الرئيس للقيادة، 
الطاقـــة  زيـــادة  والتأهـــب،  التخطيـــط 
الفريـــق  بـــروح  العمـــل  االســـتيعابية، 
الواحـــد، الفريـــق متعـــدد التخصصـــات، 
أهميـــة البحوث العلميـــة، أهمية التعليم 
الصحيـــة،  الحيـــاة  أهميـــة  والتدريـــب، 
أهميـــة التطعيمـــات، الـــدور اإلعالمـــي، 
الشفافية والشراكة المجتمعية، إضافة 
إلى تقديـــم الخدمات الصحية من دون 
انقطـــاع، أهميـــة الفحوصـــات، العدالـــة 
دور  الصحيـــة،  الخدمـــات  توفيـــر  فـــي 
التواصـــل  منصـــات  دور  التكنولوجيـــا، 
االجتماعـــي، التعـــاون بيـــن القطاعـــات 
أهميـــة  اإلنســـاني،  الـــدور  المختلفـــة، 
الجانـــب  أهميـــة  االقتصـــادي،  الجانـــب 
النفسي واالجتماعي بجانب التخطيط 

للمستقبل.
وتناولـــت الســـلمان االســـتجابة الزمنية 
لجائحة كورون، مبينة أنه في 26 يناير 
تم تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي الطبي، 7 
فبراير تم تطبيق اإلجراءات االحترازية 
والفحوصـــات بالمنافـــذ، 24 فبرايـــر تـــم 
اكتشـــاف أول حالة إصابة بالمملكة، 25 
فبرايـــر أغلقـــت المـــدارس والجامعات، 
28 فبرايـــر تـــم تدشـــين الخط الســـاخن 
والوحدات المتنقلة للفحص، 10 مارس 
بـــدأت خطة اإلجالء، 17 مارس أطلقت 
18 مـــارس  الحزمـــة الماليـــة، أمـــا فـــي 
فجرى اإلغـــالق الجزئي وجرى تخفيف 

القيود في 27 مايو.
االســـتجابة  أن  أوضحـــت  ذلـــك،  إلـــى 
لجائحة كورونا طالت جميع القطاعات، 
فالقطاع االقتصادي حظي بحزمة مالية 
اقتصاديـــة وخدمات مجانيـــة وتأجيل 
في ســـداد القروض، بينما قطاع األمن، 
أمـــن المرافـــق، نقـــل المرضـــى وأرســـى 
إجراءات قانونية بينها منع الســـفر، أما 
خطط اإلجالء والتعاون الدولي فكانت 

من قبل الشؤون الخارجية.
وتابعت “أما االستجابة المتعلقة بالشأن 

الطبي فهي تتلخص في تطبيق الحجر 
والعزل، بروتوكـــول العالج والترخيص 
عالوة عن االســـتخدام األمثل لألســـرة، 
تتولـــى  كانـــت  العامـــة  الصحـــة  بينمـــا 
أثـــر  تتبـــع  الفحوصـــات،  اســـتراتيجية 
التقصـــي  عمـــل  وفريـــق  المخالطيـــن 

والوبائيات”.
وزادت “قطـــاع البيئة اختص بالتخلص 
المخلفـــات  خطـــة  النفايـــات،  مـــن 
واشـــتراطات الدفـــن، فـــي حيـــن تولـــى 
قطـــاع التعليم إغالق المدارس، التعليم 

عن بعد والرسائل الصحية”.
وقالـــت إن “الحياة االجتماعية شـــهدت 
حملـــة إعالميـــة وطنيـــة، وشـــفافية مع 

متحدثين رسميين”.
وفيما يتعلق بنســـبة اإلشـــغال، أشـــارت 
الســـلمان إلى أن جميـــع الحاالت القائمة 
الموجبـــة يتـــم إدخالها للعـــالج بالمراكز 
 10 بعـــد  ترخيصهـــا  ويتـــم  العالجيـــة 
أيام مـــن تطبيق البروتوكـــول العالجي 
العـــزل  وأن  الصارمـــة،  والفحوصـــات 
المنزلي االختياري يتم تطبيقه للحاالت 
التـــي ال تعانـــي مـــن أعـــراض بشـــروط 

وإجراءات مشددة للعزل.

وبينـــت أن المخالطيـــن للحاالت القائمة 
بإمكانهم الحصول على خدمات الحجر 
الصحـــي بالمرافق الحكومية للمالحظة 
واإلشـــراف الطبـــي أو الخضـــوع آلليـــة 

المراقبة واإلشراف الطبي المنزلي.
وأكـــدت أن المراكـــز العالجيـــة لجائحة 
 780 تســـتوعب   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
سريرا، بينما العناية القصوى تستوعب 
طاقـــة  علـــى  عـــالوة  ســـريرا،   373
اســـتيعابية لمراكـــز الحجـــر الحكوميـــة 

مقدارها 2930 فردا. 
تقييـــم  أدوات  هنـــاك  أن  وذكـــرت 
إلجـــراءات )كوفيـــد 19( تتخلـــص فـــي 
النمـــو  لـــكل حالـــة، معـــدل  المخالطيـــن 
نســـبة  التعافـــي،  حـــاالت  التكاثـــري، 
اإلشـــغال، نســـبة األشـــغال فـــي العنايـــة 
القصوى، معدل معيار التكاثر األساسي، 
فـــرص وجـــود اللقاحـــات وصـــوالً إلـــى 

التبعات االقتصادية.
الخدمـــات  اســـتدامة  يخـــص  وفيمـــا 
الصحيـــة األساســـية قالت “االســـتدامة 
تعنـــي المحافظـــة علـــى نســـب مرتفعة 
للتغطيـــة بالتطعيمـــات الروتينيـــة التي 
تجـــاوزت الــ 95 % باإلضافة للمحافظة 

على الموارد المتعلقة باللقاحات”.
وأوضحت أنه تم االســـتمرار في تقديم 
برامـــج الرعايـــة الصحيـــة أثنـــاء الحمل 
وأثنـــاء وبعـــد الـــوالدة بجانـــب رعايـــة 
خدمـــات  الـــوالدة،  حديثـــي  األطفـــال 
األمـــراض  ومكافحـــة  األســـرة  تنظيـــم 
المعدية وغير المعدية عن طريق مراكز 
والثانويـــة  األوليـــة  الصحيـــة  الرعايـــة 
بواسطة ترتيبات خاصة ودالئل صحية 
تضمـــن ســـالمة كل من متلقـــي الخدمة 

ومقدميها من العاملين الصحيين. 

السلمان تؤكد أن 
المملكة لم تعاني من 

أي نقص في الدواء وال 
المعدات والحزمة المالية

جميلة السلمان 

أحمد الزايد
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