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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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محميد احملميد

المنتدى  فعاليات  تنطلق  األربــعــاء  الــيــوم 
الدولي لالتصال الحكومي 2022، الذي ينظمه 
ــة، مــن  ــارقــ ــشــ الــمــكــتــب اإلعــــالمــــي لــحــكــومــة الــ
50 من  مــن  أكــثــر  وبــمــشــاركــة  فعالية،   12 خــالل 

المسؤولين وقادة الفكر والخبراء.
»تحديات  شعار  يحمل  الــعــام  هــذا  منتدى   
وحلول«، وستعقد جلسات مهمة بعنوان: »حوار 
العقول«، وسيتم فيها تناول القضايا الحيوية، 
وسبل المعالجات العصرية لها، على مدار يومي 

المنتدى.
ــال الــحــكــومــي  الـــمـــنـــتـــدى الــــدولــــي لـــالتـــصـ
األولى في 2012م، وال  دورته  انطلقت  بالشارقة 
يزال يواصل فعاليات في قاعة »إكسبو الشارقة«، 
في  عصرية  فكرية  منظومة  بــنــاء  إلــى  ويــهــدف 
االتـــصـــال الــحــكــومــي، وتــعــزيــز دور رســائــلــه مع 

الجمهور والمواطنين.
جلسة »حوار العقول« اليوم األربعاء تحمل 
وسوق  النظري  الواقع  اإلعــالم:  »مناهج  عنوان 
العمل«، وتناقش مدى مالءمة مناهج الصحافة 
العمل..  ســوق  لمتطلبات  األكاديمية  واإلعـــالم 
من  ــال...  ــمـ األعـ رّواد  »تــحــديــات  وهــنــاك جلسة 
المتغيرات  أبــرز  تتناول  التي  الحلول«،  يمتلك 
االقــتــصــاديــة والـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
»غرفة  جلسة  بجانب  األعــمــال..  رّواد  فــي  تؤثر 
الــكــتــابــة«، الــتــي تــهــدف إلـــى اكــتــشــاف الــمــواهــب 
الكتابة  في  مهاراتها  لتطوير  الفرصة  ومنحها 

من خالل مجموعة من ورش العمل.
بــجــانــب بــرنــامــج »الـــظـــل الــوظــيــفــي« الـــذي 
ــل اإلعـــــالمـــــي الـــمـــعـــاصـــر،  ــمـ ــعـ ــى الـ ــلـ ــز عـ ــركـ ــيـ سـ
وبــرنــامــج »حـــديـــث االتـــصـــال الــحــكــومــي« الـــذي 
لمفهوم  مبتكر  تفاعلي  خــطــاب  منصة  يشكل 
»ملتقى  تنظيم  سيتم  كما  الحكومي،  االتصال 
شباب الشارقة الرابع: مجالس الشباب تحديات 
الشبابية  المجالس  دور  يناقش  الذي  وفــرص«، 

في المجتمع اإلماراتي.

)الكرسي  فكرة  توجد  الشارقة  ملتقى  فــي 
األخضر(، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تفعيل 
الــتــواصــل وإيـــجـــاد لــغــة مــشــتــركــة بــيــن الــشــبــاب 
وصناع القرار في المجتمع اإلماراتي، من خالل 
بكل  ــــم  آراءهـ الــشــبــاب  فيها  يــطــرح  حـــرة  منصة 

شفافية وصراحة ومسؤولية.
وغــــــدا الـــخـــمـــيـــس ســتــعــقــد جــلــســة »حـــــوار 
األجــيــال: خــبــرات ومــعــارف إعــالمــيــة«، وجلسة: 
جلسة  بجانب  لالجئين«،  عالم جديد  »صياغة 
الــحــكــومــي  ــال  االتــــصــ »أدوات  ــوان:  ــنـ ــعـ بـ أخـــــرى 
والتأثير الفّعال«، ومنصة »باحثون«، التي تهدف 
معلوماتية  وقاعدة  معرفي  محتوى  توفير  إلــى 
الحكومي،  لكل ما يتعلق بموضوعات االتصال 
ــارات  ــهـ ــة عــمــل بـــعـــنـــوان »مـ ــ ــى ورشـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
الحكومي«،  االتــصــال  ضــوء  في  المشاريع  إدارة 
الخاصة بإدارة المشروعات وفق المنهج اإلداري 
ــنــــاك جــلــســة حــــواريــــة بــعــنــوان  الــتــحــلــيــلــي، وهــ
»الــــمــــؤثــــرون وعــبــقــريــة الــتــكــيــف االجــتــمــاعــي« 
مواقع  تأثير مشاهير  استثمار  أهمية  ستتناول 
فكر  لنشر  المتابعين  في  االجتماعي  التواصل 
يتماشى مع قيم الدول ويحقق مبادئ االتصال 

الحكومي.
ــذا الــتــنــوع الــفــكــري، الــعــمــلــي والــحــيــوي،  هـ
مختلف  مــن  والــخــبــراء  الشخصيات  وبــحــضــور 
يجعل  والــجــنــســيــات،  والتخصصات  الــمــجــاالت 
من منتدى الشارقة الدولي منصة بارزة لتالقي 
األفكار والخبرات، من أجل تطوير األداء وزيادة 
اإلنـــتـــاج، وفـــق أفــضــل الــمــمــارســات الــتــي يحتاج 

إليها أي مجتمع.
ــرة وواجـــــبـــــة لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى  ــيـ ــبـ تـــحـــيـــة كـ
المنتدى الدولي لالتصال الحكومي بالشارقة، 
التي أدركت أنها من الممكن أن تضع بصماتها 
باقي  مــع  تكاملي  وبشكل  بــالدهــا،  فــي  الخاصة 

اإلمارات العزيزة. 

malmahmeed7@gmail.com

ملتقى ال�شارقة.. »حوار العقول«

الــعــمــل  وزراء  لــجــنــة  كـــرمـــت 
ــاون لــــدول  ــعــ ــتــ ــدول مـــجـــلـــس الــ ــ ــ بـ
السيد  بحضور  العربية،  الخليج 
حميدان  علي  محمد  بــن  جميل 
في  الــعــمــل  ووزراء  الــعــمــل  ــر  ــ وزيـ
بمدينة  األحـــــد،  الــمــجــلــس  دول 
الـــــريـــــاض بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
هامش  على  الشقيقة،  السعودية 
للجنة،  الــثــامــنــة  الـــــدورة  أعـــمـــال 
ثــــالث مــنــشــآت بــحــريــنــيــة، وهـــي: 
شــركــة عـــقـــارات غــرنــاطــة، وشــركــة 
ــة الـــعـــربـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــمـ ــات الـ ــدمــ ــخــ الــ
لــتــمــيــزهــمــا فـــي مـــجـــال تــوظــيــف 
الــمــواطــنــيــن، إضـــافـــة إلـــى شــركــة 
البحرية،  للثروة  العربية  الريف 
عـــن فــئــة الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 

الناجحة.
ــذه  ــهــ وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــه بــ
الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة، هـــــنـــــأ حــــمــــيــــدان 
الـــشـــركـــات الــبــحــريــنــيــة الــمــكــرمــة 
نسب  تحقيق  فــي  تميزها  نظير 

استقطاب  في  ومتطورة  مرتفعة 
وتوظيف الكفاءات الوطنية ونمو 
الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة، مـــؤكـــدًا 
يعّد  الخليجي  التقدير  هــذا  أن 
العاملة  دافعا للمنشآت الوطنية 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لــمــواصــلــة 
جهودها نحو المساهمة الفعالة 
في استقطاب الكفاءات الوطنية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــواقـــــع اإلنــــتــــاج 
بــاعــتــبــارهــم الـــركـــيـــزة األســاســيــة 
ــا  ــنـــوهـ ــة، مـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
من  للعديد  الناجحة  بالتجارب 
الشركات والمؤسسات التي ترتفع 

فيها نسب توظيف البحرينيين.
مساهمة  العمل  وزيــر  وثــّمــن 
المكرمة  والــمــؤســســات  الــشــركــات 
الوطنية  الــجــهــود  مــع  وتــعــاونــهــا 
ــبــــشــــريــــة  لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــــــمـــــــــوارد الــ
ــات  ــروعــ ــشــ الــــوطــــنــــيــــة، ودعـــــــــم مــ
القطاع  في  المواطنين  توظيف 
الحكومة،  أن  إلى  الخاص، الفتًا 

الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، تـــحـــرص عـــلـــى تــقــديــم 
مختلف أنواع الدعم والتسهيالت 
لــلــمــنــشــآت الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
ــا الــمــحــوري في  الـــخـــاص لـــدورهـ
ــن فـــــرص الــعــمــل  خـــلـــق مـــزيـــد مــ
القطاعات  مختلف  في  النوعية 

اإلنتاجية.
اعــتــبــر ممثلو  جــانــبــهــم  مـــن 
أن  المكرمة  البحرينية  الشركات 
هـــذا الــتــكــريــم يــعــّد حـــافـــزًا لبذل 
الــمــزيــد مـــن الــجــهــود فـــي سبيل 
االرتــــــقــــــاء بـــــالـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وخــــدمــــة الــمــجــتــمــع 
والــعــمــل عــلــى تحقيق  وتــنــمــيــتــه، 
مبادئ الشراكة المجتمعية لدعم 
ــادرات تـــوظـــيـــف الــمــواطــنــيــن  ــ ــبـ ــ مـ
فــــي مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
تحظى  الـــذي  بــالــدعــم  مشيدين 

من  الوطنية  العاملة  الــقــوى  بــه 
قــبــل الــحــكــومــة وتــوفــيــر الــتــدريــب 
الــمــهــنــي الــــذي يــســهــم فـــي جعل 
فــي  األول  الـــخـــيـــار  الـــبـــحـــريـــنـــي 

ســــوق الــعــمــل، مــعــربــيــن فـــي هــذا 
اإلطــار عن شكرهم لــوزارة العمل 
عــلــى تــرشــيــحــهــم لـــهـــذا الــتــكــريــم 

الخليجي.

المواطنين توظيف  في  متميزة  بحرينية  لمن�شاآت  تكريم خليجي 
حميدان: �سراكة مجتمعية لجعل البحريني الخيار الأول في �سوق العمل

} جانب من حفل التكريم.

 أكـــد أســامــة بــن أحــمــد خــلــف العصفور 
وزير التنمية االجتماعية، أن تكريم المنشآت 
ــات الـــــرائـــــدة بـــمـــجـــاالت الــعــمــل  ــمــــشــــروعــ والــ
البحرين  مملكة  فــي  االجتماعية  والتنمية 
الـــتـــعـــاون لـــدول  عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ُيــعــد إنـــجـــازًا يــضــاف إلــى 
سلسلة إنجازات المملكة وأبناءها في مجال 
الــعــمــل االجــتــمــاعــي، مــهــنــئــًا الــمــكــرمــيــن لما 
المسؤولية  فــي  متقدم  مستوى  مــن  حققوه 
دول  تقدير  يعكس  الــذي  األمــر  المجتمعية، 
تنمية  من  البحرين  به  تبوأت  لما  المجلس 

ونهضة على كل المستويات.
ــر بــمــبــادرة حــفــل الــتــكــريــم  ــوزيـ ــاد الـ ــ  وأشـ
السعودية  العربية  المملكة  فــي  أقــيــم  الـــذي 
الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد االجتماع 
المدنية  للخدمات  الــوزاريــة  للجان  الثامن 
والعمل والشؤون والتنمية االجتماعية بدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
لنخبة من الشخصيات والمشروعات الرائدة 
فـــي مــجــال الــعــمــل االجــتــمــاعــي، والــشــركــات 
المتميزة وأصحاب المشاريع الصغيرة بدول 

مجلس التعاون.
ــح أهــمــيــة هـــذا الــتــكــريــم لـــرواد   كــمــا أوضـ
البحرينيين وضمن كوكبة خليجية  األعمال 
مميزة، لتنال الدكتورة شيخة سالم العريض 
ــرائـــدة  الــتــكــريــم ضــمــن فــئــة الــشــخــصــيــات الـ

الــمــجــال االجــتــمــاعــي، ومــؤســســة المبرة  فــي 
الخليفية، عن مشروع »برنامج رايات«، وشركة 
يــوســف بــن أحــمــد كــانــو، عــن مــشــروع »مــركــز 
مبارك كانو االجتماعي الشامل«، وذلك لفئة 
ــرائـــدة فــي مجال  الــمــشــاريــع االجــتــمــاعــيــة الـ
تــقــديــره لما  العمل االجــتــمــاعــي، مــعــربــًا عــن 
تميز به المكرمون من البذل والعطاء لرفعة 
الوطن ونمائه، مشيرًا إلى ما تزخر به مملكة 
البحرين من منظومة متكاملة للعمل األهلي 
ــر قــانــونــيــة  الــتــطــوعــي الــمــحــتــرف ضــمــن أطــ
في  منجزاتها  وتسهيل  لحمايتها  وتشريعية 

مختلف مجاالت العمل التنموي.
والمؤسسات  المنشآت  الــعــصــفــور،  ودعـــا 
الجهات  حــذو  يــحــذو  أن  إلــى  األعــمــال  ورواد 
المكرمة في مجال تنمية العمل االجتماعي، 
عـــبـــر تـــعـــزيـــز مـــبـــدأ الــــشــــراكــــة والـــمـــســـؤولـــيـــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
ــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي  ــة ومـــؤســـسـ والـــخـــاصـ
فاعلة  بصورة  الوطنية  الجهود  تساند  والتي 
عــلــى مختلف  اإليــجــابــي  بالنفع  يــعــود  وبــمــا 
الـــمـــســـتـــويـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
الــشــأن حــرص وزارة التنمية  مــؤكــدًا فــي هــذا 
االجتماعي  العمل  تمكين  على  االجتماعية 
الخطط  ــداف  أهــ لتحقيق  صـــوره  بمختلف 

التنموية المستدامة في المجتمعات.
مواصلة  المكرمون  أكــد  جانبهم،   ومــن 

في  الوطنية  الجهود  لدعم  التنموي  العمل 
والتأهيلية  والرعائية  المجاالت االجتماعية 
في سبيل تنمية ونهضة المجتمع البحريني، 
معربين عن شكرهم وتقديرهم لسعادة الوزير 
وكل منتسبي وزارة التنمية االجتماعية، على 
ثــقــتــهــم فـــي تــرشــيــحــهــم لــنــيــل هــــذا الــتــكــريــم 
الــتــعــاون  دول مجلس  مــســتــوى  عــلــى  الــرفــيــع 
المزيد  لبذل  حــافــزًا  ُيعد  والــذي  الخليجي، 
ــن الــجــهــد والـــعـــطـــاء لــمــواكــبــة الــتــطــلــعــات  مـ
بالمجال  والنهوض  والمجتمعية  الحكومية 
والتميز  النجاح  مستويات  إلــى  االجتماعي 
بما يساهم في تقديم أفضل وأجود الخدمات 

اإلنمائية.
ثقة  الخليفية  الــمــبــرة  مؤسسة  وثمنت 
برنامج  وترشيح  االجتماعية  التنمية  وزارة 
رايـــــــات كـــأحـــد الـــمـــشـــروعـــات الـــــرائـــــدة الــتــي 
يــقــدمــهــا الــقــطــاع األهــلــي فــي مــجــال العمل 
في  مــشــيــرة  الــبــحــريــن،  بمملكة  االجــتــمــاعــي 
كبيرا  دافــعــا  يعتبر  التكريم  أن  السياق  هــذا 
لتمضي به المؤسسة نحو تفعيل المزيد من 
يتماشى  وبما  النوعية  والمشاريع  المبادرات 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــوعـــي بين  ــى جـــانـــب نــشــر الـ الــمــســتــدامــة، إلــ
منهم  الشابة  الفئة  وخاصة  المجتمع  أفــراد 
التطوعية  الــخــدمــة  فــي  المساهمة  بأهمية 

المجتمعية.

العريض  شيخة  الدكتورة  أوضحت  كما 
ــرًا خــلــيــجــيــًا  ــقــــديــ تــ يـــعـــد  الـــتـــكـــريـــم  أن هـــــذا 
لمملكة البحرين التي تزخر بسواعد وطنية 
لـــم يـــدخـــروا جـــهـــدًا فـــي تــقــديــم الــجــهــود من 
أجــــل الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــخــيــر والــنــمــاء 
لتقديم  فرصة  التكريم  أن  كما  المجتمعي، 
الــتــقــديــر والـــعـــرفـــان لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن في 
التطوع والعمل االجتماعي والخيري  مجال 
ــانــــدة  ــلــــى دعـــــــم ومــــســ الـــــذيـــــن يــــحــــرصــــون عــ
التخصصات  مختلف  في  الرسمية  الجهات 
والمجاالت وأينما دعت الحاجة لتلبية نداء 

الواجب والتطوع لخدمة الوطن.
ومن جهة أخــرى أكــدت شركة يوسف بن 
أحمد كانو حرصها على ترجمة خطط ورؤى 
المجتمعية  المبادرات  تنفيذ  عبر  الحكومة 
الــنــوعــيــة والـــتـــي تــســهــم فـــي نــهــضــة الــوطــن 
في  الــشــركــة  تكريم  أن  إلــى  مشيرة  وتــقــدمــه، 
للمكانة  تــرســيــخــًا  الخليجي  الــمــحــفــل  هـــذا 
البحرين  مملكة  بــهــا  تتمتع  الــتــي  ــدة  ــرائـ الـ
الــشــامــل،  بمفهومه  االجــتــمــاعــي  الــعــمــل  فــي 
ــات  ــيـ ــانـ ــكـ إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــا تــــســــخــــره مـــــن إمـ
لــلــخــوض فـــي هـــذا الــمــجــال، لــتــعــزيــز القيم 
إطــار  وذلـــك ضــمــن  واالجــتــمــاعــيــة،  التنموية 
الــشــراكــة  لتمكين  أســاســيــة  وركـــائـــز  حــضــاري 
االســتــراتــيــجــيــة مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات ذات 

العالقة وبكفاءة وجودة عالية.

وزير التنمية: البحرين تزخر بمنظومة متكاملة للعمل التنموي والتطوعي

ــة  ــحــ تــــفــــتــــتــــح وزيــــــــــــــــرة الــــصــ
جواد  جليلة بنت السيد  الدكتورة 
حسن النسخة الثانية من »مؤتمر 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والخدمات الصحية«، والذي يقام 
تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
المجلس األعلى للصحة، يوم غد 
ويستمر  ســبــتــمــبــر،   29 الــخــمــيــس 
أيــام حتى األول  على مــدى ثالثة 
هــذا  ويــنــظــم   .2022 أكـــتـــوبـــر  ــن  مـ
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  المؤتمر 
الـــمـــهـــن و»الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة« 
تحت شعار »خدمات رعاية صحية 
آمــنــة وعــالــيــة الـــجـــودة«، ويــتــنــاول 
الــعــديــد مــن الــمــحــاور، مــن بينها 
ترخيص مرافق الرعاية الصحية، 
ــــي »مــــنــــشــــآت«،  ــادرتـ ــ ــبـ ــ ــل مـ ــيـ ــعـ ــفـ وتـ
ــم ومــــراقــــبــــة  ــيــ ــظــ ــنــ و»مــــــــهــــــــن«، وتــ
والمستحضرات  الطبية  األجهزة 
ــة، ومــنــح  ــيــ ــدوائــ الــصــيــدالنــيــة والــ
للمستشفيات  االعتماد  وتجديد 
والمراكز الطبية، وتطوير اللوائح 
ــــك مــن  ــر ذلــ ــيــ ــتــــشــــريــــعــــات، وغــ والــ

الموضوعات.
تعزيز  على  المؤتمر  ويعمل 
الممارسين  جميع  بين  التواصل 
بتقديم  والــمــهــتــمــيــن  الــصــحــيــيــن 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــخـــدمـــات  الــــرعــ
والصناعات  الطبية  والمنتجات 
ــايـــة  ــات الـــرعـ ــســ ــؤســ الــــدوائــــيــــة ومــ
ــة وســــــالمــــــة الــــمــــرضــــى  ــيــ الــــصــــحــ
والـــمـــدربـــيـــن الــطــبــيــيــن وخـــبـــراء 
والــعــالــم  المنطقة  مــن  االعــتــمــاد 
وإدارة  تنفيذ  األفكار حول  لتبادل 
اللوائح الصحية، إضافة إلى جذب 
الــرعــايــة  فــي  المتخصصين  كــبــار 
ومنطقة  البحرين  مــن  الصحية 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
وخارجها، من أجل تحسين جودة 
فـــي مملكة  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
الــبــحــريــن، ويــقــام بــالــتــوازي معه 
ومنتجات  خــدمــات  يقدم  معرض 

عدد من الجهات المشاركة.
كما يوفر هذا المؤتمر منصة 
بين جميع  النظر  لتبادل وجهات 
الــمــمــارســيــن فـــي قـــطـــاع الــرعــايــة 
والخدمات الصحية والطبية، في 

مملكة البحرين والخليج العربي 
ذات  المواضيع  مــن  الكثير  حــول 
بما في  الصحي،  بالقطاع  الصلة 
ذلك تعزيز ريادة مملكة البحرين 
تبادل  وبحث  المجاالت،  تلك  في 
المعلومات والخبرات في مختلف 
ــا فـــيـــهـــا الــتــعــلــيــم  ــمــــجــــاالت بـــمـ الــ
ــتــــدريــــب الـــصـــحـــي، والـــبـــحـــوث  والــ
الــصــحــيــة والــطــبــيــة، واالســتــثــمــار 

الــصــحــي، وحــمــايــة الــبــيــانــات في 
العامة،  والصحة  الطب،  مجاالت 
ويقدم  المجاالت.  من  ذلك  وغير 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  »مؤتمر 
ــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة«  ــمـ الـ
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــي الـ ــدمــ ــقــ ــمــ ــة لــ ــنــــصــ مــ
الــصــحــيــة والــطــبــيــة فـــي مــجــاالت 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــأحـــدث 
األعلى  المجلس  دور  مستجدات 
للصحة في وضع ومتابعة تنفيذ 
الخطة الوطنية للصحة، الهادفة 
ــى تــطــويــر مــنــظــومــة الــخــدمــات  إلـ
الــصــحــيــة بـــالـــكـــامـــل بـــمـــا يــجــســد 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
بــرنــامــج  مــع  ذلـــك  ويــتــســق   ،2030
الـــحـــكـــومـــة، ويــــواكــــب الـــمـــبـــادرات 
الــوطــنــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى مــواصــلــة 
تحسين جودة الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين واستدامتها، 
بــمــا فـــي ذلــــك بـــرنـــامـــج الــضــمــان 
ــــذي يمثل  الــصــحــي الــوطــنــي، والـ
أحــــد الـــمـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لــــتــــحــــســــيــــن جـــــــــــودة الـ
للمواطنين  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 

البحرين.  مملكة  في  والمقيمين 
الثالث  يومه  في  المؤتمر  ويشهد 
اجتماع اللجنة الخليجية التابعة 
التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة 
الــخــلــيــجــي والــمــخــتــصــة بـــدراســـة 
ــيـــف وتـــســـجـــيـــل  ــنـ إجــــــــــــــراءات تـــصـ
الــتــخــصــصــات الــصــحــيــة فـــي دول 
الخليج العربي، ويبحث االجتماع 
ــيــــد  أحــــــــــــدث مـــــســـــتـــــجـــــدات تــــوحــ
والتسجيل  الــتــصــنــيــف  إجــــــراءات 
لــلــتــخــصــصــات الــطــبــيــة الــمــعــمــول 
الــمــجــلــس،  دول  فــــي جــمــيــع  بـــهـــا 
ــبـــات واشـــــتـــــراطـــــات هـــذه  ــلـ ــتـــطـ ومـ
الــمــمــارســة، إضـــافـــة إلـــى االتــفــاق 
على مؤهالت األطباء والتمريض 
والـــصـــيـــادلـــة والـــمـــهـــن الــمــعــاونــة، 
عــــالوًة عــلــى مــهــن الــطــب الــبــديــل، 
الخليجيين  لــلــمــواطــنــيــن  وذلــــك 
وغــيــر الــخــلــيــجــيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــشــهــادات الــمــعــتــرف بــهــا فــي كل 
الــتــخــصــص، وطــرق  ــة بحسب  دولـ
األساسية  الــمــصــادر  مــن  التحقق 
لمؤهالت الممارسين الصحيين. 
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} وزيرة الصحة.

المجلس  رئيس  شهد 
األعـــلـــى لــلــصــحــة الــفــريــق 
ــخ مــحــمــد  ــيــ ــشــ طـــبـــيـــب الــ
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
بــمــقــر الـــمـــجـــلـــس، تــوقــيــع 
ــاون بــيــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ اتــــفــــاقــ
الحكومية  المستشفيات 
 Power Health وشركة
ــيـــة الســـتـــحـــداث  ــرالـ ــتـ االسـ
دورة  إلدارة  متكامل  نظام 
اإليرادات المالية الخاصة 
بالمستشفيات الحكومية، 
ــــك بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور  وذلــ
أحــمــد مــحــمــد األنـــصـــاري 
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
الحكومية  للمستشفيات 

وعدد من المسؤولين.
المجلس  رئيس  وأكــد 
األعـــلـــى لــلــصــحــة الــفــريــق 
ــخ مــحــمــد  ــيــ ــشــ طـــبـــيـــب الــ
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
ــرادات  ــ اإليــ دورة  نــظــام  أّن 
أحـــد الــدعــائــم االســاســيــة 
لـــــلـــــتـــــســـــيـــــيـــــر الــــــــــذاتــــــــــي 
الحكومية  للمستشفيات 
مــــــــــــن خــــــــــــــــالل تــــمــــكــــيــــن 
تقديم  مــن  المستشفيات 
تنافسية،  طــبــيــة  خــدمــات 
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــــب اسـ ــواكـ ــ ــتـ ــ لـ
الــضــمــان الــصــحــي والـــذي 
سيّمكن المستشفيات من 
بكفاءة  الــمــطــالــبــات  عــمــل 
مع  يتماشى  بما  وفاعلية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــجــلــس 

األعلى للصحة.
مــــــن جــــانــــبــــه أوضــــــح 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــلــــس أمـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
الحكومية  المستشفيات 

آل  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ 
بتوقيع  ســعــداء  »نــحــن  خليفة: 
هــذه االتــفــاقــيــة والــتــي تــأتــي في 
ــدادات الــقــائــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إطــــــار االسـ
لتهيئة المستشفيات الحكومية 
برنامج  متطلبات  مــع  للتعامل 
ــان الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي،  ــمــ الــــضــ
التسيير  اســتــراتــيــجــيــة  وتــنــفــيــذ 
الــــذاتــــي مـــن خــــالل االســتــغــالل 
ــا يــحــقــق  ــمـ ــوارد بـ ــمــ ــلــ األمــــثــــل لــ
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
ــق أعـــلـــى مــســتــويــات الـــجـــودة  وفــ

والكفاءة«.
ــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ وأكــ
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
الدكتور أحمد محمد األنصاري 
في  ســيــســاهــم  الـــنـــظـــام  ــذا  هــ أّن 
التسيير  اســتــراتــيــجــيــة  تطبيق 
الــــــــذاتــــــــي مـــــــن خـــــــــالل تـــغـــيـــيـــر 
للمستشفيات  الــتــمــويــل  نــظــام 
ــة مــــــــن مــــيــــزانــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تنافسية  جــهــة  إلــــى  مــخــصــصــة 
ــلــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  مــــقــــدمــــة لــ
ــل عــــن طــريــق  ــويـ ــمـ ــتـ ــغــــرض الـ بــ
مـــطـــالـــبـــات الـــضـــمـــان الــصــحــي، 
جميع  تكاليف  احــتــســاب  نظير 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــمــقــدمــة 
ــات  ــيــ ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ لـــــــمـــــــرتـــــــادي الــ

الحكومية«.
وأشار الدكتور األنصاري إلى 
االتفاقية يشمل  نطاق عمل  أّن 
لتكاليف  شــامــلــة  ــة  دراســ ــراء  إجــ
ــيـــة  ــبـ ــع الــــــخــــــدمــــــات الـــطـ ــيــ ــمــ جــ
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــمــســتــشــفــيــات 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ الــــحــــكــــومــــيــــة، والــ
زيـــــــادة جــــــودة عــمــلــيــة الــتــرمــيــز 
الطبي، فضاًل عن ضمان جودة 
بالتأمين  الخاصة  المطالبات 
الصحي بما يتوافق مع النظام 
الــــوطــــنــــي لـــلـــضـــمـــان الـــصـــحـــي 
وتـــشـــمـــل تـــــدريـــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن 

واإلدارات ذات العالقة.
 Power يشار إلى أّن شركة
Health متخصصة في مجال 
على  الطبية  التكاليف  تحديد 
أســـاس الــنــشــاط الــطــبــي، عــالوة 
المناسبة  الجاهزية  توفير  على 
لــنــظــام فـــواتـــيـــر الــمــســتــشــفــيــات 
الــخــاضــعــة لــلــضــمــان الــصــحــي، 
ــن قــبــل  ــ ــا مـ ــتــــمــــادهــ ــم اعــ ــ وقــــــد تـ
منظمات الرعاية الصحية على 
مــســتــوى الــعــالــم فـــي أســتــرالــيــا 
المتحدة  والــواليــات  ونيوزيلندا 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــدا والـ ــ ــنـ ــ وكـ
ــغ كـــونـــغ وآســيــا  ــونـ ــدا وهـ ــنـ ــرلـ وأيـ

والشرق األوسط.

اتفاقي���ة تعاون ال�ش��ت�ح�����داث ن�ظ�����ام مت�ك����امل 
ال�ط�ب�ي����ة ال�خ�دم����ات  وت�ك�ال�ي����ف  الإي���رادات 

أعــــــــلــــــــنــــــــت جــــمــــعــــيــــة 
ــة  ــافــــحــ ــكــ ــمــ الــــــبــــــحــــــريــــــن لــ
الـــســـرطـــان عــزمــهــا إطـــالق 
للتوعية  السنوية  حملتها 
بــســرطــان الــثــدي بـــدءا من 
أكتوبر   31 لغاية  أكتوبر   1
هـــــذه  ــن  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ وتـ  2022
ــلــــة مــــجــــمــــوعــــة مــن  الــــحــــمــ
ــة مــن  ــطــ ــشــ ــج واألنــ ــرامــ ــبــ الــ
المحاضرات  تقديم  بينها 
ــة والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة  ــويــ ــوعــ ــتــ الــ
للوزارات ومؤسسات القطاع 
الــخــاص وطــلــبــة الــمــدارس 
والــــجــــامــــعــــات ومـــنـــظـــمـــات 

المجتمع المدني.
كــمــا تــنــظــم الــجــمــعــيــة 
مــهــرجــان الــمــشــي الــســنــوي 
ــة  ــسـ ــامـ ــخـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
ــنـــصـــف مــــن مـــســـاء يـــوم  والـ
الجمعة الموافق 14 أكتوبر 
جـــــــاردن  ووتـــــــــر  فـــــي   2022
ســيــتــي بـــضـــاحـــيـــة الــســيــف 
)يبدأ التجمع عند الساعة 

الرابعة عصرًا( والدعوة مفتوحة 
للعموم من كافة الفئات العمرية 
الحكومية  والــهــيــئــات  ولـــلـــوزارات 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ومــــؤســــســــات الــ
ــدث  ــحــ ــي هـــــــذا الــ ــ ــاركــــة فــ ــلــــمــــشــ لــ

السنوي الهام. 
عبدالرحمن  الدكتور  وصــرح 
إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس  فـــــخـــــرو 
ــج الــتــوعــيــة  ــرامـ ـــأن بـ الــجــمــعــيــة بـ
حول سرطان الثدي والسرطانات 
بــكــافــة أنــواعــهــا قـــد آتـــت ثــمــارهــا 
فـــي تــحــقــيــق األهـــــداف الــمــرجــوة 
مــنــذ انــطــالقــتــهــا، كــمــا الحــظــت 
الــجــمــعــيــة زيـــــادة فـــي الـــوعـــي عن 
ــات بـــكـــافـــة  ــ ــانـ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ أمـــــــــــراض الـ
ــا ولــــمــــســــت بــــــــدون شــك  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
االستجابة  في  المجتمع  تكاتف 
للحمالت التي تطلقها الجمعية 
ــام وال نــنــســى أن  ــعـ الـ ــدار  ــ عــلــى مـ
كان  ما  النجاحات  هــذه  بــأن  ننوه 
لــهــا أن تــكــتــمــل لــــوال الـــدعـــم من 
الــــــوزارات الــحــكــومــيــة ومــؤســســات 
ــا تــثــمــن  ــمـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. كـ

والعطاء  الكبير  الــدور  الجمعيًة 
الجمعية  تلقاه  الـــذي  المستمر 
العاملة  والفرق  المتطوعين  من 
في الجمعية آماًل في تفهم أكثر 
ــراط  ــخــ لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي واالنــ
تــقــديــم خــدمــات  فــيــه لتمكن مــن 
إلى  وللوصول  التوعية  في  أوسع 

مجتمع واعي وصحي.

ج��م��ع��ي��ة ال���ب���ح���ري���ن ل��م��ك��اف��ح��ة ال�������ش���رط���ان ت��ط��ل��ق 
ح���م���ل���ة اأك����ت����وب����ر ل��ل��ت��وع��ي��ة ب����اأم����را�����ص ال���ث���دي 
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محميد احملميد

المنتدى  فعاليات  تنطلق  األربــعــاء  الــيــوم 
الدولي لالتصال الحكومي 2022، الذي ينظمه 
ــة، مــن  ــارقــ ــشــ الــمــكــتــب اإلعــــالمــــي لــحــكــومــة الــ
50 من  مــن  أكــثــر  وبــمــشــاركــة  فعالية،   12 خــالل 

المسؤولين وقادة الفكر والخبراء.
»تحديات  شعار  يحمل  الــعــام  هــذا  منتدى   
وحلول«، وستعقد جلسات مهمة بعنوان: »حوار 
العقول«، وسيتم فيها تناول القضايا الحيوية، 
وسبل المعالجات العصرية لها، على مدار يومي 

المنتدى.
ــال الــحــكــومــي  الـــمـــنـــتـــدى الــــدولــــي لـــالتـــصـ
األولى في 2012م، وال  دورته  انطلقت  بالشارقة 
يزال يواصل فعاليات في قاعة »إكسبو الشارقة«، 
في  عصرية  فكرية  منظومة  بــنــاء  إلــى  ويــهــدف 
االتـــصـــال الــحــكــومــي، وتــعــزيــز دور رســائــلــه مع 

الجمهور والمواطنين.
جلسة »حوار العقول« اليوم األربعاء تحمل 
وسوق  النظري  الواقع  اإلعــالم:  »مناهج  عنوان 
العمل«، وتناقش مدى مالءمة مناهج الصحافة 
العمل..  ســوق  لمتطلبات  األكاديمية  واإلعـــالم 
من  ــال...  ــمـ األعـ رّواد  »تــحــديــات  وهــنــاك جلسة 
المتغيرات  أبــرز  تتناول  التي  الحلول«،  يمتلك 
االقــتــصــاديــة والـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
»غرفة  جلسة  بجانب  األعــمــال..  رّواد  فــي  تؤثر 
الــكــتــابــة«، الــتــي تــهــدف إلـــى اكــتــشــاف الــمــواهــب 
الكتابة  في  مهاراتها  لتطوير  الفرصة  ومنحها 

من خالل مجموعة من ورش العمل.
بــجــانــب بــرنــامــج »الـــظـــل الــوظــيــفــي« الـــذي 
ــل اإلعـــــالمـــــي الـــمـــعـــاصـــر،  ــمـ ــعـ ــى الـ ــلـ ــز عـ ــركـ ــيـ سـ
وبــرنــامــج »حـــديـــث االتـــصـــال الــحــكــومــي« الـــذي 
لمفهوم  مبتكر  تفاعلي  خــطــاب  منصة  يشكل 
»ملتقى  تنظيم  سيتم  كما  الحكومي،  االتصال 
شباب الشارقة الرابع: مجالس الشباب تحديات 
الشبابية  المجالس  دور  يناقش  الذي  وفــرص«، 

في المجتمع اإلماراتي.

)الكرسي  فكرة  توجد  الشارقة  ملتقى  فــي 
األخضر(، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تفعيل 
الــتــواصــل وإيـــجـــاد لــغــة مــشــتــركــة بــيــن الــشــبــاب 
وصناع القرار في المجتمع اإلماراتي، من خالل 
بكل  ــــم  آراءهـ الــشــبــاب  فيها  يــطــرح  حـــرة  منصة 

شفافية وصراحة ومسؤولية.
وغــــــدا الـــخـــمـــيـــس ســتــعــقــد جــلــســة »حـــــوار 
األجــيــال: خــبــرات ومــعــارف إعــالمــيــة«، وجلسة: 
جلسة  بجانب  لالجئين«،  عالم جديد  »صياغة 
الــحــكــومــي  ــال  االتــــصــ »أدوات  ــوان:  ــنـ ــعـ بـ أخـــــرى 
والتأثير الفّعال«، ومنصة »باحثون«، التي تهدف 
معلوماتية  وقاعدة  معرفي  محتوى  توفير  إلــى 
الحكومي،  لكل ما يتعلق بموضوعات االتصال 
ــارات  ــهـ ــة عــمــل بـــعـــنـــوان »مـ ــ ــى ورشـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
الحكومي«،  االتــصــال  ضــوء  في  المشاريع  إدارة 
الخاصة بإدارة المشروعات وفق المنهج اإلداري 
ــنــــاك جــلــســة حــــواريــــة بــعــنــوان  الــتــحــلــيــلــي، وهــ
»الــــمــــؤثــــرون وعــبــقــريــة الــتــكــيــف االجــتــمــاعــي« 
مواقع  تأثير مشاهير  استثمار  أهمية  ستتناول 
فكر  لنشر  المتابعين  في  االجتماعي  التواصل 
يتماشى مع قيم الدول ويحقق مبادئ االتصال 

الحكومي.
ــذا الــتــنــوع الــفــكــري، الــعــمــلــي والــحــيــوي،  هـ
مختلف  مــن  والــخــبــراء  الشخصيات  وبــحــضــور 
يجعل  والــجــنــســيــات،  والتخصصات  الــمــجــاالت 
من منتدى الشارقة الدولي منصة بارزة لتالقي 
األفكار والخبرات، من أجل تطوير األداء وزيادة 
اإلنـــتـــاج، وفـــق أفــضــل الــمــمــارســات الــتــي يحتاج 

إليها أي مجتمع.
ــرة وواجـــــبـــــة لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى  ــيـ ــبـ تـــحـــيـــة كـ
المنتدى الدولي لالتصال الحكومي بالشارقة، 
التي أدركت أنها من الممكن أن تضع بصماتها 
باقي  مــع  تكاملي  وبشكل  بــالدهــا،  فــي  الخاصة 

اإلمارات العزيزة. 

malmahmeed7@gmail.com

ملتقى ال�شارقة.. »حوار العقول«

الــعــمــل  وزراء  لــجــنــة  كـــرمـــت 
ــاون لــــدول  ــعــ ــتــ ــدول مـــجـــلـــس الــ ــ ــ بـ
السيد  بحضور  العربية،  الخليج 
حميدان  علي  محمد  بــن  جميل 
في  الــعــمــل  ووزراء  الــعــمــل  ــر  ــ وزيـ
بمدينة  األحـــــد،  الــمــجــلــس  دول 
الـــــريـــــاض بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
هامش  على  الشقيقة،  السعودية 
للجنة،  الــثــامــنــة  الـــــدورة  أعـــمـــال 
ثــــالث مــنــشــآت بــحــريــنــيــة، وهـــي: 
شــركــة عـــقـــارات غــرنــاطــة، وشــركــة 
ــة الـــعـــربـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــمـ ــات الـ ــدمــ ــخــ الــ
لــتــمــيــزهــمــا فـــي مـــجـــال تــوظــيــف 
الــمــواطــنــيــن، إضـــافـــة إلـــى شــركــة 
البحرية،  للثروة  العربية  الريف 
عـــن فــئــة الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 

الناجحة.
ــذه  ــهــ وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــه بــ
الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة، هـــــنـــــأ حــــمــــيــــدان 
الـــشـــركـــات الــبــحــريــنــيــة الــمــكــرمــة 
نسب  تحقيق  فــي  تميزها  نظير 

استقطاب  في  ومتطورة  مرتفعة 
وتوظيف الكفاءات الوطنية ونمو 
الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة، مـــؤكـــدًا 
يعّد  الخليجي  التقدير  هــذا  أن 
العاملة  دافعا للمنشآت الوطنية 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لــمــواصــلــة 
جهودها نحو المساهمة الفعالة 
في استقطاب الكفاءات الوطنية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــواقـــــع اإلنــــتــــاج 
بــاعــتــبــارهــم الـــركـــيـــزة األســاســيــة 
ــا  ــنـــوهـ ــة، مـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
من  للعديد  الناجحة  بالتجارب 
الشركات والمؤسسات التي ترتفع 

فيها نسب توظيف البحرينيين.
مساهمة  العمل  وزيــر  وثــّمــن 
المكرمة  والــمــؤســســات  الــشــركــات 
الوطنية  الــجــهــود  مــع  وتــعــاونــهــا 
ــبــــشــــريــــة  لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــــــمـــــــــوارد الــ
ــات  ــروعــ ــشــ الــــوطــــنــــيــــة، ودعـــــــــم مــ
القطاع  في  المواطنين  توظيف 
الحكومة،  أن  إلى  الخاص، الفتًا 

الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، تـــحـــرص عـــلـــى تــقــديــم 
مختلف أنواع الدعم والتسهيالت 
لــلــمــنــشــآت الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
ــا الــمــحــوري في  الـــخـــاص لـــدورهـ
ــن فـــــرص الــعــمــل  خـــلـــق مـــزيـــد مــ
القطاعات  مختلف  في  النوعية 

اإلنتاجية.
اعــتــبــر ممثلو  جــانــبــهــم  مـــن 
أن  المكرمة  البحرينية  الشركات 
هـــذا الــتــكــريــم يــعــّد حـــافـــزًا لبذل 
الــمــزيــد مـــن الــجــهــود فـــي سبيل 
االرتــــــقــــــاء بـــــالـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وخــــدمــــة الــمــجــتــمــع 
والــعــمــل عــلــى تحقيق  وتــنــمــيــتــه، 
مبادئ الشراكة المجتمعية لدعم 
ــادرات تـــوظـــيـــف الــمــواطــنــيــن  ــ ــبـ ــ مـ
فــــي مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
تحظى  الـــذي  بــالــدعــم  مشيدين 

من  الوطنية  العاملة  الــقــوى  بــه 
قــبــل الــحــكــومــة وتــوفــيــر الــتــدريــب 
الــمــهــنــي الــــذي يــســهــم فـــي جعل 
فــي  األول  الـــخـــيـــار  الـــبـــحـــريـــنـــي 

ســــوق الــعــمــل، مــعــربــيــن فـــي هــذا 
اإلطــار عن شكرهم لــوزارة العمل 
عــلــى تــرشــيــحــهــم لـــهـــذا الــتــكــريــم 

الخليجي.

المواطنين توظيف  في  متميزة  بحرينية  لمن�شاآت  تكريم خليجي 
حميدان: �سراكة مجتمعية لجعل البحريني الخيار الأول في �سوق العمل

} جانب من حفل التكريم.

 أكـــد أســامــة بــن أحــمــد خــلــف العصفور 
وزير التنمية االجتماعية، أن تكريم المنشآت 
ــات الـــــرائـــــدة بـــمـــجـــاالت الــعــمــل  ــمــــشــــروعــ والــ
البحرين  مملكة  فــي  االجتماعية  والتنمية 
الـــتـــعـــاون لـــدول  عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ُيــعــد إنـــجـــازًا يــضــاف إلــى 
سلسلة إنجازات المملكة وأبناءها في مجال 
الــعــمــل االجــتــمــاعــي، مــهــنــئــًا الــمــكــرمــيــن لما 
المسؤولية  فــي  متقدم  مستوى  مــن  حققوه 
دول  تقدير  يعكس  الــذي  األمــر  المجتمعية، 
تنمية  من  البحرين  به  تبوأت  لما  المجلس 

ونهضة على كل المستويات.
ــر بــمــبــادرة حــفــل الــتــكــريــم  ــوزيـ ــاد الـ ــ  وأشـ
السعودية  العربية  المملكة  فــي  أقــيــم  الـــذي 
الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد االجتماع 
المدنية  للخدمات  الــوزاريــة  للجان  الثامن 
والعمل والشؤون والتنمية االجتماعية بدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
لنخبة من الشخصيات والمشروعات الرائدة 
فـــي مــجــال الــعــمــل االجــتــمــاعــي، والــشــركــات 
المتميزة وأصحاب المشاريع الصغيرة بدول 

مجلس التعاون.
ــح أهــمــيــة هـــذا الــتــكــريــم لـــرواد   كــمــا أوضـ
البحرينيين وضمن كوكبة خليجية  األعمال 
مميزة، لتنال الدكتورة شيخة سالم العريض 
ــرائـــدة  الــتــكــريــم ضــمــن فــئــة الــشــخــصــيــات الـ

الــمــجــال االجــتــمــاعــي، ومــؤســســة المبرة  فــي 
الخليفية، عن مشروع »برنامج رايات«، وشركة 
يــوســف بــن أحــمــد كــانــو، عــن مــشــروع »مــركــز 
مبارك كانو االجتماعي الشامل«، وذلك لفئة 
ــرائـــدة فــي مجال  الــمــشــاريــع االجــتــمــاعــيــة الـ
تــقــديــره لما  العمل االجــتــمــاعــي، مــعــربــًا عــن 
تميز به المكرمون من البذل والعطاء لرفعة 
الوطن ونمائه، مشيرًا إلى ما تزخر به مملكة 
البحرين من منظومة متكاملة للعمل األهلي 
ــر قــانــونــيــة  الــتــطــوعــي الــمــحــتــرف ضــمــن أطــ
في  منجزاتها  وتسهيل  لحمايتها  وتشريعية 

مختلف مجاالت العمل التنموي.
والمؤسسات  المنشآت  الــعــصــفــور،  ودعـــا 
الجهات  حــذو  يــحــذو  أن  إلــى  األعــمــال  ورواد 
المكرمة في مجال تنمية العمل االجتماعي، 
عـــبـــر تـــعـــزيـــز مـــبـــدأ الــــشــــراكــــة والـــمـــســـؤولـــيـــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
ــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي  ــة ومـــؤســـسـ والـــخـــاصـ
فاعلة  بصورة  الوطنية  الجهود  تساند  والتي 
عــلــى مختلف  اإليــجــابــي  بالنفع  يــعــود  وبــمــا 
الـــمـــســـتـــويـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
الــشــأن حــرص وزارة التنمية  مــؤكــدًا فــي هــذا 
االجتماعي  العمل  تمكين  على  االجتماعية 
الخطط  ــداف  أهــ لتحقيق  صـــوره  بمختلف 

التنموية المستدامة في المجتمعات.
مواصلة  المكرمون  أكــد  جانبهم،   ومــن 

في  الوطنية  الجهود  لدعم  التنموي  العمل 
والتأهيلية  والرعائية  المجاالت االجتماعية 
في سبيل تنمية ونهضة المجتمع البحريني، 
معربين عن شكرهم وتقديرهم لسعادة الوزير 
وكل منتسبي وزارة التنمية االجتماعية، على 
ثــقــتــهــم فـــي تــرشــيــحــهــم لــنــيــل هــــذا الــتــكــريــم 
الــتــعــاون  دول مجلس  مــســتــوى  عــلــى  الــرفــيــع 
المزيد  لبذل  حــافــزًا  ُيعد  والــذي  الخليجي، 
ــن الــجــهــد والـــعـــطـــاء لــمــواكــبــة الــتــطــلــعــات  مـ
بالمجال  والنهوض  والمجتمعية  الحكومية 
والتميز  النجاح  مستويات  إلــى  االجتماعي 
بما يساهم في تقديم أفضل وأجود الخدمات 

اإلنمائية.
ثقة  الخليفية  الــمــبــرة  مؤسسة  وثمنت 
برنامج  وترشيح  االجتماعية  التنمية  وزارة 
رايـــــــات كـــأحـــد الـــمـــشـــروعـــات الـــــرائـــــدة الــتــي 
يــقــدمــهــا الــقــطــاع األهــلــي فــي مــجــال العمل 
في  مــشــيــرة  الــبــحــريــن،  بمملكة  االجــتــمــاعــي 
كبيرا  دافــعــا  يعتبر  التكريم  أن  السياق  هــذا 
لتمضي به المؤسسة نحو تفعيل المزيد من 
يتماشى  وبما  النوعية  والمشاريع  المبادرات 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــوعـــي بين  ــى جـــانـــب نــشــر الـ الــمــســتــدامــة، إلــ
منهم  الشابة  الفئة  وخاصة  المجتمع  أفــراد 
التطوعية  الــخــدمــة  فــي  المساهمة  بأهمية 

المجتمعية.

العريض  شيخة  الدكتورة  أوضحت  كما 
ــرًا خــلــيــجــيــًا  ــقــــديــ تــ يـــعـــد  الـــتـــكـــريـــم  أن هـــــذا 
لمملكة البحرين التي تزخر بسواعد وطنية 
لـــم يـــدخـــروا جـــهـــدًا فـــي تــقــديــم الــجــهــود من 
أجــــل الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــخــيــر والــنــمــاء 
لتقديم  فرصة  التكريم  أن  كما  المجتمعي، 
الــتــقــديــر والـــعـــرفـــان لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن في 
التطوع والعمل االجتماعي والخيري  مجال 
ــانــــدة  ــلــــى دعـــــــم ومــــســ الـــــذيـــــن يــــحــــرصــــون عــ
التخصصات  مختلف  في  الرسمية  الجهات 
والمجاالت وأينما دعت الحاجة لتلبية نداء 

الواجب والتطوع لخدمة الوطن.
ومن جهة أخــرى أكــدت شركة يوسف بن 
أحمد كانو حرصها على ترجمة خطط ورؤى 
المجتمعية  المبادرات  تنفيذ  عبر  الحكومة 
الــنــوعــيــة والـــتـــي تــســهــم فـــي نــهــضــة الــوطــن 
في  الــشــركــة  تكريم  أن  إلــى  مشيرة  وتــقــدمــه، 
للمكانة  تــرســيــخــًا  الخليجي  الــمــحــفــل  هـــذا 
البحرين  مملكة  بــهــا  تتمتع  الــتــي  ــدة  ــرائـ الـ
الــشــامــل،  بمفهومه  االجــتــمــاعــي  الــعــمــل  فــي 
ــات  ــيـ ــانـ ــكـ إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــا تــــســــخــــره مـــــن إمـ
لــلــخــوض فـــي هـــذا الــمــجــال، لــتــعــزيــز القيم 
إطــار  وذلـــك ضــمــن  واالجــتــمــاعــيــة،  التنموية 
الــشــراكــة  لتمكين  أســاســيــة  وركـــائـــز  حــضــاري 
االســتــراتــيــجــيــة مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات ذات 

العالقة وبكفاءة وجودة عالية.
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ــة  ــحــ تــــفــــتــــتــــح وزيــــــــــــــــرة الــــصــ
جواد  جليلة بنت السيد  الدكتورة 
حسن النسخة الثانية من »مؤتمر 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والخدمات الصحية«، والذي يقام 
تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
المجلس األعلى للصحة، يوم غد 
ويستمر  ســبــتــمــبــر،   29 الــخــمــيــس 
أيــام حتى األول  على مــدى ثالثة 
هــذا  ويــنــظــم   .2022 أكـــتـــوبـــر  ــن  مـ
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  المؤتمر 
الـــمـــهـــن و»الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة« 
تحت شعار »خدمات رعاية صحية 
آمــنــة وعــالــيــة الـــجـــودة«، ويــتــنــاول 
الــعــديــد مــن الــمــحــاور، مــن بينها 
ترخيص مرافق الرعاية الصحية، 
ــــي »مــــنــــشــــآت«،  ــادرتـ ــ ــبـ ــ ــل مـ ــيـ ــعـ ــفـ وتـ
ــم ومــــراقــــبــــة  ــيــ ــظــ ــنــ و»مــــــــهــــــــن«، وتــ
والمستحضرات  الطبية  األجهزة 
ــة، ومــنــح  ــيــ ــدوائــ الــصــيــدالنــيــة والــ
للمستشفيات  االعتماد  وتجديد 
والمراكز الطبية، وتطوير اللوائح 
ــــك مــن  ــر ذلــ ــيــ ــتــــشــــريــــعــــات، وغــ والــ

الموضوعات.
تعزيز  على  المؤتمر  ويعمل 
الممارسين  جميع  بين  التواصل 
بتقديم  والــمــهــتــمــيــن  الــصــحــيــيــن 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــخـــدمـــات  الــــرعــ
والصناعات  الطبية  والمنتجات 
ــايـــة  ــات الـــرعـ ــســ ــؤســ الــــدوائــــيــــة ومــ
ــة وســــــالمــــــة الــــمــــرضــــى  ــيــ الــــصــــحــ
والـــمـــدربـــيـــن الــطــبــيــيــن وخـــبـــراء 
والــعــالــم  المنطقة  مــن  االعــتــمــاد 
وإدارة  تنفيذ  األفكار حول  لتبادل 
اللوائح الصحية، إضافة إلى جذب 
الــرعــايــة  فــي  المتخصصين  كــبــار 
ومنطقة  البحرين  مــن  الصحية 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
وخارجها، من أجل تحسين جودة 
فـــي مملكة  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
الــبــحــريــن، ويــقــام بــالــتــوازي معه 
ومنتجات  خــدمــات  يقدم  معرض 

عدد من الجهات المشاركة.
كما يوفر هذا المؤتمر منصة 
بين جميع  النظر  لتبادل وجهات 
الــمــمــارســيــن فـــي قـــطـــاع الــرعــايــة 
والخدمات الصحية والطبية، في 

مملكة البحرين والخليج العربي 
ذات  المواضيع  مــن  الكثير  حــول 
بما في  الصحي،  بالقطاع  الصلة 
ذلك تعزيز ريادة مملكة البحرين 
تبادل  وبحث  المجاالت،  تلك  في 
المعلومات والخبرات في مختلف 
ــا فـــيـــهـــا الــتــعــلــيــم  ــمــــجــــاالت بـــمـ الــ
ــتــــدريــــب الـــصـــحـــي، والـــبـــحـــوث  والــ
الــصــحــيــة والــطــبــيــة، واالســتــثــمــار 

الــصــحــي، وحــمــايــة الــبــيــانــات في 
العامة،  والصحة  الطب،  مجاالت 
ويقدم  المجاالت.  من  ذلك  وغير 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  »مؤتمر 
ــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة«  ــمـ الـ
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــي الـ ــدمــ ــقــ ــمــ ــة لــ ــنــــصــ مــ
الــصــحــيــة والــطــبــيــة فـــي مــجــاالت 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــأحـــدث 
األعلى  المجلس  دور  مستجدات 
للصحة في وضع ومتابعة تنفيذ 
الخطة الوطنية للصحة، الهادفة 
ــى تــطــويــر مــنــظــومــة الــخــدمــات  إلـ
الــصــحــيــة بـــالـــكـــامـــل بـــمـــا يــجــســد 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
بــرنــامــج  مــع  ذلـــك  ويــتــســق   ،2030
الـــحـــكـــومـــة، ويــــواكــــب الـــمـــبـــادرات 
الــوطــنــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى مــواصــلــة 
تحسين جودة الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين واستدامتها، 
بــمــا فـــي ذلــــك بـــرنـــامـــج الــضــمــان 
ــــذي يمثل  الــصــحــي الــوطــنــي، والـ
أحــــد الـــمـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لــــتــــحــــســــيــــن جـــــــــــودة الـ
للمواطنين  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 

البحرين.  مملكة  في  والمقيمين 
الثالث  يومه  في  المؤتمر  ويشهد 
اجتماع اللجنة الخليجية التابعة 
التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة 
الــخــلــيــجــي والــمــخــتــصــة بـــدراســـة 
ــيـــف وتـــســـجـــيـــل  ــنـ إجــــــــــــــراءات تـــصـ
الــتــخــصــصــات الــصــحــيــة فـــي دول 
الخليج العربي، ويبحث االجتماع 
ــيــــد  أحــــــــــــدث مـــــســـــتـــــجـــــدات تــــوحــ
والتسجيل  الــتــصــنــيــف  إجــــــراءات 
لــلــتــخــصــصــات الــطــبــيــة الــمــعــمــول 
الــمــجــلــس،  دول  فــــي جــمــيــع  بـــهـــا 
ــبـــات واشـــــتـــــراطـــــات هـــذه  ــلـ ــتـــطـ ومـ
الــمــمــارســة، إضـــافـــة إلـــى االتــفــاق 
على مؤهالت األطباء والتمريض 
والـــصـــيـــادلـــة والـــمـــهـــن الــمــعــاونــة، 
عــــالوًة عــلــى مــهــن الــطــب الــبــديــل، 
الخليجيين  لــلــمــواطــنــيــن  وذلــــك 
وغــيــر الــخــلــيــجــيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــشــهــادات الــمــعــتــرف بــهــا فــي كل 
الــتــخــصــص، وطــرق  ــة بحسب  دولـ
األساسية  الــمــصــادر  مــن  التحقق 
لمؤهالت الممارسين الصحيين. 
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} وزيرة الصحة.

المجلس  رئيس  شهد 
األعـــلـــى لــلــصــحــة الــفــريــق 
ــخ مــحــمــد  ــيــ ــشــ طـــبـــيـــب الــ
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
بــمــقــر الـــمـــجـــلـــس، تــوقــيــع 
ــاون بــيــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ اتــــفــــاقــ
الحكومية  المستشفيات 
 Power Health وشركة
ــيـــة الســـتـــحـــداث  ــرالـ ــتـ االسـ
دورة  إلدارة  متكامل  نظام 
اإليرادات المالية الخاصة 
بالمستشفيات الحكومية، 
ــــك بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور  وذلــ
أحــمــد مــحــمــد األنـــصـــاري 
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
الحكومية  للمستشفيات 

وعدد من المسؤولين.
المجلس  رئيس  وأكــد 
األعـــلـــى لــلــصــحــة الــفــريــق 
ــخ مــحــمــد  ــيــ ــشــ طـــبـــيـــب الــ
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
ــرادات  ــ اإليــ دورة  نــظــام  أّن 
أحـــد الــدعــائــم االســاســيــة 
لـــــلـــــتـــــســـــيـــــيـــــر الــــــــــذاتــــــــــي 
الحكومية  للمستشفيات 
مــــــــــــن خــــــــــــــــالل تــــمــــكــــيــــن 
تقديم  مــن  المستشفيات 
تنافسية،  طــبــيــة  خــدمــات 
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــــب اسـ ــواكـ ــ ــتـ ــ لـ
الــضــمــان الــصــحــي والـــذي 
سيّمكن المستشفيات من 
بكفاءة  الــمــطــالــبــات  عــمــل 
مع  يتماشى  بما  وفاعلية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــجــلــس 

األعلى للصحة.
مــــــن جــــانــــبــــه أوضــــــح 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــلــــس أمـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
الحكومية  المستشفيات 

آل  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ 
بتوقيع  ســعــداء  »نــحــن  خليفة: 
هــذه االتــفــاقــيــة والــتــي تــأتــي في 
ــدادات الــقــائــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إطــــــار االسـ
لتهيئة المستشفيات الحكومية 
برنامج  متطلبات  مــع  للتعامل 
ــان الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي،  ــمــ الــــضــ
التسيير  اســتــراتــيــجــيــة  وتــنــفــيــذ 
الــــذاتــــي مـــن خــــالل االســتــغــالل 
ــا يــحــقــق  ــمـ ــوارد بـ ــمــ ــلــ األمــــثــــل لــ
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
ــق أعـــلـــى مــســتــويــات الـــجـــودة  وفــ

والكفاءة«.
ــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ وأكــ
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
الدكتور أحمد محمد األنصاري 
في  ســيــســاهــم  الـــنـــظـــام  ــذا  هــ أّن 
التسيير  اســتــراتــيــجــيــة  تطبيق 
الــــــــذاتــــــــي مـــــــن خـــــــــالل تـــغـــيـــيـــر 
للمستشفيات  الــتــمــويــل  نــظــام 
ــة مــــــــن مــــيــــزانــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تنافسية  جــهــة  إلــــى  مــخــصــصــة 
ــلــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  مــــقــــدمــــة لــ
ــل عــــن طــريــق  ــويـ ــمـ ــتـ ــغــــرض الـ بــ
مـــطـــالـــبـــات الـــضـــمـــان الــصــحــي، 
جميع  تكاليف  احــتــســاب  نظير 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــمــقــدمــة 
ــات  ــيــ ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ لـــــــمـــــــرتـــــــادي الــ

الحكومية«.
وأشار الدكتور األنصاري إلى 
االتفاقية يشمل  نطاق عمل  أّن 
لتكاليف  شــامــلــة  ــة  دراســ ــراء  إجــ
ــيـــة  ــبـ ــع الــــــخــــــدمــــــات الـــطـ ــيــ ــمــ جــ
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــمــســتــشــفــيــات 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ الــــحــــكــــومــــيــــة، والــ
زيـــــــادة جــــــودة عــمــلــيــة الــتــرمــيــز 
الطبي، فضاًل عن ضمان جودة 
بالتأمين  الخاصة  المطالبات 
الصحي بما يتوافق مع النظام 
الــــوطــــنــــي لـــلـــضـــمـــان الـــصـــحـــي 
وتـــشـــمـــل تـــــدريـــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن 

واإلدارات ذات العالقة.
 Power يشار إلى أّن شركة
Health متخصصة في مجال 
على  الطبية  التكاليف  تحديد 
أســـاس الــنــشــاط الــطــبــي، عــالوة 
المناسبة  الجاهزية  توفير  على 
لــنــظــام فـــواتـــيـــر الــمــســتــشــفــيــات 
الــخــاضــعــة لــلــضــمــان الــصــحــي، 
ــن قــبــل  ــ ــا مـ ــتــــمــــادهــ ــم اعــ ــ وقــــــد تـ
منظمات الرعاية الصحية على 
مــســتــوى الــعــالــم فـــي أســتــرالــيــا 
المتحدة  والــواليــات  ونيوزيلندا 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــدا والـ ــ ــنـ ــ وكـ
ــغ كـــونـــغ وآســيــا  ــونـ ــدا وهـ ــنـ ــرلـ وأيـ

والشرق األوسط.

اتفاقي���ة تعاون ال�ش��ت�ح�����داث ن�ظ�����ام مت�ك����امل 
ال�ط�ب�ي����ة ال�خ�دم����ات  وت�ك�ال�ي����ف  الإي���رادات 

أعــــــــلــــــــنــــــــت جــــمــــعــــيــــة 
ــة  ــافــــحــ ــكــ ــمــ الــــــبــــــحــــــريــــــن لــ
الـــســـرطـــان عــزمــهــا إطـــالق 
للتوعية  السنوية  حملتها 
بــســرطــان الــثــدي بـــدءا من 
أكتوبر   31 لغاية  أكتوبر   1
هـــــذه  ــن  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ وتـ  2022
ــلــــة مــــجــــمــــوعــــة مــن  الــــحــــمــ
ــة مــن  ــطــ ــشــ ــج واألنــ ــرامــ ــبــ الــ
المحاضرات  تقديم  بينها 
ــة والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة  ــويــ ــوعــ ــتــ الــ
للوزارات ومؤسسات القطاع 
الــخــاص وطــلــبــة الــمــدارس 
والــــجــــامــــعــــات ومـــنـــظـــمـــات 

المجتمع المدني.
كــمــا تــنــظــم الــجــمــعــيــة 
مــهــرجــان الــمــشــي الــســنــوي 
ــة  ــسـ ــامـ ــخـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
ــنـــصـــف مــــن مـــســـاء يـــوم  والـ
الجمعة الموافق 14 أكتوبر 
جـــــــاردن  ووتـــــــــر  فـــــي   2022
ســيــتــي بـــضـــاحـــيـــة الــســيــف 
)يبدأ التجمع عند الساعة 

الرابعة عصرًا( والدعوة مفتوحة 
للعموم من كافة الفئات العمرية 
الحكومية  والــهــيــئــات  ولـــلـــوزارات 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ومــــؤســــســــات الــ
ــدث  ــحــ ــي هـــــــذا الــ ــ ــاركــــة فــ ــلــــمــــشــ لــ

السنوي الهام. 
عبدالرحمن  الدكتور  وصــرح 
إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس  فـــــخـــــرو 
ــج الــتــوعــيــة  ــرامـ ـــأن بـ الــجــمــعــيــة بـ
حول سرطان الثدي والسرطانات 
بــكــافــة أنــواعــهــا قـــد آتـــت ثــمــارهــا 
فـــي تــحــقــيــق األهـــــداف الــمــرجــوة 
مــنــذ انــطــالقــتــهــا، كــمــا الحــظــت 
الــجــمــعــيــة زيـــــادة فـــي الـــوعـــي عن 
ــات بـــكـــافـــة  ــ ــانـ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ أمـــــــــــراض الـ
ــا ولــــمــــســــت بــــــــدون شــك  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
االستجابة  في  المجتمع  تكاتف 
للحمالت التي تطلقها الجمعية 
ــام وال نــنــســى أن  ــعـ الـ ــدار  ــ عــلــى مـ
كان  ما  النجاحات  هــذه  بــأن  ننوه 
لــهــا أن تــكــتــمــل لــــوال الـــدعـــم من 
الــــــوزارات الــحــكــومــيــة ومــؤســســات 
ــا تــثــمــن  ــمـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. كـ

والعطاء  الكبير  الــدور  الجمعيًة 
الجمعية  تلقاه  الـــذي  المستمر 
العاملة  والفرق  المتطوعين  من 
في الجمعية آماًل في تفهم أكثر 
ــراط  ــخــ لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي واالنــ
تــقــديــم خــدمــات  فــيــه لتمكن مــن 
إلى  وللوصول  التوعية  في  أوسع 

مجتمع واعي وصحي.

ج��م��ع��ي��ة ال���ب���ح���ري���ن ل��م��ك��اف��ح��ة ال�������ش���رط���ان ت��ط��ل��ق 
ح���م���ل���ة اأك����ت����وب����ر ل��ل��ت��وع��ي��ة ب����اأم����را�����ص ال���ث���دي 

} د. عبدالرحمن فخرو.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16259/pdf/1-Supplime/16259.pdf?fixed7442
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/1310187
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1310235


العدد:  16259

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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’
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محميد احملميد

المنتدى  فعاليات  تنطلق  األربــعــاء  الــيــوم 
الدولي لالتصال الحكومي 2022، الذي ينظمه 
ــة، مــن  ــارقــ ــشــ الــمــكــتــب اإلعــــالمــــي لــحــكــومــة الــ
50 من  مــن  أكــثــر  وبــمــشــاركــة  فعالية،   12 خــالل 

المسؤولين وقادة الفكر والخبراء.
»تحديات  شعار  يحمل  الــعــام  هــذا  منتدى   
وحلول«، وستعقد جلسات مهمة بعنوان: »حوار 
العقول«، وسيتم فيها تناول القضايا الحيوية، 
وسبل المعالجات العصرية لها، على مدار يومي 

المنتدى.
ــال الــحــكــومــي  الـــمـــنـــتـــدى الــــدولــــي لـــالتـــصـ
األولى في 2012م، وال  دورته  انطلقت  بالشارقة 
يزال يواصل فعاليات في قاعة »إكسبو الشارقة«، 
في  عصرية  فكرية  منظومة  بــنــاء  إلــى  ويــهــدف 
االتـــصـــال الــحــكــومــي، وتــعــزيــز دور رســائــلــه مع 

الجمهور والمواطنين.
جلسة »حوار العقول« اليوم األربعاء تحمل 
وسوق  النظري  الواقع  اإلعــالم:  »مناهج  عنوان 
العمل«، وتناقش مدى مالءمة مناهج الصحافة 
العمل..  ســوق  لمتطلبات  األكاديمية  واإلعـــالم 
من  ــال...  ــمـ األعـ رّواد  »تــحــديــات  وهــنــاك جلسة 
المتغيرات  أبــرز  تتناول  التي  الحلول«،  يمتلك 
االقــتــصــاديــة والـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــي 
»غرفة  جلسة  بجانب  األعــمــال..  رّواد  فــي  تؤثر 
الــكــتــابــة«، الــتــي تــهــدف إلـــى اكــتــشــاف الــمــواهــب 
الكتابة  في  مهاراتها  لتطوير  الفرصة  ومنحها 

من خالل مجموعة من ورش العمل.
بــجــانــب بــرنــامــج »الـــظـــل الــوظــيــفــي« الـــذي 
ــل اإلعـــــالمـــــي الـــمـــعـــاصـــر،  ــمـ ــعـ ــى الـ ــلـ ــز عـ ــركـ ــيـ سـ
وبــرنــامــج »حـــديـــث االتـــصـــال الــحــكــومــي« الـــذي 
لمفهوم  مبتكر  تفاعلي  خــطــاب  منصة  يشكل 
»ملتقى  تنظيم  سيتم  كما  الحكومي،  االتصال 
شباب الشارقة الرابع: مجالس الشباب تحديات 
الشبابية  المجالس  دور  يناقش  الذي  وفــرص«، 

في المجتمع اإلماراتي.

)الكرسي  فكرة  توجد  الشارقة  ملتقى  فــي 
األخضر(، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى تفعيل 
الــتــواصــل وإيـــجـــاد لــغــة مــشــتــركــة بــيــن الــشــبــاب 
وصناع القرار في المجتمع اإلماراتي، من خالل 
بكل  ــــم  آراءهـ الــشــبــاب  فيها  يــطــرح  حـــرة  منصة 

شفافية وصراحة ومسؤولية.
وغــــــدا الـــخـــمـــيـــس ســتــعــقــد جــلــســة »حـــــوار 
األجــيــال: خــبــرات ومــعــارف إعــالمــيــة«، وجلسة: 
جلسة  بجانب  لالجئين«،  عالم جديد  »صياغة 
الــحــكــومــي  ــال  االتــــصــ »أدوات  ــوان:  ــنـ ــعـ بـ أخـــــرى 
والتأثير الفّعال«، ومنصة »باحثون«، التي تهدف 
معلوماتية  وقاعدة  معرفي  محتوى  توفير  إلــى 
الحكومي،  لكل ما يتعلق بموضوعات االتصال 
ــارات  ــهـ ــة عــمــل بـــعـــنـــوان »مـ ــ ــى ورشـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
الحكومي«،  االتــصــال  ضــوء  في  المشاريع  إدارة 
الخاصة بإدارة المشروعات وفق المنهج اإلداري 
ــنــــاك جــلــســة حــــواريــــة بــعــنــوان  الــتــحــلــيــلــي، وهــ
»الــــمــــؤثــــرون وعــبــقــريــة الــتــكــيــف االجــتــمــاعــي« 
مواقع  تأثير مشاهير  استثمار  أهمية  ستتناول 
فكر  لنشر  المتابعين  في  االجتماعي  التواصل 
يتماشى مع قيم الدول ويحقق مبادئ االتصال 

الحكومي.
ــذا الــتــنــوع الــفــكــري، الــعــمــلــي والــحــيــوي،  هـ
مختلف  مــن  والــخــبــراء  الشخصيات  وبــحــضــور 
يجعل  والــجــنــســيــات،  والتخصصات  الــمــجــاالت 
من منتدى الشارقة الدولي منصة بارزة لتالقي 
األفكار والخبرات، من أجل تطوير األداء وزيادة 
اإلنـــتـــاج، وفـــق أفــضــل الــمــمــارســات الــتــي يحتاج 

إليها أي مجتمع.
ــرة وواجـــــبـــــة لـــلـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى  ــيـ ــبـ تـــحـــيـــة كـ
المنتدى الدولي لالتصال الحكومي بالشارقة، 
التي أدركت أنها من الممكن أن تضع بصماتها 
باقي  مــع  تكاملي  وبشكل  بــالدهــا،  فــي  الخاصة 

اإلمارات العزيزة. 

malmahmeed7@gmail.com

ملتقى ال�شارقة.. »حوار العقول«

الــعــمــل  وزراء  لــجــنــة  كـــرمـــت 
ــاون لــــدول  ــعــ ــتــ ــدول مـــجـــلـــس الــ ــ ــ بـ
السيد  بحضور  العربية،  الخليج 
حميدان  علي  محمد  بــن  جميل 
في  الــعــمــل  ووزراء  الــعــمــل  ــر  ــ وزيـ
بمدينة  األحـــــد،  الــمــجــلــس  دول 
الـــــريـــــاض بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
هامش  على  الشقيقة،  السعودية 
للجنة،  الــثــامــنــة  الـــــدورة  أعـــمـــال 
ثــــالث مــنــشــآت بــحــريــنــيــة، وهـــي: 
شــركــة عـــقـــارات غــرنــاطــة، وشــركــة 
ــة الـــعـــربـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــمـ ــات الـ ــدمــ ــخــ الــ
لــتــمــيــزهــمــا فـــي مـــجـــال تــوظــيــف 
الــمــواطــنــيــن، إضـــافـــة إلـــى شــركــة 
البحرية،  للثروة  العربية  الريف 
عـــن فــئــة الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 

الناجحة.
ــذه  ــهــ وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لــــــــه بــ
الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة، هـــــنـــــأ حــــمــــيــــدان 
الـــشـــركـــات الــبــحــريــنــيــة الــمــكــرمــة 
نسب  تحقيق  فــي  تميزها  نظير 

استقطاب  في  ومتطورة  مرتفعة 
وتوظيف الكفاءات الوطنية ونمو 
الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة، مـــؤكـــدًا 
يعّد  الخليجي  التقدير  هــذا  أن 
العاملة  دافعا للمنشآت الوطنية 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص لــمــواصــلــة 
جهودها نحو المساهمة الفعالة 
في استقطاب الكفاءات الوطنية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف مـــــواقـــــع اإلنــــتــــاج 
بــاعــتــبــارهــم الـــركـــيـــزة األســاســيــة 
ــا  ــنـــوهـ ــة، مـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــلـ لـ
من  للعديد  الناجحة  بالتجارب 
الشركات والمؤسسات التي ترتفع 

فيها نسب توظيف البحرينيين.
مساهمة  العمل  وزيــر  وثــّمــن 
المكرمة  والــمــؤســســات  الــشــركــات 
الوطنية  الــجــهــود  مــع  وتــعــاونــهــا 
ــبــــشــــريــــة  لـــتـــنـــمـــيـــة الـــــــــمـــــــــوارد الــ
ــات  ــروعــ ــشــ الــــوطــــنــــيــــة، ودعـــــــــم مــ
القطاع  في  المواطنين  توظيف 
الحكومة،  أن  إلى  الخاص، الفتًا 

الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، تـــحـــرص عـــلـــى تــقــديــم 
مختلف أنواع الدعم والتسهيالت 
لــلــمــنــشــآت الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع 
ــا الــمــحــوري في  الـــخـــاص لـــدورهـ
ــن فـــــرص الــعــمــل  خـــلـــق مـــزيـــد مــ
القطاعات  مختلف  في  النوعية 

اإلنتاجية.
اعــتــبــر ممثلو  جــانــبــهــم  مـــن 
أن  المكرمة  البحرينية  الشركات 
هـــذا الــتــكــريــم يــعــّد حـــافـــزًا لبذل 
الــمــزيــد مـــن الــجــهــود فـــي سبيل 
االرتــــــقــــــاء بـــــالـــــمـــــوارد الـــبـــشـــريـــة 
الـــوطـــنـــيـــة، وخــــدمــــة الــمــجــتــمــع 
والــعــمــل عــلــى تحقيق  وتــنــمــيــتــه، 
مبادئ الشراكة المجتمعية لدعم 
ــادرات تـــوظـــيـــف الــمــواطــنــيــن  ــ ــبـ ــ مـ
فــــي مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
تحظى  الـــذي  بــالــدعــم  مشيدين 

من  الوطنية  العاملة  الــقــوى  بــه 
قــبــل الــحــكــومــة وتــوفــيــر الــتــدريــب 
الــمــهــنــي الــــذي يــســهــم فـــي جعل 
فــي  األول  الـــخـــيـــار  الـــبـــحـــريـــنـــي 

ســــوق الــعــمــل، مــعــربــيــن فـــي هــذا 
اإلطــار عن شكرهم لــوزارة العمل 
عــلــى تــرشــيــحــهــم لـــهـــذا الــتــكــريــم 

الخليجي.

المواطنين توظيف  في  متميزة  بحرينية  لمن�شاآت  تكريم خليجي 
حميدان: �سراكة مجتمعية لجعل البحريني الخيار الأول في �سوق العمل

} جانب من حفل التكريم.

 أكـــد أســامــة بــن أحــمــد خــلــف العصفور 
وزير التنمية االجتماعية، أن تكريم المنشآت 
ــات الـــــرائـــــدة بـــمـــجـــاالت الــعــمــل  ــمــــشــــروعــ والــ
البحرين  مملكة  فــي  االجتماعية  والتنمية 
الـــتـــعـــاون لـــدول  عــلــى مــســتــوى دول مــجــلــس 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة، ُيــعــد إنـــجـــازًا يــضــاف إلــى 
سلسلة إنجازات المملكة وأبناءها في مجال 
الــعــمــل االجــتــمــاعــي، مــهــنــئــًا الــمــكــرمــيــن لما 
المسؤولية  فــي  متقدم  مستوى  مــن  حققوه 
دول  تقدير  يعكس  الــذي  األمــر  المجتمعية، 
تنمية  من  البحرين  به  تبوأت  لما  المجلس 

ونهضة على كل المستويات.
ــر بــمــبــادرة حــفــل الــتــكــريــم  ــوزيـ ــاد الـ ــ  وأشـ
السعودية  العربية  المملكة  فــي  أقــيــم  الـــذي 
الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد االجتماع 
المدنية  للخدمات  الــوزاريــة  للجان  الثامن 
والعمل والشؤون والتنمية االجتماعية بدول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
لنخبة من الشخصيات والمشروعات الرائدة 
فـــي مــجــال الــعــمــل االجــتــمــاعــي، والــشــركــات 
المتميزة وأصحاب المشاريع الصغيرة بدول 

مجلس التعاون.
ــح أهــمــيــة هـــذا الــتــكــريــم لـــرواد   كــمــا أوضـ
البحرينيين وضمن كوكبة خليجية  األعمال 
مميزة، لتنال الدكتورة شيخة سالم العريض 
ــرائـــدة  الــتــكــريــم ضــمــن فــئــة الــشــخــصــيــات الـ

الــمــجــال االجــتــمــاعــي، ومــؤســســة المبرة  فــي 
الخليفية، عن مشروع »برنامج رايات«، وشركة 
يــوســف بــن أحــمــد كــانــو، عــن مــشــروع »مــركــز 
مبارك كانو االجتماعي الشامل«، وذلك لفئة 
ــرائـــدة فــي مجال  الــمــشــاريــع االجــتــمــاعــيــة الـ
تــقــديــره لما  العمل االجــتــمــاعــي، مــعــربــًا عــن 
تميز به المكرمون من البذل والعطاء لرفعة 
الوطن ونمائه، مشيرًا إلى ما تزخر به مملكة 
البحرين من منظومة متكاملة للعمل األهلي 
ــر قــانــونــيــة  الــتــطــوعــي الــمــحــتــرف ضــمــن أطــ
في  منجزاتها  وتسهيل  لحمايتها  وتشريعية 

مختلف مجاالت العمل التنموي.
والمؤسسات  المنشآت  الــعــصــفــور،  ودعـــا 
الجهات  حــذو  يــحــذو  أن  إلــى  األعــمــال  ورواد 
المكرمة في مجال تنمية العمل االجتماعي، 
عـــبـــر تـــعـــزيـــز مـــبـــدأ الــــشــــراكــــة والـــمـــســـؤولـــيـــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
ــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي  ــة ومـــؤســـسـ والـــخـــاصـ
فاعلة  بصورة  الوطنية  الجهود  تساند  والتي 
عــلــى مختلف  اإليــجــابــي  بالنفع  يــعــود  وبــمــا 
الـــمـــســـتـــويـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
الــشــأن حــرص وزارة التنمية  مــؤكــدًا فــي هــذا 
االجتماعي  العمل  تمكين  على  االجتماعية 
الخطط  ــداف  أهــ لتحقيق  صـــوره  بمختلف 

التنموية المستدامة في المجتمعات.
مواصلة  المكرمون  أكــد  جانبهم،   ومــن 

في  الوطنية  الجهود  لدعم  التنموي  العمل 
والتأهيلية  والرعائية  المجاالت االجتماعية 
في سبيل تنمية ونهضة المجتمع البحريني، 
معربين عن شكرهم وتقديرهم لسعادة الوزير 
وكل منتسبي وزارة التنمية االجتماعية، على 
ثــقــتــهــم فـــي تــرشــيــحــهــم لــنــيــل هــــذا الــتــكــريــم 
الــتــعــاون  دول مجلس  مــســتــوى  عــلــى  الــرفــيــع 
المزيد  لبذل  حــافــزًا  ُيعد  والــذي  الخليجي، 
ــن الــجــهــد والـــعـــطـــاء لــمــواكــبــة الــتــطــلــعــات  مـ
بالمجال  والنهوض  والمجتمعية  الحكومية 
والتميز  النجاح  مستويات  إلــى  االجتماعي 
بما يساهم في تقديم أفضل وأجود الخدمات 

اإلنمائية.
ثقة  الخليفية  الــمــبــرة  مؤسسة  وثمنت 
برنامج  وترشيح  االجتماعية  التنمية  وزارة 
رايـــــــات كـــأحـــد الـــمـــشـــروعـــات الـــــرائـــــدة الــتــي 
يــقــدمــهــا الــقــطــاع األهــلــي فــي مــجــال العمل 
في  مــشــيــرة  الــبــحــريــن،  بمملكة  االجــتــمــاعــي 
كبيرا  دافــعــا  يعتبر  التكريم  أن  السياق  هــذا 
لتمضي به المؤسسة نحو تفعيل المزيد من 
يتماشى  وبما  النوعية  والمشاريع  المبادرات 
مـــع اســتــراتــيــجــيــة الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ــوعـــي بين  ــى جـــانـــب نــشــر الـ الــمــســتــدامــة، إلــ
منهم  الشابة  الفئة  وخاصة  المجتمع  أفــراد 
التطوعية  الــخــدمــة  فــي  المساهمة  بأهمية 

المجتمعية.

العريض  شيخة  الدكتورة  أوضحت  كما 
ــرًا خــلــيــجــيــًا  ــقــــديــ تــ يـــعـــد  الـــتـــكـــريـــم  أن هـــــذا 
لمملكة البحرين التي تزخر بسواعد وطنية 
لـــم يـــدخـــروا جـــهـــدًا فـــي تــقــديــم الــجــهــود من 
أجــــل الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق الــخــيــر والــنــمــاء 
لتقديم  فرصة  التكريم  أن  كما  المجتمعي، 
الــتــقــديــر والـــعـــرفـــان لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن في 
التطوع والعمل االجتماعي والخيري  مجال 
ــانــــدة  ــلــــى دعـــــــم ومــــســ الـــــذيـــــن يــــحــــرصــــون عــ
التخصصات  مختلف  في  الرسمية  الجهات 
والمجاالت وأينما دعت الحاجة لتلبية نداء 

الواجب والتطوع لخدمة الوطن.
ومن جهة أخــرى أكــدت شركة يوسف بن 
أحمد كانو حرصها على ترجمة خطط ورؤى 
المجتمعية  المبادرات  تنفيذ  عبر  الحكومة 
الــنــوعــيــة والـــتـــي تــســهــم فـــي نــهــضــة الــوطــن 
في  الــشــركــة  تكريم  أن  إلــى  مشيرة  وتــقــدمــه، 
للمكانة  تــرســيــخــًا  الخليجي  الــمــحــفــل  هـــذا 
البحرين  مملكة  بــهــا  تتمتع  الــتــي  ــدة  ــرائـ الـ
الــشــامــل،  بمفهومه  االجــتــمــاعــي  الــعــمــل  فــي 
ــات  ــيـ ــانـ ــكـ إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــــا تــــســــخــــره مـــــن إمـ
لــلــخــوض فـــي هـــذا الــمــجــال، لــتــعــزيــز القيم 
إطــار  وذلـــك ضــمــن  واالجــتــمــاعــيــة،  التنموية 
الــشــراكــة  لتمكين  أســاســيــة  وركـــائـــز  حــضــاري 
االســتــراتــيــجــيــة مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات ذات 

العالقة وبكفاءة وجودة عالية.
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ــة  ــحــ تــــفــــتــــتــــح وزيــــــــــــــــرة الــــصــ
جواد  جليلة بنت السيد  الدكتورة 
حسن النسخة الثانية من »مؤتمر 
المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 
والخدمات الصحية«، والذي يقام 
تحت رعاية الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
المجلس األعلى للصحة، يوم غد 
ويستمر  ســبــتــمــبــر،   29 الــخــمــيــس 
أيــام حتى األول  على مــدى ثالثة 
هــذا  ويــنــظــم   .2022 أكـــتـــوبـــر  ــن  مـ
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  المؤتمر 
الـــمـــهـــن و»الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة« 
تحت شعار »خدمات رعاية صحية 
آمــنــة وعــالــيــة الـــجـــودة«، ويــتــنــاول 
الــعــديــد مــن الــمــحــاور، مــن بينها 
ترخيص مرافق الرعاية الصحية، 
ــــي »مــــنــــشــــآت«،  ــادرتـ ــ ــبـ ــ ــل مـ ــيـ ــعـ ــفـ وتـ
ــم ومــــراقــــبــــة  ــيــ ــظــ ــنــ و»مــــــــهــــــــن«، وتــ
والمستحضرات  الطبية  األجهزة 
ــة، ومــنــح  ــيــ ــدوائــ الــصــيــدالنــيــة والــ
للمستشفيات  االعتماد  وتجديد 
والمراكز الطبية، وتطوير اللوائح 
ــــك مــن  ــر ذلــ ــيــ ــتــــشــــريــــعــــات، وغــ والــ

الموضوعات.
تعزيز  على  المؤتمر  ويعمل 
الممارسين  جميع  بين  التواصل 
بتقديم  والــمــهــتــمــيــن  الــصــحــيــيــن 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة والـــخـــدمـــات  الــــرعــ
والصناعات  الطبية  والمنتجات 
ــايـــة  ــات الـــرعـ ــســ ــؤســ الــــدوائــــيــــة ومــ
ــة وســــــالمــــــة الــــمــــرضــــى  ــيــ الــــصــــحــ
والـــمـــدربـــيـــن الــطــبــيــيــن وخـــبـــراء 
والــعــالــم  المنطقة  مــن  االعــتــمــاد 
وإدارة  تنفيذ  األفكار حول  لتبادل 
اللوائح الصحية، إضافة إلى جذب 
الــرعــايــة  فــي  المتخصصين  كــبــار 
ومنطقة  البحرين  مــن  الصحية 
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول 
وخارجها، من أجل تحسين جودة 
فـــي مملكة  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
الــبــحــريــن، ويــقــام بــالــتــوازي معه 
ومنتجات  خــدمــات  يقدم  معرض 

عدد من الجهات المشاركة.
كما يوفر هذا المؤتمر منصة 
بين جميع  النظر  لتبادل وجهات 
الــمــمــارســيــن فـــي قـــطـــاع الــرعــايــة 
والخدمات الصحية والطبية، في 

مملكة البحرين والخليج العربي 
ذات  المواضيع  مــن  الكثير  حــول 
بما في  الصحي،  بالقطاع  الصلة 
ذلك تعزيز ريادة مملكة البحرين 
تبادل  وبحث  المجاالت،  تلك  في 
المعلومات والخبرات في مختلف 
ــا فـــيـــهـــا الــتــعــلــيــم  ــمــــجــــاالت بـــمـ الــ
ــتــــدريــــب الـــصـــحـــي، والـــبـــحـــوث  والــ
الــصــحــيــة والــطــبــيــة، واالســتــثــمــار 

الــصــحــي، وحــمــايــة الــبــيــانــات في 
العامة،  والصحة  الطب،  مجاالت 
ويقدم  المجاالت.  من  ذلك  وغير 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  »مؤتمر 
ــهـــن والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة«  ــمـ الـ
ــات  ــ ــــدمـ ــــخـ ــي الـ ــدمــ ــقــ ــمــ ــة لــ ــنــــصــ مــ
الــصــحــيــة والــطــبــيــة فـــي مــجــاالت 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــأحـــدث 
األعلى  المجلس  دور  مستجدات 
للصحة في وضع ومتابعة تنفيذ 
الخطة الوطنية للصحة، الهادفة 
ــى تــطــويــر مــنــظــومــة الــخــدمــات  إلـ
الــصــحــيــة بـــالـــكـــامـــل بـــمـــا يــجــســد 
أهداف رؤية البحرين االقتصادية 
بــرنــامــج  مــع  ذلـــك  ويــتــســق   ،2030
الـــحـــكـــومـــة، ويــــواكــــب الـــمـــبـــادرات 
الــوطــنــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى مــواصــلــة 
تحسين جودة الخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين واستدامتها، 
بــمــا فـــي ذلــــك بـــرنـــامـــج الــضــمــان 
ــــذي يمثل  الــصــحــي الــوطــنــي، والـ
أحــــد الـــمـــشـــاريـــع االســتــراتــيــجــيــة 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لــــتــــحــــســــيــــن جـــــــــــودة الـ
للمواطنين  الــمــقــدمــة  الــصــحــيــة 

البحرين.  مملكة  في  والمقيمين 
الثالث  يومه  في  المؤتمر  ويشهد 
اجتماع اللجنة الخليجية التابعة 
التعاون  لمجلس  العامة  لألمانة 
الــخــلــيــجــي والــمــخــتــصــة بـــدراســـة 
ــيـــف وتـــســـجـــيـــل  ــنـ إجــــــــــــــراءات تـــصـ
الــتــخــصــصــات الــصــحــيــة فـــي دول 
الخليج العربي، ويبحث االجتماع 
ــيــــد  أحــــــــــــدث مـــــســـــتـــــجـــــدات تــــوحــ
والتسجيل  الــتــصــنــيــف  إجــــــراءات 
لــلــتــخــصــصــات الــطــبــيــة الــمــعــمــول 
الــمــجــلــس،  دول  فــــي جــمــيــع  بـــهـــا 
ــبـــات واشـــــتـــــراطـــــات هـــذه  ــلـ ــتـــطـ ومـ
الــمــمــارســة، إضـــافـــة إلـــى االتــفــاق 
على مؤهالت األطباء والتمريض 
والـــصـــيـــادلـــة والـــمـــهـــن الــمــعــاونــة، 
عــــالوًة عــلــى مــهــن الــطــب الــبــديــل، 
الخليجيين  لــلــمــواطــنــيــن  وذلــــك 
وغــيــر الــخــلــيــجــيــيــن، إضـــافـــة إلــى 
الــشــهــادات الــمــعــتــرف بــهــا فــي كل 
الــتــخــصــص، وطــرق  ــة بحسب  دولـ
األساسية  الــمــصــادر  مــن  التحقق 
لمؤهالت الممارسين الصحيين. 
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} وزيرة الصحة.

المجلس  رئيس  شهد 
األعـــلـــى لــلــصــحــة الــفــريــق 
ــخ مــحــمــد  ــيــ ــشــ طـــبـــيـــب الــ
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
بــمــقــر الـــمـــجـــلـــس، تــوقــيــع 
ــاون بــيــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــيــــة الـ اتــــفــــاقــ
الحكومية  المستشفيات 
 Power Health وشركة
ــيـــة الســـتـــحـــداث  ــرالـ ــتـ االسـ
دورة  إلدارة  متكامل  نظام 
اإليرادات المالية الخاصة 
بالمستشفيات الحكومية، 
ــــك بـــحـــضـــور الـــدكـــتـــور  وذلــ
أحــمــد مــحــمــد األنـــصـــاري 
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
الحكومية  للمستشفيات 

وعدد من المسؤولين.
المجلس  رئيس  وأكــد 
األعـــلـــى لــلــصــحــة الــفــريــق 
ــخ مــحــمــد  ــيــ ــشــ طـــبـــيـــب الــ
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
ــرادات  ــ اإليــ دورة  نــظــام  أّن 
أحـــد الــدعــائــم االســاســيــة 
لـــــلـــــتـــــســـــيـــــيـــــر الــــــــــذاتــــــــــي 
الحكومية  للمستشفيات 
مــــــــــــن خــــــــــــــــالل تــــمــــكــــيــــن 
تقديم  مــن  المستشفيات 
تنافسية،  طــبــيــة  خــدمــات 
ــة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــــب اسـ ــواكـ ــ ــتـ ــ لـ
الــضــمــان الــصــحــي والـــذي 
سيّمكن المستشفيات من 
بكفاءة  الــمــطــالــبــات  عــمــل 
مع  يتماشى  بما  وفاعلية 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــجــلــس 

األعلى للصحة.
مــــــن جــــانــــبــــه أوضــــــح 
ــاء  ــ ــنـ ــ ــلــــس أمـ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
الحكومية  المستشفيات 

آل  عبدالعزيز  بن  هشام  الشيخ 
بتوقيع  ســعــداء  »نــحــن  خليفة: 
هــذه االتــفــاقــيــة والــتــي تــأتــي في 
ــدادات الــقــائــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إطــــــار االسـ
لتهيئة المستشفيات الحكومية 
برنامج  متطلبات  مــع  للتعامل 
ــان الـــصـــحـــي الـــوطـــنـــي،  ــمــ الــــضــ
التسيير  اســتــراتــيــجــيــة  وتــنــفــيــذ 
الــــذاتــــي مـــن خــــالل االســتــغــالل 
ــا يــحــقــق  ــمـ ــوارد بـ ــمــ ــلــ األمــــثــــل لــ
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة 
ــق أعـــلـــى مــســتــويــات الـــجـــودة  وفــ

والكفاءة«.
ــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ وأكــ
ــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــات الـ ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــلـ لـ
الدكتور أحمد محمد األنصاري 
في  ســيــســاهــم  الـــنـــظـــام  ــذا  هــ أّن 
التسيير  اســتــراتــيــجــيــة  تطبيق 
الــــــــذاتــــــــي مـــــــن خـــــــــالل تـــغـــيـــيـــر 
للمستشفيات  الــتــمــويــل  نــظــام 
ــة مــــــــن مــــيــــزانــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
تنافسية  جــهــة  إلــــى  مــخــصــصــة 
ــلــــخــــدمــــات الــطــبــيــة  مــــقــــدمــــة لــ
ــل عــــن طــريــق  ــويـ ــمـ ــتـ ــغــــرض الـ بــ
مـــطـــالـــبـــات الـــضـــمـــان الــصــحــي، 
جميع  تكاليف  احــتــســاب  نظير 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــمــقــدمــة 
ــات  ــيــ ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ لـــــــمـــــــرتـــــــادي الــ

الحكومية«.
وأشار الدكتور األنصاري إلى 
االتفاقية يشمل  نطاق عمل  أّن 
لتكاليف  شــامــلــة  ــة  دراســ ــراء  إجــ
ــيـــة  ــبـ ــع الــــــخــــــدمــــــات الـــطـ ــيــ ــمــ جــ
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــمــســتــشــفــيــات 
ــد عــلــى  ــيــ ــأكــ ــتــ الــــحــــكــــومــــيــــة، والــ
زيـــــــادة جــــــودة عــمــلــيــة الــتــرمــيــز 
الطبي، فضاًل عن ضمان جودة 
بالتأمين  الخاصة  المطالبات 
الصحي بما يتوافق مع النظام 
الــــوطــــنــــي لـــلـــضـــمـــان الـــصـــحـــي 
وتـــشـــمـــل تـــــدريـــــب الـــمـــوظـــفـــيـــن 

واإلدارات ذات العالقة.
 Power يشار إلى أّن شركة
Health متخصصة في مجال 
على  الطبية  التكاليف  تحديد 
أســـاس الــنــشــاط الــطــبــي، عــالوة 
المناسبة  الجاهزية  توفير  على 
لــنــظــام فـــواتـــيـــر الــمــســتــشــفــيــات 
الــخــاضــعــة لــلــضــمــان الــصــحــي، 
ــن قــبــل  ــ ــا مـ ــتــــمــــادهــ ــم اعــ ــ وقــــــد تـ
منظمات الرعاية الصحية على 
مــســتــوى الــعــالــم فـــي أســتــرالــيــا 
المتحدة  والــواليــات  ونيوزيلندا 
ــة الـــمـــتـــحـــدة  ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــدا والـ ــ ــنـ ــ وكـ
ــغ كـــونـــغ وآســيــا  ــونـ ــدا وهـ ــنـ ــرلـ وأيـ

والشرق األوسط.

اتفاقي���ة تعاون ال�ش��ت�ح�����داث ن�ظ�����ام مت�ك����امل 
ال�ط�ب�ي����ة ال�خ�دم����ات  وت�ك�ال�ي����ف  الإي���رادات 

أعــــــــلــــــــنــــــــت جــــمــــعــــيــــة 
ــة  ــافــــحــ ــكــ ــمــ الــــــبــــــحــــــريــــــن لــ
الـــســـرطـــان عــزمــهــا إطـــالق 
للتوعية  السنوية  حملتها 
بــســرطــان الــثــدي بـــدءا من 
أكتوبر   31 لغاية  أكتوبر   1
هـــــذه  ــن  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ وتـ  2022
ــلــــة مــــجــــمــــوعــــة مــن  الــــحــــمــ
ــة مــن  ــطــ ــشــ ــج واألنــ ــرامــ ــبــ الــ
المحاضرات  تقديم  بينها 
ــة والـــتـــثـــقـــيـــفـــيـــة  ــويــ ــوعــ ــتــ الــ
للوزارات ومؤسسات القطاع 
الــخــاص وطــلــبــة الــمــدارس 
والــــجــــامــــعــــات ومـــنـــظـــمـــات 

المجتمع المدني.
كــمــا تــنــظــم الــجــمــعــيــة 
مــهــرجــان الــمــشــي الــســنــوي 
ــة  ــسـ ــامـ ــخـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ فــــــي الـ
ــنـــصـــف مــــن مـــســـاء يـــوم  والـ
الجمعة الموافق 14 أكتوبر 
جـــــــاردن  ووتـــــــــر  فـــــي   2022
ســيــتــي بـــضـــاحـــيـــة الــســيــف 
)يبدأ التجمع عند الساعة 

الرابعة عصرًا( والدعوة مفتوحة 
للعموم من كافة الفئات العمرية 
الحكومية  والــهــيــئــات  ولـــلـــوزارات 
ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ ومــــؤســــســــات الــ
ــدث  ــحــ ــي هـــــــذا الــ ــ ــاركــــة فــ ــلــــمــــشــ لــ

السنوي الهام. 
عبدالرحمن  الدكتور  وصــرح 
إدارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس  فـــــخـــــرو 
ــج الــتــوعــيــة  ــرامـ ـــأن بـ الــجــمــعــيــة بـ
حول سرطان الثدي والسرطانات 
بــكــافــة أنــواعــهــا قـــد آتـــت ثــمــارهــا 
فـــي تــحــقــيــق األهـــــداف الــمــرجــوة 
مــنــذ انــطــالقــتــهــا، كــمــا الحــظــت 
الــجــمــعــيــة زيـــــادة فـــي الـــوعـــي عن 
ــات بـــكـــافـــة  ــ ــانـ ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ أمـــــــــــراض الـ
ــا ولــــمــــســــت بــــــــدون شــك  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ أنـ
االستجابة  في  المجتمع  تكاتف 
للحمالت التي تطلقها الجمعية 
ــام وال نــنــســى أن  ــعـ الـ ــدار  ــ عــلــى مـ
كان  ما  النجاحات  هــذه  بــأن  ننوه 
لــهــا أن تــكــتــمــل لــــوال الـــدعـــم من 
الــــــوزارات الــحــكــومــيــة ومــؤســســات 
ــا تــثــمــن  ــمـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص. كـ

والعطاء  الكبير  الــدور  الجمعيًة 
الجمعية  تلقاه  الـــذي  المستمر 
العاملة  والفرق  المتطوعين  من 
في الجمعية آماًل في تفهم أكثر 
ــراط  ــخــ لــلــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي واالنــ
تــقــديــم خــدمــات  فــيــه لتمكن مــن 
إلى  وللوصول  التوعية  في  أوسع 

مجتمع واعي وصحي.

ج��م��ع��ي��ة ال���ب���ح���ري���ن ل��م��ك��اف��ح��ة ال�������ش���رط���ان ت��ط��ل��ق 
ح���م���ل���ة اأك����ت����وب����ر ل��ل��ت��وع��ي��ة ب����اأم����را�����ص ال���ث���دي 

} د. عبدالرحمن فخرو.

جعفر عباس jafabbas19@gmail.com

ا�ضحك طالما 
ال�ضحك مجاني

يعاتبني البعض قائلين إنني أحيانا أكتب فقط بغاية إضحاك 
عيه وتهمة ال أنكرها، وموضوعي اليوم عن  القارئ، وهذا شرف ال أدَّ
كــان يحرص  كرهًا شــديــدًا،  زوجته  يكره  رجــًا  إن  ويقال  الضحك، 
تازمك  تجعلها  لماذا  فسألوه:  سفراته،  كل  في  اصطحابها  على 
إلى مصافحتها عند  رؤيتها؟ قال: حتى ال أضطر  وأنت ال تطيق 
كانوا  وعراقيًا  وأمريكيًا  بريطانيًا  إن  وقــالــوا  السفر!!  من  عودتي 
بالكأس  ورمــى  كأسه  األمــريــكــي  فجرع  حــانــة،  فــي  الخمر  يشربون 
وهو  الكأس  على  النار  وأطلق  وأخــرج مسدسه،  الــهــواء  في  الــفــارغ 
إلى  أحــتــاج  الــكــؤوس، وال  أنـــواع  أمريكا مختلف  فــي  يــقــول: عندنا 
استخدام نفس الكأس مرتين!! هنا شرب البريطاني كأسه ورمى به 
ثم أطلق عليه النار ودشدشه، ثم قال: عندنا في بريطانيا تال من 
الرمل البلوري الذي نصنع منه الكؤوس الزجاجية وال حاجة بي 
إلى كأس »مستعملة«، وجاء الدور على العراقي فشرب كأسه وألقى 
األمريكي  الــنــار على  وأطــلــق  أخـــرج مسدسه  ثــم  أرضـــًا فكسره،  بــه 
والبريطاني وقال: عندنا في العراق بريطانيون وأمريكيون بالطن 
من  أكثر  الشخصين  نفس  مع  الشرب  إلــى  بي  وال حاجة  المتري 

مرة!!
ويــقــال أيــضــًا إن ثــاثــة أطــفــال ســودانــيــيــن دخــلــوا بــقــالــة في 
الخرطوم، وطلب واحد منهم من صاحب المحل بالونة، فاستعاذ 
الرجل من الشيطان، وجاء بالسلم وأحضر بالونة كانت في أعلى 
بالونة!  أنا كمان عايز  الثاني،  رّف في متجره، عندئذ قال الطفل 
كاد التاجر أن يعّض الطفل في لسانه، ولكنه لعن الشيطان، وصعد 
السلم مجددًا وأحضر البالونة الثانية، ثم نظر إلى الطفل الثالث 
والشرر يتطاير من عينيه: إياك تقول لي عايز بالونة؟ هنا ابتسم 

الطفل الثالث وقال: ال يا عمي... أنا عايز بالونتين!!
األقل  على  تبتسم  أو  هــذه  الحكايات  من  لم تضحك ألي  إذا 
المستشفى،  إلــى  بالذهاب  فعليك  الصفراء  أسنانك  تظهر  حتى 
ألنك تعاني من علل خطرة حسبما تقول سوزاني الينيجر خبيرة 
علم النفس والطب البشري األلمانية، التي تقول إن دقيقة واحدة 
أن  من الضحك تساوي 45 دقيقة من االسترخاء، يعني بدال من 
تنام عصر كل يوم وتفرض على أفراد األسرة حظر الكام واللعب، 
يا »بابا ويا بعل«، قم بمناداة طفلك البالغ من العمر تسعة أشهر، 
فيقول:  ليرة« خمس مرات بسرعة،  ورا  »ليرة  يردد  ان  واطلب منه 

»ريرة وال ريلة« فتنفجر ضاحكا.
وقد حبا اهلل األطفال بالقدرة على الضحك بمناسبة وبدون 
عملية  تسريع  فــي  ويسهم  الرئتين  يوسع  الضحك  ألن  مناسبة، 
تبادل األوكسجين خال التنفس، وتنشيط الدورة الدموية. وجاء 
في دراسة أعدتها الينيجز األستاذة بجامعة مدينة برلين الطبية 
أن الضحك يعزز جهاز المناعة ويرفع مستوى األندروفين والمواد 
بالسعادة  الشعور  وتعطي  األلــم  تثبط  التي  األخـــرى  الكيميائية 
واالسترخاء! وكتبت من قبل عن ان بعض مستشفيات أستراليا بها 
الذين يجالسون المرضى ويعملون  المهرجين والحواة  فريق من 
على  يساعد  الضحك  ان  بالتجارب  ثبت  أن  بعد  إضحاكهم  على 

الشفاء حتى من أمراض كالسرطان.
الطبية  الخدمات  تدني  من  نعاني  العربي  العالم  في  ونحن 
نعاني من مرض جلدي خطير يصيب  كله  وفــوق هذا  والصحية، 
في  تسير  المايين  فتجد  »الــتــكــشــيــرة«،  اســمــه  بالتحديد  الــوجــه 
رفــيــعــة وطــويــلــة تشبه  لــحــم  وبــيــن عيني كــل واحـــد كتلة  الـــشـــوارع 
أن  الشديد، مع  التوتر  أنه يعاني من  التعجب«، تدل على  »عامة 
مسببات الضحك عندنا بالكوم: ما رد فعلك عندما تسمع الكام 
إذا لم يضحكك  واحــد!!  برلمان عربي  إقامة  المطروح حاليًا عن 
هــذا الــكــام فــأنــت تعاني مــن خلل هــرمــونــي وتــحــتــاج إلــى نقل دم 
العربية؟  الجامعة  »الثقيل«!! إصاح  تتخلص من دمك  أن  عسى 
هاهاهاهاها... الجامعة هذه مجرد ظل لعود أعوج فكيف ينصلح 
حالها والعود على ما هو عليه؟ لن تقوم إصاحات في المنطقة 
يا  عيش  قهقهقهقهقه...  الفلسطينية!  المشكلة  حل  يتم  لم  ما 
ستبقى  ولماذا  حل  با  القضية  بقيت  لماذا  فهمنا  اآلن  حــمــار... 

با حل!! 
البطالة...  محاربة  االنتمائية..  القفزة  صاحبي:  يا  اضحك 
مــكــافــحــة الـــرذيـــلـــة... الــتــمــســك بــالــثــوابــت... الــطــفــرة الــحــضــاريــة 
)بتحضير أرواح ابن سينا والفارابي والخوارزمي(. الوحدة العربية 

د؟ أوتيزم؟( )هل تقصد التوحُّ

كتبت: زينب إسماعيل
تصوير: محمود بابا 

أطـــلـــقـــت هــيــئــة الــبــحــريــن 
مع  بــالــتــعــاون  ــار  واآلثــ للثقافة 
جامعة البحرين أمس الثاثاء 
الـــورشـــة   )2022 ســبــتــمــبــر   27(
المتحفي  »المرشد  التدريبية 
الــــشــــاب«، وذلـــــك عــلــى هــامــش 
ــيـــاحـــة  ــوم الـــسـ ــ ــيـ ــ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االحـ
الــعــالــمــي الـــذي يــصــادف نفس 
 160 الــورشــة  تستهدف  الــيــوم. 
ــابــــا ســـيـــتـــم تــقــســيــمــهــم إلـــى  شــ

مجموعتين منفصلتين.
وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور ســـلـــمـــان 
اآلثــــار  إدارة  مـــديـــر  الـــمـــحـــاري 
ــة أن  ــئـ ــيـ ــهـ ــاحــــف فـــــي الـ ــتــ ــمــ والــ
اســتــمــرار  بمثابة  هــي  »الـــورشـــة 
ــة  ــقــ ــابــ ــــة ســ ــــيــ ــبــ ــدريــــ ــــ لــــــــــــــورش ت
اســــتــــهــــدفــــت فــــئــــة األطــــــفــــــال، 
كورشة اآلثــاري الصغير وورشة 
وتستهدف  الصغير.  المتحفي 
هذه الورش التدريبية اليوم فئة 
الشباب من أجل تعريفهم بعلم 
اآلثــــــار والـــمـــتـــاحـــف، ومــنــحــهــم 

قدرات إرشادية سياحية«. 
»تسعى  د. سلمان:  وأضــاف 
دور  بيان  إلى  التدريبية  الورش 
الــمــتــاحــف فـــي حــفــظ الـــتـــراث 
والحضارة والتاريخ مع التركيز 
الوطني  البحرين  على متحف 
ــر، ومـــنـــح الــشــبــاب  ــبــ بــشــكــل أكــ
ــدرات إرشـــاديـــة لــلــتــعــامــل مع  ــ قـ
الــــــــزوار مــــن مــخــتــلــف الــفــئــات 
ــال أو  ــ ــفـ ــ الـــعـــمـــريـــة ســــــواء األطـ
أو من  الــســن  كــبــار  أو  الــشــبــاب 

ذوي االحتياجات الخاصة«.
إلى  الـــورش  »تسعى  وتــابــع: 
ــرة مـــعـــمـــقـــة حـــول  ــكــ تـــقـــديـــم فــ
تــاريــخ وحـــضـــارة الــبــحــريــن من 
أجــل اإلجــابــة عــن كــل األسئلة 
التي يطرحها الزائر، بما فيها 
يعكس  وبما  الجدلية،  األسئلة 
ــورة الـــمـــشـــرقـــة لــحــضــارة  ــ ــــصـ الـ

لمملكة البحرين«.
»هـــــؤالء  ــقــــول:  ــالــ بــ وأردف 
الشباب هم ليسوا فقط سفراء 
ثقافيين  ســـفـــراء  بـــل  لــلــمــكــان 
الشاب  يسافر  فعندما  للبلد، 
وهـــــو مــــــزود بـــكـــل الــمــعــلــومــات 
التاريخية والحضارية بإمكانه 
الترويج للتراث الثقافي لبلده 
ــد الــمــحــاري  فـــي الــــخــــارج«. وأكــ
»االستعانة بهذه الفئة العمرية 
مــن  أي  ــي  ــ فـ الـــمـــســـتـــقـــبـــل  ــي  ــ فـ
الـــمـــنـــاســـبـــات عـــبـــر فـــتـــح بـــاب 
الــتــطــوع لــتــقــديــم الــمــعــلــومــات 

التاريخية«.
ويــــــــــشــــــــــارك فــــــــي الـــــــــــورش 
شـــابـــا   160 نـــحـــو  الـــتـــدريـــبـــيـــة 
وشابة من المرحلة الجامعية، 
حـــيـــث ســيــتــم تــقــســيــمــهــم إلـــى 
مــجــمــوعــتــيــن، وكــــل مــجــمــوعــة 
ــارة  ســتــحــضــر ورشـــتـــيـــن، مـــع زيــ
ــة  ــريــ ــع األثــ ــواقـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الورشة  والمتاحف. حاضر في 
األستاذ المشارك في التسويق 
ــيــــاحــــي ومــــســــاعــــد عــمــيــد  الــــســ
في  والــضــيــافــة  الــســيــاحــة  كلية 
جــامــعــة الـــيـــرمـــوك بــــــاألردن د. 
ســالــم حــراحــشــة، الـــذي تطرق 
السياحي  ــاد  اإلرشــ ماهية  إلــى 
وتطوره عبر العصور وأساسيات 

اإلرشـــــــاد الــســيــاحــي واإلرشــــــاد 
الــمــتــحــفــي وســبــل نــشــر الــوعــي 
بأهمية هذه المهنة في مملكة 

البحرين.
التعرف  إلــى  الــدورة  تهدف 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــمـــتـــاحـــف فــي 
في  ودورهــا  السياحية  العملية 
تنشيط السياحة في البحرين، 
والتعرف على أنواع المرشدين 
ــارات الــتــي  ــهــ ــمــ الــســيــاحــيــن والــ
إلــى  تسعى  كــمــا  بــهــا،  يتمتعوا 
مــيــدانــيــة ألهــم  زيــــارات  تنظيم 
التاريخية  والــقــاع  المتاحف 
في البحرين، وتختتم بمسابقة 

البحث عن الكنز.

استضاف  الطبيعي،  للعاج  العالمي  باليوم  احتفاال 
أعضاء  النفيس  ابــن  مستشفى  في  الطبيعي  العاج  قسم 

المستشفى  زوار  من  وعــددا  الباكستانيات  النساء  جمعية 
لتقديم استشارات وفحوصات مجانية.

»الثقاف�ة« تطل�ق ور��ش »المتحفي ال�ض�اب« م�ض�تهدفة 160 فردا

»ع���ر����ش ال��ط��ب��ول ال��ي��اب��ان��ي��ة 
»واغاكو*ميابي« لفرقة  التقليدية« 

فــي إطـــار االحــتــفــاالت بــمــرور 50 عــامــا عــلــى الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
بالتعاون  البحرين،  مملكة  في  اليابان  سفارة  تقدم  البحرين  ومملكة  اليابان 
التقليدية« لفرقة  اليابانية  البحرين للثقافة واآلثار، »عرض الطبول  مع هيئة 
والثاثين  الــحــادي  الــدولــي  البحرين  مهرجان  برنامج  ضمن  »واغاكو*ميابي« 

للموسيقى.
أكتوبر )وسيكون  الساعة 20:00 يوم 6  الثقافية  العرض في الصالة  سيقام 

الدخول مجانيا(.
الطبول  أصـــوات  بدمج  تقوم  يابانية  موسيقية  فرقة  هــي  »واغاكو*ميابي« 
للطبول  متطوًرا  عرًضا  الفرقة  تقدم  األخــرى.  اليابانية  التقليدية  اآلالت  مع 
التقليدية  اليابانية  الموسيقى  خاله  مــن  للعالم  تبرز  التقليدية،  اليابانية 
في  عروًضا  ألمانيا  في   2014 عــام  في  تأسيسها  منذ  الفرقة  قدمت  والحديثة. 

العديد من البلدان.

ــرا الـــبـــحـــريـــن  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ حـــظـــي حـــفـــل أوركـ
الدكتور  المايسترو  الفيلهارمونية بقيادة 
مبارك نجم والمقرر إقامته يوم 1 أكتوبر 
2022م على خشبة مسرح البحرين الوطني 
البحرين،  مملكة  فــي  جماهيري  بترّقب 
وذلك مع إعان نفاد كل تذاكر الحفل من 
موعده  قبل  ستور  ميغا  فيرجين  محات 
بأيام. ويأتي هذا الحفل كباكورة أمسيات 
مهرجان البحرين الدولي للموسيقى في 
نسخته الحادية والثاثين وأولى محطات 
أوركــســتــرا الــبــحــريــن الــفــيــلــهــارمــونــيــة في 

الترويج لمملكة البحرين كواجهة ثقافية 
وحضارية. 

ــان الــمــوســيــقــار الــمــايــســتــرو مــبــارك  وكـ
للشرطة  الموسيقية  الــفــرقــة  قــائــد  نجم 
ومـــؤســـس مــعــهــد الــبــحــريــن لــلــمــوســيــقــى 
قـــد قــــام بــتــأســيــس أوركـــســـتـــرا الــبــحــريــن 
الفيلهارمونية في 26 مارس 2022م بدعم 
للثقافة  الــبــحــريــن  هــيــئــة  مـــن  ومـــســـانـــدة 
ــن الــــرعــــايــــة الــحــكــومــيــة  ــمــ واآلثــــــــــار وضــ
والموسيقي  الثقافي  بالقطاع  للنهوض 
األوركسترا  وضمت  البحرين،  مملكة  في 

موسيقي   100 مــن  أكــثــر  اآلن  حتى  إليها 
رّواد الحفل على موعد  وكــورال. وسيكون 
مع إبداعات األلحان البحرينية والعربية 
الموسيقار  أوركــيــســتــرالــيــًا  صــاغــهــا  الــتــي 
مــــبــــارك نـــجـــم فــــي قــــوالــــب فـــنـــيـــة تــدمــج 
الموسيقى الكاسيكية العالمية مع سحر 

ورونق الموسيقى واأللحان العربية. 
ويـــقـــام مـــهـــرجـــان الــبــحــريــن الـــدولـــي 
لــلــمــوســيــقــى فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 1 حــتــى 7 

أكتوبر 2022م.
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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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ويل العهد رئي�س الوزراء 

يهنئ جورجيا ميلوين

وزيرة ال�صحة تفتتح موؤمتر 

»هيئة تنظيم املهن ال�صحية« غًدا

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث 

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

برقية تهنئة اإىل جورجيا ميلوين، مبنا�سبة فوز حزبها يف 

النتخابات العامة بجمهورية اإيطاليا ال�سديقة.

وقد اأعرب �سموه يف الربقية عن خال�س تهانيه، متمنًيا 

من  املزيد  حتقيق  ملوا�سلة  والنجاح  التوفيق  لها  �سموه 

النماء والتقدم جلمهورية اإيطاليا و�سعبها ال�سديق.

الن�سخة  ال�سيد  الدكتورة جليلة  ال�سحة  تفتتح وزيرة 

الثانية من »موؤمتر الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�سيخ  الفريق طبيب  رعاية  يقام حتت  والذي  ال�سحية«، 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة، 

غد اخلمي�س، وي�ستمر على مدى ثالثة اأيام حتى الأول من 

اأكتوبر 2022.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  املوؤمتر  هذا  وينظم 

�سحية  رعاية  »خدمات  �سعار  حتت  ال�سحية  واخلدمات 

من  املحاور  من  العديد  ويتناول  اجلودة«،  وعالية  اآمنة 

ال�سحية، وتفعيل مبادرتي  الرعاية  بينها ترخي�س مرافق 

الطبية  الأجهزة  ومراقبة  وتنظيم  و»مهن«،  »من�ساآت«، 

وجتديد  ومنح  والدوائية،  ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات 

اللوائح  وتطوير  الطبية،  واملراكز  للم�ست�سفيات  العتماد 

والت�سريعات، وغري ذلك من املو�سوعات.

جميع  بني  التوا�سل  تعزيز  على  املوؤمتر  ويعمل 

واخلدمات  الرعاية  بتقدمي  واملهتمني  ال�سحيني  املمار�سني 

واملنتجات الطبية وال�سناعات الدوائية.

نقل اجلودر لوزارة اخلارجية ونقل وتعيني مديرين مبكتب رئي�س الوزراء ونقل مدير اإىل »البلديات«

تعيني رئي�س للمرا�صم يف »اخلارجية« وتعيني مديرين بوزارة �صوؤون جمل�س الوزراء 
�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

ل�سنة   )53( رقم  قرار  الوزراء،  جمل�س 

مفو�س  العادة  فوق  �سفري  بنقل   2022

اإىل وزارة اخلارجية، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُينَقل ال�سفري ه�سام حممد 

الدبلوما�سية  البعثة  رئي�س   - اجلودر 

البحرينية لدى جمهورية م�سر العربية - 

اإىل وزارة اخلارجية.

اخلارجية  وزير  على  الثانية:  املادة 

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ 

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  و�سدر 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

 )51( رقم  قرار  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

للمرا�سم  رئي�س  بتعيني   2022 ل�سنة 

بوزارة اخلارجية، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعني �سالح حممد �سهاب 

رئي�ًسا للمرا�سم يف وزارة اخلارجية.

اخلارجية  وزير  على  الثانية:  املادة 

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ 

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  و�سدر 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

 )50( رقم  قرار  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

وزارة  يف  مديرين  بتعيني   2022 ل�سنة 

�سئون جمل�س الوزراء، جاء فيه:

حممد  م�ساوي  ُتعني  الأوىل:  املادة 

التن�سيق  لإدارة  مديًرا  قراطة  عبدالرحمن 

جمل�س  �سوؤون  وزارة  يف  واملتابعة 

الوزراء.

املادة الثانية: ُيعنينّ ف�سل جمعة عبداهلل 

الفزاري مديًرا لإدارة اأمانة �سر اجلل�سات 

يف الأمانة العامة ملجل�س الوزراء بوزارة 

�سوؤون جمل�س الوزراء.

�سوؤون  وزير  على  الثالثة:  املادة 

القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزراء  جمل�س 

وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية. 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  و�سدر 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

 )49( رقم  قرار  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

يف  مديرين  وتعيني  بنقل   2022 ل�سنة 

مكتب رئي�س جمل�س الوزراء، جاء فيه:

اأحمد �سامي جواد  ُينَقل  الأوىل:  املادة 

التاجر مدير اإدارة امل�ساريع مبكتب رئي�س 

لإدارة  مديًرا  ليكون  الوزراء  جمل�س 

العمليات بذات املكتب.

املادة الثانية: ُيعنينّ وليد في�سل حممد 

مبكتب  الدرا�سات  لإدارة  مديًرا  الب�سام 

رئي�س جمل�س الوزراء.

مكتب  عام  مدير  على  الثالثة:  املادة 

هذا  اأحكام  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

�سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار، 

وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية. 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عن  و�سدر 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

 )52( رقم  قرار  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ل�سنة 2022 بنقل مدير اإىل وزارة �سوؤون 

البلديات والزراعة، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُينَقل حممد مريزا ح�سن 

مبكتب  العمليات  اإدارة  مدير  العريبي 

رئي�س جمل�س الوزراء ليكون مديًرا لإدارة 

يف  املياه  وم�سادر  الزراعية  الهند�سة 

وزارة �سوؤون البلديات والزراعة.

�سوؤون  وزير  على  الثانية:  املادة 

البلديات والزراعة تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف 

اجلريدة الر�سمية.

م�شاوي قراطة�شالح حممد �شهابه�شام اجلودر

مبنا�صبة تعيينه رئي�ًصا ملجل�س الوزراء

امللك املعظم وويل العـهد رئي�س الوزراء يهنئـان ويل العهد ال�صعودي

الربقية  يف  املعظم  امللك  جاللة  واأعرب   

العهد  ويل  ل�سمو  تهانيه  اأخل�س  عن 

متمنًيا  الغالية،  امللكية  الثقة  على  ال�سعودي 

ملوا�سلة  وال�سداد  التوفيق  دوام  ل�سموه 

العربية  اململكة  خلدمة  وعطائه  جهوده 

املزيد  وحتقيق  ال�سقيق  و�سعبها  ال�سعودية 

حتت  والزدهار  والتقدم  الإجنازات  من 

ال�سريفني  احلرمني  خلادم  احلكيمة  القيادة 

حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك 

يدمي  اأن  تعاىل  املوىل  جاللته  �سائالً  اهلل، 

موفور  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  على 

املديد. والعمر  والعافية  ال�سحة 

يربط  مبا  املنا�سبة  بهذه  جاللته  واأ�ساد   

تاريخية  عالقات  من  وقيادتيهما  اململكتني 

�سعبيهما  يجمع  ومبا  ومتميزة  را�سخة 

وال�سالت  الأخوة  روابط  من  ال�سقيقني 

واملحبة. القربى  وو�سائج  الوثيقة 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث   

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اإىل  تهنئة  برقية  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأخيه 

ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  باململكة  العهد 

خادم  لدن  من  امللكي  الأمر  �سدور  مبنا�سبة 

رئي�ساً  �سموه  بتعيني  ال�سريفني  احلرمني 

الوزراء. ملجل�س 

عن  الربقية  يف  حفظه  �سموه  واأعرب 

ال�سعودي  العهد  ويل  ل�سمو  تهانيه  اأ�سدق 

كل  ل�سموه  متمنًيا  الغالية،  امللكية  الثقة  على 

اإ�سهاماته وعطائه  ملوا�سلة  وال�سداد  التوفيق 

يف خدمة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 

القيادة  ظل  يف  وازدهارها  تقدمها  وتعزيز 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  احلكيمة 

اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

ال�سقيقة. ال�سعودية  العربية 

العالقات  بعمق  اهلل  حفظه  �سموه  واأ�ساد 

البلدين  بني  تربط  التي  الرا�سخة  التاريخية 

لتوثيق  الدائم  والتطلع  ال�سقيقني،  و�سعبيهما 

اآفاق التعاون والتن�سيق الثنائي على خمتلف 

الأ�سعدة.

ويل العهد ويل العهد ال�شعودي جاللة امللك املعظم

لدى لقائه رئي�صة وزراء بريطانيا ال�صابقة.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

الدفع بالتعاون الثنائي مع اململكة املتحدة نحو م�صتويات اأرحب

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

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

مملكة  بني  التاريخية  العالقات  دعم  يف  ال�ستمرار 

الثنائي  بالتعاون  والدفع  املتحدة،  واململكة  البحرين 

البلدين  اأهداف  يحقق  مبا  اأرحب  م�ستويات  نحو 

امل�سرتكة. وتطلعاتهما 

ماي  ترييزا  اأم�س،  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

ال�سابقة  ال�سديقة  املتحدة  اململكة  وزراء  رئي�سة 

وذلك  غيت،  األدير�س  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�سة 

اإذ  اليابان،  اإىل  بها �سموه  التي يقوم  الزيارة  اإطار  يف 

ت�سهد  الربيطانية  البحرينية  العالقات  اأن  �سموه  اأكد 

تطوًرا وازدهاًرا م�ستمرين يعك�س الرغبة امل�سرتكة يف 

تقويتها على الأ�سعدة كافة، منوًها �سموه مبا و�سلت 

اإليه ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين من م�ستويات 

بني  املمتدة  التاريخية  العالقات  متانة  تعك�س  متقدمة 

ال�سديقني. البلدين وال�سعبني 

 كما مت خالل اللقاء ا�ستعرا�س عدد من املو�سوعات 

الذي  الدور  ومنها  امل�سرتك،  الهتمام  ذات  والق�سايا 

ت�سطلع به جمموعة األدير�س غيت يف تعزيز القت�ساد 

الأخ�سر والأمن البيئي.

ب���ع���ث ح�����ش��رة 

امللك  اجلاللة  �شاحب 

اآل  عي�شى  ب��ن  حمد 

ال��ب��الد  م��ل��ك  خليفة 

امل��ع��ظ��م ح��ف��ظ��ه اهلل 

تهنئة  برقية  ورع��اه 

ال�شمو  �شاحب  اإىل 

حممد  الأم��ر  امللكي 

ب����ن ����ش���ل���م���ان ب��ن 

�شعود  اآل  عبدالعزيز 

باململكة  العهد  ويل 

ال�شعودية  العربية 

مبنا�شبة  ال�شقيقة 

امللكي  الأم��ر  �شدور 

م����ن ل������دن خ����ادم 

ال�شريفني  احل��رم��ني 

رئي�ًشا  �شموه  بتعيني 

ملجل�س الوزراء.
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لدى ا�شتقباله عدًدا من احلرا�س.. مدير �ش�ؤون املدار�س:

حرا�س املدار�س ي�ؤدون واجبهم ال�ظيفي مب�ش�ؤولية والتزام

»Power Health« اتفاقية تعاون بني امل�شت�شفيات احلك�مية و�شركة

ا�شتحداث نظام متكامل لإيرادات وتكاليف اخلدمات الطبية

ل�ش�ؤون  العام   املدير  اأ�شاد 

املدار�س ب�زارة الرتبية والتعليم 

اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكت�ر 

ق�شم  به  ي�شطلع  الذي  بالدور 

بقطاع  املدر�شية  وال�شالمة  الأمن 

ت�فري  من  التعليمية  اخلدمات 

والأمن  احلرا�شات  خدمات 

واملباين  املدار�س  من�شاآت  جلميع 

الرتبية  ب�زارة  التعليمية 

والتعليم، مثنًيا على دور حرا�س 

ملا  الأوىل  بالدرجة  املدار�س 

يف  جليلة  مهام  من  به  يق�م�ن 

حرا�شة املدار�س وتقدمي اخلدمات 

دخ�ل  عمليات  وتنظيم  الأمنية 

اأولياء  واإر�شاد  الطلبة  وخروج 

تنظيم  يف  وامل�شاهمة  الأم�ر 

حركة ال�شري.

ل�ش�ؤون  العام  املدير  واأكد 

احلرا�شات  طاقم  اأن  املدار�س 

العامل بجميع املدار�س احلك�مية 

منت�شبي  من  يتجزاأ  ل  جزء 

ت�شيري  على  والعاملني  املدار�س 

بكل  الدرا�شي  الي�م  وانتظام 

مرونة وجناح.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال املدير 

بح�ش�ر  املدار�س،  ل�ش�ؤون  العام 

ال�كيل  العنزور  حبيب  كفاية 

التعليمية،  للخدمات  امل�شاعد 

رئي�س  العبا�شي  عبداهلل  وحممد 

التعليمية،  اخلدمات  بقطاع  الأمن 

الذين  املدار�س  حرا�س  من  عدًدا 

بكل  ال�ظيفي  واجبهم  اأدوا 

فا�شل  وهم:  والتزام،  م�ش�ؤولية 

جمعة ح�شن، عبدال�احد دروي�س 

عبدالر�ش�ل  اأحمد  عي�شى، 

ال�شايف.

مبارك  حممد  الدكت�ر  وتقدم 

لهم  والتقدير  ال�شكر  بجزيل 

ال�ظيفية  مبهامهم  التزامهم  على 

والإجراءات  النظام  وتطبيقهم 

العمل  �شري  يخدم  مبا  املعتمدة 

ويحقق امل�شلحة املن�ش�دة.

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  �شهد 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

التعاون  اتفاقية  ت�قيع  املجل�س،  مبقر  خليفة 

 Power و�شركة  احلك�مية  امل�شت�شفيات  بني 

متكامل  نظام  ل�شتحداث  ال�شرتالية   Health
اخلا�شة  املالية  الإيرادات  دورة  لإدارة 

بح�ش�ر  وذلك  احلك�مية،  بامل�شت�شفيات 

الرئي�س  الأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكت�ر 

من  وعدد  احلك�مية  للم�شت�شفيات  التنفيذي 

امل�ش�ؤولني.

واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة الفريق 

اأّن  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب 

ال�شا�شية  الدعائم  اأحد  الإيرادات  دورة  نظام 

من  احلك�مية  للم�شت�شفيات  الذاتي  للت�شيري 

خدمات  تقدمي  من  امل�شت�شفيات  متكني  خالل 

ال�شمان  ا�شرتاتيجية  لت�اكب  تناف�شية،  طبية 

عمل  من  امل�شت�شفيات  �شيّمكن  والذي  ال�شحي 

مع  يتما�شى  مبا  وفاعلية  بكفاءة  املطالبات 

ا�شرتاتيجية املجل�س الأعلى لل�شحة.

اأمناء  جمل�س  رئي�س  اأو�شح  جانبه  من 

بن  ه�شام  ال�شيخ  احلك�مية  امل�شت�شفيات 

بت�قيع  �شعداء  خليفة:»نحن  اآل  عبدالعزيز 

هذه التفاقية والتي تاأتي يف اإطار ال�شتعدادات 

القائمة لتهيئة امل�شت�شفيات احلك�مية للتعامل 

مع متطلبات برنامج ال�شمان ال�شحي ال�طني، 

من خالل  الذاتي  الت�شيري  ا�شرتاتيجية  وتنفيذ 

التغطية  يحقق  للم�ارد مبا  الأمثل  ال�شتغالل 

ال�شحية ال�شاملة وفق اأعلى م�شت�يات اجل�دة 

والكفاءة«.

للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س  واأكد 

اأّن  الأن�شاري  حممد  اأحمد  الدكت�ر  احلك�مية 

ا�شرتاتيجية  تطبيق  يف  �شي�شاهم  النظام  هذا 

الت�شيري الذاتي من خالل تغيري نظام التم�يل 

للم�شت�شفيات احلك�مية من ميزانية خم�ش�شة 

الطبية  للخدمات  مقدمة  تناف�شية  جهة  اإىل 

ال�شمان  مطالبات  طريق  عن  التم�يل  بغر�س 

جميع  تكاليف  احت�شاب  نظري  ال�شحي، 

امل�شت�شفيات  ملرتادي  املقدمة  الطبية  اخلدمات 

احلك�مية«.

نطاق  اأّن  اإىل  الأن�شاري  الدكت�ر  واأ�شار 

�شاملة  درا�شة  اإجراء  ي�شمل  التفاقية  عمل 

تقدمها  التي  الطبية  اخلدمات  جميع  لتكاليف 

زيادة  على  والتاأكيد  احلك�مية،  امل�شت�شفيات 

ج�دة عملية الرتميز الطبي، ف�شالً عن �شمان 

ج�دة املطالبات اخلا�شة بالتاأمني ال�شحي مبا 

ال�شحي  لل�شمان  ال�طني  النظام  مع  يت�افق 

وت�شمل تدريب امل�ظفني والإدارات ذات العالقة.

 Power Health �شركة  اأّن  اإىل  ي�شار 

الطبية  التكاليف  متخ�ش�شة يف جمال حتديد 

على اأ�شا�س الن�شاط الطبي، عالوة على ت�فري 

امل�شت�شفيات  ف�اتري  لنظام  املنا�شبة  اجلاهزية 

اعتمادها  ال�شحي، وقد مت  لل�شمان  اخلا�شعة 

من قبل منظمات الرعاية ال�شحية على م�شت�ى 

وال�ليات  وني�زيلندا  اأ�شرتاليا  يف  العامل 

املتحدة وكندا واململكة املتحدة واأيرلندا وه�نغ 

ك�نغ واآ�شيا وال�شرق الأو�شط.

حمافظ العا�شمة يبحث

 التعاون امل�شرتك مع ال�شفري الهندي

الكعبي يبحث تنفيذ ت��شيات 

اللجنة البحرينية الُعمانية يف جمال الأوقاف

حي امللك ب� �شلمان فى دار امللك �شلمان

ال�شيخ  العا�شمة  حمافظ  ا�شتقبل 

�شفري  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  را�شد 

جمه�رية الهند لدى مملكة البحرين بي��س 

�شريفا�شتافا.

متانة  املحافظ على  اأكد  اللقاء،  وخالل 

عالقات التعاون بني البلدين ال�شديقني يف 

العديد من املجالت ومن بينها تلك املتعلقة 

بعمل املحافظات وامل�ش�ؤوليات املن�طة بها 

ودورها يف املجتمع املحلي.

جمه�رية  �شفري  اأ�شاد  جهته،  من 

جتمع  التي  ال�ثيقة  العالقات  بعمق  الهند 

تقدم  من  ت�شهده  وما  والهند،  البحرين 

وازدهار،

من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

امل��ش�عات ذات ال�شلة بعمل املحافظة يف 

اطار تعزيز امل�شالح امل�شرتكة للجانبني.

لدى  البحرين  مملكة  �شفري  التقى 

الكعبي،  احمد  بن  جمعة  ُعمان  �شلطنة 

الدينية  وال�ش�ؤون  الأوقاف  وزير  مع 

مبقر  وذلك  املعمري،  �شعيد  بن  حممد 

ال�زارة. 

تنفيذ  بحث  اللقاء  خالل  وجرى   

الُعمانية  البحرينية  اللجنة  ت��شيات 

والآلية  الأوقاف  جمال  يف  امل�شرتكة 

الت��شيات،  املقرتحة لت�شهيل تنفيذ هذه 

معرباً عن �شكره وتقديره ل�زير الأوقاف 

وال�ش�ؤون الدينية على اإهتمامه وحر�شه 

البحرينية  اللجنة  ت��شيات  تنفيذ  على 

امل�شرتكة.  الُعمانية 

بن  حممد  الدكت�ر  اأ�شاد  جانبه  من   

التاريخية  بالعالقات  املعمري  �شعيد 

ال�طيدة واملتميزة بني البلدين ال�شقيقني 

اأهمية تفعيل  على كافة الأ�شعدة، م�ؤكداً 

ت��شيات وخمرجات اللجنة البحرينية – 

الُعمانية امل�شرتكة بني البلدين ال�شقيقني 

وخا�شة املتعلقة مبجال الأوقاف. 

دعم  �شبل  اللقاء،  وتناول  هذا   

البلدين  بني  الأخ�ية  العالقات  وتط�ير 

يف  بينهما  التعاون  واآفاق  ال�شقيقني 

جمال الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية.

بها  قام  التي  الزيارة  اكت�شبت 

عي�شي  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

ملك مملكة  اهلل ورعاه  اآل خليفة حفظه 

العربية  اململكة  اىل  املعظم  البحرين 

خادم  اخيه  مع  ولقائه  ال�شع�دية 

بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

ورعاه  اهلل  �شع�د حفظه  اآل  عبدالعزيز 

و�شاحب ال�شم� امللكي المري حممد بن 

ويل  �شع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

العهد نائب رئي�س جمل�س ال�زراء وزير 

م�شار  تعميق  يف  بالغة  اأهمية  الدفاع، 

العالقات الْخ�ية املتبادلة بني البلدين 

ال�شع�دية  العربية  )اململكة  ال�شقيقني 

خمتلف  على  البحرين(  ومملكة 

نهج  ا�شتمرار  على  وتاأكيداً  امل�شت�يات 

اوا�شر  ت�طيد  يف  امل�شرتك  التن�شيق 

روؤية  �شياغة  يف  والتعاون  الْخ�ة 

امل�شرتكة  امل�شالح  يحقق  مبا  م�شرتكة 

ال�شقيقني،  ال�شقيقني وال�شعبني  للبلدين 

من  امليم�نه  الزيارة  �شتحققه  وما 

التعاون  مكت�شبات �شت�شاهم يف تعزيز 

والتعا�شد وحر�شهما يف تر�شيخ الّقيم 

بني  القائمة  العالقات  ملتانة  امل�شرتكة 

اأولياء  مب�ؤازرة  ال�شقيقتني  اململكتني 

العه�د حفظهما اهلل يف البلدين ال�شقيقني 

وتط�يرها  الأخ�ية  بالعالقة  والرقي 

والتي ُتّعد من�ذجاً يحتذى به ملا يجب 

  / العربية  العالقات  عليه  تك�ن  اأن 

امل�شرية  دعم  ذلك  جانب  واإىل  العربية 

اخلليجي  التعاون  ملجل�س  التكاملية 

يف  وامل�شاهمة  العربي  اخلليج  لدول 

وال�شالمي،  العربي  الت�شامن  تعزيز 

كما اإن هذه الزيارة تعترب لبنة ا�شافية 

التاريخية  الزيارات  �شل�شلة  �شمن 

وال�شي�خ  املل�ك  بني  اآنذاك  املتبادلة 

والتي ات�شمت بالْخ�ة وامل�دة للروابط 

العالقات  �شماء  يف  املتميزة  التاريخية 

�شاربة  املتجذرة  البحرينية  ال�شع�دية 

جذورها يف عمق التاريخ ك�نها اإنطلقت 

من قاعدة �شلبه واأ�ش�شها الْجداد و�شار 

الأوفياء يف جت�شيد  الأبناء  دربهم  على 

والتاألف  واملحبة  الأخ�ة  عالقات 

ال�شادق،، 

وهنا ن�شتذكر عدد من اأبيات ق�شيدة 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شم� 

يف  األقاها  والتي  وفخر(  )عز  بعن�ان 

اإحدى املنا�شبات: 

جمال الياقوت

تعال ال�قفة  حانت  الق�شايد  اأفكار  ياهاج�س 

واجتهد وقــف  غري  ق�شيدي  يا  فيها  ماعاد 

جدد معانيها  اإللي  الــنــادرات  البي�ت  وهــات 

الرعد حــن  ل  الــربق  اإل  كنها  مــا  ت�شليمِة 

ال�عد تن�شي  ول  الهق�ه  تخلف  ما  اأعرفك  واأنا 

اجلــزال غري  يبي  ول  كبري  م�قفنا  والــيــ�م 

مال  را�س  فال�شدايد  واعتربين  بي  واحتزم  قم 

اجلبال  رو�ــس  على  ترقى  وفا  ت�شليمة  �شالم 

جمال الياق�ت

ع�سو هيئة ال�سحفيني ال�سعودين

 ع�سو االحتاد العام لل�سحفيني العرب

�شب القطع اخلر�شانية للنفق واجل�شر.. الأ�شغال: 

 34 % ن�شبة اإجناز م�شـروع تطـ�ير �شـارع الفاتـح

احل�اج  بن ح�شن  اإبراهيم  املهند�س  �شّرح 

�شارع  تط�ير  م�شروع  باأن  الأ�شغال  وزير 

اإىل مراحل متقدمة، حيث يجري  الفاحت و�شل 

العمل على �شب القطع اخلر�شانية للنفق عند 

تقاطع فندق اخلليج وعلى �شب اأ�شطح اجل�شر 

تقاطع  عند  للي�شار  لالنعطاف  الجتاه  اأحادي 

�شارع ال�شيخ دعيج مع �شارع الفاحت.

ولفت ال�زير اإىل اأن م�شروع ت��شعة �شارع 

ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  من  وتط�يره  الفاحت 

احلك�مة  لربنامج  تنفيًذا  جاءت  التي  املهمة 

معايري  ذات  بنية حتتية  ي�فر  اأن  �شاأنه  ومن 

القت�شادي  للنم�  وامل�ؤمنة  العالية  اجل�دة 

امل�شتدام وامللبية لحتياجات البحرين احلالية 

القت�شادية  النه�شة  ويدعم  كما  وامل�شتقبلية، 

وي�شهم يف جذب ال�شتثمارات مبا يعزز تن�شيط 

اأّن  باعتبار  اململكة  يف  القت�شادية  القطاعات 

ال�شارع يربط بني تقاطع ميناء �شلمان وج�شر 

املنامة ال�شمايل امل��شل اإىل خليج البحرين.

اخلر�شانية  القطع  �شب  اأعمال  وتعد 

اجلارية من املراحل الأوىل لإن�شاء النفق والتي 

علًما  النفق،  جدران  �شب  اأعمال  تليها  �ش�ف 

باأنه مت تق�شيم اأعمال النفق على مراحل متتالية 

احلركة  على  ان�شيابية  بكل  تنفيذها  اأجل  من 

املرورية على �شارع الفاحت. 

القطع  �شب  اأعمال  اأن  بالذكر  اجلدير 

تتزامن  للنفق  الإن�شائية  لالأعمال  اخلر�شانية 

م�شتمرة  مازالت  التي  النفق  حفر  اأعمال  مع 

ت�شريع  �شي�شاهم يف  الأخرى مما  النفق  لقطع 

وترية العمل.

وبالن�شبة اإىل اأعمال اجل�شر اأحادي الجتاه 

اأعمال  من  النتهاء  مت  فقد  للي�شار،  لالنعطاف 

الأ�شا�شات اخلر�شانية واأعمدة اجل�شر ويجري 

العمل على �شب اأ�شطح اجل�شر. 

�شكل  على  دعامات  اإن�شاء  يتم  باأنه  يذكر 

ممرات للحركة املرورية على �شارع الفاحت عند 

تقاطعه مع �شارع ال�شيخ دعيج ل�شمان ت�فري 

ثالث م�شارات بكل اجتاه يف اأثناء تنفيذ اأعمال 

�شيا�شة  من  جزًءا  ذلك  ويعد  اجل�شر،  اأ�شطح 

ال�زارة يف تنفيذ م�شاريعها ال�شرتاتيجية مع 

تقليل الآثار ال�شلبية على حركة املرور.

واأكد ال�زير اأن ال�زارة تتخذ كل اخلط�ات 

وتعمل  امل�شروع،  اأعمال  تقدم  لت�شريع  املمكنة 

على تطبيق �شيا�شة الفتتاح املرحلي لعنا�شر 

امل�شروع الرئي�شية ف�ر النتهاء منها - كل على 

احلركة  تدفق  حت�شني  يف  ي�شهم  مما   - حدة 

اأثناء  الفاحت ب�شكل متقدم  املرورية على �شارع 

اإجناز الأجزاء املتبقية من امل�شروع.

على  مت�شاعد  ب�شكل  العمل  وترية  وت�شري 

اجل�شر العل�ي للدوران العك�شي ال�اقع بالقرب 

من مدخل ك�رني�س الفاحت والذي و�شلت ن�شبة 

الإجناز فيه اإىل 56%، فيما ي�شتمر العمل على 

و�شلت  والذي  الجتاه،  اأحادي  اجل�شر  اإن�شاء 

ن�شبة الإجناز فيه اإىل 35%، ليتم افتتاحه بعد 

ج�شر الدوران العك�شي بعدة �شه�ر.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12226/pdf/INAF_20220928005918534.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/980391/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/980365/News.html
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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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الق����ت���������ش����اد الأخ���������ش����ر ل���غ���د اأف�������ش���ل
اليوم  العامل  اأزمات  راأ�س  ياأتي على 

احلراري  والحتبا�س  املناخ  تغري  اأزمة 

و�شحة  والأعا�شري  والت�شحر  واجلفاف 

نتاج  كلها  نقل  مل  اإن  وغالبيتها  املياه، 

تدمري الطبيعة بيد الإن�شان نف�شه �شواء 

عن ق�شد اأو دون ق�شد.

خرباء  يراه  كما  الأمثل  احلل  اأما 

الأخ�شر  القت�شاد  فهو  العامليون  البيئة 

وحتقيق  البيئة  تلوث  خماطر  من  للحد 

املوارد  وا�شتخدام  امل�شتدامة  التنمية 

الطبيعية بكفاءة، ما يحقق الرفاه والأمن 

القت�شادي والجتماعي والغذائي. 

ناجتة  املناخية  امل�شاكل  ومعظم 

الكربون  غاز  وياأتي  �شامة،  غازات  عن 

اأهمها،  من  الطاقة  احرتاق  من  املنبعث 

املوؤثر  احلراري  لالحتبا�س  املولد  وهو 

الطبيعية،  واحلياه  الأر�س  كوكب  على 

يف  يعي�شون  العامل  �شكان  فن�شف 

اإىل   60 وي�شتهلكون  احل�شرية  املناطق 

ذلك %75  الطاقة، وينتج عن  80% من 

التزاحم  هذا  اأن  اأي  الكربون،  غاز  من 

احل�شري ي�شاعد على تلوث البيئة واأدى 

اىل انخفا�س املحا�شيل الزراعية بن�شبة 

خالل  العاملي  ال�شعيد  على   %10-4

م�شايد  وتراجع  املا�شية  �شنة  الثالثني 

مبعدل  ال�شتوائية  املناطق  يف  الأ�شماك 

املناخي،  الختالل  ب�شبب   %70-40

اإنتاج  ثلث  اأن  من  الدرا�شات  وحتذر 

بحلول  �شيكون يف خطر  العاملي  الغذاء 

الأمم  برامج  تقارير  )راجع  القرن  نهاية 

املتحدة للبيئة(.

حلماية  الدولية  للمعاهدة  ووفًقا 

غالل  ترتاجع  قد   ،)IPPC( النباتات 

نطاق  على   %25-10 بني  املحا�شيل 

ب�شبب   ،2050 عام  بحلول  وا�شع 

الأمرا�س  انت�شار  ويحتمل  املناخ.  تغري 

من  الغذائية  املواد  طريق  عن  املنقولة 

منطقة اىل اأخرى، ما يهدد ال�شحة العامة 

بطرق جديدة.

 هذه ملحة �شريعة ملخاطر الحتبا�س 

ي�شعى  ولهذا  الر�س،  وحمى  احلراري 

للخروج  طريق  خريطة  لو�شع  العامل 

القت�شاد  على  تقوم  الأزمة،  هذه  من 

الأخ�شر الذي يتحقق بالآتي:

من  و�شيا�شات حتد  و�شع خطط   -

تدمري البيئة والحتبا�س احلراري. 

املوارد  يف  الإنفاق  تر�شيد   -

الطبيعية. 

موارد  يف  ال�شتثمار  ت�شجيع   -

)كطاقة  واملتجددة  النظيفة  الطاقة 

ال�شم�س والرياح(. 

على  والتعليم  التدريب  زيادة   -

للتنمية  للو�شول  البدائل  ا�شتخدام 

امل�شتدامة. 

النبعاثات  بخطورة  املجتمع  توعية   -

احلرارية. 

- تطوير القدرات وال�شتعانة باخلربات 

خللق بنية حتتية �شديقة للبيئة.

للبيئة  ال�شديقة  الأدوات  ا�شتخدام   -

القابلة للتدوير. 

الأخ�شر  لالقت�شاد  الو�شول  اإن 

يحتاج اىل تعاون دويل واإقليمي وحملي 

لهدف  واخلا�س  العام  القطاعني  ي�شمل 

الرثوات  على  املحافظة  وهو  م�شرتك، 

لالأجيال  واإي�شالها  املوجودة  الطبيعية 

�شعوبات  على  مقبل  فالعامل  القادمة، 

املوارد  �شح  مع  ومناخية  اقت�شادية 

وزيادة النمو ال�شكاين وانح�شار الرقعه 

وانت�شار  الأ�شعار  وزيادة  اخل�شراء 

الأوبئة وحروب طاحنة حترق الأخ�شر 

والياب�س.

ح�شن علي

  اأخ�شائي الغذاء والتغذية 

ح�سن علي

م���������ن احل������������ب م���������ا ق�����ت�����ل!

الأخرية؛  ال�شنني  التكون خالل  بداأت يف  التي  املزعجة  الظواهر  من 

القيادة باأجهزتهم املحمولة،  اأثناء  ان�شغال كثري من �شائقي املركبات يف 

ا ب�شره  كالهواتف املحمولة وغريها. ترى اأحدهم مطاأطًئا راأ�شه، �شاخ�شً

نحو �شا�شة جهازه، هو يف �شاأن وما حوله يف الطريق يف �شاأن. �شقى اهلل 

اأياًما مل يكن فيها لل�شائق �شيء يجعله يركز نظره فيه اأكرث من تركيزه 

يف الطريق. بلغ احلال ببع�س النا�س اأن �شاروا بارين بهواتفهم املحمولة 

اأكرث من اأمهاتهم واآبائهم، فال متر عليهم دقيقة اأو اثنتان اإل و األقوا نظرة 

على هواتفهم متحم�شني ملا حتمله لهم من اأخبار، وكاأنهم يرتقبون خرب 

خروج ال�شم�س من مغربها! 

من  املحمولة  اأجهزتهم  على  الإدمان  من  النا�س  بع�س  بلغه  ما  اإن 

هواتف ذكية و غريها منحنا فر�شة، و اإن مل تكن �شعيدة، للتعرف على 

التفاهة العجيبة لبع�س النا�س التي جتعلهم يتعلقون ب�شيء 

ما حتى املوت - حرفًيا - مهما بلغت تفاهة ذلك ال�شيء. كنت 

الأزمان  �شالف  يف  النا�س  جعل  الذي  ما  اأت�شاءل؛  �شابًقا 

والالت  كهبل  اآلهة  التافهة  الأ�شياء  من  يتخذون 

�شوؤايل  عن  فاأجابني  وال�شرا�شري؟!  والفئران 

فقد  كذلك  »الذكية«.  النا�س على هواتفهم  اإدمان 

منحنتنا الظاهرة �شالفة الذكر فر�شة ا�شتك�شاف 

من  كثري  لدى  الوا�شع  والالمبالة  الأنانية  مدى 

النا�س، اللذين يجعالهم يفعلون اأفعاًل غري اآبهني بعظم 

يق�شيها  التي  املعدودات  الثواين  اإن  املحمودة.  غري  عواقبها 

ال�شائق م�شغوًل بهاتفه عن القيادة من �شاأنها حتويل حياة اأنا�س 180 

درجة، من اأحياء اإىل اأموات، ومن اأ�شحاء اإىل ذوي عاهات اأبديات، ل 

تنق�شي اإل بهادم اللذات.  

من هنا اأوجه ر�شالة �شكر اإىل الإدارة العامة للمرور باململكة على 

ما قّدمته وما زالت تقدمه من اإجراءات واآليات تهدف من خاللها نحو 

الالئحة  املادة 22 من  ما جاء يف  واأثني على  اآمنة،  حركة مرورية 

التنفيذية لقانون املرور ال�شادر بالقانون رقم 23 ل�شنة 2014 وما جاء 

يف املادة 47 من القانون رقم 23 ل�شنة 2014، واأرفع اإىل الإدارة العامة 

تكون  اإذ  املتخفية،  املرور  �شرطة  نظام  بتطبيق  مقرتًحا  املوقرة  للمرور 

هناك دوريات مرور ب�شيارات مدنية ل تختلف عن غريها من ال�شيارات 

املوجودة يف ال�شارع، ل مييزها من يراها عن غريها. تقوم هذه الدوريات 

ب�شبط املخالفات املروية ومنها خمالفة الإم�شاك باجلهاز املحمول، فاإن 

كثرًيا من النا�س و لالأ�شف ل يردعهم القانون بحد ذاته مهما كان معقولً 

ومنطقًيا بقدر ما تردعهم احلقيقة املوؤملة اأن فلو�ًشا ودنانري �شتخ�شم من 

م�شروفهم ال�شهري اإن هم خالفوا ذلك القانون. 

 اإن من الغرامات التي ل ينبغي ا�شتكثار قيمتها مهما علت هي غرامة 

املخالفات املرورية كهذه. كيف ل وارتكاب هذه املخالفة هو �شعي �شريح 

من فاعلها نحو قتل اأنا�س اأبرياء اأو اإيذاءهم، واإن كان مرتكبها غافالً عن 

هذه احلقيقة! 

ومن هنا نوجه ر�شالة ثانية اإىل وزارة الرتبية والتعليم، واأخرى 

اإىل وزارة العدل والأوقاف ال�شوؤون الإ�شالمية. ناأمل من القائمني على 

مادة  الدرا�شية  مناهجها  �شمن  من  يكون  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة 

تعليمية يتم من خاللها تدري�س الطالب - نظرًيا وعملًيا - كل ما هو 

مرتبط بال�شياقة من �شلوك واأخالقيات، وذلك بتوعيته بعظم م�شوؤولية 

ال�شائق واأن فن ال�شياقة يتعدى كونه معرفة اإدخال ال�شيارة فاملمرات 

مدى  على  للطلبة  تدر�س  اأن  التعليمية  املادة  لهذه  ينبغي  ال�شيقة. 

ال�شنوات ال�شابقة لبلوغهم �شن الثامنة ع�شر حتى ل ياأتي على الطالب 

على  احل�شول  بطلب  للتقدم  موؤهالً  يكون  حني  ال�شن  هذا 

رخ�شة القيادة اإل وقد تكون لديه قدر ل باأ�س لديه من 

الوعي و ال�شلوك احل�شن اللذين يوؤهالنه ليكون �شائًقا 

م�شوؤولً حكيًما يف �شياقته ل يدفعه طي�س ال�شباب 

ع�شالته  واإظهار  ال�شارع  يف  زمالئه  مل�شابقة 

املفتولة يف ال�شياقة. ونحن على اأمل وثقة باأن 

الأخ�شائيني  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 

والكفاءات املتميزة ما ميكنها حتقيق ذلك. 

والأوقاف  العدل  وزارة  على  القائمني  ومن 

وال�شوؤون الإ�شالمية، ناأمل من خطباء امل�شاجد والواعظني 

على و�شع قانون املرور �شمن خططهم يف الدعوة و الإر�شاد، 

وذلك باأن يتم ا�شتخدام املنابر كو�شيلة لتوعية امل�شلني ب�شاأن 

قانون املرور وما يرتتب على خمالفته من ذنوب واآثام - ب�شكل 

حريف - كالقتل والإ�شراف وغريها. فاإن امل�شتهرت يف �شياقته 

القيادة باإمكانه حال ان�شغاله ب�شيء  مهما بلغت مهارته يف 

اآخر غري الرتكيز على الطريق اأن يت�شبب يف قتل اأنا�س وعائالت 

باأكملها. واإن الأموال التي يدفعها �شائق ما نتيجة حادث قد ت�شبب به 

نتيجة ارتكابه خمالفة مرورية من الأوىل اأن ت�شرف يف م�شارف اأخرى، 

كاأن ينفق منها على نف�شه واأهل بيته واملحتاجني. 

والر�شالة الأخرية اإىل قائدي املركبات املغرمني بهواتفهم املحمولة: 

بتاأجيل  قمتم  اإذا  �شيء  ي�شيع  لن  واأناملكم،  واأعينكم  اأنف�شكم  ارحموا 

اجتماعكم مع مع�شوقكم الهاتف حتى تركنوا �شياراتكم يف مكان اآمن، 

ولكن قد حتدث فواجع اإن اأنتم مل تفعلوا، فييتم اأطفال، وتثكل اأمهات، 

وترمل ن�شاء، وينك�شر رجال.. عافى اهلل اجلميع. 

اأ�شامة الرمي�ض

اخل��������اط��������ر ت�����������������ش��������ّر  ل  خ�����������واط�����������ر 
- مواجهة

يف اأحد اأيام جهلها املطبق قررت اأن تعتمد 

على نف�شها وتنف�س اأقنعة اخلجل وتواجهه، 

ليتها ما فعلت، فقد كان ل�شنوات منتظًرا هذه 

النار  ال�شرارة، ليوقد لها على  اللحظة، وتلك 

التي بداخله ما يحرقها، فقد كانت هي البادئة.

- متثال

قالت: من حقي عليك بعد كل ما قّدمته لك 

طيلة حياتنا الزوجية اأن ت�شنع يل متثاًل رًدا 

ولو جلزء من جميل �شنيعي معك.

قال: نعم يا �شيدتي من حقك ذلك، ولكن 

يخرج  حتى  بيدي  اأ�شنعه  اأن  يل  ا�شمحي 

بال�شكل الالئق لي�شاهي جميع ف�شائلك. فقط 

الف�شائل  هذه  تكتمل  وحتى  هنالك،  ما  كل 

�شوف يكون هذا التمثال يا عزيزتي دون فم!

- اإعالن

احل�شود  و�شط  الأكرب  احلاذق  وقف 

اجلامعة، ليعلن لهم اأن ال�شدق مطارق تنزل 

على اأم راأ�س الكذاب، واأن كوخ احلقيقة اأف�شل 

فمي  امتالأ  حينها  الكذب،  ق�شور  من  بكثري 

بكلمات مل اأقلها.

- اأرواح: 

البيت  ممرات  اأحد  يف  قابلتها  قالت: 

ذهبت  عندما  لبيتنا  املجاور  املهجور  العتيق 

فوق  اأخي  قذفها  التي  الكرة  لأح�شر  هناك 

انتابتني  حتى  مني  اقرتبت  اأن  وما  �شطحه، 

ق�شعريرة مفاجاأة.. ف�شاألتها قائلة: يقولون اإن 

هذا املكان م�شكون.. هل تعتقدين ح�شرتك يف 

وجود اأرواح؟ فكانت اإجابتها: ل. الغريب اأنها 

ظلت تردد: ل.. ل.. ل، وهي تختفي يف �شرعة 

من اأمامي.

- احلياة بامليزان

رغم اأنه اأنهى حديث خرافته للتو، �شمت 

اأوتاد،  اإىل  ربطت  األ�شنتهم  وكاأّن  املوجودون 

فقد تاأكدوا اأنه باع لهم احلياة بامليزان.

- من الأول

وكنت  جاًدا،  كالًما  يل  يقول  كان  قالت: 

اإعادته  اإليه باهتمام، ولكن من كرثة  اأ�شغي 

ول  حلديثه،  متابعتي  اأفقد  كنت  للمو�شوع 

اأعي ماذا يريد اأن يقول، وعندما كّونت فكرة 

بجدية  يتحّدث  وجدته  املو�شوع،  عن  عامة 

من  اأعيد  �شـوف  معي،  بالك  خذي  قائالً: 

الأول.

�شالح عبدال�شتار حممد ال�شهاوي �سالح ال�سهاوي

ُوعدنا بالتعوي�ض بعد وفاة 

والدتي ومل نح�شل على �شيء!

طبي  خطاأ  نتيجة  والدتي  ُتوفيت  بحريني  مواطن  اأنا 

العام  من  اأغ�شط�س  �شهر  الطبي يف  ال�شلمانية  مب�شت�شفى 

2019، ومت العرتاف من قبل وزارة ال�شحة وم�شت�شفى 

ذاك  يف  معنا  التوا�شل  ومت  الطبي،  باخلطاأ  ال�شلمانية 

وُطعن  باخلطاأ،  الأوىل  باملرة  املتهمني  اإدانة  ومت  الوقت 

باحلكم وباملرة الثانية مت الإدانة باخلطاأ وُحكم بال�شجن، 

اأن  الوقت تفاجاأنا بخروج اجلميع براءًة بعد  وبعد مرور 

النهاية مت  التوا�شل الجتماعي، ويف  ُن�شر اخلرب بو�شائل 

ن�شيان الق�شية و�شطبها من جميع اجلهات، علًما باأن جميع 

فيهم  مبن  الطبي،  باخلطاأ  واأقّرت  معنا  توا�شلت  اجلهات 

ذهبت  والدتي  روح  وكاأن  ال�شحة،  ووزارة  الطبية  املهن 

بالتعوي�س  وعود  بعدة  ُوعدنا  وقد  الإهمال،  ب�شبب  هدًرا 

ا اأنه ل  عن ال�شرر ولكن مل يتم العمل باأي وعود، خ�شو�شً

�شيء يف احلياة يعّو�س الأم.

 واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

حفظه اهلل ورعاه، للنظر يف اأمرنا.

البيانات لدى املحرر

اأ�شكن مبنزل �شديقتي

 نتيج����ة اإهم��ال وال������دي

اأنا مواطنة بحرينية من مواليد البحرين واأمي متتلك 

اجلن�شية البحرينية، ووالدي من مواليد البحرين ول ميتلك 

اجلن�شية، اأما اإخوانه واأخواته فلديهم اجلن�شية البحرينية، 

اأما والدي فلم يح�شل عليها نتيجة الإهمال املتكرر منه وقد 

وّرث ذلك يل ول�شقيقتي نتيجة اإهماله، فاأنا و�شقيقتي لي�س 

لدينا جن�شية ول م�شكن، فوالدتي مقيمة مب�شت�شفى الطب 

النف�شي ووالدي ل يعلم عنا اأي �شيء، ومنّر اأنا و�شقيقتي 

بظروف �شعبة للغاية، اإذ ل يوجد لدينا �شكن، فاأنا اأ�شكن 

مدخول  اأي  لدّي  ولي�س  اأعمل  ول  مبنزلها  �شديقتي  مع 

لأمتكن من اإيجاد م�شكن ياأويني اأنا و�شقيقتي. 

الأمري  امللكي  ال�شمو  اأنا�شد �شاحب  واأنا من هذا املنرب 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

للظروف  نظًرا  و�شقيقتي  اأنا  مل�شاعدتنا  ورعاه،  اهلل  حفظه 

التي منّر بها.

البيانات لدى املحرر
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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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سموه قدم واجب العزاء إلى رئيس وزراء اليابان.. ولي العهد رئيس الوزراء:

إسهامات للفقيد شينزو آبي في تطوير العالقات مع البحرين

قام صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بتقديم واجب العزاء امس إلى رئيس وزراء اليابان 
فوميو كيش��يدا، وذلك في وفاة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبى، 
حيث اس��تذكر س��موه حفظه اهلل جه��ود رئيس وزراء اليابان الس��ابق 
ودوره البارز في تنمية العالقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان 

الصديقة وتعزيزها على مختلف األصعدة.
ونّوه س��موه حفظه اهلل بدور رئيس وزراء اليابان الس��ابق ش��ينزو آبي 
وإس��هاماته في خدمة اليابان وشعبها الصديق، مستذكًرا جهوده في 
تطوير العالقات التي تجم��ع مملكة البحرين واليابان والدفع بها نحو 

آفاٍق أوسع والتي كان لها األثر في تعزيز التعاون المشترك على كافة 
الصعد، مشيرًا س��موه إلى أن اليابان والمجتمع الدولي قد فقدا بوفاة 
رئيس وزراء اليابان الس��ابق شينزو آبى قائدًا بارزًا كرس حياته لخدمة 

وطنه وشعبه.
 كم��ا ق��ام صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
بتقدي��م واجب العزاء إلى آكي آبي، وذل��ك في وفاة زوجها رئيس وزراء 
اليابان الس��ابق ش��ينزو آب��ى، حيث أعرب س��موه عن خال��ص تعازيه 
ومواس��اته في هذا المصاب، متمنيًا لزوجة الفقيد وأهله وذويه جميل 

الصبر وحسن العزاء.

 ولي العهد رئيس الوزراء يشارك في مراسم
جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

الملكي  الس��مو  ش��ارك صاح��ب 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
مجل��س  رئي��س  العه��د  ول��ي 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل، بحضور وزير 
الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطي��ف 
بن راش��د الزياني وعدد من كبار 
المس��ؤولين، في مراسم الجنازة 
الرس��مية لرئيس الوزراء الياباني 
السابق شينزو آبي، والتي أقيمت 
اليابانية  العاصم��ة  ف��ي  أم��س 

طوكيو.
وقد أش��اد س��موه بجهود الفقيد 
الراحل ودوره في تعزيز العالقات 
الثنائي��ة بين البلدين الصديقين 
األصعدة،  وتنميتها على مختلف 
مستذكرًا سموه إسهامات الفقيد 
ف��ي خدم��ة بلده، مؤك��دًا حرص 
البحري��ن عل��ى مواصل��ة تطوير 
العالق��ات بما يص��ب في تحقيق 
ويع��ود  المش��تركة  األه��داف 
البلدين وش��عبيهما  بالنفع على 

الصديقين.

اتفاقية الستحداث نظام متكامل إليرادات وتكاليف الخدمات الطبية
 ش��هد رئيس المجل��س األعلى للصح��ة الفريق 
طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
توقي��ع اتفاقي��ة التع��اون بين المستش��فيات 
الحكومية وش��ركة Power Health اإلس��ترالية 
الس��تحداث نظام متكامل إلدارة دورة اإليرادات 
المالي��ة الخاص��ة بالمستش��فيات الحكومي��ة، 
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  بحض��ور 
الحكومي��ة الدكتور أحمد محمد األنصاري وعدد 
من المس��ؤولين. وأكد رئي��س المجلس األعلى 
للصح��ة أّن النظ��ام أح��د الدعائ��م األساس��ية 
للتس��يير الذاتي للمستش��فيات الحكومية من 

خالل تمكين المستش��فيات من تقديم خدمات 
طبية تنافس��ية، لتواكب إس��تراتيجية الضمان 
الصحي والذي س��يّمكن المستشفيات من عمل 
المطالب��ات بكف��اءة وفاعلية بما يتماش��ى مع 

إستراتيجية المجلس األعلى للصحة.
أمن��اء  مجل��س  رئي��س  أوض��ح  جانب��ه  م��ن 
المستش��فيات الحكومي��ة الش��يخ هش��ام ب��ن 
عبدالعزيز آل خليفة، أن االتفاقية تأتي في إطار 
المستش��فيات  القائمة لتهيئة  االس��تعدادات 
الحكومية للتعامل مع متطلبات برنامج الضمان 
الصحي الوطني، وتنفيذ إس��تراتيجية التس��يير 

الذاتي من خالل االس��تغالل األمثل للموارد بما 
يحق��ق التغطية الصحي��ة الش��املة وفق أعلى 
مس��تويات الجودة والكفاءة. فيما أكد األنصاري 
أّن النظ��ام سيس��اهم في تطبيق إس��تراتيجية 
التس��يير الذاتي من خالل تغيير نظام التمويل 
للمستش��فيات الحكومية من ميزانية مخصصة 
إلى جه��ة تنافس��ية مقدمة للخدم��ات الطبية 
بغ��رض التمويل عن طري��ق مطالبات الضمان 
الصحي، نظير احتس��اب تكاليف جميع الخدمات 
المستش��فيات  لمرت��ادي  المقدم��ة  الطبي��ة 

الحكومية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/09/28/watan-20220928.pdf?1664341500
https://alwatannews.net/search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDtr%2BmuM6X4D%2F%2BX%2FK5EpOzl8%3D
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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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”Power Health“ توقيع اتفاقية التعاون بين المستشفيات الحكومية و
الستحداث نظام متكامل إليرادات وتكاليف الخدمات الطبية

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  شـــهد 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة بمقر المجلس، توقيـــع اتفاقية 
الحكوميـــة  المستشـــفيات  بيـــن  التعـــاون 
األســـترالية   Power Health وشـــركة 
الســـتحداث نظـــام متكامـــل إلدارة دورة 
اإليرادات المالية الخاصة بالمستشـــفيات 
التنفيـــذي  الرئيـــس  الحكوميـــة، بحضـــور 
للمستشـــفيات الحكومية  أحمد األنصاري 

وعدد من المسؤولين.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
اإليـــرادات  دورة  نظـــام  أّن  خليفـــة  آل 
أحـــد الدعائم األساســـية للتســـيير الذاتي 
للمستشفيات الحكومية من خالل تمكين 
المستشـــفيات مـــن تقديم خدمـــات طبية 
تنافســـية؛ لتواكـــب إســـتراتيجية الضمان 
المستشـــفيات  ســـيّمكن  والـــذي  الصحـــي 
مـــن عمـــل المطالبات بكفـــاءة وفاعلية بما 
يتماشى مع إستراتيجية المجلس األعلى 

للصحة.
مـــن جانبـــه، أوضـــح رئيس مجلـــس أمناء 

المستشـــفيات الحكومية الشيخ هشام بن 
عبدالعزيز آل خليفة: “نحن سعداء بتوقيع 
هـــذه االتفاقيـــة والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار 
االستعدادات القائمة لتهيئة المستشفيات 
الحكوميـــة للتعامل مع متطلبـــات برنامج 
وتنفيـــذ  الوطنـــي،  الصحـــي  الضمـــان 
إســـتراتيجية التســـيير الذاتـــي مـــن خالل 
بمـــا يحقـــق  للمـــوارد  األمثـــل  االســـتغالل 
التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة وفـــق أعلـــى 

مستويات الجودة والكفاءة”.
للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
النظـــام  أّن  األنصـــاري  أحمـــد  الحكوميـــة 
إســـتراتيجية  تطبيـــق  فـــي  سيســـاهم 

التســـيير الذاتـــي مـــن خـــالل تغييـــر نظام 
مـــن  الحكوميـــة  للمستشـــفيات  التمويـــل 
ميزانيـــة مخصصـــة إلـــى جهـــة تنافســـية 
مقدمـــة للخدمات الطبية؛ بغرض التمويل 
عـــن طريـــق مطالبـــات الضمـــان الصحـــي، 
نظيـــر احتســـاب تكاليف جميـــع الخدمات 
الطبيـــة المقدمـــة لمرتـــادي المستشـــفيات 

الحكومية”.
عمـــل  نطـــاق  أّن  إلـــى  األنصـــاري  وأشـــار 
االتفاقيـــة يشـــمل إجـــراء دراســـة شـــاملة 
لتكاليـــف جميـــع الخدمـــات الطبيـــة التـــي 
تقدمها المستشفيات الحكومية، والتأكيد 
علـــى زيادة جـــودة عمليـــة الترميز الطبي، 

فضالً عن ضمان جودة المطالبات الخاصة 
بالتأميـــن الصحـــي بما يتوافق مـــع النظام 
الوطني للضمان الصحي وتشـــمل تدريب 

الموظفين واإلدارات ذات العالقة.
 Power Health شـــركة  أّن  إلـــى  يشـــار 
متخصصة فـــي مجال تحديـــد التكاليف 
الطبـــي،  النشـــاط  أســـاس  علـــى  الطبيـــة 
عـــالوة علـــى توفيـــر الجاهزية المناســـبة 
لنظـــام فواتيـــر المستشـــفيات الخاضعـــة 
للضمـــان الصحـــي، وقد تـــم اعتمادها من 
قبـــل منظمـــات الرعايـــة الصحيـــة علـــى 
مســـتوى العالم في أســـتراليا ونيوزيلندا 
والمملكـــة  وكنـــدا  المتحـــدة  والواليـــات 
المتحـــدة وأيرلنـــدا وهونـــغ كونغ وآســـيا 

والشرق األوسط.

المنامة - بنا

البحرين تترشح لعضوية مجلس االتحاد الدولي لالتصاالت
23 % من الطالب في المملكة مسجلون بمجاالت علمية ورقمية

واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  أعلـــن 
محمـــد الكعبـــي ترشـــح مملكـــة البحرين 
الدولـــي  االتحـــاد  مجلـــس  لعضويـــة 
لالتصاالت، وذلـــك في إطار عزم المملكة 
علـــى اســـتكمال عمـــل المجلـــس بنهجهـــا 
والتزامهـــا  اآلراء،  توافـــق  علـــى  القائـــم 
برؤية عالمية وشـــاملة، ودعمها المستمر 
لضمان أن يحصد الشـــعوب والدول على 

فوائد االقتصاد الرقمي.
جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة مملكـــة البحرين 
التي ألقاها الوزير خالل مشاركته بمؤتمر 
 – ببوخارســـت  المفوضيـــن  المندوبيـــن 
رومانيا، حيث أشـــار فيها إلـــى أّن مملكة 
البحريـــن نجحت فـــي مواكبـــة التغيرات 
فيـــروس  لجائحـــة  العالمـــي  االنتشـــار 
كورونا )كوفيد 19(، وذلك إثر االســـتثمار 
الـــذي وضعتـــه فـــي قطاعـــي االتصـــاالت 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 

حيث تعـــاون القطاعـــان العـــام والخاص 
وتأميـــن  الجائحـــة،  تداعيـــات  لمواجهـــة 
اســـتمرار الحياة والخدمات في المملكة، 

ومواصلة الحدود لعملها دون إغالق.
مملكـــة  حـــرص  إلـــى  الكعبـــي  وأشـــار 
البحريـــن على دعم نمو وتطور الشـــركاء 

اإلقليمييـــن والدولييـــن، في إطـــار نهجها 
الراســـخ لضمـــان النمـــو المســـتدام للبنية 
التحتية والكوادر البشرية لتحقيق مزيد 

من المنفعة المتبادلة والتنمية.
البحريـــن  مملكـــة  أن  الوزيـــر  وأضـــاف 
كوادرهـــا  وتعزيـــز  بتطويـــر  ملتزمـــة 

الوطنيـــة، حيـــث أّن أكثـــر مـــن 23 % من 
الطالب في البحرين مســـجلين بمجاالت 
علمية ورقمية )STEM(، وأكثر من 50 % 
مـــن هؤالء الطـــالب هم من فئة النســـاء، 
مشيرًا إلى أنه على صعيد القوى العاملة، 
فأن نســـبة النســـاء المســـجالت بمجاالت 
علميـــة ورقميـــة يقـــارب 40 %، وهـــو ما 

يقارب ضعف المتوسط العالمي.
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزيـــر  وقـــال 
“لمســـنا االبتـــكار النوعـــي للكـــوادر الفنية 
في مملكـــة البحرين والتـــي تنافس على 
الصعيـــد اإلقليمـــي والدولـــي، وأّن توافر 
مثل هذه المواهب أدى إلى إنشـــاء مراكز 
برمجـــة وخدمات فنيـــة ومنصات رقمية 
تعـــزز قـــدرة المملكة علـــى توفيـــر الدعم 
للـــدول الصديقـــة وأن تكـــون رائـــدة فـــي 
االقتصـــاد الرقمي العالمي المتســـارع في 

النمو”.

المنامة - بنا

تتقدم

عائلة المرحوم

جاسم بن أحمد بن جاسم عاشور

بخالص الشكر وعظيــــــــم االمتنـــــان

إلى مقام حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الديوان الملكي

وإلى أصحاب السمو والمعالي والسعادة

أفراد العائلة المالكة الكريمة

وإلى جميع األهل واألصدقاء وكل من واسانا في مصابنا

رحمتـه  بواسـع  فـقـيدنـا  يـتـغمـد  ٔان  الـقـدير  العـلـي  الـمـولـى  سـائـلـيـن 

ٕانـه  والـسـلوان  الـصـبـر  بفـقـده  ويـلـهـمـنـا  جـناته  فـسـيح  ويسـكـنه 

سمـيـع مجـيـب الـدعـاء. داعين اهلل عز وجل ٔاال يريهم مكروًها في عزيز 

لديهم ؤان يديم عليهم نعمة الصحة والعافية.

شكر على تعاٍز

إنا هلل وإنا إليه راجعون

المنامة - بنا

الدفـــاع  شـــؤون  وزيـــر  اســـتقبل 
الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمـــي، 
امـــس الثالثـــاء، ســـفير جمهوريـــة 
الهند الصديقة لدى مملكة البحرين 
بيوش شريفاستافي رافقه العقيد 
علـــي خـــان  بحـــري نوشـــد  الركـــن 
الملحق العسكري بسفارة جمهورية 

الهند لدى مملكة البحرين.
 وخـــالل اللقاء رحب وزير شـــؤون 
الهنـــد  جمهوريـــة  بســـفير  الدفـــاع 

البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة 
بســـفارة  العســـكري  والملحـــق 
مملكـــة  لـــدى  الهنـــد  جمهوريـــة 
البحرين، مشيًدا بعالقات الصداقة 
المســـتمرة والمتميـــزة القائمـــة بين 
البلديـــن الصديقيـــن فـــي مختلـــف 

المجاالت.
 حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن طيار 
الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة 

مدير التعاون العسكري.

وزير الدفاع يشيد بعالقات الصداقة مع الهند

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها 

سفير جمهورية باكستان اإلسالمية لدى مملكة البحرين محمد أيوب.
وخالل اللقاء، رحبت األمين العام بالســـفير، مشـــيدة بما تتســـم به عالقات 
الصداقة القوية بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان اإلسالمية، ودعم 

وتعزيز القواسم المشتركة في مجال التعليم.
وأكدت األمين العام على وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون المشـــترك بين 
البلديـــن الصديقين في مجال التعليـــم والبحث العلمي وبما يؤدي لالرتقاء 

بأداء مؤسسات التعليم العالي وتطوير العملية التعليمية.

تعزيز التعاون التعليمي مع باكستان

المنامة - وزارة الداخلية

لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبدالرحمـــن  بـــن  هشـــام 
والتحديـــث  التطويـــر  عمليـــة  مواصلـــة 
في كافـــة خدمات الجنســـية والجوازات 
البرامـــج  توفيـــر  خـــالل  مـــن  واإلقامـــة، 
التدريبيـــة المتخصصـــة وتزويـــد الكوادر 
البشـــرية بالخبـــرات الالزمة واســـتخدام 
أحـــدث التقنيـــات، بما يســـهم في تحقيق 
الســـفر  لحركـــة  الالزمـــة  االنســـيابية 

والسياحة في مملكة البحرين.
جـــاء ذلـــك خالل الجولـــة التفقديـــة التي 
قـــام بها، امـــس، بمطار البحريـــن الدولي، 
يرافقه الوكيل المســـاعد للمنافذ والبحث 
والمتابعـــة العميـــد عبدالعزيز عبدالرحمن 
الدوســـري، حيث أشـــاد الشـــيخ هشام بن 
عبدالرحمن بجاهزية منتســـبي “جوازات 
المطـــار” ومـــا يتمتعون به مـــن احترافية 
فـــي األداء، كونهم فـــي الواجهة األمامية 
للبلد ويعملون على تســـخير كافة الجهود 

واإلجـــراءات فـــي إطـــار تقديـــم أفضـــل 
الخدمات للمسافرين، وبما يعكس الوجه 

الحضاري للبالد.
وخـــالل الجولـــة التفقديـــة، اطلـــع وكيـــل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجـــوازات واإلقامـــة علـــى التســـهيالت 
المقدمـــة والمتمثلـــة في إنهـــاء إجراءات 
المسافرين بسهولة ويسر، وفي أقل وقت 
ممكـــن، مـــن خـــالل 44 كابينـــة للقادميـــن 
والمغادريـــن، و 22 بوابة إلكترونية تعمل 
بنظـــام بصمة اليد والوجه، كما اطلع على 
آليـــة العمـــل في مركـــز عمليـــات جوازات 

المطـــار والمجهـــز وفـــق أحـــدث األنظمـــة 
لمتابعـــة ومراقبـــة ســـير العمـــل، ويعمـــل 

كمركز اتصال مع المحطات الدولية.
كما تفقـــد وكيل وزارة الداخلية لشـــؤون 
قاعـــة  والجـــوازات واإلقامـــة،  الجنســـية 
التدريب بمطـــار البحريـــن الدولي، حيث 
تعقـــد دورة “كشـــف التزوير” التي تنظمها 
إدارة المنافذ لمنتســـبيها، بهدف إكسابهم 
المهارات الالزمة في هذا المجال، مشيدا 
المتخصصـــة،  الـــدورات  هـــذه  بتنظيـــم 
متمنًيا التوفيق والنجاح للمشـــاركين في 

أداء مهامهم العملية.

مشيدا بجهوزية منتسبي “جوازات المطار”... وكيل “الداخلية لشؤون الجنسية”:

رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين

المنامة - وزارة الداخلية

الفريـــق  العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
طارق الحســـن، نائب قائد خفر السواحل 
بالواليات المتحـــدة األميركية األدميرال 
بيتر غوتييه وذلـــك بحضور نائب رئيس 

األمن العام وقائد خفر السواحل.
ورحـــب رئيـــس األمـــن العـــام باألدميرال 
إلـــى  المرافـــق، منوهـــا  غوتييـــه والوفـــد 
أهميـــة مثـــل هـــذه الزيـــارات فـــي تعزيـــز 
التواصل وتبادل وجهات النظر بما يسهم 
األمنـــي  التعـــاون  تدعيـــم عالقـــات  فـــي 
بيـــن البلديـــن خصوصا في مجـــال األمن 

البحري.

مـــن  عـــدد  بحـــث  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
الموضوعـــات والقضايا في إطار التعاون 
والتنســـيق، من بينها التمارين المشتركة، 

وتبـــادل الخبـــرات، في إطار مـــا توصلت 
األمـــن  مجـــال  فـــي  التكنولوجيـــا  إليـــه 

البحري.

تدعيم عالقات التعاون بمجال األمن البحري مع أميركا

local@albiladpress.com
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ناقشــت “البــاد” مــع عدد من المواطنين ملف اإلنجــازات الخدمية، حيث هناك كثير 
مــن الخدمــات الســريعة التي تقدمهــا بعض الــوزارات والجهات الحكوميــة المعنية 
باألمــر للمواطنيــن والمقيميــن فــي مختلــف مناطــق المملكــة، ومنهــا ســرعة توفيــر 
مولــدات الكهربــاء للمنــازل وأماكــن الســكن فــي حــال وجود خلــل أو أعمــال صيانة 
تــؤدي النقطــاع الكهربــاء عــن المجمعــات الســكنية والمحــال التجاريــة، ولتفــادي 
انقطاع الكهرباء عن األحياء السكنية وتوفير كافة سبل الراحة للمواطن والمقيم، 
تقوم هيئة الكهرباء والماء من خال خطوط الطوارئ واالتصال الســاخن بســرعة 
التجاوب مع شــكاوى الناس على مدار الســاعة لوضع الحلول والمعالجات السريعة 
العاجلة لتجنب األعطال واالنتظار، وهو األمر الذي يســتحق اإلشــادة والثناء وفق 

ما عبر عنه بعض المتحدثين عن تجاربهم لـ “الباد”.

مولد لكل منزل

التشـــكيلي  الفنـــان  قـــال  جهتـــه،  مـــن 
فـــي  بحريـــن،  محمـــد  والموســـيقار 
الســـنوات األخيرة نادًرا ما صرنا نســـمع 
عـــن انقطـــاع الكهرباء لســـاعات طويلة 
عـــن منـــازل النـــاس، وبفضـــل الجهـــود 
الحكوميـــة فـــي التواصـــل المباشـــر مع 
شكاوى ومقترحات المواطن من خالل 
وخطـــوط  الذكـــي  “تواصـــل”  تطبيـــق 
الكهربـــاء  بهيئـــة  الســـاخنة  االتصـــال 
والماء، يتم التجاوب السريع والمتابعة 
مـــن خالل التواصـــل واالتصال الهاتفي 
قبل وبعد عالج الشـــكاوى عبر المتابعة 
للهواتـــف  النصيـــة  الرســـائل  وإرســـال 

الذكية.
ولفـــت بحريـــن الـــذي تحـــدث لنـــا عـــن 
تجربتـــه الشـــخصية فـــي التواصـــل مع 

هيئة الكهرباء والماء، مستذكًرا انقطاع 
الكهرباء قبل نحو شهرين أو أكثر لعدد 
مـــن منـــازل طريـــق 536 بمجمـــع 1205 
بمنطقـــة مدينة حمد، حيث ســـرعان ما 
تـــم توفير مولـــدات كهربائية لكل منزل 
تتجـــاوز  بمـــدة ال  فـــي وقـــت قياســـي 
ســـاعتين، وعملت المولـــدات لمدة نحو 
جهـــود  اســـتمرار  مـــع  تقريًبـــا،  يوميـــن 
“الهيئـــة” إلصـــالح الخلل الرئيســـي في 
محطة كهرباء الطريـــق المذكور، وذلك 
نتيجـــة الضغـــط العالي في االســـتهالك 
الكهربائـــي مـــن قبـــل المنـــازل التـــي ال 
تستغني عن تشـــغيل المكيفات بموسم 

الصيف في األشهر الماضية.
ومـــن جانب آخر، ذكـــر بحرين أن هيئة 
الكهرباء والماء تتجاوب بشـــكل سريع 
فـــي حـــال رفـــع الشـــكاوى عبـــر تطبيق 
“تواصـــل” عـــن تعطل اإلضـــاءة ألعمدة 

واألحيـــاء،  العامـــة  بالشـــوارع  اإلنـــارة 
الفًتـــا إلى أنـــه رفع أكثر مـــن مرة طلب 
إلصالح اإلنارة لتفادي اســـتمرار الظالم 
فـــي الطرق، فيما تـــم التجاوب إلصالح 
عطـــب أعمدة الضوء لتفادي مشـــكالت 
وتوفـــر  المروريـــة  الحـــوادث  وقـــوع 

اإلضاءة، وهو أمر يستحق اإلشادة.

مقارنة بالخارج

إلـــى ذلـــك، اعتبـــر يونـــس التيتـــون أحـــد 
الخدمـــات  أن  اللـــوزي،  منطقـــة  قاطنـــي 
العالجيـــة التـــي تقدمهـــا هيئـــة الكهربـــاء 
والمـــاء لتفـــادي حاالت انقطـــاع الكهرباء 
عن المنازل واألحياء السكنية من األمور 

اإليجابيـــة التـــي يشـــار لها بالبنـــان، وهذا 
يـــدل على حرص الحكومة لتوفير ســـبل 
الراحـــة للمواطنيـــن والمقيميـــن، مقارنـــة 
ببعـــض الـــدول التي تعاني من مشـــكالت 
تكرار انقطـــاع الكهرباء لســـاعات طويلة 
وال يتـــم توفيـــر مولـــد كهربائـــي لألحياء 

السكنية أو المنازل.
إحـــدى  فـــي  مقيًمـــا  كان  أنـــه  وأوضـــح   
الـــدول لمـــدة 20 عاًمـــا حيـــن كان يعمـــل 
خارج البحريـــن، وعندما تنقطع الكهرباء 
فـــي فصل الصيـــف أو ألي أســـباب أخرى 
يعيش الناس حالة من “المأســـاة” بســـبب 
يـــؤدي  وذلـــك  الكهربـــاء،  عـــودة  انتظـــار 
لبعض الخسائر ســـواء للمواد الغذائية أو 
تعطل سير األمور، إال أن التطور الحديث 
في إدارة شـــؤون الخدمات وأمور الناس 
وســـرعة التجـــاوب لعالج هـــذا النوع من 
المشـــكالت فـــي البحريـــن بات أمـــًرا غير 

البحرينـــي  المواطـــن  بـــه  مقلـــق ويفخـــر 
مقارنة مع ما يحصل في دول أخرى.

نعمة لالستثمار 

أمـــا حســـين الحايكـــي الـــذي يعيـــش في 
المحـــرق، فقال بأن تراجع نســـبة انقطاع 
الكهرباء بشكل ملحوظ في البحرين من 
النعـــم التي يحظى بهـــا المواطن والمقيم 
أســـباب  أهـــم  مـــن  وهـــي  المملكـــة،  فـــي 
استقطاب المستثمر الخليجي أو األجنبي 
الذي يرغب بفتح المشاريع التجارية في 
البحريـــن، حيـــث ال توجـــد اليـــوم حاالت 
انقطـــاع للكهرباء في ظل توفير مولدات 
كهربائية للمنازل والمحال التجارية التي 
توفرها هيئة الكهرباء والماء باســـتجابة 
ســـريعة عند وجـــود شـــكاوى للمواطنين 
المحفـــزة  األمـــور  مـــن  وهـــي  وغيرهـــم، 
ا والســـتقطاب  للترويـــج للمملكة ســـياحيًّ
أصحـــاب المشـــاريع من الخـــارج في ظل 
عـــودة الحيـــاة الطبيعية مـــن بعد جائحة 

كورونا “كوفيد 19”.
تســـليط  أهميـــة  إلـــى  الحايكـــي  ولفـــت 
ا على كثير من األمور التي  الضوء إعالميًّ
تعتبـــر مـــن صميـــم إنجـــازات مؤسســـات 
الحكومـــة والخدمـــات التـــي يحظـــى بها 
الفـــرد البحرينـــي وفـــي مقدمتها خدمات 
الكهرباء والماء التي ال تنقطع إال ألسباب 
فنية أو في حال وجود صيانة أو نتيجة 
خلـــل بســـبب حـــدوث عطـــب مـــن كثـــرة 
االستهالك والضغط العالي على الكهرباء 

خصوًصا في مواسم الحر.

عدم انقطاع الكهرباء محفز لجذب السواح والمستثمرين
توفير المولدات الكهربائية للمنازل نعمة... مواطنون:

محمد بحرين حسين الحايكي يونس التيتون

مولد كهربائي “أرشيفية”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عقـــدت وزارة التربية والتعليـــم اجتماعًا مع 
واالبتدائيـــة  االبتدائيـــة  المـــدارس  مديـــري 
اإلعداديـــة المطبقة لبرنامـــج التربية العملية 
لطلبة كلية البحرين للمعلمين للعام الدراسي 
الجـــاري 2022/2023، والـــذي يســـتفيد منه 

هذا العام 1050 من طلبة الكلية.
بمدرســـة  أقيـــم  الـــذي  االجتمـــاع  وتطـــرق 
عالـــي االبتدائيـــة للبنـــات إلـــى توزيـــع طلبة 
التربيـــة العمليـــة علـــى المـــدارس، وأهميـــة 
دور اإلدارات المدرســـية فـــي دعمهـــم، مـــع 
الخـــاص  البرنامـــج اإللكترونـــي  اســـتعراض 
إلـــى أســـس اختيـــار  بمتابعتهـــم، واإلشـــارة 

المعلميـــن المتعاونين، والمنســـقين، وعرض 
التخصصات المطروحة في الكلية.

مـــن جانبهـــا، أشـــادت رئيس مـــدارس بإدارة 
العمليـــات التعليمية للمنطقة الثالثة بالوزارة 
فاطمـــة النعيمي بالدور البارز لكلية البحرين 
للمعلميـــن فـــي رفد الميدان التربـــوي بكوادر 
تعليميـــة متميـــزة، مؤكـــدًة أن الـــوزارة تقدم 
كل الدعـــم لبرنامج التربيـــة العملية، إلتاحة 
العمـــل  تجربـــة  لخـــوض  للطلبـــة  الفرصـــة 
ومعارفهـــم،  لقدراتهـــم  المعـــززة  الميدانـــي 
والتي تعينهم على تحقيق النجاح المطلوب 

في العمل بعد التخرج.

1050 من طلبة “المعلمين” يتدربون في المدارس

العصفور: البحرين تزخر بمنظومة متكاملة للعمل التنموي والتطوعي
على هامش تكريم رواد األعمال والمشروعات الرائدة في مجال العمل االجتماعي

أكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة 
المنشـــآت  تكريـــم  أن  العصفـــور، 
والمشـــروعات الرائـــدة بمجـــاالت العمـــل 
والتنمية االجتماعية في مملكة البحرين 
على مستوى دول مجلس التعاون لدول 
إنجـــاًزا يضـــاف  ُيعـــد  العربيـــة،  الخليـــج 
إلى سلســـلة إنجـــازات المملكـــة وأبناءها 
مهنًئـــا  االجتماعـــي،  العمـــل  مجـــال  فـــي 
المكرمين لما حققوه من مســـتوى متقدم 
فـــي المســـؤولية المجتمعيـــة، األمر الذي 
يعكـــس تقديـــر دول المجلـــس لما تبوأت 
بـــه البحرين من تنمية ونهضة على كافة 

المستويات.
وأشاد الوزير بمبادرة حفل التكريم الذي 
أقيـــم فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
انعقـــاد  هامـــش  علـــى  وذلـــك  الشـــقيقة، 
الوزاريـــة  للجـــان  الثامـــن  االجتمـــاع 
والشـــؤون  والعمـــل  المدنيـــة  للخدمـــات 
مجلـــس  بـــدول  االجتماعيـــة  والتنميـــة 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة، لنخبة 
مـــن الشـــخصيات والمشـــروعات الرائدة 
في مجال العمل االجتماعي، والشـــركات 
المتميـــزة وأصحـــاب المشـــاريع الصغيرة 

بدول مجلس التعاون.
وأوضـــح أهميـــة التكريم لـــرواد األعمال 
خليجيـــة  كوكبـــة  وضمـــن  البحرينييـــن 

مميـــزة، لتنـــال الدكتـــورة شـــيخة ســـالم 
العريض التكريم ضمن فئة الشـــخصيات 
االجتماعـــي،  المجـــال  فـــي  الرائـــدة 
ومؤسســـة المبرة الخليفية، عن مشروع 
بـــن  “برنامـــج رايـــات”، وشـــركة يوســـف 
أحمـــد كانو، عـــن مشـــروع “مركـــز مبارك 
كانـــو االجتماعـــي الشـــامل”، وذلـــك لفئة 
المشـــاريع االجتماعية الرائدة في مجال 
العمل االجتماعـــي، معرًبا عن تقديره لما 
تميـــز بـــه المكرمين مـــن البـــذل والعطاء 
لرفعـــة الوطـــن ونمـــاءه، مشـــيًرا إلـــى ما 
تزخـــر بـــه مملكـــة البحرين مـــن منظومة 
التطوعـــي  األهلـــي  للعمـــل  متكاملـــة 
المحترف ضمن أطر قانونية وتشـــريعية 
لحمايتها وتسهيل منجزاتها في مختلف 

مجاالت العمل التنموي.
ودعـــا العصفور، المنشـــآت والمؤسســـات 

حـــذو  يحـــذو  أن  إلـــى  األعمـــال  ورواد 
الجهـــات المكرمة في مجال تنمية العمل 
االجتماعـــي، عبـــر تعزيـــز مبـــدأ الشـــراكة 
والمســـؤولية االجتماعية بين القطاعات 
ومؤسســـات  والخاصـــة  الحكوميـــة 
المجتمـــع المدنـــي والتي تســـاند الجهود 
الوطنية بصـــورة فاعلة وبما يعود بالنفع 
المســـتويات  مختلـــف  علـــى  اإليجابـــي 
االجتماعية واالقتصادية، مؤكًدا في هذا 
الشـــأن حرص وزارة التنمية االجتماعية 
علـــى تمكين العمـــل االجتماعي بمختلف 
صوره لتحقيق أهداف الخطط التنموية 

المستدامة في المجتمعات.
مـــن جانبهـــم، أكـــد المكرمـــون مواصلـــة 
العمـــل التنمـــوي لدعـــم الجهـــود الوطنية 
والرعائيـــة  االجتماعيـــة  المجـــاالت  فـــي 
والتأهيليـــة فـــي ســـبيل تنميـــة ونهضـــة 

المجتمع البحريني، معربين عن شـــكرهم 
وتقديرهم للوزير وكافة منتســـبي وزارة 
التنميـــة االجتماعيـــة، علـــى ثقتهـــم فـــي 
ترشـــيحهم لنيل هذا التكريم الرفيع على 
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، 
والـــذي ُيعد حافًزا لبذل المزيد من الجهد 
والعطـــاء لمواكبـــة التطلعـــات الحكومية 
بالمجـــال  والنهـــوض  والمجتمعيـــة 
النجـــاح  مســـتويات  إلـــى  االجتماعـــي 
والتميـــز بما يســـاهم فـــي تقديـــم أفضل 

وأجود الخدمات اإلنمائية. 
وثمنت مؤسســـة المبرة الخليفية ثقة 
وزارة التنميـــة االجتماعية وترشـــيح 
المشـــروعات  كأحـــد  رايـــات  برنامـــج 
الرائـــدة التـــي يقدمها القطـــاع األهلي 
في مجـــال العمـــل االجتماعي بمملكة 
البحريـــن، مشـــيرة فـــي هـــذا الســـياق 
أن التكريـــم يعتبر دافـــع كبير لتمضي 
بـــه المؤسســـة نحو تفعيـــل المزيد من 
المبـــادرات والمشـــاريع النوعيـــة وبما 
يتماشى مع اســـتراتيجية المسؤولية 
االجتماعيـــة المســـتدامة، إلـــى جانب 
المجتمـــع  أفـــراد  بيـــن  الوعـــي  نشـــر 
وخاصـــة الفئـــة الشـــابة منهـــم بأهمية 
التطوعيـــة  الخدمـــة  فـــي  المســـاهمة 

المجتمعية.
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بسم هللا الرحمن الرحيم

حسن عبدالرسول

ترخيص مرافق الرعاية وتجديد االعتماد للمستشفيات
غدا افتتاح مؤتمر “تنظيم المهن” بمشاركة كبار االختصاصيين في المنطقة

تفتتـــح وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد، 
الهيئـــة  “مؤتمـــر  مـــن  الثانيـــة  النســـخة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحيـــة”، والـــذي يقـــام تحـــت رعايـــة 
رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــد هللا آل 
خليفة، يوم غد الخميس ويســـتمر على 
مـــدى 3 أيـــام حتـــى األول مـــن أكتوبـــر 

.2022
وينظـــم هـــذا المؤتمـــر الهيئـــة الوطنية 
لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات الصحيـــة” 
تحـــت شـــعار “خدمـــات رعايـــة صحيـــة 
آمنة وعالية الجـــودة”، ويتناول العديد 
مـــن المحاور من بينهـــا ترخيص مرافق 
الصحيـــة، وتفعيـــل مبادرتـــي  الرعايـــة 
“منشـــآت”، و “مهـــن”، وتنظيـــم ومراقبة 
والمســـتحضرات  الطبيـــة  األجهـــزة 
الصيدالنية والدوائيـــة، ومنح وتجديد 
االعتماد للمستشفيات والمراكز الطبية، 
وتطويـــر اللوائـــح والتشـــريعات، وغيـــر 

ذلك من الموضوعات.
ويعمل المؤتمر على تعزيز التواصل بين 
جميع الممارسين الصحيين والمهتمين 
بتقديـــم الرعايـــة الصحيـــة والخدمـــات 
والصناعـــات  الطبيـــة  والمنتجـــات 
الدوائيـــة ومؤسســـات الرعاية الصحية 
وســـالمة المرضى والمدربيـــن الطبيين 
وخبـــراء االعتماد من المنطقـــة والعالم 
وإدارة  تنفيـــذ  حـــول  األفـــكار  لتبـــادل 
اللوائح الصحية، إضافة إلى جذب كبار 
المتخصصين فـــي الرعاية الصحية من 
البحرين ومنطقة دول مجلس التعاون 
الخليجـــي وخارجها، من أجل تحســـين 
جـــودة الخدمـــات الصحيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن، ويقام بالتـــوازي معه معرضا 
مـــن  عـــدد  ومنتجـــات  يقـــدم خدمـــات 

الجهات المشاركة.
كمـــا يوفر هـــذا المؤتمـــر منصـــة لتبادل 
وجهـــات النظـــر بيـــن جميع الممارســـين 
في قطـــاع الرعاية والخدمات الصحية 

والطبية، فـــي مملكة البحرين والخليج 
العربـــي حول الكثير من المواضيع ذات 
الصلـــة بالقطـــاع الصحي، بمـــا في ذلك 
تعزيـــز ريـــادة مملكة البحريـــن في تلك 
المجـــاالت، وبحـــث تبـــادل المعلومـــات 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  والخبـــرات 
بمـــا فيهـــا التعليـــم والتدريـــب الصحي، 
والبحوث الصحية والطبية، واالستثمار 
الصحي، وحماية البيانات في مجاالت 
الطـــب، والصحـــة العامـــة، وغيـــر ذلـــك 

مـــن المجـــاالت. ويقـــدم “مؤتمـــر الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الخدمـــات  لمقدمـــي  الصحيـــة” منصـــة 
الصحية والطبية في مجاالت مختلفة، 
دور  مســـتجدات  بأحـــدث  وتعريفهـــم 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي وضـــع 
الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  ومتابعـــة 
للصحـــة، الهادفـــة إلى تطويـــر منظومة 
الخدمـــات الصحية بالكامل بما يجســـد 
االقتصاديـــة  البحريـــن  رؤيـــة  أهـــداف 
برنامـــج  مـــع  ذلـــك  ويتســـق   ،2030
الحكومة، ويواكـــب المبادرات الوطنية 
جـــودة  تحســـين  لمواصلـــة  الراميـــة 
الخدمـــات الصحية المقدمة للمواطنين 
برنامـــج  ذلـــك  فـــي  بمـــا  واســـتدامتها، 
الضمان الصحـــي الوطني، والذي يمثل 
أحد المشاريع االســـتراتيجية لتحسين 
المقدمـــة  الصحيـــة  الخدمـــات  جـــودة 
مملكـــة  فـــي  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

البحرين.
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