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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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اأحمد ي�ستقبل وزير التربية الم�سير خليفة بن 
اســـتـــقـــبـــل الـــمـــشـــيـــر الـــركـــن 
ــن أحـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــ
دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة 
الــبــحــريــن، الـــدكـــتـــور مـــاجـــد بن 
عـــلـــي الــنــعــيــمــي وزيــــــر الــتــربــيــة 
ــــك صـــبـــاح أمــس  والــتــعــلــيــم، وذلـ

الثالثاء 18 أكتوبر 2022م. 
القائد  رحــب  اللقاء  وخــالل 
بوزير  البحرين  دفاع  العام لقوة 
التربية والتعليم، حيث تم بحث 
المشترك  الــتــعــاون  سبل  تعزيز 
البحرين  دفــاع  قــوة  بين  القائم 

ــم،  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ ــة  ــيــ ــربــ ــتــ الــ ووزارة 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــعــراض عــدد 

ذات  ــات  ــ ــوعـ ــ ــوضـ ــ ــمـ ــ الـ ــن  ــ مــ
االهتمام المشترك.

اســتــقــبــل الــشــيــخ خــالــد بن 
الــديــوان  وزيـــر  آل خليفة  أحــمــد 
ــوان  ــديــ ــالــ الـــمـــلـــكـــي، بــمــكــتــبــه بــ
الــفــريــق طبيب  أمــــس،  الــمــلــكــي 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
األعلى  المجلس  رئيس  خليفة 
إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ لــلــصــحــة 
مؤسسة مركز الشيخ عبد اهلل بن 
وعــددا  الــوالــديــن،  لرعاية  خالد 
من أعضاء المركز، حيث تشرف 
الملكي  الـــديـــوان  ــر  وزيــ بـــإهـــداء 
بــعــنــوان »الــشــيــخ  توثيقيا  كــتــابــا 
ــبــــداهلل بــــن خــــالــــد.. الـــداعـــيـــة  عــ

والمفكر والمؤرخ«.
وأعــــــــــــــرب وزيـــــــــــر الـــــــديـــــــوان 
خــــالل الـــلـــقـــاء عـــن شـــكـــره على 
مشيدًا  المتميز،  ــداء  اإلهــ هـــذا 
القيم  الــكــتــاب  هــذا  احــتــواه  بما 
تاريخية  ووثــائــق  معلومات  مــن 
سيرة  مــن  مراحل مهمة  تعكس 
حــيــاة ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بن 

اهلل  ــه  ــمــ رحــ خــلــيــفــة  آل  ــد  ــالــ خــ
باإلضافة  بــاإلنــجــازات  الــزاخــرة 
إلــــى إســـهـــامـــاتـــه الـــمـــتـــعـــددة في 
خـــــدمـــــة الـــــــوطـــــــن، مــــــن خــــالل 

الــمــنــاصــب الـــتـــي تــقــلــدهــا 
المختلفة  المجاالت  وفي 
وعــلــى تــواصــلــه مــع ُحــكــام 
البحرين طيب اهلل ثراهم.

وزير الديوان الملكي ي�ستقبل رئي�س »الأعلى لل�سحة«

القائد العام ي�ستقبل م�ست�سار الملك ل�سوؤون ال�سباب والريا�سة
ــيـــر الـــركـــن  ــبـــل الـــمـــشـ ــتـــقـ اسـ
ــن أحـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــ
ــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــقـــوة  خـــلـــيـــفـــة الــ
دفـــــاع الــبــحــريــن الــســيــد صــالــح 
المناعي  بــن هــنــدي  عــيــســى  بــن 
لشؤون  الملك  جــاللــة  مستشار 
صباح  وذلك  والرياضة،  الشباب 
أمس الثالثاء 18 أكتوبر 2022م. 

القائد  رحــب  اللقاء  وخــالل 
الـــــعـــــام لــــقــــوة دفــــــــاع الـــبـــحـــريـــن 
لشؤون  الملك  جاللة  بمستشار 
ــبــــاب والـــــريـــــاضـــــة، كـــمـــا تــم  الــــشــ
بحث عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك.

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وإمارة موناكو.

ن���ا����س���ر ب�����ن ح���م���د ي���ب���ح���ث م�����ع اأم�����ي�����ر م���ون���اك���و 

����س���ب���ل ت���ط���وي���ر وت���ن���ظ���ي���م ال����م����راف����ئ ال��ب��ح��ري��ة
ناصر  الشيخ  سمو  التقى 
مــمــثــل  آل خــلــيــفــة  ــد  ــمـ بــــن حـ
جــــــاللــــــة الـــــمـــــلـــــك لــــأعــــمــــال 
ــيـــة وشـــــــؤون الـــشـــبـــاب،  ــانـ اإلنـــسـ
صــاحــب الــســمــو األمـــيـــر ألــبــيــر 
الثاني أمير إمارة موناكو، وذلك 
فـــي نـــــادي الـــيـــخـــوت بــمــونــاكــو، 

بـــحـــضـــور ســـمـــو الـــشـــيـــخ خــالــد 
الــنــائــب  بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة 
األول لرئيس المجلس األعلى 
لـــلـــشـــبـــاب والـــــريـــــاضـــــة رئـــيـــس 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
البحرينية،  األولمبية  اللجنة 
ليساندري  دي  بــرنــارد  والسيد 
أمــيــن عـــام نــــادي الــيــخــوت في 
موناكو، والسيد هشام الساعي.

ونقل سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة تحيات حضرة 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
آل خــلــيــفــة مــلــك  عــيــســى  ــن  بــ
الــبــالد الــمــعــظــم، إلـــى صاحب 

الــســمــو األمـــيـــر ألــبــيــر الــثــانــي، 
وتمنيات جاللته إلمارة موناكو 

دوام التقدم واالزدهار.
ــع أمـــيـــر  ــ ــوه مـ ــمــ ــحــــث ســ  وبــ
موناكو سبل التعاون والتنسيق 
في عدد من المجاالت وخاصة 
ــر وتــنــظــيــم  ــويـ ــال تـــطـ فــــي مــــجــ
الــمــرافــئ والـــمـــوانـــئ الــبــحــريــة، 
ــدم  ــخـ عــــلــــى الــــشــــكــــل الـــــــــذي يـ
حــركــة ســيــر الــســفــن والــيــخــوت 
ويسهم في تطوير حركة النقل 
الـــبـــحـــري ويـــعـــزز مـــن الــجــهــود 
لتنفيذ المشاريع التي تنعكس 
إيجابُا على إنشاء نافذة رقمية 

ــيـــخـــوت بـــمـــا يــــدعــــم حـــركـــة  ــلـ لـ
السياحة في المملكة.

وجرى خالل اللقاء، توقيع 
ــرة تـــفـــاهـــم بـــيـــن مــمــلــكــة  ــ ــذكـ ــ مـ
موناكو تهدف  وإمــارة  البحرين 
إلــــى اســتــقــطــاب نــــادي مــونــاكــو 
لـــلـــيـــخـــوت فــــي مــــجــــال تــطــويــر 
وتــنــظــيــم الـــمـــرافـــئ والـــيـــخـــوت 

البحرية.
ورحب سموه بتوقيع مذكرة 
دور  لها  سيكون  التي  التفاهم 
كبير في جعل مملكة البحرين 
مركزًا للمرافئ واليخوت نظرًا 
مــونــاكــو  نــــادي  يمتلكه  مــا  إلـــى 

لليخوت مــن خــبــرة واســعــة في 
هذا المجال، مشيرا سموه إلى 
إمكانيات  تمتلك  المملكة  أن 
ــر  ــويـ ــطـ ــال تـ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ ــرة فـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
يخدم  مما  واليخوت،  المرافئ 
في  النوعية  الــمــشــاريــع  تنفيذ 
مــجــال الــســيــاحــة والــمــســاهــمــة 
ــى  ــود الـــــرامـــــيـــــة إلــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــي الـ ــ فــ
البحرين  رؤيــة  أهــداف  تحقيق 
لــتــنــويــع   2030 ــة  ــاديــ ــصــ ــتــ االقــ
في  واالستثمار  الدخل  مصادر 
وبالتالي  السياحية  المقومات 
ــــرص الـــعـــمـــل الــنــوعــيــة  خـــلـــق فـ

ألبناء البحرين.

ــــــد بــن  ــيــــخ مـــحـــمـ أكـــــــد الــــشــ
مــســتــشــار  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى 
الشؤون السياسية واالقتصادية 
ــوان ولــــــي الـــعـــهـــد وعـــضـــو  ــ ــديــ ــ بــ
اللجنة  ورئــيــس  اإلدارة  مجلس 
ولي  لبرنامج  واإلداريــة  المالية 
العهد للمنح الدراسية العالمية 
ــامــــج ولــــــي الــعــهــد  ــرنــ أهـــمـــيـــة بــ
في  العالمية  الــدراســيــة  للمنح 
الشباب  في  االستثمار  مواصلة 
الــبــحــريــنــي مـــن خــــالل دعــمــهــم 
ــنـــهـــم، والــــــــــذي يــحــظــى  ــيـ ــكـ وتـــمـ
بــدعــم واهــتــمــام صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
ــي الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــ
مــجــلــس الـــــــوزراء، مــنــوهــًا بـــدور 
في  للبرنامج  الراعية  الجهات 
بما  المنشودة  أهــدافــه  تحقيق 
التعليمية  الفرص  أفضل  يوفر 
لــنــخــبــة مــــن طـــلـــبـــة الــبــحــريــن 
الــمــتــفــوقــيــن وإعـــــدادهـــــم عــلــى 
مستوى عالمي لمتطلبات سوق 
ــهــــام في  الــعــمــل مـــن أجــــل اإلســ
تطوير مسيرة الوطن التنموية 

الشاملة.
جاء ذلك لدى تسلم الشيخ 
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  مــحــمــد 
ديــنــار   400,000 بــمــبــلــغ  شــيــكــا 

بحريني، من إجمالي دعم بنك 
الــبــحــريــن والـــكـــويـــت لــلــبــرنــامــج 
والبالغ مليون دينار بحريني، من 
الدكتور عبدالرحمن علي سيف 
لمجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس 
وذلــك  والــكــويــت،  البحرين  بنك 
فــي إطــــار مــواصــلــة الــبــنــك دوره 
ــي فــــــي االهــــتــــمــــام  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
بـــالـــطـــاقـــات الــشــبــابــيــة، ودعــمــه 
لبرنامج سمو ولي العهد للمنح 
ــة الــعــالــمــيــة كــــــراٍع في  ــيـ ــدراسـ الـ

الفئة البالتينية. 
الــشــيــخ محمد  ــــرب  أعـ وقــــد 
ــكـــره  ــغ شـ ــ ــالـ ــ ــن بـ ــ ــن عـــيـــســـى عــ ــ بــ
ــنــــك الـــبـــحـــريـــن  ــبــ ــره لــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــ وت
والكويت باعتباره راعيًا بالتينيًا 
للبرنامج عبر مواصلة دعم هذا 
يأتي  والــذي  المتمّيز،  البرنامج 
دعم  بأهمية  البنك  مــن  إيــمــاًنــا 
تسهم  التي  والبرامج  المبادرات 
في توفير مزيد من الفرص أمام 
أبـــنـــاء الـــوطـــن مـــن الــمــتــفــوقــيــن 
الحصول  فــي  منهم  والــراغــبــيــن 
على فرص الستكمال دراساتهم 
العالمية  الجامعات  فــي  العليا 
العريقة والمشهود لها بالتميز.

مـــن جــانــبــه أشـــــاد الــدكــتــور 
ــيــــف بـــجـــهـــود  ــبــــدالــــرحــــمــــن ســ عــ

صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــوزراء 
التعليمية  الــبــرامــج  تطوير  فــي 
والتدريبية التي تهدف إلى تنمية 
الكوادر  قــدرات  وتطوير  الشباب 
البحرينية، مؤكدا حرص البنك 
التعليمية  األنــشــطــة  دعــم  على 
المقابلة  حضر  والــتــطــويــريــة.  
الرئيس  بورشيد  حسان  السيد 
الــمــوارد  لمجموعة  التنفيذي 
البشرية والشؤون اإلدارية لبنك 

الــبــحــريــن والــكــويــت واألســـتـــاذة 
زيـــن الــزيــانــي رئــيــســة الــعــالقــات 
الــعــامــة والــتــســويــق، واألســـتـــاذة 
ــرة الـــعـــالقـــات  ــديــ رفـــــا قـــــــدورة مــ
عبدالرحمن  والــســيــد  الــعــامــة، 
ــات  ــالقــ ــعــ دانـــــــــش أخــــصــــائــــي الــ
برنامج  ومـــن  بــالــبــنــك.  الــعــامــة 
ولــــي الــعــهــد لــلــمــنــح الــدراســيــة 
أحمد  شــذى  السيدة  العالمية 
ــة  ــ عــلــي مـــديـــرة الـــشـــؤون اإلداريـ

والمالية.

برنامج ولي العهد للمنح الدرا�سية يت�سلم دعم بنك البحرين والكويت..

ف��ي  ل���ل���ب���رن���ام���ج  م���ه���م  دور  ع���ي�������س���ى:  ب�����ن  م���ح���م���د 

م���وا����س���ل���ة ال����س���ت���ث���م���ار ف����ي ال�������س���ب���اب ال��ب��ح��ري��ن��ي

} خالل تسلم  الدعم.

ــب الـــجـــاللـــة  ــاحــ ــرة صــ ــضــ عــــــاد حــ
خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
ملك البالد المعظم إلى أرض الوطن 
للجمهورية  خــاصــة  ــارة  زيـ بعد  أمــس 

الفرنسية الصديقة.

ال���م���ل���ك ي���ع���ود اإل����ى 

اأر��������������س ال�����وط�����ن

} جاللة الملك المعظم.

بن  الشيخ سلمان  استقبل 
خليفة آل خليفة وزير المالية 
واالقتصاد الوطني، أمس وونغ 
تــشــاو مــيــنــغ ســفــيــر جــمــهــوريــة 
سنغافورة لدى مملكة البحرين 

المقيم في الرياض.
ورحـــــب بــالــســفــيــر، مـــؤكـــدًا 
ــات الـــتـــعـــاون بين  مــتــانــة عـــالقـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
ــا  ــة ومــ ــقــ ــديــ ســــنــــغــــافــــورة الــــصــ

تطوٍر  مــن  الـــدوام  على  تشهده 
ونــمــو مــســتــمــر فـــي الــمــجــاالت 
يتعلق  فيما  وبــاألخــص  كــافــة، 
واالقتصادي،  المالي  بالمجال 
مـــشـــيـــرًا إلــــى أهــمــيــة مــواصــلــة 
والــدفــع  تنميتها  عــلــى  الــعــمــل 
بها نحو مستوياٍت أكثر تقدمًا 
ــنـــمـــاء  ــا يــــعــــود بـــالـــخـــيـــر والـ بـــمـ
ــديــــن وشــعــبــيــهــمــا  ــلــ ــبــ ــى الــ ــلــ عــ

الصديقين.

متانة  ي��وؤك��د  ال��م��ال��ي��ة  وزي����ر 

ال���ع���اق���ات م���ع ���س��ن��غ��اف��ورة

} وزير المالية يستقبل سفير سنغافورة.
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أنـــــاب الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ مـــحـــمـــد 
األعـــلـــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
ــوة شــويــطــر الــقــائــم  ــولـ ــورة لـ ــتـ ــدكـ الـ
لمراكز  التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
لحضور  األولية،  الصحية  الرعاية 
الملكي  المستشفى  تدشين  حفل 
التخصصي رؤيته الجديدة وشعاره 
الـــجـــديـــد فــــي حـــفـــل شـــهـــد حــضــور 
الــشــيــخ راشــــد بــن عــبــدالــرحــمــن آل 
خليفة محافظ محافظة العاصمة، 
والسفير ياسر محمد أحمد شعبان 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
والدكتورة  المملكة،  لدى  الشقيقة 
المساعد  الــوكــيــل  الــهــاجــري  مــريــم 
ــوزارة الــصــحــة،  ــ ــ لــلــصــحــة الـــعـــامـــة بـ
رئيس  الــدوســري  والــدكــتــورة حصة 
الصحية  المؤسسات  تنظيم  قسم 
المستشفى  إدارة  مجلس  ورئــيــس 
التخصصي محمد حمادة  الملكي 

وعدد من كبار المسؤولين.
وضـــغـــطـــت الـــــدكـــــتـــــورة لـــولـــوة 
زر  على  حمادة  محمد  مع  شويطر 
الــتــي شهدها  الــتــغــيــيــرات الــشــامــلــة 
المستشفى انطالقا من تغيير اسم 
المستشفى بعد أن كان المستشفى 
الــــمــــلــــكــــي لــــلــــنــــســــاء واألطـــــــفـــــــال 
الملكي  المستشفى  إلــى  ليتحول 

التخصصي.
شويطر  لولوة  الدكتورة  ألقت 
ــفـــريـــق طــبــيــب  كــلــمــة نـــيـــابـــة عــــن الـ
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
في الحفل قالت فيها: »يسعدني أن 
الشيخ  وتقدير  تحيات  إليكم  أنقل 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
المجلس األعلى للصحة، وأن أكون 
معكم في حفل إطالق رؤية وشعار 
للمستشفى  الـــجـــديـــد  والــمــســمــى 

يــواكــب  الـــذي  التخصصي  الملكي 
لحضرة  الــزاهــر  العهد  فــي  التطور 
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
الـــبـــالد  عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل 
للقطاع  األكـــبـــر  الـــداعـــم  الــمــعــظــم 
الــطــبــي فـــي الــمــمــلــكــة، حــيــث شهد 
بفضل  ــارا  وازدهــ نموا  القطاع  هــذا 
ــة جــاللــتــه مــمــا جعل  ــايــ رؤيـــــة ورعــ
مملكة البحرين مواكبة للتطور في 

مختلف المجاالت الطبية«.
الــدعــم  أن  »ال شــك  ــافـــت:  وأضـ
واالهتمام الذي يحظى به القطاع 
الملكي  السمو  صاحب  من  الطبي 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
ــلـــة ارتــــقــــاء هـــذا  يــســهــم فــــي مـــواصـ
القطاع وتقديم الخدمات الصحية 
للمواطنين  والــمــتــطــورة  المتميزة 

والمقيمين في مملكتنا الغالية«.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ألـــــقـــــى رئـــيـــس 
محمد  المستشفى  إدارة  مجلس 
»لقد وضع  فيها:  قال  كلمة  حمادة 
التخصصي  الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى 

إلى  الــرامــيــة  العديد مــن األهـــداف 
تــرجــمــة تــوجــيــهــات حــضــرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
المعظم،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
ــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  وصـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
من  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
الــمــضــي قـــدمـــًا فـــي تحقيق  خـــالل 
الــمــزيــد مـــن الــتــطــور والــتــقــدم في 
ــاع الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، ودعــــم  ــطـ قـ
االقتصادية  البحرين  مملكة  رؤيــة 
تمكين  إلـــى  تــهــدف  الــتــي   ،»2030«
قــطــاع الــســيــاحــة الــعــالجــيــة وجعل 

المملكة موطنًا للعالج.
أمانات  كشركة  »نحن  وأضــاف: 
الــقــابــضــة اإلمـــاراتـــيـــة نــؤمــن بــرؤيــة 
قـــاعـــدة  هـــنـــاك  أن  ونــــــرى  جـــاللـــتـــه 
صلبة لنمو قطاع الرعاية الصحية 
ومهمتنا  البحرينية،  المملكة  فــي 
كــــفــــريــــق عــــمــــل أمــــــانــــــات تــتــمــحــور 
ــــم الــمــســتــمــر  ــــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ حــــــول تـ
لالزدهار بشكل أكبر متطلعين إلى 
االستمرارية في تحقيق النجاحات 

االستراتيجية  أهدافنا  تدعم  التي 
ــيــــمــــة مـــســـتـــدامـــة  فــــــي تـــحـــقـــيـــق قــ

لمساهمينا«.
»أود  ــادة:  ــ ــمـ ــ حـ مــحــمــد  ــع  ــابــ وتــ
بكامل  وأتــوجــه  الــفــرصــة  أغتنم  أن 
الوطنية  للهيئة  والتقدير  الشكر 
ــن والـــــخـــــدمـــــات  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الحكومية  الجهات  وكافة  الصحية 
لــدعــمــهــم لــنــا مــنــذ انـــطـــالقـــة هــذا 
أيــضــا  ــنــــي  أثــ أن  وأود  الــــمــــشــــروع. 
ــلــــى كــــافــــة الــــجــــهــــود الـــمـــبـــذولـــة  عــ
ــاء، والــمــمــرضــيــن،  ــبــ مـــن قــبــل األطــ
الملكي«.  المستشفى  إدارة  وفريق 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ ــى الــ ــقــ كـــمـــا ألــ
سريفاستافا  روهــيــت  للمستشفى 
ــال فــيــهــا: »لــقــد عــمــلــنــا في  كــلــمــة قـ
وإخــالص  بجهد  الماضية  الــفــتــرة 
لــتــحــقــيــق الــــرؤيــــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
جعل  في  المستشفى  عليها  يسير 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن إحــــــدى الـــــدول 
عبر  الطبي  الــعــالج  فــي  المتقدمة 
مختلف فروعه، حيث حققنا نتائج 
مختلف  فـــي  ــة  ــوقـ ــرمـ ومـ إيــجــابــيــة 

الماضية،  الــفــتــرة  الــجــوانــب طـــوال 
الـــذي يسير عليه  الــنــهــج  يــؤكــد  مــا 
وأعضاء  رئيس  بقيادة  المستشفى 
رؤية  وضعوا  الذين  اإلدارة  مجلس 
القطاع  ارتقاء  مواصلة  في  شاملة 
الطبي في مملكة البحرين«. وتابع: 
الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى  أن  شـــك  »ال 
الــحــرص  كــل  حــريــص  التخصصي 
عــلــى مــواكــبــة الــتــطــورات والــتــرويــج 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن بــأفــضــل صـــورة 
العالجية،  للسياحة  واحــة  وجعلها 
أن نغير  ارتأينا  المنطلق  ومن هذا 
ــم الــمــســتــشــفــى وشـــعـــاره ووضـــع  اســ
ــا الـــخـــدمـــات  ــهـ ــلـــة هـــدفـ ــامـ رؤيـــــــة شـ
ــيـــن  ــنـ ــة الـــمـــواطـ ــافــ ــكــ الـــمـــتـــمـــيـــزة لــ
ــداء بــهــذا  ــعــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، إنـــنـــا ســ
الــتــدشــيــن الــــذي ســيــكــون انــطــالقــة 
في  للمستشفى  وحقيقية  جــديــدة 
وإيــجــابــي  فــعــال  الــمــســاهــمــة بشكل 
الطبي  القطاع  تطور  مواصلة  فــي 
أننا  ونعدكم  البحرين،  مملكة  فــي 
تقديم  في  الكبير  عملنا  سنواصل 
أفضل الخدمات الطبية للجميع«.

} خالل حفل التد�شين.

الم�ست�س��فى الملكي التخ�س�سي يد�س��ن �س��عاره وا�سمه الجديد

ــتــــرة إلـــى  ــبـــل فــ تـــحـــدثـــت قـ
إبــراهــيــم  عبدالمنعم  األســتــاذ 
»أخــبــار  صحيفة  تحرير  مــديــر 
ــار  ــوع آثـ ــوضـ ــول مـ الــخــلــيــج« حــ
من  كثير  الــمــوجــودة  البحرين 
قطعها في المتاحف العالمية 
اقترحت  حيث  العربية،  وربما 
األستاذ عبدالمنعم فكرة  على 
تناول موضوع اآلثار البحرينية 

ضمن مواضيع الصحيفة. 
الصحيفة،  فعلت  وحسنًا 
ــار  ــوع آثــ ــوضــ حـــيـــث تـــنـــاولـــت مــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي عــددهــا 
الخامس  األربعاء  يوم  الصادر 
ــر، وتــــنــــاولــــت  ــهــ ــشــ ــذا الــ ــ ــ مـــــن هـ
ــغ لــمــتــحــف  ــالــ ــبــ ــام الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االهـ
)اللوفر( بآثار البحرين والذي 

يعكس متانة العالقات الثقافية التي تتمتع بها 
مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية. 

أتـــردد   )1992-1990( عــامــي  بــيــن  كــنــت  وقـــد 
وباربار  البحرين  قلعة  في  األثرية  المواقع  على 
لمشاهدة  ســـار،  وقــريــة  وأبـــو صيبع  والــشــاخــورة 
الــبــعــثــات األثـــريـــة الــعــامــلــة فــي تــلــك الــمــنــاطــق، 
بسبب من أسباب تعلقي بالتاريخ واآلثار، وحينها 
تعرفت على رئيس البعثة الدنماركية البروفيسور 
)جيوفري بيبي(، وحين علم باهتمامي بالتاريخ 
واآلثار قام بزيارة منزلنا في عام )1992(، حيث 

أهداني كتابه القيم )البحث عن دلمون(. 
وأثناء حديثنا، وتناول الشاي، قدمت له ورقة 
من الحجم الكبير تحوي مخططًا تفصيليًا عن 
عالقة )دلمون ووادي الرافدين( منذ عام )5800 
قبل الميالد( حتى عام )632 ميالدية(، فأعجب 

بها وأثنى على ذلك الجهد.
المكتشفة  ــار  اآلثــ حـــول  الــحــديــث  دار  ولــمــا 
بمملكة البحرين والبعثات األثرية قال لي إذا لم 
تخن الذاكرة: )إن كثيرًا من المتاحف العالمية 
تحوي كثيرًا من اآلثار التابعة لدول كثيرة، من 

قيمة  ذات  دلمونية  آثــار  بينها 
تــاريــخــيــة ال تــقــدر بــثــمــن(، ثم 
الــــدول  بــعــض  إن  قـــائـــاًل  أردف 
صــاحــبــة تــلــك اآلثــــــار طــالــبــت 
بـــاســـتـــرجـــاع آثــــارهــــا مــــن تــلــك 
الــمــتــاحــف الــعــالــمــيــة وبــصــورة 
قطع  مــن  الكثير  أعــيــد  فعلية 
األصلية،  مواطنها  إلــى  اآلثـــار 
الــمــســتــحــقــات  ــذه  ــ هـ مـــثـــل  ألن 
المملوكة لدول ذات سيادة )ال 
فأعجبتني  بــالــتــقــادم(  تسقط 
هناك  )هل  وسألته:  صراحته، 
آثار دلمونية بين تلك اآلثار؟( 
فأجابني بثقة العالم المتيقن 
ــنـــاك  ــه: )نــــــعــــــم.. هـ ــمــ ــلــ ــن عــ ــ مــ
الدلمونية  اآلثــــار  مــن  الــكــثــيــر 
ومن  المتاحف(،  تلك  تحويها 
ثــم بــادرنــي بــســؤال: )هـــل الــبــحــريــن عــازمــة على 
المتاحف؟(،  تلك  مــن  آثــارهــا  بــإعــادة  المطالبة 
قــلــت لــــه: )أتــمــنــى أن تــســعــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لـــذلـــك(، وحــيــن شــاهــدت عــالمــات الـــســـرور على 
وجــهــه قــلــت لـــه: )مــثــل هـــذه الــحــقــوق ال تسقط 
ــه، حـــيـــث هــــو يــجــيــد  ــابـ ــجـ ــادم( فــــــــازداد إعـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ
إجابتي  على  عقب  ثم  العربية،  باللغة  التحدث 
الكثير من  إلى  بقوله: )مثل هذه األمور تحتاج 
مملكة  عــالقــة  عــلــى  وتعتمد  والــمــثــابــرة  الــجــهــد 
البحرين بتلك الدول، وخصوصًا دول الجوار، إذا 
الدلمونية(  اآلثــار  بعض  تحوي  متاحفها  كانت 
سيادية  ممتلكات  »هــذه  بقوله:  ثم ختم حديثه 
أهديته  أودعــه  أن  وقبل  عنها«،  التنازل  يجب  ال 
لتاريخ  الزمني  )التسلسل  تحوي  كبيرة  نسخة 
حضارتي دلمون ووادي الرافدين( من عام )5800 

ق.م( حتى )632 ميالدية(. 
المخطط جـــزءًا من  ذلــك  ذلــك أصبح  بعد 
عنوان  تحت   )2010( عــام  أصدرته  الــذي  الكتاب 
الــشــرائــع والــقــوانــيــن بين دلــمــون ووادي  )تــاريــخ 

الرافدين(.

ال ت�سقط بالتقادم

بقلم:
 د. محمد حسن كمال الدين 

وقعت المستشفيات الحكومية وجامعة الخليج العربي 
اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

ــائـــب رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  وأكـــــد كـــل مـــن نـ
التنفيذي  والرئيس  إسماعيل  يوسف  عبدالرحمن  الدكتور 
األنصاري  محمد  أحمد  الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
خالل التوقيع أن هذه االتفاقية تهدف إلى استثمار ما يزخر 
به الجانبان من خبرات وإمكانيات بما من شأنها المساهمة 
في  الصحية  الــكــوادر  وبناء  الصحية  المنظومة  تطوير  في 

مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي. 
االلــتــزام  مــن  انطالقا  تأتي  االتفاقية  هــذه  أن  وأوضــحــا 

الــمــتــبــادل بــيــن جــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي والــمــســتــشــفــيــات 
الــحــكــومــيــة نــحــو الــتــمــيــز فــي الــرعــايــة الــصــحــيــة والــتــدريــب 
الــســريــري، وهــمــا الــمــهــمــة األســاســيــة لــكــال الــطــرفــيــن، ومــن 
الــمــؤمــل أن تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــطــرفــيــن، حــيــث ستسهم 
وتطوير  تعزيز  فــي  والــمــاديــة  البشرية  الجامعة  إمــكــانــيــات 
الحكومية  المستشفيات  مرافق  أن  كما  الصحية،  الرعاية 
وكوادرها البشرية ستساند عملية التعليم الطبي والتدريب. 
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
راســخــة لدى  الــتــعــاون ينبع مــن قناعة  »إن هــذا  األنــصــاري: 
الدقيقة  المرحلة  هــذه  فــي  الــجــهــود  تضافر  بــأن  الطرفين 

من حياة الوطن إنما يعطي أماًل بمستقبل صحي أفضل«.  
ــدوره، أكـــد نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي الــدكــتــور  ــ بـ
إســمــاعــيــل أن هـــذه االتــفــاقــيــة تــأتــي لــتــواصــل مــســيــرة نجاح 
الــعــربــي، حيث  بـــدأت مــنــذ إنــشــاء جــامــعــة الخليج  مــشــتــرك 
شكل التعاون بين المستشفيات الحكومية وجامعة الخليج 
نــجــاح وتميز جامعة  ركــائــز  ركــيــزة مــن  ــدوام  الــ الــعــربــي على 
الخليج العربي، وسببا في تمتع طلبتها بالخبرات السريرية 
الــذي  المميز  الــســريــري  الــتــدريــب  بــرنــامــج  جـــراء  المتميزة 
السريرية  المرحلة  خــالل  الحكومية  المستشفيات  تقدمه 

من الدراسة. } جانب من التوقيع.

»الم�ست�س�فيات الحكومي�ة« وجامع�ة الخلي�ج العرب�ي توقعان اتفاقية تعاون م�س�ترك

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16280/pdf/1-Supplime/16280.pdf?fixed9704
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/1312583
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1312578
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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
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أنـــــاب الـــفـــريـــق طــبــيــب الــشــيــخ 
خــلــيــفــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ مـــحـــمـــد 
األعـــلـــى للصحة  الــمــجــلــس  رئــيــس 
ــوة شــويــطــر الــقــائــم  ــولـ ــورة لـ ــتـ ــدكـ الـ
لمراكز  التنفيذي  الرئيس  بأعمال 
لحضور  األولية،  الصحية  الرعاية 
الملكي  المستشفى  تدشين  حفل 
التخصصي رؤيته الجديدة وشعاره 
الـــجـــديـــد فــــي حـــفـــل شـــهـــد حــضــور 
الــشــيــخ راشــــد بــن عــبــدالــرحــمــن آل 
خليفة محافظ محافظة العاصمة، 
والسفير ياسر محمد أحمد شعبان 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الــعــربــيــة 
والدكتورة  المملكة،  لدى  الشقيقة 
المساعد  الــوكــيــل  الــهــاجــري  مــريــم 
ــوزارة الــصــحــة،  ــ ــ لــلــصــحــة الـــعـــامـــة بـ
رئيس  الــدوســري  والــدكــتــورة حصة 
الصحية  المؤسسات  تنظيم  قسم 
المستشفى  إدارة  مجلس  ورئــيــس 
التخصصي محمد حمادة  الملكي 

وعدد من كبار المسؤولين.
وضـــغـــطـــت الـــــدكـــــتـــــورة لـــولـــوة 
زر  على  حمادة  محمد  مع  شويطر 
الــتــي شهدها  الــتــغــيــيــرات الــشــامــلــة 
المستشفى انطالقا من تغيير اسم 
المستشفى بعد أن كان المستشفى 
الــــمــــلــــكــــي لــــلــــنــــســــاء واألطـــــــفـــــــال 
الملكي  المستشفى  إلــى  ليتحول 

التخصصي.
شويطر  لولوة  الدكتورة  ألقت 
ــفـــريـــق طــبــيــب  كــلــمــة نـــيـــابـــة عــــن الـ
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
في الحفل قالت فيها: »يسعدني أن 
الشيخ  وتقدير  تحيات  إليكم  أنقل 
محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
المجلس األعلى للصحة، وأن أكون 
معكم في حفل إطالق رؤية وشعار 
للمستشفى  الـــجـــديـــد  والــمــســمــى 

يــواكــب  الـــذي  التخصصي  الملكي 
لحضرة  الــزاهــر  العهد  فــي  التطور 
بن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
الـــبـــالد  عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل 
للقطاع  األكـــبـــر  الـــداعـــم  الــمــعــظــم 
الــطــبــي فـــي الــمــمــلــكــة، حــيــث شهد 
بفضل  ــارا  وازدهــ نموا  القطاع  هــذا 
ــة جــاللــتــه مــمــا جعل  ــايــ رؤيـــــة ورعــ
مملكة البحرين مواكبة للتطور في 

مختلف المجاالت الطبية«.
الــدعــم  أن  »ال شــك  ــافـــت:  وأضـ
واالهتمام الذي يحظى به القطاع 
الملكي  السمو  صاحب  من  الطبي 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
الـــوزراء  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
ــلـــة ارتــــقــــاء هـــذا  يــســهــم فــــي مـــواصـ
القطاع وتقديم الخدمات الصحية 
للمواطنين  والــمــتــطــورة  المتميزة 

والمقيمين في مملكتنا الغالية«.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، ألـــــقـــــى رئـــيـــس 
محمد  المستشفى  إدارة  مجلس 
»لقد وضع  فيها:  قال  كلمة  حمادة 
التخصصي  الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى 

إلى  الــرامــيــة  العديد مــن األهـــداف 
تــرجــمــة تــوجــيــهــات حــضــرة صاحب 
الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
المعظم،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
ــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر  وصـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
من  الــــوزراء،  مجلس  رئــيــس  العهد 
الــمــضــي قـــدمـــًا فـــي تحقيق  خـــالل 
الــمــزيــد مـــن الــتــطــور والــتــقــدم في 
ــاع الـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، ودعــــم  ــطـ قـ
االقتصادية  البحرين  مملكة  رؤيــة 
تمكين  إلـــى  تــهــدف  الــتــي   ،»2030«
قــطــاع الــســيــاحــة الــعــالجــيــة وجعل 

المملكة موطنًا للعالج.
أمانات  كشركة  »نحن  وأضــاف: 
الــقــابــضــة اإلمـــاراتـــيـــة نــؤمــن بــرؤيــة 
قـــاعـــدة  هـــنـــاك  أن  ونــــــرى  جـــاللـــتـــه 
صلبة لنمو قطاع الرعاية الصحية 
ومهمتنا  البحرينية،  المملكة  فــي 
كــــفــــريــــق عــــمــــل أمــــــانــــــات تــتــمــحــور 
ــــم الــمــســتــمــر  ــــدعـ ــم الـ ــديـ ــقـ حــــــول تـ
لالزدهار بشكل أكبر متطلعين إلى 
االستمرارية في تحقيق النجاحات 

االستراتيجية  أهدافنا  تدعم  التي 
ــيــــمــــة مـــســـتـــدامـــة  فــــــي تـــحـــقـــيـــق قــ

لمساهمينا«.
»أود  ــادة:  ــ ــمـ ــ حـ مــحــمــد  ــع  ــابــ وتــ
بكامل  وأتــوجــه  الــفــرصــة  أغتنم  أن 
الوطنية  للهيئة  والتقدير  الشكر 
ــن والـــــخـــــدمـــــات  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
الحكومية  الجهات  وكافة  الصحية 
لــدعــمــهــم لــنــا مــنــذ انـــطـــالقـــة هــذا 
أيــضــا  ــنــــي  أثــ أن  وأود  الــــمــــشــــروع. 
ــلــــى كــــافــــة الــــجــــهــــود الـــمـــبـــذولـــة  عــ
ــاء، والــمــمــرضــيــن،  ــبــ مـــن قــبــل األطــ
الملكي«.  المستشفى  إدارة  وفريق 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ ــى الــ ــقــ كـــمـــا ألــ
سريفاستافا  روهــيــت  للمستشفى 
ــال فــيــهــا: »لــقــد عــمــلــنــا في  كــلــمــة قـ
وإخــالص  بجهد  الماضية  الــفــتــرة 
لــتــحــقــيــق الــــرؤيــــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
جعل  في  المستشفى  عليها  يسير 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن إحــــــدى الـــــدول 
عبر  الطبي  الــعــالج  فــي  المتقدمة 
مختلف فروعه، حيث حققنا نتائج 
مختلف  فـــي  ــة  ــوقـ ــرمـ ومـ إيــجــابــيــة 

الماضية،  الــفــتــرة  الــجــوانــب طـــوال 
الـــذي يسير عليه  الــنــهــج  يــؤكــد  مــا 
وأعضاء  رئيس  بقيادة  المستشفى 
رؤية  وضعوا  الذين  اإلدارة  مجلس 
القطاع  ارتقاء  مواصلة  في  شاملة 
الطبي في مملكة البحرين«. وتابع: 
الــمــلــكــي  الــمــســتــشــفــى  أن  شـــك  »ال 
الــحــرص  كــل  حــريــص  التخصصي 
عــلــى مــواكــبــة الــتــطــورات والــتــرويــج 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن بــأفــضــل صـــورة 
العالجية،  للسياحة  واحــة  وجعلها 
أن نغير  ارتأينا  المنطلق  ومن هذا 
ــم الــمــســتــشــفــى وشـــعـــاره ووضـــع  اســ
ــا الـــخـــدمـــات  ــهـ ــلـــة هـــدفـ ــامـ رؤيـــــــة شـ
ــيـــن  ــنـ ــة الـــمـــواطـ ــافــ ــكــ الـــمـــتـــمـــيـــزة لــ
ــداء بــهــذا  ــعــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، إنـــنـــا ســ
الــتــدشــيــن الــــذي ســيــكــون انــطــالقــة 
في  للمستشفى  وحقيقية  جــديــدة 
وإيــجــابــي  فــعــال  الــمــســاهــمــة بشكل 
الطبي  القطاع  تطور  مواصلة  فــي 
أننا  ونعدكم  البحرين،  مملكة  فــي 
تقديم  في  الكبير  عملنا  سنواصل 
أفضل الخدمات الطبية للجميع«.

} خالل حفل التد�شين.
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ــتــــرة إلـــى  ــبـــل فــ تـــحـــدثـــت قـ
إبــراهــيــم  عبدالمنعم  األســتــاذ 
»أخــبــار  صحيفة  تحرير  مــديــر 
ــار  ــوع آثـ ــوضـ ــول مـ الــخــلــيــج« حــ
من  كثير  الــمــوجــودة  البحرين 
قطعها في المتاحف العالمية 
اقترحت  حيث  العربية،  وربما 
األستاذ عبدالمنعم فكرة  على 
تناول موضوع اآلثار البحرينية 

ضمن مواضيع الصحيفة. 
الصحيفة،  فعلت  وحسنًا 
ــار  ــوع آثــ ــوضــ حـــيـــث تـــنـــاولـــت مــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي عــددهــا 
الخامس  األربعاء  يوم  الصادر 
ــر، وتــــنــــاولــــت  ــهــ ــشــ ــذا الــ ــ ــ مـــــن هـ
ــغ لــمــتــحــف  ــالــ ــبــ ــام الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االهـ
)اللوفر( بآثار البحرين والذي 

يعكس متانة العالقات الثقافية التي تتمتع بها 
مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية. 

أتـــردد   )1992-1990( عــامــي  بــيــن  كــنــت  وقـــد 
وباربار  البحرين  قلعة  في  األثرية  المواقع  على 
لمشاهدة  ســـار،  وقــريــة  وأبـــو صيبع  والــشــاخــورة 
الــبــعــثــات األثـــريـــة الــعــامــلــة فــي تــلــك الــمــنــاطــق، 
بسبب من أسباب تعلقي بالتاريخ واآلثار، وحينها 
تعرفت على رئيس البعثة الدنماركية البروفيسور 
)جيوفري بيبي(، وحين علم باهتمامي بالتاريخ 
واآلثار قام بزيارة منزلنا في عام )1992(، حيث 

أهداني كتابه القيم )البحث عن دلمون(. 
وأثناء حديثنا، وتناول الشاي، قدمت له ورقة 
من الحجم الكبير تحوي مخططًا تفصيليًا عن 
عالقة )دلمون ووادي الرافدين( منذ عام )5800 
قبل الميالد( حتى عام )632 ميالدية(، فأعجب 

بها وأثنى على ذلك الجهد.
المكتشفة  ــار  اآلثــ حـــول  الــحــديــث  دار  ولــمــا 
بمملكة البحرين والبعثات األثرية قال لي إذا لم 
تخن الذاكرة: )إن كثيرًا من المتاحف العالمية 
تحوي كثيرًا من اآلثار التابعة لدول كثيرة، من 

قيمة  ذات  دلمونية  آثــار  بينها 
تــاريــخــيــة ال تــقــدر بــثــمــن(، ثم 
الــــدول  بــعــض  إن  قـــائـــاًل  أردف 
صــاحــبــة تــلــك اآلثــــــار طــالــبــت 
بـــاســـتـــرجـــاع آثــــارهــــا مــــن تــلــك 
الــمــتــاحــف الــعــالــمــيــة وبــصــورة 
قطع  مــن  الكثير  أعــيــد  فعلية 
األصلية،  مواطنها  إلــى  اآلثـــار 
الــمــســتــحــقــات  ــذه  ــ هـ مـــثـــل  ألن 
المملوكة لدول ذات سيادة )ال 
فأعجبتني  بــالــتــقــادم(  تسقط 
هناك  )هل  وسألته:  صراحته، 
آثار دلمونية بين تلك اآلثار؟( 
فأجابني بثقة العالم المتيقن 
ــنـــاك  ــه: )نــــــعــــــم.. هـ ــمــ ــلــ ــن عــ ــ مــ
الدلمونية  اآلثــــار  مــن  الــكــثــيــر 
ومن  المتاحف(،  تلك  تحويها 
ثــم بــادرنــي بــســؤال: )هـــل الــبــحــريــن عــازمــة على 
المتاحف؟(،  تلك  مــن  آثــارهــا  بــإعــادة  المطالبة 
قــلــت لــــه: )أتــمــنــى أن تــســعــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لـــذلـــك(، وحــيــن شــاهــدت عــالمــات الـــســـرور على 
وجــهــه قــلــت لـــه: )مــثــل هـــذه الــحــقــوق ال تسقط 
ــه، حـــيـــث هــــو يــجــيــد  ــابـ ــجـ ــادم( فــــــــازداد إعـ ــقـ ــتـ ــالـ بـ
إجابتي  على  عقب  ثم  العربية،  باللغة  التحدث 
الكثير من  إلى  بقوله: )مثل هذه األمور تحتاج 
مملكة  عــالقــة  عــلــى  وتعتمد  والــمــثــابــرة  الــجــهــد 
البحرين بتلك الدول، وخصوصًا دول الجوار، إذا 
الدلمونية(  اآلثــار  بعض  تحوي  متاحفها  كانت 
سيادية  ممتلكات  »هــذه  بقوله:  ثم ختم حديثه 
أهديته  أودعــه  أن  وقبل  عنها«،  التنازل  يجب  ال 
لتاريخ  الزمني  )التسلسل  تحوي  كبيرة  نسخة 
حضارتي دلمون ووادي الرافدين( من عام )5800 

ق.م( حتى )632 ميالدية(. 
المخطط جـــزءًا من  ذلــك  ذلــك أصبح  بعد 
عنوان  تحت   )2010( عــام  أصدرته  الــذي  الكتاب 
الــشــرائــع والــقــوانــيــن بين دلــمــون ووادي  )تــاريــخ 

الرافدين(.

ال ت�سقط بالتقادم

بقلم:
 د. محمد حسن كمال الدين 

وقعت المستشفيات الحكومية وجامعة الخليج العربي 
اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

ــائـــب رئـــيـــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي  وأكـــــد كـــل مـــن نـ
التنفيذي  والرئيس  إسماعيل  يوسف  عبدالرحمن  الدكتور 
األنصاري  محمد  أحمد  الدكتور  الحكومية  للمستشفيات 
خالل التوقيع أن هذه االتفاقية تهدف إلى استثمار ما يزخر 
به الجانبان من خبرات وإمكانيات بما من شأنها المساهمة 
في  الصحية  الــكــوادر  وبناء  الصحية  المنظومة  تطوير  في 

مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي. 
االلــتــزام  مــن  انطالقا  تأتي  االتفاقية  هــذه  أن  وأوضــحــا 

الــمــتــبــادل بــيــن جــامــعــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي والــمــســتــشــفــيــات 
الــحــكــومــيــة نــحــو الــتــمــيــز فــي الــرعــايــة الــصــحــيــة والــتــدريــب 
الــســريــري، وهــمــا الــمــهــمــة األســاســيــة لــكــال الــطــرفــيــن، ومــن 
الــمــؤمــل أن تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــطــرفــيــن، حــيــث ستسهم 
وتطوير  تعزيز  فــي  والــمــاديــة  البشرية  الجامعة  إمــكــانــيــات 
الحكومية  المستشفيات  مرافق  أن  كما  الصحية،  الرعاية 
وكوادرها البشرية ستساند عملية التعليم الطبي والتدريب. 
الدكتور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي  الرئيس  وقــال 
راســخــة لدى  الــتــعــاون ينبع مــن قناعة  »إن هــذا  األنــصــاري: 
الدقيقة  المرحلة  هــذه  فــي  الــجــهــود  تضافر  بــأن  الطرفين 

من حياة الوطن إنما يعطي أماًل بمستقبل صحي أفضل«.  
ــدوره، أكـــد نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي الــدكــتــور  ــ بـ
إســمــاعــيــل أن هـــذه االتــفــاقــيــة تــأتــي لــتــواصــل مــســيــرة نجاح 
الــعــربــي، حيث  بـــدأت مــنــذ إنــشــاء جــامــعــة الخليج  مــشــتــرك 
شكل التعاون بين المستشفيات الحكومية وجامعة الخليج 
نــجــاح وتميز جامعة  ركــائــز  ركــيــزة مــن  ــدوام  الــ الــعــربــي على 
الخليج العربي، وسببا في تمتع طلبتها بالخبرات السريرية 
الــذي  المميز  الــســريــري  الــتــدريــب  بــرنــامــج  جـــراء  المتميزة 
السريرية  المرحلة  خــالل  الحكومية  المستشفيات  تقدمه 

من الدراسة. } جانب من التوقيع.

»الم�ست�س�فيات الحكومي�ة« وجامع�ة الخلي�ج العرب�ي توقعان اتفاقية تعاون م�س�ترك

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16280/pdf/1-Supplime/16280.pdf?fixed9704
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/1312586
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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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ا�صتقبل رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة.. معايل وزير الديوان امللكي:

�صرية الراحل عبداللـه بن خالد زاخرة بالإجنـازات وخدمة الوطـن

بن  خالد  ال�شيخ  معايل  ا�شتقبل 

امللكي،  الديوان  وزير  خليفة  اآل  اأحمد 

اأم�س،  يوم  امللكي  بالديوان  مبكتبه 

الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل 

اإدارة موؤ�ش�شة  لل�شحة رئي�س جمل�س 

لرعاية  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز 

اإذ  اأع�شاء املركز،  الوالدين، وعددا من 

الديوان  وزير  معايل  باإهداء  ت�شرف 

)ال�شيخ  بعنوان  توثيقيا  كتابا  امللكي 

واملفكر  الداعية  خالد..  بن  عبداهلل 

واملوؤرخ(.

الديوان  وزير  معايل  واأعرب   

خالل اللقاء عن �شكره على هذا الإهداء 

املتميز، م�شيدا مبا احتواه هذا الكتاب 

تاريخية  ووثائق  معلومات  من  القيم 

حياة  �شرية  من  هامة  مراحل  تعك�س 

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

اإ�شافة  الزاخرة بالإجنازات  رحمه اهلل 

خدمة  يف  املتعددة  اإ�شهاماته  اإىل 

الوطن، من خالل املنا�شب التي تقلدها 

توا�شله  املختلفة وعلى  املجالت  ويف 

مع ُحكام البحرين طيب اهلل ثراهم.

امل�صري ووزير الرتبية 

والتعليم يبحثان تعزيز التعاون

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين، اأم�س الثالثاء، الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم.

وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بوزير الرتبية والتعليم، 

البحرين  دفاع  قوة  بني  القائم  امل�شرتك  التعاون  �شبل  تعزيز  بحث  مت  حيث 

ذات  املو�شوعات  من  ا�شتعرا�س عدد  اإىل  بالإ�شافة  والتعليم،  الرتبية  ووزارة 

الهتمام امل�شرتك.

القائد العام ي�صتقبل م�صت�صار 

جاللة امللك ل�صوؤون ال�صباب والريا�صة

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين، ام�س الثالثاء، �شالح بن عي�شى بن هندي املناعي م�شت�شار جاللة امللك 

ل�شوؤون ال�شباب والريا�شة.

امللك  البحرين مب�شت�شار جاللة  دفاع  لقوة  العام  القائد  اللقاء، رحب  وخالل 

ل�شوؤون ال�شباب والريا�شة، كما مت بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.
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تكرمي »امللكية للأعمال الإن�سانية« يف 

امل�ؤمتر الدويل للذكاء ال�سطناعي

تكرمًيا  الإن�سانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�س�سة  ح�سدت 

والتح�ل  ال�سطناعي  للذكاء  الدويل  امل�ؤمتر  يف  ا  خا�سً

الذي   SUMMIT  200 THE WORLD CIO الرقمي 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  �سم�  رعاية  حتت  اأقيم 

والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  املجل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�سة  العامة  الهيئة  رئي�س 

البحرينية، ومت تنظيمه من قبل املجم�عة العاملية للذكاء 

ال�سطناعية و�سركة جي اأي �سي الإماراتية.

املعل�مات  تقنية  اإدارة  مدير  تكرمي  امل�ؤمتر  ومت خلل 

بامل�ؤ�س�سة ح�سن عبدالعزيز مراد �سمن فئة مديري تقنية 

املعل�مات املتميزين الذين قادوا م�ساريع التح�ل الرقمي، 

الإلكرتوين  املرا�سلت  نظام  تط�ير  يف  لإ�سهاماته  وذلك 

)اإي-زاجل( الذي مت ت�سميمه وتنفيذه من قبل الفنيني يف 

اإطار  يف  ياأتي  والذي  بامل�ؤ�س�سة،  املعل�مات  تقنية  اإدارة 

�سعي امل�ؤ�س�سة امللكية للأعمال الإن�سانية الدوؤوب للتح�ل 

الرقمي واأمتتة العمليات والأنظمة الإدارية فيها، بناًء على 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سم�  ت�جيهات 

لتعزيز  ال�سباب  و�س�ؤون  الإن�سانية  للأعمال  امللك  جللة 

دور التح�ل الرقمي وم�ا�سلة العمل الإن�ساين باإبداع.

خلل ور�سة ا�سرتاتيجية �س�ؤون اجلن�سية واجل�ازات.. ه�سام بن عبدالرحمن:

 �سعي م�ستمر لتط�ير اخلدمات وفق اأعلى معايري اجل�دة

اأكدت وج�د عدة ت�سهيلت وخدمات لتق�سيط املتاأخرات

هيئة الكهرباء: ن�فر خيارات عديدة لدفع ف�اتري الكهرباء واملاء

هيئة املعل�مات تطلق م�سًحا ي�ستهدف امل�ؤ�س�سات اخلليجية العاملة يف البحرين

ل�س�ؤون  الداخلية  وزارة  وكيل  ح�سر 

ال�سيخ  والإقامة  واجل�ازات  اجلن�سية 

العمل  ور�سة  عبدالرحمن  بن  ه�سام 

م�ستجدات  اآخر  با�ستعرا�س  اخلا�سة 

اجلن�سية  ب�س�ؤون  ال�سرتاتيجية  م�سروع 

واجل�ازات والإقامة.

اأقيمت  التي  ال�ر�سة  ت�سمنت  وقد 

وامل�س�ؤولني  واملديرين  ال�كلء  بح�س�ر 

ب�س�ؤون اجلن�سية واجل�ازات والإقامة قيام 

العمل مبختلف الدارات با�ستعرا�س  فرق 

تنفيذه  مت  ما  واأبرز  الت�سغيلية،  اخلطط 

الهادفة لتط�ير  من املحاور ال�سرتاتيجية 

وك�سب  الجراءات  وت�سهيل  العمل  ج�دة 

ر�سى العملء، اإ�سافة ل�ستعرا�س اخلطط 

الـ24  املبادرات  ل�ستكمال  والت�س�رات 

على  والعمل  التنفيذ،  حيز  دخلت  التي 

من  ممكن،  وقت  اأق�سر  يف  منها  النتهاء 

اأجل حتقيق الروؤية والأهداف التي ت�سعى 

واجل�ازات  اجلن�سية  �س�ؤون  لتحقيقها 

والإقامة.

عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  واأكد 

اجلن�سية  ل�س�ؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 

ت�جيهات  بف�سل  اأنه  والإقامة  واجل�ازات 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ال�سيخ  اأول  الفريق  ومتابعة  ال�زراء، 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

واجل�ازات  اجلن�سية  �س�ؤون  ت�ا�سل 

لتط�ير  م�ستمر  ب�سكل  جه�دها  والإقامة 

معايري  اأعلى  وفق  خدماتها  وحت�سني 

اجل�دة، وتقدمي اأف�سل اخلدمات التي تلبي 

احتياجات امل�اطنني واملقيمني. 

اجله�د  م�ا�سلة  اأهمية  اإىل  واأ�سار 

امل�ستقبلية،  الأهداف  حتقيق  يف  املبذولة 

لتط�ير  امل��س�عة  الروؤية  وحتقيق 

كافة  ال�سبل  وتهيئة  العمل،  منظ�مة 

امل�اطنني  ر�سا  حتقق  والتي  بها  للرتقاء 

على  العمل  خلل  من  وذلك  واملقيمني، 

الدورات  بت�فري  الب�سري  الكادر  تط�ير 

والربامج املتخ�س�سة التي ت�سهم يف اأدائهم 

لعملهم بكل حرفية واإتقان، وت�فري اأحدث 

الأنظمة والأجهزة التي ت�ساعدهم على اأداء 

الرقمي يف  التح�ل  اآليات  اإ�سافة  واجبهم، 

اخلدمات بهدف تقدميها بكل �سه�لة وي�سر، 

وحتقق الروؤية القت�سادية ململكة البحرين 

2030، م�سيًدا بجه�د كل العاملني ب�س�ؤون 

وتفانيهم  والإقامة  واجل�ازات  اجلن�سية 

واإخل�سهم يف اأداء واجبهم.

اأنها  واملاء  الكهرباء  هيئة  اأكدت 

حري�سة على ت�فري خيارات عديدة لدفع 

ف�اتري الكهرباء واملاء، من�هًة بنها تقدم 

مبالغ  لديهم  ممن  للم�سرتكني  ت�سهيلت 

م�ستحقة يف ف�اتريهم، حيث ت�فر الهيئة 

من  املتاأخرات  لتق�سيط  خدمات  عدة 

خلل خدمتي النظام الثابت وال�ستقطاع 

املبا�سر.

واأ�سارت هيئة الكهرباء واملاء اإىل اأنها تخ�س�س عدة قن�ات اإلكرتونية 

للدفع من خلل م�قع الب�ابة ال�طنية ململكة البحرين Bahrain.bh اإ�سافة 

اإىل تطبيق »بنفت بي« والذي يتيح للم�سرتكني دفع ف�اتريهم من خلله، 

الطلع  من  امل�سرتكني  الذي ميّكن  واملاء  الكهرباء  تطبيق هيئة  ف�سًل عن 

امل�سرتكني  فاإن  ذلك  على  علوة  �سهلة،  ب�س�رة  ودفعها  ف�اتريهم  على 

ا عرب اأجهزة »تام« واملت�افرة يف عدد من امل�اقع  باإمكانهم الدفع نقًدا اأي�سً

احلي�ية يف اململكة مثل جممع ال�سيف والرملي والعايل وجممع البحرين.

ولفتت الهيئة اإىل اأنها من منطلق الت�سهيل على امل�سرتكني دفع ف�اتريهم 

خدمات  تقدمي  على  حر�ست  املتاأخرة، 

لديهم  ممن  للم�سرتكني  الف�اتري  تق�سيط 

متاأخرات، من خلل خدمة النظام الثابت 

مطلع  الهيئة  اأطلقتها  والتي  للف�اتري 

اأغ�سط�س املا�سي، حيث ت�فر الهيئة عرب 

املتاأخرات  تق�سيط  اإمكانية  اخلدمة  هذه 

ال�ستهلك  معدل  احت�ساب  خلل  من 

مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  للم�سرتك  ال�سن�ي 

تق�سيط املتاأخرات بناًء على ن�ع احل�ساب، ليك�ن املبلغ ثابًتا ط�ال العام.

ا عرب خدمة ال�ستقطاع املبا�سر  اأي�سً التق�سيط  الهيئة خدمة  فيما تقدم 

والتي يتم خللها احت�ساب معدل ال�ستهلك ال�سهري للم�سرتك بالإ�سافة 

املبلغ  �سيك�ن  فيما  احل�ساب،  ن�ع  على  بناًء  املتاأخرات  تق�سيط  مبلغ  اإىل 

متغرًيا ح�سب ال�ستهلك ال�سهري للم�سرتك.

الثابت  النظام  خدمتي  من  لل�ستفادة  امل�سرتكني  الهيئة  ودعت 

وال�ستقطاع املبا�سر عرب م�قع هيئة الكهرباء واملاء www.ewa.bh اأو عرب 

الت�ا�سل مع مركز الت�سال 17515555 والذي يعمل على مدار ال�ساعة.

العمل  لتعزيز  الرامية  اجله�د  اإطار  يف 

التكامل القت�سادي  اخلليجي امل�سرتك وحتقيق 

املعل�مات  هيئة  اأعلنت  امل�ستدام،  اخلليجي 

خليجي  م�سح  اإطلق  الإلكرتونية  واحلك�مة 

وال�سركات  امل�ؤ�س�سات  ي�ستهدف  م�سرتك 

ويقي�س  البحرين  مملكة  يف  العاملة  اخلليجية 

اأثر القرارات القت�سادية للمجل�س الأعلى لدول 

الهيئة  تنفذه  والذي  عليها،  التعاون  جمل�س 

بالتعاون مع مركز الإح�ساء اخلليجي.

امل�سح  م�سروع  تنفيذ  فكرة  جاءت  وقد 

لدول  الأعلى  املجل�س  قرارات  من  انطلقا 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وحتقيقا 

مبتابعة  املعنية  ال�زارية  اللجنة  لت�جيهات 

الإح�ساء  ملركز  امل�سرتكة  اخلليجية  القرارات 

الإح�سائية  الأجهزة  مع  وبالتعاون  اخلليجي 

والذي  امل�سح،  لتنفيذ  التعاون  جمل�س  بدول 

الإح�سائية  امل�ؤ�سرات  وت�فري  قيا�س  اإىل  يهدف 

والتعرف على التحديات التي ت�اجه امل�ؤ�س�سات 

وال�سركات اخلليجية العاملة باململكة.

خمي�س  ن�رة  قالت  ال�سدد،  هذا  ويف 

القت�سادية  الإح�ساءات  اإدارة  مدير  ال�سعدون 

اإن  الإلكرتونية  واحلك�مة  املعل�مات  بهيئة 

والتزامها  حر�سها  ُجل  ت�يل  البحرين  مملكة 

املجل�س  عن  ال�سادرة  القرارات  كافة  بتنفيذ 

والتي ت�سب يف  التعاون،  لدول جمل�س  الأعلى 

اخلليجي  التكامل  لتعزيز  الرامية  اجله�د  دعم 

القت�سادي،  القطاع  �سيما  ل  كافة،  ج�انبه  يف 

م�سيدة مبا يحظى به هذا القطاع املهم يف مملكة 

القيادة  قبل  من  ومتابعة  اهتمام  من  البحرين 

الر�سيدة واحلك�مة امل�قرة.

 ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن

�س�يطر: القطاع ال�سحي ي�سهد منً�ا يف خمتلف التخ�س�سات

امل�ست�سفى امللكي التخ�س�سي يد�ّسن ا�سمه و�سعاره اجلديدين
اآل خليفة  ال�سيخ حممد بن عبداهلل  الفريق طبيب  اأناب 

�س�يطر  ل�ل�ة  الدكت�رة  لل�سحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س 

ال�سحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  القائم 

الأولية حل�س�ر حفل تد�سني امل�ست�سفى امللكي التخ�س�سي 

روؤيته اجلديدة و�سعاره اجلديد، يف حفل مميز �سهد ح�س�ر 

العا�سمة،  خليفة حمافظ  اآل  عبدالرحمن  بن  را�سد  ال�سيخ 

اأحمد �سعبان �سفري جمه�رية م�سر  يا�سر حممد  وال�سفري 

الهاجري  مرمي  والدكت�رة  اململكة،  لدى  ال�سقيقة  العربية 

ال�كيل امل�ساعد لل�سحة العامة ب�زارة ال�سحة، والدكت�رة 

ال�سحية،  امل�ؤ�س�سات  تنظيم  ق�سم  رئي�س  الدو�سري  ح�سة 

التخ�س�سي حممد  امللكي  امل�ست�سفى  اإدارة  ورئي�س جمل�س 

حمادة، وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

حمادة  حممد  مع  �س�يطر  ل�ل�ة  الدكت�رة  و�سغطت 

على زر التغيريات ال�ساملة التي �سهدها امل�ست�سفى انطلقا 

امللكي  امل�ست�سفى  كان  اأن  بعد  امل�ست�سفى  ا�سم  تغيري  من 

للن�ساء والأطفال ليتح�ل اإىل امل�ست�سفى امللكي التخ�س�سي، 

علوة على �سعار امل�ست�سفى الذي حمل يف طياته عناوين 

جذابة ومميزة تن�سجم مع الروؤية التط�يرية التي ي�سهدها 

القطاع الطبي يف اململكة.

وبهذه املنا�سبة، األقت د. �س�يطر كلمة نيابة عن الفريق 

قالت  احلفل  خليفة يف  اآل  عبداهلل  بن  ال�سيخ حممد  طبيب 

ال�سيخ حممد  لكم حتيات وتقدير  اأنقل  اأن  »ي�سعدين  فيها: 

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

اأك�ن معكم يف حفل اطلق روؤية و�سعار وامل�سمى اجلديد 

للم�ست�سفى امللكي التخ�س�سي الذي ي�اكب تط�ر يف العهد 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلللة  �ساحب  حل�سرة  الزاهر 

خليفة عاهل البلد املعظم الداعم الأكرب للقطاع الطبي يف 

اململكة، حيث �سهد هذا القطاع من�ا وازدهارا بف�سل روؤية 

ورعاية جللته، ما جعل مملكة البحرين م�اكبة للتط�ر يف 

خمتلف املجالت الطبية«.

اأن الدعم والهتمام الذي يحظى به  واأ�سافت: »ل �سك 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سم�  من �ساحب  الطبي  القطاع 

ي�سهم  ال�زراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ال�سحية  اخلدمات  وتقدمي  القطاع  هذا  ارتقاء  م�ا�سلة  يف 

مملكتنا  يف  واملقيمني  للم�اطنني  واملتط�رة  املتميزة 

الغالية«.

امل�ست�سفى  يقدمها  التي  »اإن اخلدمات اجلليلة  وتابعت 

علمة  اأ�سبحت  اجلديد  م�سماه  يف  التخ�س�سي  امللكي 

فارقة يف اخلدمات الطبية املتقدمة يف ظل الك�ادر الطبية 

العلم  ح�سد  مل�ا�سلة  واإخل�س  بجد  وتعمل  جتتهد  التي 

وما  قدمت  طبية  ك�ادر  امل�ست�سفى  ميتلك  اإذ  واملعرفة، 

كما  واملقيمني،  امل�اطنني  لكل  مميزة  خدمات  تقدم  زالت 

اأكرث  التخ�س�سي  امللكي  امل�ست�سفى  يك�ن  باأن  نفتخر  اأننا 

اإ�سراقا وتط�را، ون�ؤكد حر�سنا يف املجل�س الأعلى لل�سحة 

بيد مع  يدا  امل�ست�سفيات اخلا�سة للعمل  على دعم خمتلف 

املتميزة  الطبية  الرعاية  تقدمي  يف  احلك�مية  امل�ست�سفيات 

للم�اطنني واملقيمني«.

امل�ست�سفى  اإدارة  جمل�س  رئي�س  األقى  جانبه،  من 

امللكي  امل�ست�سفى  و�سع  »لقد  فيها:  قال  كلمة  حمادة  حممد 

التخ�س�سي العديد من الأهداف الرامية اإىل ترجمة ت�جيهات 

ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

امللكي  ال�سم�  و�ساحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البلد 

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

ال�زراء حفظه اهلل، من خلل امل�سي قدما يف حتقيق املزيد 

من التط�ر والتقدم يف قطاع الرعاية ال�سحية، ودعم روؤية 

مملكة البحرين القت�سادية )2030(، التي تهدف اإىل متكني 

قطاع ال�سياحة العلجية وجعل اململكة م�طنا للعلج«.

الإماراتية  القاب�سة  اأمانات  ك�سركة  »نحن  واأ�ساف: 

ن�ؤمن بروؤية جللته ونرى اأن هناك قاعدة �سلبة لنم� قطاع 

الرعاية ال�سحية يف اململكة البحرينية، ومهمتنا كفريق عمل 

اأمانات تتمح�ر ح�ل تقدمي الدعم امل�ستمر للزدهار ب�سكــل 

النجاحات  حتــقيق  يف  ال�ستمراريــة  اإىل  متطلعني  اأكرب 

قيمة  حتقــيق  يف  ال�ســرتاتيجية  اأهدافــنا  تدعــم  التي 

م�ستدامة مل�ساهمينا.
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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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امل�شت�شفيات احلكومية وجامعة اخلليج العربي توقعان اتفاقية تعاون

كادت اأن تت�شّبب بكارثة.. واملحكمة ت�شجنه 5 �شنوات

�شّتيني يخفي مادة خطرية بطائرة متجهة للبحرين

وّقعت امل�شت�شفيات احلكومية 

اتفاقية  العربي  اخلليج  وجامعة 

لتعزيز وتطوير التعاون امل�شرتك.

رئي�س  نائب  من  كل  واأكد 

الدكتور  العربي  اخلليج  جامعة 

اإ�شماعيل  يو�شف  عبدالرحمن 

للم�شت�شفيات  التنفيذي  والرئي�س 

حممد  اأحمد  الدكتور  احلكومية 

هذه  اأن  التوقيع  خالل  الأن�شاري 

ما  ا�شتثمار  اإىل  تهدف  التفاقية 

خربات  من  اجلانبان  به  يزخر 

امل�شاهمة  �شاأنه  من  واإمكانات مبا 

ال�شحية  املنظومة  تطوير  يف 

وبناء الكوادر ال�شحية يف جمالت 

والبحث  والتدريب  التعليم 

العلمي. 

التفاقية  هذه  اأن  واأو�شحا 

املتبادل  اللتزام  من  انطالًقا  تاأتي 

العربي  اخلليج  جامعة  بني 

نحو  احلكومية،  وامل�شت�شفيات 

ال�شحية  الرعاية  يف  التميز 

املهمة  وهما  ال�شريري،  والتدريب 

ومن  الطرفني،  لكال  الأ�شا�شية 

على  بالفائدة  تعود  اأن  املوؤمل 

اإمكانيات  �شت�شهم  حيث  الطرفني 

يف  واملادية  الب�شرية  اجلامعة 

تعزيز وتطوير الرعاية ال�شحية، 

امل�شت�شفيات  مرافق  اأن  كما 

الب�شرية  وكوادرها  احلكومية، 

الطبي  التعليم  عملية  �شت�شاند 

والتدريب.

التنفيذي  الرئي�س  وقال 

الدكتور  احلكومية  للم�شت�شفيات 

الأن�شاري: »اإن هذا التعاون ينبع 

الطرفني،  لدى  را�شخة  قناعة  من 

هذه  يف  اجلهود  ت�شافر  باأن 

الوطن  حياة  من  الدقيقة  املرحلة 

�شحي  مب�شتقبل  اأمالً  يعطي  اإمنا 

اأف�شل«. 

رئي�س  نائب  اأكد  بدوره، 

الدكتور  العربي  اخلليج  جامعة 

تاأتي  التفاقية  هذه  اأن  اإ�شماعيل 

م�شرتك  جناح  م�شرية  لتوا�شل 

اخلليج  جامعة  اإن�شاء  منذ  بداأت 

بني  التعاون  �شكل  حيث  العربي، 

وجامعة  احلكومية  امل�شت�شفيات 

اخلليج العربي على الدوام ركيزة 

جامعة  ومتيز  جناح  ركائز  من 

متتع  يف  و�شبًبا  العربي،  اخلليج 

ال�شريرية  باخلربات  طلبتها 

التدريب  برنامج  جراء  املتميزة 

تقدمه  الذي  املميز  ال�شريري 

خالل  احلكومية  امل�شت�شفيات 

املرحلة ال�شريرية من الدرا�شة.

التفاقية  هذه  اأن  اإىل  واأ�شار 

حمفزة  بيئة  توفري  على  تعمل 

ح�شب  العلمية  البحوث  لإجراء 

املعايري الدولية للجودة، بتدريب 

احلكومية  امل�شت�شفيات  اأطباء 

مناهج  يف  احتياجاتهم  ح�شب 

ومتكينهم  العلمية،  البحوث 

الدولية  املجالت  يف  الن�شر  من 

املعتمدة.

على  الطرفان  يعمل  كما 

متعددة  البحوث  اإجراء  ت�شجيع 

املراكز ذات البعد الإقليمي والدويل 

يف  ال�شحية  بالأولويات  املتعلقة 

منطقة اخلليج العربي.

التفاقية  هذه  �شتتيح  كما 

املوارد  من  ال�شتفادة  للطرفني 

الدرا�شة،  كقاعات  التعليمية 

اجلامعة  ومراكز  واملختربات 

واملكتبات،  املتخ�ش�شة،  الطبية 

والتدريب  المتحانات  لأغرا�س 

التدريبية  الور�س  وعقد 

واملوؤمترات العلمية.

الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأ�شدرت 

واإبعاده  �شنوات   5 ملدة  �شتيني  اآ�شيوي  ب�شجن 

عن البالد وم�شادرة امل�شبوطات، بق�شية حمل 8 

حقيبته  يف  خمباأة  الزئبق  مادة  من  كيلوجرامات 

داخل الطائرة كادت توؤدي اإىل كارثة. 

وكان الآ�شيوي قادًما من دولته حامالً معه 8 

حقيبته  يف  خمباأة  الزئبق  مادة  من  كيلوجرامات 

داخل الطائرة، وقد حدث ت�شّرب للمادة من حقيبته 

على اأر�شية الطائرة، اإل اأن يقظة عمال نقل احلقائب 

باملطار ور�شدهم للمادة املت�شّربة حال دون وقوع 

ا�شرار، وُتعد مادة الزئبق �شديدة اخلطورة وتتفاعل 

وتوؤدي  الطائرة  تدخل يف هيكل  التي  املعادن  مع 

اإىل اإتالفها وتاآكلها، ووجهت النيابة العامة للمتهم 

كيلوجرامات   8 و�شع   2022 مايو   26 يف  اأنه 

الطائرات مبطار  اإحدى  الزئبق على منت  من مادة 

البحرين، وكان من �شاأن ذلك الزئبق اأن يوؤدي اإىل 

تدمري الطائرة اأو اإحداث تلفيات خطرية بها يجعلها 

عاجزة عن الطريان، وتعري�س النا�س للخطر.

عندما رف�شت جهة العمل تاأمينها.. املحكمة الكربى الإدارية:

اإلزام »التاأمينات« بت�شجيل فرتة عمل ملواطنة مّدتها �شنة و7 اأ�شهر
اإبراهيم  زينب  املحامية  ذكرت 

الكربى  املحكمة  اأن  يو�شف  ح�شن 

الإدارية ق�شت باإلزام املدعي عليها 

للتاأمني  العامة  »الهيئة  الثانية 

عمل  فرتة  بت�شجيل  الجتماعي« 

املدعى  لدى  »موكلتها«  املدعية 

من  الفرتة  خالل  الأوىل  عليها 

ولغاية   28  /2  /2008 تاريخ 

و7  �شنة  ملدة  اأي   ،3  /9  /2009

اأ�شهر.

موكلتها  اأن  يو�شف  واأ�شافت 

خالل  عليها  املدعى  لدى  عملت 

املحكمة  اأ�شدرت  التي  الفرتة 

اإل  بيانات،  مدخل  بوظيفة  حكمها 

تقم  »ال�شركة« مل  عليها  املدعى  اأن 

التاأمني  نظام  يف  املدعية  بت�شجيل 

الجتماعي.

موكلتها  اأن  يو�شف  وبّينت 

 5  /5  /2022 بتاريخ  تقدمت 

بطلب لهيئة التاأمينات الجتماعية 

اأن  اإل  املذكورة،  للمدة  لتاأمينها 

هيئة التاأمينات رف�شت ذلك بحجة 

راتب  �شهادة  املدعية  تقدمي  عدم 

والن�شراف  احل�شور  وك�شوفات 

من  ون�شخ  ال�شنوية  والإجازات 

الرغم من  امل�شتلمة، على  ال�شيكات 

املدعية  بني  العمل  عالقة  ثبوت 

الرغم  على  وذلك  عليها،  واملدعى 

من تقدمي املدعية امل�شتندات املوؤيدة 

من  ال�شادرة  اخلربة  �شهادة  من 

املدعى عليها الأول وك�شف احل�شاب 

والثابت  البنك  من  ال�شادر  البنكي 

فيه اإيداع مبلغ وقدره 220 ديناًرا 

الفرتة  طوال  املدعية  ح�شاب  اإىل 

املطلوب تاأمينها وت�شجيلها عنها.

�شمن  من  املحكمة  وقالت 

عليه  امل�شتقر  اإن  حكمها  حيثيات 

العمل  عقد  اإثبات  ي�شرتط  ل  اأنه 

بطرق  اإثباته  يجوز  بل  بالكتابة 

الإثبات كافة، وكانت املدعية تدليالً 

على قيام عالقة العمل بينها وبني 

قّدمت  »ال�شركة«  عليها  املدعى 

ن�شخة من �شهادة اخلربة املوؤرخة 

يف 15/  11/  2009 املذّيلة بخامت 

عليها  للمدعى  من�شوب  وتوقيع 

»ال�شركة«.

كان  ملا  املحكمة  واأ�شافت 

العامل البحريني - من غري الفئات 

امل�شتثناه بن�س املادة 3 من قانون 

موؤمًنا  ُيعد   - الجتماعي  التاأمني 

ولو  القانون  وبقوة  اإخبارًيا  عليه 

بال�شرتاك  العمل  �شاحب  يقم  مل 

معه  تق�شي  الذي  الأمر  عنه، 

املحكمة باإجابة املدعية اإىل طلباها 

عليها  املدعى  لدى  بت�شجيلها 

الثانية »هيئة التاأمينات«.

اجتماعه  »متكني«  العمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  عقد 

اخلطة  تنفيذ  ملتابعة  وذلك   ،2022 لعام  الثالث  الدوري 

خالل  العمل  �شري  على  والطالع  ال�شنوية  الإ�شرتاتيجية 

الربع الثالث من هذا العام.

»متكني«  العمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد  اإذ 

ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة اأن اأولويات عمل »متكني« 

يف الفرتة احلالية تنبثق من الروؤى والتطلعات الوطنية التي 

كّر�شتها احلكومة املوقرة من خالل خطة التعايف القت�شادي، 

وال�شرتاتيجيات الوطنية امل�شاحبة لها، والتي توؤدي متكني 

دوًرا بارًزا فيها اإىل جانب عدد من ال�شركاء يف منظومة فريق 

البحرين.

واأ�شاف: »وعليه، فقد و�شعنا عدًدا من الأهداف الرئي�شة 

التي ن�شعى لتحقيقها يف اإطار الدورة ال�شرتاتيجية احلالية، 

من �شمنها خلق فر�س عمل نوعية ذات جودة عرب تعزيز 

ما  وهو  الوطنية،  الكوادر  لدى  والرقمية  التقنية  املهارات 

يتوافق مع جهود متكني يف دعم التحول الرقمي للموؤ�ش�شات، 

الأعمال،  مناذج  يف  البتكار  على  القائم  التحول  وت�شجيع 

وزيادة املرونة املوؤ�ش�شية مبا ي�شهم يف منو الأعمال«.

اأبرز  على  الإدارة  جمل�س  اطلع  الجتماع،  وخالل 

ن�شبة  ا�شتمرار  اأظهرت  التي  واملبادرات  للربامج  النتائج 

دعم املوؤ�ش�شات اجلديدة يف التزايد لت�شل اإىل �شعف العدد 

امل�شتهدف مبا يعادل 1935 موؤ�ش�شة، كما بلغت ن�شبة تقدمي 

اأي ما يفوق  الدعم للوظائف اجلديدة للبحرينيني اإىل %75 

7400 وظيفة. بينما بلغت ن�شبة الدعم للتدريب 67% بعدد 

اإجمايل يبلغ 6668 متدرًبا.

باأعمال  القائم  مفيز  مها  اأو�شحت  ذلك،  على  وتعليًقا 

املوؤ�شرات  اأن  »متكني«  العمل  ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س 

واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  املقدم  الدعم  يف  ملحوًظا  تنامًيا  تظهر 

يف العديد من م�شارات الدعم مبا يتوافق مع الإطار الزمني 

التزامنا  تعك�س  النتائج  »هذه  واأ�شافت:  العام،  لهذا  املقرر 

باأداء الأهداف ال�شرتاتيجية وتنفيذ اخلطط التي مت �شياغتها 

التدريبية  الفر�س  دعم  يف  متكني  من  املقدم  الدعم  لتفعيل 

الأعمال  وا�شتدامة  منو  وتعزيز  للبحرينيني،  والوظيفية 

وم�شاهمتها يف خلق املزيد من الفر�س الوظيفية ل�شتيعاب 

هذه الكوادر«.

كما مت ا�شتعرا�س املنجزات التي حتققت وفًقا ملوؤ�شرات 

يف  اأ�شهمت  والتي  العام،  لها  املحددة  الأ�شا�شية  الأداء 

ح�شول متكني على العديد من الإ�شادات واجلوائز الإقليمية 

والدولية، وهي جائزة Golden Bridge لالأعمال والبتكار 

 Global Business وجائزة  ع�شر،  الرابعة  ن�شختها  يف 

وال�شباب،  الن�شاء  دعم  مبادرات  لفئة   2022  Outlook
الإعالمية« لعام 2022 من  »اأف�شل جتديد للهوية  وجائزة 

العاملية  براند«  »جلوبال  وجائزة  الدولية،  الأعمال  جملة 

�شمن فئة اأف�شل هوية ب�شرية يف القطاع العام.

امل�شتحدثة من  الن�شخة  اإطالق  املن�شرم  الربع  �شهد  كما 

جانب  اإىل  ال�شباب  الرواد  برنامج  �شمن  م�شروعي  م�شابقة 

اإطار  يف  موؤخًرا  متكني  عقدتها  التي  ال�شراكات  من  العديد 

جهود دعم الأفراد واملوؤ�ش�شات، وت�شمنت الإعالن عن تدريب 

حوايل 100 بحريني على تطوير تطبيقات iOS با�شتخدام 

كما  البحرين.  بوليتكنيك  مع  بال�شراكة  »�شويفت«  برجمة 

 »AWS ال�شحابية  اأمازون  ال�شراكة مع »خدمات  مت جتديد 

 CIC) Cloud) لال�شتمرار يف دعم مركزي البتكار ال�شحابي

وبوليتكنيك  البحرين  جامعة  يف   Innovation Centers
البحرين اللذين مت تد�شينهما عام 2019. 

ع�شر  ال�شتة  الربامج  حزمة  مــع  متا�شًيا  هـــذا  ياأتي 

التي اأطلقتــها متكـــني مطلع هــذا العام كــجزء من خطة 

يف  اأكرب  تاأثري  حتقيــق  على  تركز  التي  ال�شامــلة  التحول 

القت�شاد الوطني.

تراأ�س اجتماع جمل�س اإدارة �شندوق العمل.. حممد بن عي�شى:

دعــــم 1935 موؤ�ش�شــــة و7400 وظيفـــة جديــــدة و6668 متــــدرًبا 

الدكتورة الهاجري تفتتح برناجًما تدريبًيا 

حول تطوير القيادات يف املجال ال�شحي

اإبراهيم  مرمي  الدكتورة  افتتحت 

العامة،  امل�شاعد لل�شحة  الوكيل  الهاجري 

ال�شحة  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  ع�شو 

تدريبًيا  برناجًما  التعاون،  جمل�س  لدول 

حول تطوير القيادات يف املجال ال�شحي، 

ال�شحة  جمل�س  من  مببادرة  جاء  اإذ 

البحرين  مملكة  يف  وٌيعقد  اخلليجي 

 ،2022 اأكتوبر   20-16 الفرتة  خالل 

وذلك بح�شور الأ�شتاذ �شليمان بن �شالح 

الدخيل املدير العام ملجل�س ال�شحة لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي، وعدد من كبار 

امل�شوؤولني واملعنيني بالقطاع ال�شحي.

م�شتهل  الهاجري يف  الدكتورة  واألقت 

ترحيبية  كلمة  التدريبي  الربنامج  افتتاح 

حتيات  خاللها  من  نقلت  باحل�شور 

ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

املانع  وليد  والدكتور  ال�شحة،  وزيرة 

وكيل وزارة ال�شحة، ومتنياتهما اأن تتكلل 

وحتقيق  بالنجاح  الربنامج  هذا  اأعمال 

اأهدافه املرجوة. 

والتقدير  ال�شكر  بخال�س  تقدمت  كما 

اخلليجي  ال�شحة  ملجل�س  العام  للمدير 

الدخيل  �شالح  بن  �شليمان  الأ�شتاذ 

وذلك  التنفيذية،  الهيئة  اأع�شاء  وجلميع 

على حر�شهم ودعمهم الكبري من اأجل عقد 

هذا الربنامج التدريبي.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

املحامية زينب اإبراهيم
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امل�شت�شفيات احلكومية وجامعة اخلليج العربي توقعان اتفاقية تعاون

كادت اأن تت�شّبب بكارثة.. واملحكمة ت�شجنه 5 �شنوات

�شّتيني يخفي مادة خطرية بطائرة متجهة للبحرين

وّقعت امل�شت�شفيات احلكومية 

اتفاقية  العربي  اخلليج  وجامعة 

لتعزيز وتطوير التعاون امل�شرتك.

رئي�س  نائب  من  كل  واأكد 

الدكتور  العربي  اخلليج  جامعة 

اإ�شماعيل  يو�شف  عبدالرحمن 

للم�شت�شفيات  التنفيذي  والرئي�س 

حممد  اأحمد  الدكتور  احلكومية 

هذه  اأن  التوقيع  خالل  الأن�شاري 

ما  ا�شتثمار  اإىل  تهدف  التفاقية 

خربات  من  اجلانبان  به  يزخر 

امل�شاهمة  �شاأنه  من  واإمكانات مبا 

ال�شحية  املنظومة  تطوير  يف 

وبناء الكوادر ال�شحية يف جمالت 

والبحث  والتدريب  التعليم 

العلمي. 

التفاقية  هذه  اأن  واأو�شحا 

املتبادل  اللتزام  من  انطالًقا  تاأتي 

العربي  اخلليج  جامعة  بني 

نحو  احلكومية،  وامل�شت�شفيات 

ال�شحية  الرعاية  يف  التميز 

املهمة  وهما  ال�شريري،  والتدريب 

ومن  الطرفني،  لكال  الأ�شا�شية 

على  بالفائدة  تعود  اأن  املوؤمل 

اإمكانيات  �شت�شهم  حيث  الطرفني 

يف  واملادية  الب�شرية  اجلامعة 

تعزيز وتطوير الرعاية ال�شحية، 

امل�شت�شفيات  مرافق  اأن  كما 

الب�شرية  وكوادرها  احلكومية، 

الطبي  التعليم  عملية  �شت�شاند 

والتدريب.

التنفيذي  الرئي�س  وقال 

الدكتور  احلكومية  للم�شت�شفيات 

الأن�شاري: »اإن هذا التعاون ينبع 

الطرفني،  لدى  را�شخة  قناعة  من 

هذه  يف  اجلهود  ت�شافر  باأن 

الوطن  حياة  من  الدقيقة  املرحلة 

�شحي  مب�شتقبل  اأمالً  يعطي  اإمنا 

اأف�شل«. 

رئي�س  نائب  اأكد  بدوره، 

الدكتور  العربي  اخلليج  جامعة 

تاأتي  التفاقية  هذه  اأن  اإ�شماعيل 

م�شرتك  جناح  م�شرية  لتوا�شل 

اخلليج  جامعة  اإن�شاء  منذ  بداأت 

بني  التعاون  �شكل  حيث  العربي، 

وجامعة  احلكومية  امل�شت�شفيات 

اخلليج العربي على الدوام ركيزة 

جامعة  ومتيز  جناح  ركائز  من 

متتع  يف  و�شبًبا  العربي،  اخلليج 

ال�شريرية  باخلربات  طلبتها 

التدريب  برنامج  جراء  املتميزة 

تقدمه  الذي  املميز  ال�شريري 

خالل  احلكومية  امل�شت�شفيات 

املرحلة ال�شريرية من الدرا�شة.

التفاقية  هذه  اأن  اإىل  واأ�شار 

حمفزة  بيئة  توفري  على  تعمل 

ح�شب  العلمية  البحوث  لإجراء 

املعايري الدولية للجودة، بتدريب 

احلكومية  امل�شت�شفيات  اأطباء 

مناهج  يف  احتياجاتهم  ح�شب 

ومتكينهم  العلمية،  البحوث 

الدولية  املجالت  يف  الن�شر  من 

املعتمدة.

على  الطرفان  يعمل  كما 

متعددة  البحوث  اإجراء  ت�شجيع 

املراكز ذات البعد الإقليمي والدويل 

يف  ال�شحية  بالأولويات  املتعلقة 

منطقة اخلليج العربي.

التفاقية  هذه  �شتتيح  كما 

املوارد  من  ال�شتفادة  للطرفني 

الدرا�شة،  كقاعات  التعليمية 

اجلامعة  ومراكز  واملختربات 

واملكتبات،  املتخ�ش�شة،  الطبية 

والتدريب  المتحانات  لأغرا�س 

التدريبية  الور�س  وعقد 

واملوؤمترات العلمية.

الأوىل  اجلنائية  الكربى  املحكمة  اأ�شدرت 

واإبعاده  �شنوات   5 ملدة  �شتيني  اآ�شيوي  ب�شجن 

عن البالد وم�شادرة امل�شبوطات، بق�شية حمل 8 

حقيبته  يف  خمباأة  الزئبق  مادة  من  كيلوجرامات 

داخل الطائرة كادت توؤدي اإىل كارثة. 

وكان الآ�شيوي قادًما من دولته حامالً معه 8 

حقيبته  يف  خمباأة  الزئبق  مادة  من  كيلوجرامات 

داخل الطائرة، وقد حدث ت�شّرب للمادة من حقيبته 

على اأر�شية الطائرة، اإل اأن يقظة عمال نقل احلقائب 

باملطار ور�شدهم للمادة املت�شّربة حال دون وقوع 

ا�شرار، وُتعد مادة الزئبق �شديدة اخلطورة وتتفاعل 

وتوؤدي  الطائرة  تدخل يف هيكل  التي  املعادن  مع 

اإىل اإتالفها وتاآكلها، ووجهت النيابة العامة للمتهم 

كيلوجرامات   8 و�شع   2022 مايو   26 يف  اأنه 

الطائرات مبطار  اإحدى  الزئبق على منت  من مادة 

البحرين، وكان من �شاأن ذلك الزئبق اأن يوؤدي اإىل 

تدمري الطائرة اأو اإحداث تلفيات خطرية بها يجعلها 

عاجزة عن الطريان، وتعري�س النا�س للخطر.

عندما رف�شت جهة العمل تاأمينها.. املحكمة الكربى الإدارية:

اإلزام »التاأمينات« بت�شجيل فرتة عمل ملواطنة مّدتها �شنة و7 اأ�شهر
اإبراهيم  زينب  املحامية  ذكرت 

الكربى  املحكمة  اأن  يو�شف  ح�شن 

الإدارية ق�شت باإلزام املدعي عليها 

للتاأمني  العامة  »الهيئة  الثانية 

عمل  فرتة  بت�شجيل  الجتماعي« 

املدعى  لدى  »موكلتها«  املدعية 

من  الفرتة  خالل  الأوىل  عليها 

ولغاية   28  /2  /2008 تاريخ 

و7  �شنة  ملدة  اأي   ،3  /9  /2009

اأ�شهر.

موكلتها  اأن  يو�شف  واأ�شافت 

خالل  عليها  املدعى  لدى  عملت 

املحكمة  اأ�شدرت  التي  الفرتة 

اإل  بيانات،  مدخل  بوظيفة  حكمها 

تقم  »ال�شركة« مل  عليها  املدعى  اأن 

التاأمني  نظام  يف  املدعية  بت�شجيل 

الجتماعي.

موكلتها  اأن  يو�شف  وبّينت 

 5  /5  /2022 بتاريخ  تقدمت 

بطلب لهيئة التاأمينات الجتماعية 

اأن  اإل  املذكورة،  للمدة  لتاأمينها 

هيئة التاأمينات رف�شت ذلك بحجة 

راتب  �شهادة  املدعية  تقدمي  عدم 

والن�شراف  احل�شور  وك�شوفات 

من  ون�شخ  ال�شنوية  والإجازات 

الرغم من  امل�شتلمة، على  ال�شيكات 

املدعية  بني  العمل  عالقة  ثبوت 

الرغم  على  وذلك  عليها،  واملدعى 

من تقدمي املدعية امل�شتندات املوؤيدة 

من  ال�شادرة  اخلربة  �شهادة  من 

املدعى عليها الأول وك�شف احل�شاب 

والثابت  البنك  من  ال�شادر  البنكي 

فيه اإيداع مبلغ وقدره 220 ديناًرا 

الفرتة  طوال  املدعية  ح�شاب  اإىل 

املطلوب تاأمينها وت�شجيلها عنها.

�شمن  من  املحكمة  وقالت 

عليه  امل�شتقر  اإن  حكمها  حيثيات 

العمل  عقد  اإثبات  ي�شرتط  ل  اأنه 

بطرق  اإثباته  يجوز  بل  بالكتابة 

الإثبات كافة، وكانت املدعية تدليالً 

على قيام عالقة العمل بينها وبني 

قّدمت  »ال�شركة«  عليها  املدعى 

ن�شخة من �شهادة اخلربة املوؤرخة 

يف 15/  11/  2009 املذّيلة بخامت 

عليها  للمدعى  من�شوب  وتوقيع 

»ال�شركة«.

كان  ملا  املحكمة  واأ�شافت 

العامل البحريني - من غري الفئات 

امل�شتثناه بن�س املادة 3 من قانون 

موؤمًنا  ُيعد   - الجتماعي  التاأمني 

ولو  القانون  وبقوة  اإخبارًيا  عليه 

بال�شرتاك  العمل  �شاحب  يقم  مل 

معه  تق�شي  الذي  الأمر  عنه، 

املحكمة باإجابة املدعية اإىل طلباها 

عليها  املدعى  لدى  بت�شجيلها 

الثانية »هيئة التاأمينات«.

اجتماعه  »متكني«  العمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  عقد 

اخلطة  تنفيذ  ملتابعة  وذلك   ،2022 لعام  الثالث  الدوري 

خالل  العمل  �شري  على  والطالع  ال�شنوية  الإ�شرتاتيجية 

الربع الثالث من هذا العام.

»متكني«  العمل  �شندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأكد  اإذ 

ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل خليفة اأن اأولويات عمل »متكني« 

يف الفرتة احلالية تنبثق من الروؤى والتطلعات الوطنية التي 

كّر�شتها احلكومة املوقرة من خالل خطة التعايف القت�شادي، 

وال�شرتاتيجيات الوطنية امل�شاحبة لها، والتي توؤدي متكني 

دوًرا بارًزا فيها اإىل جانب عدد من ال�شركاء يف منظومة فريق 

البحرين.

واأ�شاف: »وعليه، فقد و�شعنا عدًدا من الأهداف الرئي�شة 

التي ن�شعى لتحقيقها يف اإطار الدورة ال�شرتاتيجية احلالية، 

من �شمنها خلق فر�س عمل نوعية ذات جودة عرب تعزيز 

ما  وهو  الوطنية،  الكوادر  لدى  والرقمية  التقنية  املهارات 

يتوافق مع جهود متكني يف دعم التحول الرقمي للموؤ�ش�شات، 

الأعمال،  مناذج  يف  البتكار  على  القائم  التحول  وت�شجيع 

وزيادة املرونة املوؤ�ش�شية مبا ي�شهم يف منو الأعمال«.

اأبرز  على  الإدارة  جمل�س  اطلع  الجتماع،  وخالل 

ن�شبة  ا�شتمرار  اأظهرت  التي  واملبادرات  للربامج  النتائج 

دعم املوؤ�ش�شات اجلديدة يف التزايد لت�شل اإىل �شعف العدد 

امل�شتهدف مبا يعادل 1935 موؤ�ش�شة، كما بلغت ن�شبة تقدمي 

اأي ما يفوق  الدعم للوظائف اجلديدة للبحرينيني اإىل %75 

7400 وظيفة. بينما بلغت ن�شبة الدعم للتدريب 67% بعدد 

اإجمايل يبلغ 6668 متدرًبا.

باأعمال  القائم  مفيز  مها  اأو�شحت  ذلك،  على  وتعليًقا 

املوؤ�شرات  اأن  »متكني«  العمل  ل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س 

واملوؤ�ش�شات  لالأفراد  املقدم  الدعم  يف  ملحوًظا  تنامًيا  تظهر 

يف العديد من م�شارات الدعم مبا يتوافق مع الإطار الزمني 

التزامنا  تعك�س  النتائج  »هذه  واأ�شافت:  العام،  لهذا  املقرر 

باأداء الأهداف ال�شرتاتيجية وتنفيذ اخلطط التي مت �شياغتها 

التدريبية  الفر�س  دعم  يف  متكني  من  املقدم  الدعم  لتفعيل 

الأعمال  وا�شتدامة  منو  وتعزيز  للبحرينيني،  والوظيفية 

وم�شاهمتها يف خلق املزيد من الفر�س الوظيفية ل�شتيعاب 

هذه الكوادر«.

كما مت ا�شتعرا�س املنجزات التي حتققت وفًقا ملوؤ�شرات 

يف  اأ�شهمت  والتي  العام،  لها  املحددة  الأ�شا�شية  الأداء 

ح�شول متكني على العديد من الإ�شادات واجلوائز الإقليمية 

والدولية، وهي جائزة Golden Bridge لالأعمال والبتكار 

 Global Business وجائزة  ع�شر،  الرابعة  ن�شختها  يف 

وال�شباب،  الن�شاء  دعم  مبادرات  لفئة   2022  Outlook
الإعالمية« لعام 2022 من  »اأف�شل جتديد للهوية  وجائزة 

العاملية  براند«  »جلوبال  وجائزة  الدولية،  الأعمال  جملة 

�شمن فئة اأف�شل هوية ب�شرية يف القطاع العام.

امل�شتحدثة من  الن�شخة  اإطالق  املن�شرم  الربع  �شهد  كما 

جانب  اإىل  ال�شباب  الرواد  برنامج  �شمن  م�شروعي  م�شابقة 

اإطار  يف  موؤخًرا  متكني  عقدتها  التي  ال�شراكات  من  العديد 

جهود دعم الأفراد واملوؤ�ش�شات، وت�شمنت الإعالن عن تدريب 

حوايل 100 بحريني على تطوير تطبيقات iOS با�شتخدام 

كما  البحرين.  بوليتكنيك  مع  بال�شراكة  »�شويفت«  برجمة 

 »AWS ال�شحابية  اأمازون  ال�شراكة مع »خدمات  مت جتديد 

 CIC) Cloud) لال�شتمرار يف دعم مركزي البتكار ال�شحابي

وبوليتكنيك  البحرين  جامعة  يف   Innovation Centers
البحرين اللذين مت تد�شينهما عام 2019. 

ع�شر  ال�شتة  الربامج  حزمة  مــع  متا�شًيا  هـــذا  ياأتي 

التي اأطلقتــها متكـــني مطلع هــذا العام كــجزء من خطة 

يف  اأكرب  تاأثري  حتقيــق  على  تركز  التي  ال�شامــلة  التحول 

القت�شاد الوطني.

تراأ�س اجتماع جمل�س اإدارة �شندوق العمل.. حممد بن عي�شى:

دعــــم 1935 موؤ�ش�شــــة و7400 وظيفـــة جديــــدة و6668 متــــدرًبا 

الدكتورة الهاجري تفتتح برناجًما تدريبًيا 

حول تطوير القيادات يف املجال ال�شحي

اإبراهيم  مرمي  الدكتورة  افتتحت 

العامة،  امل�شاعد لل�شحة  الوكيل  الهاجري 

ال�شحة  ملجل�س  التنفيذية  الهيئة  ع�شو 

تدريبًيا  برناجًما  التعاون،  جمل�س  لدول 

حول تطوير القيادات يف املجال ال�شحي، 

ال�شحة  جمل�س  من  مببادرة  جاء  اإذ 

البحرين  مملكة  يف  وٌيعقد  اخلليجي 

 ،2022 اأكتوبر   20-16 الفرتة  خالل 

وذلك بح�شور الأ�شتاذ �شليمان بن �شالح 

الدخيل املدير العام ملجل�س ال�شحة لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي، وعدد من كبار 

امل�شوؤولني واملعنيني بالقطاع ال�شحي.

م�شتهل  الهاجري يف  الدكتورة  واألقت 

ترحيبية  كلمة  التدريبي  الربنامج  افتتاح 

حتيات  خاللها  من  نقلت  باحل�شور 

ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

املانع  وليد  والدكتور  ال�شحة،  وزيرة 

وكيل وزارة ال�شحة، ومتنياتهما اأن تتكلل 

وحتقيق  بالنجاح  الربنامج  هذا  اأعمال 

اأهدافه املرجوة. 

والتقدير  ال�شكر  بخال�س  تقدمت  كما 

اخلليجي  ال�شحة  ملجل�س  العام  للمدير 

الدخيل  �شالح  بن  �شليمان  الأ�شتاذ 

وذلك  التنفيذية،  الهيئة  اأع�شاء  وجلميع 

على حر�شهم ودعمهم الكبري من اأجل عقد 

هذا الربنامج التدريبي.

يكتبها: علي طريفمـــحــاكــم

املحامية زينب اإبراهيم

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12247/PDF/INAF_20221019004214866.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/983479/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/983480/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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املحافظة اجلنوبية تقيم حما�ضرة 

توعويــــة ملكافحــــة مـــر�ض ال�ضرطــــان

تعزيز  يف  اجلنوبية  املحافظة  جهود  من  �ضمن 

ال�ضراكة املجتمعية، اأقامت املحافظة اجلنوبية بالتعاون 

مع اإدارة ال�ضوؤون ال�ضحية واالجتماعية بوزارة الداخلية 

ال�ضرطان  مبر�ض  التوعية  �ضهر  مبنا�ضبة  حما�ضرة 

الربامج  من  �ضل�ضلة  �ضمن  وذلك  املحافظة،  ملوظفات 

الهادفة التي تتزامن مع �ضهر اأكتوبر الذي ي�ضهد ن�ضاًطا 

عاملًيا كل عام لن�ضر مفهوم الوعي مبر�ض ال�ضرطان.

ا مرئًيا قدمته كل من  املحا�ضرة عر�ضً وقد ت�ضمنت 

الدكتورة �ضعيدة حممد الدو�ضري اخ�ضائي عام امرا�ض 

بت�ضيري  املكلف  عا�ضور  حممد  ولولوة  ووالدة،  ن�ضاء 

ال�ضحية  ال�ضوؤون  اإدارة  املجتمع يف  ق�ضم �ضحة  اأعمال 

عر�ض  خالله  من  مت  الداخلية،  بوزارة  واالجتماعية 

بني  ال�ضحي  الوعي  تعزيز  ت�ضهم يف  التي  الطرق  اأبرز 

ال�ضحيحة  املمار�ضات  على  وت�ضجيعهم  املنت�ضبات 

باجلوانب  لتوعيتهن  املبكرة  الوقاية  بطرق  واالأخذ 

ال�ضحية واملجتمعية، اإ�ضافة اىل عر�ض اأبرز ال�ضبل التي 

ت�ضهم يف حت�ضني احلياة ال�ضحية.

عقدت االأمانة العامة للمجل�ض االأعلى للمراأة بالتعاون 

مع جمعية البحرين للتدريب وتنمية املوارد الب�ضرية حلقة 

املجتمع  موؤ�ض�ضات  يف  املراأة  م�ضاركة  اأثر  حول  نقا�ضية 

املهنية  اجلمعيات  ممثلي  من  عدد  بح�ضور  املهنية،  املدين 

يف مملكة البحرين، يف �ضياق درا�ضة بحثية م�ضرتكة تعمل 

عليها اجلهتني.

املراأة  لواقع  ا  ا�ضتعرا�ضً النقا�ضية  احللقة  وتخللت 

البحرينية العاملة يف موؤ�ض�ضات املجتمع املدين املهنية واأثر 

م�ضاركتها يف هذه اجلمعيات باملقارنة مع تقدمها يف جمال 

عملها املهني.

العلمية  واالأدوات  املنهجيات  اإىل  احللقة  تطرقت  كما 

الفريق  �ضتمكن  والتي  الدرا�ضة،  لعمل  توظيفها  مت  التي 

الباحث من حتليل واقع تلك امل�ضاركة للخروج بالتو�ضيات 

املنا�ضبة التي �ضت�ضهم يف دعم تقدم املراأة يف هذا املجال.

�ضمن  اخلربة  بيت  ملحور  معزًزا  التعاون  هذا  وياأتي 

اخلطة الوطنية لنهو�ض املراأة البحرينية، اإذ يركز املحور 

على جانب تن�ضيط الدرا�ضات والبحوث العلمية التي تدعم 

البحرينية،  املراأة  تقدم  واقع  لقيا�ض  اخلطة  عمل  منهجية 

ويلقي ال�ضوء على طبيعة الفر�ض والتحديات يف جماالت 

ا�ضهاماتها يف  ذلك  بني  العامة ومن  التنمية  م�ضاركتها يف 

تطوير واإثراء العمل املدين التطوعي يف مملكة البحرين.

اأمانة »الأعلى للمراأة« تعقد حلقة

 نقا�ضية بالتعاون مع »البحرين للتدريب«

الدكتور ح�ضن عبداهلل فخرو  حتت رعاية كرمية من 

رئي�ض جمل�ض اإدارة اجلمعية البحرينية لتنمية الطفولة، 

البحرينية  للجمعية  التا�ضع  املوؤمتر  فعاليات  اختتمت 

الفر�ض  والتكنولوجيا..  )الطفولة  الطفولة  لتنمية 

املنامة  مدينة  يف   ،2022 اأكتوبر   17 يف  والتحديات( 

مبملكة البحرين.

)كيفية  البحوث  عناوين  االأوىل  اجلل�ضة  وناق�ضت 

اال�ضطناعي  والذكاء  التقنية  والطفولة من  الطفل  حماية 

 - االنرتنت  من  االأطفال  حلماية  اجلماعية  امل�ضوؤولية   -

االآثار النف�ضية الناجمة عن االفراط يف ا�ضتخدام التقانة، 

االجتماعية  التاأثريات   - اأمنوذجا  املزاجية  اال�ضطرابات 

اأثناء جائحة  الناجتة عن ا�ضتخدام االأطفال لالإنرتنت يف 

التكنولوجيا  اأثر   - �ضو�ضيولوجيا  حتليل  كوفيد-19، 

بينما  الطفل(،  عند  االجتماعي  الذكاء  وتطور  منو  على 

)االألعاب  البحوث  عناوين  الثانية  اجلل�ضة  ناق�ضت 

االلكرتونية وتاأثرياتها - االأجهزة االإلكرتونية ما لها وما 

االأطفال   - اخلا�ضة  االحتياجات  بذوي  وعالقتها  عليها 

وحرب  الطفولة   - احلا�ضوب  ا�ضتخدام  يف  واالفراط 

العقل  وحتليل  اال�ضطناعي  الذكاء  اخرتاقات  العوامل، 

الب�ضري - اأهمية توظيف التكنولوجيا يف تنمية مهارات 

الطلبة املوهوبني(.

ا  و�ضارك يف املوؤمتر اأكرث من 150 باحًثا ومتخ�ض�ضً

باالإعاقة.  الوقاية  من  املعنية  القطاعات  جميع  ميثلون 

وخل�ضت مو�ضوعات املوؤمتر اإىل التو�ضيات االآتية:

1. اأهمية اإعادة النظر يف تعليم االأطفال، حول متابعة 

امل�ضتجدات ب�ضاأن طريقة التعاطي مع االإنرتنت، مع اأهمية 

والرتبية  التن�ضئة  عملية  يف  بدورها  االأ�ضرة  تقوم  اأن 

االجتماعية.

اإىل االإنرتنت، بو�ضفه  2. الرتكيز على طريقة النظر 

قوة تقانية لها التاأثري العميق والبالغ يف حياة املجتمعات 

املعا�ضرة.

3. احلر�ض على توعية االأطفال باملخاطر التي حتيق 

بطريقة التوا�ضل االإلكرتوين، مع اأهمية اأن يكون لالأ�ضرة 

الدور الرئي�ض يف متابعة االأطفال واحلر�ض على التوجيه.

واأولياء  االأطفال  بني  الفجوة  تقلي�ض  على  العمل   .4

االأمور.

5. ت�ضجيع االأطفال على اتباع ال�ضلوكيات االإيجابية 

من خالل التاأكيد على غر�ض القيم النبيلة.

جمال  يف  الطفل  مهارات  ا�ضتثمار  على  احلر�ض   .6

مع  االإيجابي  التفاعل  على  والعمل  الرقمية،  التقانة 

الطروحات واالأفكار التي ي�ضرح بها الطفل.

العالقة  اأوا�ضر  وتوثيق  عقد  اإىل  التطلع  اأهمية   .7

التوا�ضل  ومواقع  وامل�ضموعة  املرئية  االإعالم  و�ضائل  مع 

االجتماعي، يف �ضبيل اخلروج عن ال�ضورة النمطية التي 

تقع فيها بع�ض املوؤ�ض�ضات االإعالمية.

8. احلر�ض على ر�ضد املواهب ال�ضبابية، والعمل على 

زجها يف �ضميم التوا�ضل الرقمي.

9. احلر�ض على دور املوؤ�ض�ضات الرتبوية والتعليمية 

االأطفال  توجيه  يف  واجلامعات  واملعاهد  كاملدار�ض 

والنا�ضئة التوجيه ال�ضليم املنا�ضب يف كيفية التعامل مع 

الو�ضائل التكنولوجيا احلديثة.

بعنوان »الطفولة والتكنولوجيا الفر�ض والتحديات«

»البحرينيــة لتنميـــة الطفولــة« تقيــم موؤمترهــا التا�ضـع

ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  م�ضت�ضار  اأكد 

العهد وع�ضو  بديوان ويل  واالقت�ضادية 

املالية  اللجنة  ورئي�ض  االإدارة  جمل�ض 

للمنح  العهد  ويل  لربنامج  واالإدارية 

الدرا�ضية العاملية ال�ضيخ حممـد بن عي�ضى 

اآل خليفة اأهمية برنامج ويل العهد للمنح 

الدرا�ضية العاملية يف موا�ضلة اال�ضتثمار 

دعمهم  خالل  من  البحريني  ال�ضباب  يف 

بدعم واهتمام  والذي يحظى  ومتكينهم، 

بن  �ضلمان  االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض 

الراعية  اجلهات  بدور  منوًها  الوزراء. 

املن�ضودة،  اأهدافه  حتقيق  يف  للربنامج 

مبا يوفر اأف�ضل الفر�ض التعليمية لنخبة 

واإعدادهم  املتفوقني  البحرين  طلبة  من 

�ضوق  ملتطلبات  عاملي  م�ضتوى  على 

العمل من اأجل االإ�ضهام يف تطوير م�ضرية 

الوطن التنموية ال�ضاملة. 

حممد  ال�ضيخ  تف�ضل  لدى  ذلك  جاء 

بن عي�ضى اآل خليفة با�ضتالم �ضيك مببلغ 

اإجمايل  من  بحريني،  دينار   400،000

للربنامج،  والكويت  البحرين  بنك  دعم 

البالغ مليون دينار بحريني، من الدكتور 

عبدالرحمن علي �ضيف الرئي�ض التنفيذي 

وذلك  والكويت،  البحرين  بنك  ملجموعة 

يف اإطار موا�ضلة البنك دوره االجتماعي 

ودعمه  ال�ضبابية،  بالطاقات  باالهتمام 

لربنامج �ضمو ويل العهد للمنح الدرا�ضية 

العاملية راعًيا يف الفئة البالتينية.

عي�ضى  بن  حممد  ال�ضيخ  اأعرب  وقد 

البحرين  لبنك  وتقديره  �ضكره  بالغ  عن 

والكويت بو�ضفه راعًيا بالتينًيا للربنامج 

عرب موا�ضلة دعم هذا الربنامج املتمّيز، 

والذي ياأتي اإمياًنا من البنك باأهمية دعم 

املبادرات والربامج التي ت�ضهم يف توفري 

من  الوطن  اأبناء  اأمام  الفر�ض  من  املزيد 

احل�ضول  يف  منهم  والراغبني  املتفوقني 

العليا  درا�ضاتهم  ال�ضتكمال  فر�ض  على 

يف اجلامعات العاملية العريقة وامل�ضهود 

لها بالتميز. 

من جانبه، اأ�ضاد الدكتور عبدالرحمن 

امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  بجهود  �ضيف 

يف  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل 

والتدريبية  التعليمية  الربامج  تطوير 

وتطوير  ال�ضباب  تنمية  اإىل  تهدف  التي 

قدرات الكوادر البحرينية، موؤكدا حر�ض 

التعليمية  االأن�ضطة  دعم  على  البنك 

والتطويرية. 

ح�ضر اللقاء ح�ضان بور�ضيد الرئي�ض 

الب�ضرية  املوارد  ملجموعة  التنفيذي 

البحرين  لبنك  االإدارية  وال�ضوؤون 

والكويت، وزين الزياين رئي�ضة العالقات 

مدير  قدورة  ورفا  والت�ضويق،  العامة 

دان�ض  وعبدالرحمن  العامة،  العالقات 

ومن  بالبنك.  العامة  العالقات  اأخ�ضائي 

الدرا�ضية  للمنح  العهد  ويل  برنامج 

ال�ضوؤون  مدير  علي  اأحمد  �ضذى  العاملية 

االإدارية واملالية.

لدى ت�ضّلمه دعم بنك البحرين والكويت للربنامج.. حممد بن عي�ضى:

برنامج ويل العهد للمنح الدرا�ضية يعد الطلبة املتفوقني عاملًيا
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هيئة علوم الف�ضاء ت�ضارك

 يف اجتماع دول اأرتيمي�ض

حممد  الدكتور  برئا�ضة  البحرين  مملكة  وفد  �ضارك 

اإبراهيم الع�ضريي الرئي�ض التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم 

الف�ضاء يف اجتماع الدول االأع�ضاء التفاقية اأتيمي�ض والذي 

القادمة  واخلطوات  الربنامج  م�ضتجدات  مناق�ضة  فيه  مت 

الأن�ضطة ا�ضتك�ضاف القمر.

الع�ضريي:  الدكتور  قال  االجتماع  يف  م�ضاركته  حول 

»هذا هو االجتماع الر�ضمي االأول الذي �ضم كل الدول املوقعة 

على اتفاق اآرتيمي�ض حتت �ضقف واحد، وقد �ضهد ح�ضوًرا 

وا�ضًعا من اجلهات االإعالمية ومن ممثلي الدول الراغبة يف 

االن�ضمام لالتفاق. ات�ضم االجتماع مبناق�ضات عديدة حول 

مراحل الربنامج و�ضبل تعزيز التعاون وجتاوز التحديات 

التي تواجه الربنامج، كما اأن التفاعل مع االطروحات كان 

اإيجابًيا و�ضفاًفا للغاية، ونعول على ترجمة اأهم التو�ضيات 

العاجل  القريب  عمل يف  اإىل خطط  عليها  االتفاق  التي مت 

ليحقق برنامج اأرتيمي�ض اأهدافه خلدمة الب�ضرية«.

نوهت بدور جمعية مكاتب ال�ضياحة وال�ضفر يف الرتويج للبحرين.. ال�ضرييف:

ت�ضافر جميع اجلهود ملنح زخم اأكرب لزدهار ال�ضياحة
ال�ضرييف  جعفر  بنت  فاطمة  اأكدت 

جهود  ت�ضافر  اأهمية  ال�ضياحة  وزيرة 

القطاع  يف  وامل�ضتغلني  املعنيني  جميع 

ال�ضياحي من اأجل منح زخم اأكرب الزدهار 

ت�ضجيل  موا�ضلة  مع  خا�ضة  القطاع،  هذا 

متاما  تعافى  القطاع  اأن  توؤكد  اإح�ضاءات 

اآثار اجلائحة، واإقبال مملكة البحرين  من 

افتتاح  مثل  اأحداث وفعاليات كربى  على 

مركز البحرين العاملي للمعار�ض، و�ضباق 

الفورموال1، ومعر�ض الطريان، وغريها.

من  وعدد  لرئي�ض  ا�ضتقبالها  وخالل   

وال�ضفر  ال�ضياحة  مكاتب  جمعية  اأع�ضاء 

ال�ضرييف عن  الوزيرة  اأعربت  البحرينية، 

دعم وزارة ال�ضياحة الكامل لعمل خمتلف 

اخلا�ض،  ال�ضياحي  القطاع  يف  ال�ضركاء 

بهدف حتقيق االأهداف امل�ضرتكة يف تنمية 

القطاع وموا�ضلة االرتقاء باالأداء وحتقيق 

تلبي  مرتفعة  واإقبال  ت�ضغيل  ن�ضب 

التطلعات.

 ونوهت ال�ضرييف بدور جمعية مكاتب 

كموؤ�ض�ضة  البحرينية  وال�ضفر  ال�ضياحة 

املن�ضاآت  اأ�ضحاب  بتمثيل  تعنى  اأهلية 

اأبواب  اأن  موؤكدة  اخلا�ضة،  ال�ضياحية 

لال�ضتماع  دائما  مفتوحة  ال�ضياحة  وزارة 

اجلمعية  مرئيات  خمتلف  ومناق�ضة 

االإمكانات  اإطار  يف  منها  املنا�ضب  وتنفيذ 

واالإجراءات والقوانني، و�ضمن ا�ضرتاتيجية 

مملكة البحرين ال�ضياحة 2026-2022، 

وقدمت خالل االجتماع عر�ضا للتوجهات 

ال�ضياحة  لوزارة  وامل�ضتقبلية  احلالية 

وهيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�ض، مبا 

يف ذلك تن�ضيط قطاع ال�ضياحة العالجية، 

هذا  دعم  يف  اجلمعية  دور  اإىل  م�ضرية 

التوجه من خالل الرتويج ململكة البحرين 

كوجهة لل�ضياحة العالجية يف املنطقة. 

مع  امل�ضرتك  االجتماع  وبحث   

جمعية مكاتب ال�ضياحة وال�ضفر عددا من 

اأنظمة مكاتب  املوا�ضيع، من بينها تطوير 

ان�ضمامها  وت�ضهيل  وال�ضياحة،  ال�ضفر 

وتفعيل ع�ضويتها يف احتاد النقل اجلوي 

الذي ميثل حلقة و�ضل   )IATA( الدويل 

جتارية جتمع اخلطوط اجلوية العاملية، 

يف  العاملني  وتدريب  تاأهيل  اإىل  اإ�ضافة 

القطاع ال�ضياحي يف خمتلف املجاالت مبا 

فيها جمال النقل اجلوي. 

جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  ونّوه   

البحرينية  وال�ضفر  ال�ضياحة  مكاتب 

على  ال�ضياحة  وزارة  بحر�ض  اأمني  جهاد 

التاأ�ضي�ض ل�ضراكة فاعلة ودائمة مع من�ضاآت 

والت�ضاور  اخلا�ض،  ال�ضياحي  القطاع 

وتبادل االآراء والت�ضاركية يف اتخاذ القرار، 

وتطوير وتنمية القطاع ال�ضياحي ككل.
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اأ�ضامة مهران

هــــام�ش

رّب �ضارة نافعة، ولكنها �ضحة 

الإن�ضان وهل هناك اأغلى منها؟

خليل الذوادي thawadidik@batelco.com.bh

�ضاد حديث خالل اجلائحة حول �ضرورة ا�ضتدامة 

اأنظمة وتطبيقات العمل والدرا�ضة عن ُبعد

خالد مو�ضى
يدفعنا الثمن فهل تعلمنا الدر�ش؟

الأ�سبوع املا�سي كان ال�سري متوقفا، لكن �سيارة خلفي مل تنبه لذلك 

فوا�سلت �سريها ببطء و�سدمت �سيارتي من اخللف. نزلت من �سيارتي 

باأ�س،  ل  لها  قلت  اخللفية،  ال�سيارة  تقود  �سيدة  فراأيت  الأ�سرار  لأعاين 

اأرجو األ تكوين قد اأ�سبت باأذى، فردت باملثل. لكني كنت يف هذه الأثناء 

قد بداأت بت�سوير احلادث لأثبت للمرور عندما ياأتي باأين ل�ست املخطئ، 

واإمنا ال�سيارة التي دعمتي من اخللف.

عندما راأت ال�سيدة ذلك قالت بكل رقي وتهذيب: ل داعي لأن ت�سور، 

اإىل مكان  ال�سيارتني  اأ�سا�سا، دعنا نحرك  املرور  �سرطة  لقدوم  داعي  ول 

اآخر، و�ساأخربك بالإجراءات املتبعة يف مثل هذه الأمور. َوثقُت بها -رغم 

اأين كنت التقطت حينها على �سبيل الحتياط �سورتني اأو ثالثة للحادث 

تظهر رقمي ال�سيارتني-، فما الذي حدث بعد ذلك؟

املرورية،  باحلوادث  خا�سا  تطبيقا  �سّغلت  النقال،  هاتفها  اأخرجت 

اإحدى  ويف  �سيارتينا،  ورقمي  ا�سمينا  مثل  البيانات  بع�س  فيه  اأدخلت 

اخلانات كتبت اأنها هي املت�سببة يف احلادث والطرف الآخر هو املت�سرر، 

اأو ثالث عن الأ�سرار، كب�ست زر املوافقة لت�سلني فورا  رفعت �سورتني 

عليكم..  ال�سالم  املرور.  �سرطة  �سبط  حم�سر  رابط  فيها   SMS ر�سالة 

وعليكم ال�سالم.

يف الواقع ذهلت كيف تتم معاجلة حادث مروري رقميا يف البحرين 

يحمل  دول،  اأن�ساف  لنقل  اأو  فا�سلة،  دول  يف  دقيقتني.  من  اأقل  خالل 

ال�سائقون ع�سيا وهراوات يف �سياراتهم ملعاجلة هذا النوع من احلوادث، 

وتتعاىل الأ�سوات وتت�سابك الأيدي ورمبا ت�سيل دماء.

خدمة احلوادث املرورية واحدة من اأ�سل اأكرث من 500 خدمة توفرها 

bahrain. هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية عرب البوابة الوطنية

bh ومن�سات اخلدمة الذاتية وتطبيقات الهاتف النقال بح�سب اإح�ساءات 
العام 2020، ذلك العام �سهد اأكرث من 2.2 مليون معاملة �سملت ح�سول 

بطريقة  احلكومية  اجلهات  خدمات  خمتلف  على  واملوؤ�س�سات  الأفراد 

�سل�سلة مي�سرة و�سهلة.

تطبيق »جمتمع واعي« لوحده ق�سة وحكاية مبا قدمه من خدمات 

اأول لها  خالل اجلائحة وما زال. باملقابل كثريا ما �سمعنا عن م�ساكل ل 

ول اآخر يف اإجراء فحو�سات فريو�س كورونا واملخالطة والعزل ال�سحي 

مبتكر  اأنها  يفرت�س  دول  يف  ذلك؟  واأين  وغريها،  اللقاحات  وتوزيع 

وم�سنع ومزود اأحدث التكنولوجيا العاملية، الوليات املتحدة وبريطانيا 

وغريها.

يف هذه الأخرية، بريطانيا، ي�ستغرق فتح ح�ساب بنكي و�سطيا �سهرا 

ومكافحة  الأموال  غ�سل  ملنع  �سارمة  قوانني  لديهم  اأن  بدعوى  كامال، 

الإرهاب، هذا يعني اأنه �سيتوجب عليك النتظار لأكرث من اأربعة اأ�سابيع 

بعد اأول زيارة لك اإىل البنك قبل اأن تتمكن من ا�ستخدام احل�ساب، رغم اأن 

لندن تو�سف على نطاق عاملي وا�سع باأنها عا�سمة املال.

يف البحرين، التي حققت املركز الأول عامليا يف جمال مكافحة غ�سل 

الأموال ومتويل الإرهاب بح�سب »الفاتف«، ي�ستغرق فتح ح�ساب بنكي 

عرب الهاتف النقال دقائق معدودة، ودون احلاجة لزيارة البنك اأ�سال، بل 

اأو  اإن هذا الإجراء مل يعد حتى ميزة تناف�سية ذات قيمة لدى هذا البنك 

الرقمية  تقدم اخلدمات  الأمثلة عن  املزيد من  ذاك. ول داعي هنا لأعطي 

حول  يدور  الآن  امل�سريف  القطاع  يف  واحلديث  البحرين،  يف  امل�سرفية 

اخلدمات امل�سرفية املفتوحة وال�سريفة الرقمية والبنوك الرقمية بالكامل 

ولي�س فروعا رقمية فقط.

البحرين يف  التي ت�سع مملكة  التقارير  الكثري من  الواقع، هناك  يف 

اإدراج اململكة للمرة الأوىل  اأحدثها  مقدمة دول العامل يف املجال الرقمي، 

يف تقرير التناف�سية الرقمية العاملية 2022 ال�سادر عن مركز التناف�سية 

اأف�سل 15 دولة يف 14 موؤ�سرا مت قيا�سه  العاملي، ومت ت�سنيفها �سمن 

يف التقرير، مبا فيها موؤ�سر ال�ستثمار يف الت�سالت، والأمن ال�سيرباين، 

وعدد م�سرتكي النطاق العري�س املتنقل وم�ستخدمي الإنرتنت، ويف ذهني 

البحرين  تقدم  عن  املرموقة  الدولية  والإح�سائيات  التقارير  من  الكثري 

رقميا ل يت�سع املجال هنا لذكرها جميعا.

لكن كل ذلك مل ي�سعفنا مع الأ�سف يف النجاح كما يجب يف تطبيق 

نظام العمل عن بعد، اأو الدرا�سة عن بعد، كليا اأو جزئيا، اأو حتى بن�سبة 

10% اأو 5% على نطاق وا�سع، وهذا اأمر اعتقد اأنه بحاجة لدرا�سة علمية 

ر�سينة تر�سد مواطن التحديات.

ال�سحية  التحديات  نظريه  قل  بنجاح  البحرين  لقد جتاوزت مملكة 

كورونا  جائحة  فر�ستها  التي  ال�ستثنائية  والظروف  امل�سبوقة  غري 

على اجلميع، وقدمت منوذجا للعامل يف الفعالية واخلروج من الأزمات 

الرقمي، ومتكنت عدد  التحول  ت�سريع  بنجاح، ودفعت اجلائحة باجتاه 

من املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة من اجناز عملها عن بعد ب�سكل كامل.

لكن ما ان انق�سعت غيوم اجلائحة و�سحت الأجواء حتى عادت الأمور 

ال�سوارع،  اإىل  الزدحام  يكن، وعاد  �سيئا مل  وكاأن  قبلها،  عليه  كانت  ملا 

وتكاليف الت�سغيل لالرتفاع، وانتهى اأمر ما كنا نتكلم عنه حول �سرورة 

ا�ستدامة التطبيقات والإجراءات وال�سيا�سات والأنظمة ذات ال�سلة بالعمل 

والدرا�سة عن بعد، والتي جرى اتخاذها وجتريبها خالل فرتة اجلائحة، 

رغم اأننا حتدثنا كثريا عن فوائدها، وقلنا اإننا اكت�سفنا اأننا كنا جاهزين 

لها، لكننا الآن نتخلى عنها.

اكت�سفنا  فجاأة  الوزن:  تخ�سي�س  اأو  للنادي  الذهاب  ي�سبه  هنا  الأمر 

بعد وعكة �سحية طارئة اأننا قادرون على اللتزام بنمط الغذاء ال�سحي، 

وممار�سة الريا�سة، و�سعرنا بالفائدة الكبرية التي ميكن اأن جننيها من 

الت�سايف  اأج�سامنا ر�سيقة ن�سيطة، لكن بعد  راأينا  ذلك، وب�سعادة عندما 

الراحة،  لدائرة  ورجعنا  ذلك،  كل  ن�سينا  الطبيعية  حلياتنا  والعودة 

ولعاداتنا القدمية، واأقنعنا اأنف�سنا اأنه طاملا اعتدنا املجبو�س طيلة حياتنا 

فمن ال�سعب جدا الآن ا�ستبداله ب�سلطة التونة.

نحن وجتربة امل�ضحة 

كنا بعد �سبية يف املدار�س البتدائية، عندما �سمعنا باأن فرق التطعيم 

الطبي �ستزور املدن والقرى لتطعيم الأطفال من احل�سبة »جدري املاء« 

احلواري  يف  تطوف  الفرق  هذه  وكانت  ال�سارية،  الأمرا�س  وبع�س 

من  ياأنفون  يكونوا  فلم  مبكًرا،  بداأ  الآباء  لدى  الوعي  وكان  والفرجان 

املر�سى«، وكانوا  اإل  الأ�سحاء ل يراه  ذلك، »فال�سحة تاج على روؤو�س 

يجهزوننا نف�سًيا لتقبل هذه التطعيمات، ثم تطور الو�سع فاأ�سبحت هذه 

الفرق تاأتي اإىل املدار�س البتدائية، ويف ال�سفوف يتم اإجراء التطعيمات 

اأن  كما  عليهم،  يغمى  ال�سديد  خلوفهم  الطلبة  بع�س  وكان  لنا،  الالزمة 

البع�س ممن ابتلي مبر�س فقر الدم املنجلي، يغمى عليه داخل ال�سف ومل 

يكن يف خلد فرق التطعيم اأن يجروا علينا الفح�س قبل اأخذ اجلرعات. 

كما كنا نرى فرق مكافحة املالريا ياأتون باأجهزتهم اإىل قرانا ومدننا، 

وهم ير�سون الربك الراكدة واأماكن جتمع املياه، ليق�سوا على اأي فر�س 

لنمو البعو�س وغريها من النامو�س، وكانت فرحتنا كبرية ونحن نرى 

هوؤلء الرجال من بالدي حري�سني على �سحتنا و�سحة مدننا وقرانا. 

حتى اإذا اجتاحتنا يف زمننا هذا جائحة كورونا »كوفيد-19«، واإذا 

بنا وجًها لوجه اأمام خطر داهم وبالء ابتلينا به، وفقدنا من جّرائه اأعز 

الأ�سدقاء واأهاًل واأحّبة، واإذا ا�ستعدادات الدول تتكاتف وت�سدر البيانات 

اتخاذ  ب�سرورة  العاملية  ال�سحة  اإر�سادات منظمة  والتوجيهات وتطبيق 

وجندت  املعتمدة  اللقاحات  خالل  من  ال�سرورية  التطعيمات  اإجراءات 

جهود وطنية كبرية، ومن بينها بالدي حلماية املجتمع والدولة من هذا 

الوباء، وقامت اللجنة الوطنية العليا برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

�سلمان بن حمد ال خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء املوقر حفظه 

التطعيم  واأقيمت مراكز  املجتمع،  الوطني يف حماية  اهلل ورعاه بواجبها 

والختبار يف مدن وقرى البحرين مهما كلف ذلك من جهد ومال، ف�سحة 

املواطنني والقاطنني والزائرين اأهم من اأي �سيء اآخر. 

ع�سنا جتربة الفح�س الطبي من خالل مقيا�س احلرارة، والذي توزع 

يف الأ�سواق ومراكز الت�سوق والأندية واملرافق العامة، وبتنا نخ�سع يومًيا 

لهذا املقيا�س، وكلنا ترقب للنتيجة خ�سية اأن يخيب اأملنا يف الدخول اإىل 

هذه املرافق عندما نكت�سف اأن حرارة اجل�سم مرتفعة؛ مما يبعث ال�سك يف 

الإ�سابة بهذا املر�س... حتى جاء القرار باإلغاء ك�سف احلرارة واللجوء اإىل 

»امل�سحة« من الأنف والفم، واإذا الرتقب و»املحاتاه« تزداد وترية القلق من 

جرائها، وننتظر ال�ساعات الطوال ملعرفة النتيجة، وكلنا قلق مما �سيرتتب 

�سهلة وتكون  الأمور  تكون  اأو  غالًيا،  ثمنها  ندفع  اإجراءات  من  ذلك  على 

النتيجة مر�سية ونعي�س يف اأمن و�سالم. 

ل�سنا يف الواقع كما يقول املثل »ناق�سني« فظروف احلياة ال�سيا�سية 

والقت�سادية والجتماعية والثقافية والتقنية �ساغطة، فمن اأين نالقيها؛ 

وت�سرد  وفقر  املناخ،  يف  وتغري  وقحط  وجفاف  ا�ستقرار  وعدم  حروب 

وهجرة �سملت العامل، واخلوف من املجهول، وخ�سائر تقدر باملاليني يف 

العامل  فانتف�س  الوظائف،  و�سح  والأ�سواق  وال�سياحة  الطريان  جمال 

اإىل طبيعتها  تتخذ لعودة احلياة  الإجراءات  الوباء، وبداأت  ملواجهة هذا 

الطريان والقطارات وال�سيارات وال�سفن، وبداأت احلياة تعود  يف حركة 

التخل�س من  الب�سرية، و�سيًئا ف�سيًئا مت  التجمعات  اأ�سواقنا ومراكز  اإىل 

الكمامات، واأن بقيت كميات كبرية منها يف ال�سيدليات والأ�سواق واملنازل 

من كل �سنف ولون واأ�سعار تتفاوت. 

املوؤمترات  يف  للم�ساركة  البلدان  بع�س  يف  لزمة  امل�سحة  وظلت 

بال�سلب،  النتيجة  ظهور  حلني  متزايًدا  قلقالً  اإلينا  لت�سيف  والندوات 

واإذا كانت اإيجابية، ف�سوف حترم من امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات، 

اإما يف غرفتك بالفندق، اأو يف امل�ست�سفى وتدفع اأنت قيمة  وتبقى منعزلً 

اأو منظمتك  اأو دولتك وموؤ�س�ساتك  اإن وجدت  التاأمني  اأو �سركات  العالج 

التي اأبعثتك وامل�سحة يف حد ذاتها اأ�سبحت معتادة، ولكن فرتة النتظار 

للنتيجة مقلقة، وتبعث يف النف�س التوج�س ل�ساعات، وطبًعا هذا ال�سعور 

ل يعو�س باأي �سيء فاأ�سد على املرء اإنه ينتظر ويطول النتظار، وكما قال 

ال�ساعر البحريني علي عبداهلل خليفة املولود مبدينة املحرق عام 1944 

اأطال اهلل يف عمره:

واأدري ترى اللحظة على الناطر عمر 

واللي بيوفه النار، ما همه على جفه اليمر 

لدرء  اجلهود  وتكاتف  التعاون  �سرورة  اأجمع  العامل  اأدرك  لقد   

نف�سها  اجلائحة  وفر�ست  العامل،  قارات  جميع  اجلميع ويف  عن  اخلطر 

على املوؤمترات الدولية للمنظمات القارية والإقليمية وحتى منظمة الأمم 

املتحدة، فرّب �سارة نافعة، ولكنها �سحة الإن�سان، وهل هناك اأغلى من 

�سحة الإن�سان، تعطلت امل�ساريع واأغلقت الأ�سواق والتجمعات التجارية، 

وقل�ست اأو األغيت حركة الطائرات، واإذا العامل ي�سج وينادي ب�سرورة 

الإفراج وعودة احلياة اإىل طبيعتها واحلمد هلل اإننا عدنا طبيعيني، وبتنا 

»اإ�س  املثل  يقول  كما  ولكن  الأمرا�س،  من  كغريها  كورونا  باأن  نوؤمن 

عقبه، بعد خراب الب�سرة؟!«. حمى اهلل الب�سرة واأهلها واأوطاننا العربية 

والإ�سالمية جميًعا من كل �سر، فنحن جزء من هذا العامل الإن�ساين، نريد 

اأن نعي�س باأمن و�سالم وحمبة وت�سامح ووئام. 

وعلى اخلري واملحبة نلتقي..

انتخابات فوق العادة

الل�سان  زلت  تناف�ست  ومهما  »البع�س«،  تهكم  مهما 

النيل من مرت�سح هنا واآخر هناك، من غري عليم ما  على 

هنا، اأو غري ح�سيف ما هناك، الإ اأن النتخابات النيابية 

مل  العدد  حيث  من  �سباًقا  ت�سهد  �سوف   2022 نوفمرب 

كر�سي  اأ�سبح  البالد،  يف  اأخرى  نيابية  انتخابات  ت�سهده 

الت�سريعية  ال�سلطة  واأ�سبحت  وجذاًبا،  جاذًبا  الربملان 

حمط اأنظار املواطنني »متحزبني« اأو م�ستقلني، اأو بني بني. 

اأ�سبح املقعد وثرًيا للحد الذي تكالب عليه ال�سباب قبل 

ال�سياب، من هم يف متقبل العمر قليلو اخلربة، ومن هم يف 

عمر التقاعد ويبحثون عن وجاهة اجتماعية تعينهم على 

النيابي  املقعد  اأن  ويعلمون  يفهمون  من  احلياة،  خريف 

بهدف  املعرتك  اإىل  يدخلون  ومن  وم�سوؤولية،  تكليف 

�سوف  الربملاين  العمل  من  يعرفون  ول  بحت  �سخ�سي 

احل�سابات  وت�سفية  احلكومة،  على  والعرتا�س  ال�سراخ 

مع اأقرب املتناف�سني. 

حياتنا  من  الأ�سل  طبق  �سورة  النيابية  النتخابات 

مع  عليها  ون�سحك  �سيء،  كل  فيها  جتد  املعا�سرة، 

الأحوال،  جميع  يف  العامل  احرتام  ونك�سب  �سيء،  اأي 

خال�سة  الكرتونية  حالة  املعا�سرة  النيابية  النتخابات 

يخطب  اأن  من  فبدلً  حد،  اأق�سى  اإىل  ميديا  �سو�سيال 

ال�سحف  اأ�سبحت  وال�سحفيني،  ال�سحف  ود  املرت�سحون 

تغطية  اأجل  من  والنفي�س  الغايل  اليهم  تقدم  التي  هي 

احلدث العظيم، وا�ستق�ساء اأخباره، بل اأن املرت�سح اأ�سبح 

»البع�س«،  ي�ستكتب  العادة،  فوق  جمانًيا  �سحفًيا  جنًما 

فردت  التي  ال�سحف  يف  له  يحلو  ما  نف�سه  عن  وين�سر 

�سفحات يومية حتت عنوان »النتخابات النيابية«. 

املرت�سح  ي�ستغل  اأن  من  وبدلً  الأحوال  تبدلت  لقد 

لنجوميته  ا�ستباقي  حتقيق  يف  اأكرث  اأو  �سحيفة  النيابي 

ال�سحف  اأ�سبحت  والنفي�س  الغايل  فيها  ويدفع  املن�سودة 

هي التي تقدم كل ذلك اإليه وعلى طبق من ذهب، وباملجان. 

القت�سادية  واحلالة  املتبادلة  املنافع  اأن  �سحيح 

املرتاجعة، و�سيق اليد بالن�سبة للكثري من املرت�سحني قد 

اأن  األ  اجلديدة،  العامة  احلالة  هذه  تاأكيد  يف  دوًرا  لعب 

ا باأن ال�سحف قد فقدت رونقها الذي كانت  ال�سحيح اأي�سً

ملن  الأ�سعار  باأعلى  تقدمها  كانت  التي  ووجاهتها  عليه، 

يرغب يف الوجاهة وي�سعى اإليها. 

كثرًيا  تراجع  قد  ال�سحف  تاأثري  اأن  كذلك  ال�سحيح 

كونها ل حتمل �سوى وجهة النظر اليجابية فقط، وكاأنه 

النظر  وجهات  من  القليل  اأقل  الإ  �سلبيات  لدينا  توجد  ل 

كانت  لو  واإل  اثنني،  اأو  �سحيفة  يف  نف�سها  تفر�س  التي 

ال�سحيفة تلتزم احلياد الإيجابي والتعاي�س »غري ال�سلمي« 

يف بع�س الأحيان، وعندما يجل�س اجلميع فوق ال�سفيح 

اإىل  النف�س  اأكرثهم �سالًما مع  للمرحلة، وي�سعى  ال�ساخن 

راأب الأ�سداع، ونبذ الن�سقاقات والعي�س يف وئام مع اأ�سد 

حظوًظا  املرت�سحني  اأكرث  ومع  واحتداًما،  حدة  املتناف�سني 

بالفوز العظيم يف املرحلة ال�ستحقاقية الراهنة. 

الذي  التنازيل  النتخابات على �سفيح �ساخن، والعد 

واللوحات  م�ست،  اأ�سابيع  منذ  تت�سكل  مالحمه  بداأت 

جميعها   - جميعها  اململكة  �سوارع  تغطي  التي  العالنية 

لكل  الرئي�سي  ال�سعار  يف  وو�سوح  ب�ساطة  عن  يك�سف 

يف  واملبا�سرة  منطقة،  كل  يف  النا�س  هموم  عن  مرت�سح، 

املخل  الغمو�س  النتخابي، والبتعاد عن  الربنامج  طرح 

دائماً باحلالة اخلطابية للمرت�سح، اأو بالعملية النتخابية 

التي �سادها الهدوء الذي ل ي�سبق اأية عا�سفة. 

فوق  �ستكون  القادم  نوفمرب  يف  النيابية  النتخابات 

اآليات  العادة؛ لأنها جاءت بوجوه جديدة، ولأنها كر�ست 

املبا�سر  الحتكاك  جتنبت  واأنها  حداثة،  اأكرث  دعائية 

العقائد  اأ�سحاب  بني  اخلفية  واملناظرات  املرت�سحني  بني 

املتناق�سة. 

ابتعدت املنابر عن امل�سهد، وقاطعت جلنة النتخابات 

يف  بالدخول  لها  ي�سمح  مل  جمعيات  اأو  لأحزاب  املنتمني 

اجلولة الراهنة باأمر القانون واحلالة الت�سريعية املعتربة 

املعمول بها منذ اأكرث من ا�ستحقاق انتخابي م�سى، مل يعد 

اأن  اآخر، �سحيح  اإلغاء  اأو  لالأقنعة دور يف تاأكيد مرت�سح 

بنجومية  يتمتعون  كانوا  البع�س ممن  ا�ستبعدت  اللجنة 

جتاوزت احلدود، وذهبت اإىل البعد العربي وهي مدججة 

اأن  الأكيد  لكن  املنظورة،  غري  وال�سداقات  واملال،  بالدعم 

بني  لالختالف  نظًرا  عليه  النتخابات  جلنة  حتفظت  من 

قدمًيا  امل�سجل  وذلك  مرت�سح  فيه  يعي�س  الذي  العنوان 

اللجنة، هو حق ل يراد به باطل، واأمانة كان يجب  لدى 

من  اأكرث  بوجه  ذهابه  رغم  بها  يتحلى  اأن  املرت�سح  على 

قطعًيا  تدل  ل  التي  الثبوتية  اأوراقه  يقدم  كي  مك�سوف 

بالعنوان اجلديد الذي يقيم فيه املرت�سح. 

عموًما حتى نرى ل بد اأن تكون لدينا عينان فاح�ستان 

لأنها اأ�سياء ل ت�سرتى، هي قيم ل بد من تر�سيخها ووعي 

كانت  ما  اإذا  تاأكيد  قبل  الأخالقية  قيمة  تعميق  ينبغي 

تعاين  اأنها  اأم  و�سليمة  �سحيحة  املرت�سح  عن  املعلومات 

من الت�سوه والغمو�س وتعمد ارتكاب اخلطاأ. 

انتخاباتنا النيابية �ستظل دائًما فوق العادة، ومملكتنا 

واأغلى  املمالك،  اأجمل  وحفظه  اهلل  بعون  �ستكون  احلبيبة 

الأوطان وكل ا�ستحقاق واأنتم بخري.
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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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 الملك يعود إلى أرض 
الوطن بعد زيارة خاصة لفرنسا

عاد حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظم إل��ى أرض الوطن بحف��ظ اهلل ورعايته 
أمس بعد زيارة خاصة للجمهورية الفرنسية الصديقة. رافقت 

حضرة صاحب الجاللة السالمة في الحل والترحال.

 وزير الديوان الملكي يتسّلم كتاب
»الشيخ عبداهلل بن خالد.. الداعية والمفكر والمؤرخ«

اس��تقبل معالي الش��يخ خالد ب��ن أحم��د آل خليفة وزير 
الديوان الملكي، بمكتبه بالديوان الملكي، أمس معالي 
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة رئيس مجلس إدارة مؤسس��ة 
مركز الشيخ عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين، وعددًا من 
أعضاء المركز، حيث تش��رف معالي��ه بإهداء معالي وزير 
الديوان الملكي كتابًا توثيقيًا بعنوان »الشيخ عبداهلل بن 

خالد.. الداعية والمفكر والمؤرخ«.
 وأع��رب معالي وزير الديوان خالل اللقاء عن ش��كره على 
هذا اإلهداء المتميز، مشيدًا بما احتواه هذا الكتاب القيم 
م��ن معلوم��ات ووثائ��ق تاريخية تعك��س مراحل هامة 
من س��يرة حياة س��مو الش��يخ عبداهلل بن خالد آل خليفة 
رحم��ه اهلل الزاخ��رة باإلنجازات باإلضافة إلى إس��هاماته 
المتعددة ف��ي خدمة الوطن، من خ��الل المناصب التي 
تقلدها وفي المجاالت المختلفة وعلى تواصله مع ُحكام 

البحرين طيب اهلل ثراهم.

 رئيس وزراء مصر: نرفض 
أي محاوالت إقليمية معادية 

لزعزعة أمن البحرين

ش��دد رئيس مجلس الوزراء المص��ري الدكتور مصطفى مدبولي، 
على رفض ب��الده القاطع ألية محاوالت إقليمي��ة معادية لزعزعة 
أم��ن واس��تقرار البحرين. جاء ذلك، خالل اس��تقباله أمس س��فير 
مملكة البحري��ن لدى جمهورية مصر العربي��ة والمندوب الدائم 
لدى جامعة الدول العربية هش��ام الجودر، بمناس��بة انتهاء فترة 
عمله، س��فيرًا للمملكة لدى جمهورية مص��ر العربية. وأكد على 
عم��ق ومتانة العالق��ات التاريخية بين جمهوري��ة مصر العربية 
ومملكة البحرين، معرب��ًا عن تقديره للدور الملموس الذي يقوم 
به حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
البحري��ن المعظم ومواقفه المش��رفة والداعمة لجمهورية مصر 
العربية على كافة األصعدة. وثمن رئيس مجلس الوزراء المصري، 
حرص صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء، على تعزيز وتنمية عالقات التعاون 
بي��ن البلدين الش��قيقين. وأش��اد باإلنج��ازات التنموي��ة الرائدة 
والمتمي��زة التي تحققه��ا حكومة البحرين، كنم��وذج لألداء رفيع 
المس��توى، وفق أعلى المعايير العالمية، مقدمًا الش��كر للبحرين 

قيادًة وحكومًة وشعبًا، على مواقفها المشرفة في دعم مصر.
ووجه مدبولي، الش��كر إلى الجودر على جهوده المخلصة في دعم 
العالقات الثنائية خالل فترة عمله، متمنًيا له التوفيق في مهمته 
الجدي��دة. من جانبه، أكد الجودر مدى عمق ومتانة العالقات بين 
البلدين الشقيقين، وما وصلت إليه العالقات البحرينية - المصرية 
من شراكة متطورة ومثمرة، في إطار حرص قيادتي البلدين على 
متابعة تنفيذ اتفاقات ومذكرات التعاون التي تم التوصل إليها، 

بما يعود بالنفع والخير على شعبي البلدين.

 وزير المالية: تطور مستمر
في العالقات االقتصادية مع سنغافورة

اس��تقبل وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أمس، 
سفير جمهورية س��نغافورة لدى مملكة 
البحرين المقيم في الرياض وونغ تش��او 
مين��غ، حي��ث أك��د عل��ى متان��ة عالقات 
التعاون بين مملكة البحرين وجمهورية 
س��نغافورة الصديق��ة وما تش��هده على 
ال��دوام م��ن تط��وٍر ونم��و مس��تمر في 
كاف��ة المجاالت، وباألخ��ص فيما يتعلق 

بالمجال المالي واالقتصادي.
وأش��ار الوزير، إلى أهمية مواصلة العمل 
على تنميتها والدفع بها نحو مس��توياٍت 
أكثر تقدمًا بما يعود بالخير والنماء على 

البلدين وشعبيهما الصديقين.

 الحواج: برنامج رئيس الوزراء لتنمية 
الكوادر الحكومية يؤهل قيادات عالية الكفاءة

التقى وزير األشغال إبراهيم الحواج بالدفعة السابعة 
من منتس��بي برنامج رئي��س مجلس ال��وزراء لتنمية 
الك��وادر الحكومي��ة الذي يه��دف لتش��جيع القيادات 
الواع��دة ف��ي القطاع الحكوم��ي بما يس��هم في رفد 
الجه��ود المبذول��ة نح��و تحقي��ق أه��داف المس��يرة 
التنموي��ة الش��املة بقي��ادة حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
ومتابع��ة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأكد 
الوزير أن برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر 
الحكومية يعك��س رؤية صاحب الس��مو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء لتطوير الكوادر الحكومية 
من خالل االس��تثمار األمثل للطاق��ات الوطنية وبناء 
والتحليلي��ة  القيادي��ة  الجوان��ب  وتنمي��ة  قدراته��ا 
وإكس��ابهم المهارات المطلوبة وأفضل الممارس��ات 
لتطوي��ر األداء والعم��ل الحكوم��ي، ليع��ودوا لمواقع 
عمله��م بدافعي��ة وعزم أكب��ر على العم��ل والعطاء 
واإلنتاجية لتحقيق التطوير المنش��ود، مشيرًا إلى أن 
البرنام��ج برهن خالل الس��نوات الماضي��ة نجاحه في 
تحقيق غاياته من خالل إعداد قيادات طموحة مؤهلة 
عل��ى درجة عالية م��ن الكفاءة، تعم��ل على مواصلة 

تنمية نهضة المملكة وتحقيق األهداف المرجوة.

تسلم دعم »البحرين والكويت«.. محمد بن عيسى:

 أهمية برنامج ولي العهد للمنح
الدراسية في االستثمار بالشباب

أكد مستش��ار الشؤون السياس��ية واالقتصادية 
بدي��وان ول��ي العه��د وعض��و مجل��س اإلدارة 
ورئيس اللجن��ة المالية واإلداري��ة لبرنامج ولي 
العهد للمنح الدراس��ية العالمية الشيخ محم�د 
بن عيس��ى آل خليف��ة على أهمي��ة برنامج ولي 
العه��د للمنح الدراس��ية العالمي��ة في مواصلة 
االستثمار في الشباب البحريني من خالل دعمهم 
وتمكينهم، والذي يحظى بدعم واهتمام صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، 
منوهًا بدور الجهات الراعية للبرنامج في تحقيق 
أهداف��ه المنش��ودة بم��ا يوفر أفض��ل الفرص 
التعليمي��ة لنخبة من طلبة البحرين المتفوقين 
وإعدادهم على مستوى عالمي لمتطلبات سوق 
العم��ل من أج��ل اإلس��هام في تطوير مس��يرة 

الوطن التنموية الشاملة.
جاء ذلك لدى تفضل الش��يخ محمد بن عيس��ى 
 400,000 بمبل��غ  باس��تالم ش��يك  خليف��ة  آل 
دين��ار، من إجمالي دعم بن��ك البحرين والكويت 
للبرنام��ج والبال��غ ملي��ون دينار، م��ن الرئيس 
التنفي��ذي لمجموع��ة بن��ك البحري��ن والكويت 
الدكتور عبدالرحمن علي س��يف، وذلك في إطار 
مواصل��ة البن��ك دوره االجتماع��ي باالهتم��ام 
بالطاقات الش��بابية، ودعمه لبرنامج سمو ولي 
العهد للمنح الدراس��ية العالمية كراٍع في الفئة 

البالتينية.
وأعرب الش��يخ محمد بن عيس��ى عن بالغ شكره 
وتقدي��ره لبن��ك البحري��ن والكوي��ت باعتب��اره 
راعي��ًا بالتيني��ًا للبرنامج عب��ر مواصلة دعم هذا 
البرنامج المتمّي��ز، والذي يأتي إيمانًا من البنك 
بأهمية دعم المبادرات والبرامج التي تسهم في 
توفير المزي��د من الفرص أمام أبناء الوطن من 
المتفوقي��ن والراغبين منهم ف��ي الحصول على 
فرص الستكمال دراساتهم العليا في الجامعات 

العالمية العريقة والمشهود لها بالتميز.
من جانبه أشاد الدكتور عبدالرحمن سيف بجهود 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل في تطوي��ر البرامج التعليمية 
والتدريبي��ة الت��ي ته��دف إل��ى تنمية الش��باب 
وتطوير قدرات الك��وادر البحرينية، مؤكدًا حرص 
البنك على دعم األنشطة التعليمية والتطويرية.

حض��ر المقابلة الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة 
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية لبنك البحرين 
والكوي��ت حس��ان بورش��يد ورئيس��ة العالقات 
العامة والتسويق زين الزياني ومديرة العالقات 
العامة رفا ق��دورة وأخصائ��ي العالقات العامة 
بالبن��ك عبدالرحم��ن دانش. وم��ن برنامج ولي 
العهد للمنح الدراسية العالمية شذى أحمد علي 

مديرة الشؤون اإلدارية والمالية.

 سفير البحرين ببروكسل
يبحث التعاون مع إقليم الفالندرز

بحث س��فير مملك��ة البحرين ل��دى مملكة بلجي��كا واالتحاد 
األوروبي عبداهلل الدوس��ري، رئيس وزراء إقليم الفالندرز، يان 
جامب��ون، وبحضور مديرة منطقة الش��رق األوس��ط وأمريكا 
الش��مالية لوكال��ة التجارة واالس��تثمار الفلمنكي��ة جوليجن 
س��وينين، بمق��ر رئاس��ة وزراء إقليم الفالندرز ف��ي العاصمة 
البلجيكية بروكس��ل، العالق��ة الثنائية بي��ن مملكة البحرين 

وإقليم فالندرز وسبل تطويرها.
كما تم بحث، استكش��اف فرص التع��اون في مجال االقتصاد 
والتج��ارة والخدم��ات اللوجس��تية والبناء والتعلي��م والرعاية 
الصحي��ة والطاق��ة النظيف��ة والمتجددة بما يحق��ق األهداف 

التنموية والتجارية المشتركة بين البلدين الصديقين.  
 وأش��اد جانبون، وس��وينين بالعالقات الثنائية وتطورها مع 
مملك��ة البحري��ن في العديد م��ن المجاالت، حي��ث أكدا على 
أهمية االس��تفادة م��ن تنمية العم��ل المش��ترك والتعاون 

االقتصادي والتجاري بما يعود بالمنفعة على الجانبين.   

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وإمارة موناكو، 
تهدف إلى استقطاب نادي موناكو لليخوت في مجال تطوير 

وتنظيم المرافئ واليخوت البحرية.
وبحث س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب، خ��الل لقائه 
صاحب الس��مو األمير ألبي��ر الثاني أمير إم��ارة موناكو، في 
نادي اليخوت بموناكو، بحضور س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة النائ��ب األول لرئي��س المجلس األعلى للش��باب 
والرياض��ة رئي��س الهيئة العام��ة للرياضة رئي��س اللجنة 
األولمبية البحرينية، س��بل التعاون في ع��دد من المجاالت 
وخاص��ة في تطوي��ر وتنظي��م المرافئ والموان��ئ البحرية، 
على الش��كل الذي يخدم حركة سير السفن واليخوت ويسهم 
ف��ي تطوير حركة النق��ل البحري ويعزز م��ن الجهود لتنفيذ 
المش��اريع التي تنعك��س إيجابًا على إنش��اء ناف��ذة رقمية 

لليخوت بما يدعم حركة السياحة في المملكة.
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قائد القيادة المركزية األمريكية  الملك يعود إلى أرض
الوطن بعد زيارة خاصة لفرنسا

عاد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ اهلل ورعايته أمس، بعد 

زيارة خاصة للجمهورية الفرنسية الصديقة.

قائد القيادة المركزية األمريكية لـ                 :    : 

 البحرين شريك عسكري دائم لواشنطن 
ودورها رئيس في حفظ أمن المنطقة

وليد صبري «

أكد قائد القيادة المركزية األمريكية 
الجنرال مايكل كوري��ال، أن البحرين 
ألمري��كا،  دائ��م  عس��كري  ش��ريك 
مش��ددًا على أن دور المملكة رئيس 
ف��ي حف��ظ أم��ن المنطق��ة، منوهًا 
إل��ى ال��دور الحاس��م للبحري��ن في 
ضمان حري��ة المالحة بالخليج ألمن 
المنطقة والعالم. وأضاف كوريال في 
حوار حصري ل�»الوطن«، على هامش 
زيارت��ه لمملكة البحري��ن أن جهود 
البحرين مس��تمرة في دعم هزيمة 

تنظي��م الدولة »داع��ش«، متحدثًا 
عن التعاون بين المنامة وواشنطن 
في دمج أنظمة الذكاء االصطناعي. 
وتط��رق إلى قي��ادة البحري��ن للقوة 
البحري��ة المش��تركة معتب��رًا أنه��ا 
تعد أكبر ش��راكة متعددة الجنسيات 
ف��ي العال��م، مش��ددًا عل��ى أن ق��وة 
دف��اع البحرين محترف��ة وقادرة على 

الشراكة لتعزيز استقرار المنطقة.

وش��دد على ثق��ة أمري��كا الكبيرة 
والعالي��ة في احترافي��ة قوة دفاع 
البحري��ن، الفت��ًا إلى أنه��ا تؤمن 
المضائ��ق البحري��ة ض��د تدف��ق 
المتحالف��ة  الميليش��يات  أس��لحة 
مع إيران. واعتب��ر أن برنامج الدفاع 
أولوي��ة  يع��د  والصاروخ��ي  الج��وي 
اس��تراتيجية ألمريكا ف��ي حفظ أمن 

المنطقة.

ملك البالد المعظم

 ثقة أمريكية كبيرة في 
احترافية قوة دفاع البحرين

ناصر بن حمد: إنشاء نافذة رقمية لليخوت لدعم السياحة

 مذكرة تفاهم مع نادي 
موناكو لليخوت لتطوير المرافئ  وزير الديوان الملكي: 

سيرة عبداهلل بن خالد زاخرة 
باإلنجازات في خدمة الوطن

دائي لسلطات طهران: أنتم كذابون
 ضرب طالبة إيرانية حتى الموت 

رفضت غناء نشيد مواٍل لنظام خامنئي
تحدثت تقارير ع��ن مقتل تلميذة 
جدي��دة عل��ى ي��د أجه��زة األم��ن 
اإليرانية بعد تعرضها للضرب في 
فصله��ا الدراس��ي لرفضها إنش��اد 
اإليران��ي  للنظ��ام  مؤي��دة  أغني��ة 
عندما تعرضت مدرستها لالقتحام 
األسبوع الماضي، ما أثار مزيدًا من 
االحتجاجات في جمي��ع أنحاء البالد 

في نهاية هذا األسبوع.
وبحسب المجلس التنسيقي لنقابات 
المعلمين اإليرانيين، قتلت إس��راء 

بناه��ي البالغ��ة »16 عام��ًا« بعد 
أن داهم��ت ق��وات األمن مدرس��ة 
الشاهد الثانوية للبنات في أردبيل 
وطلبت من مجموع��ة من الفتيات 
غناء نش��يد يمدح المرشد اإليراني 
عل��ي خامنئ��ي. وعندم��ا رفض��ن، 
قامت ق��وات األم��ن بضربهن، ما 

أدى إل��ى نقل عدد من الفتيات إلى 
المستش��فى واعتقال أخريات. من 
جانبه، اتهم أس��طورة ك��رة القدم 
الس��لطات  دائ��ي  عل��ي  اإليراني��ة 
عل��ى  ل��ه  ف��ي تعلي��ق  بالك��ذب، 
روايتها لمقتل   »إنس��تغرام« حول 

إسراء بناهي.

1935 مؤسسة تقدم مبادرات داعمة للصندوق 
 »تمكين«: دعم 7400 وظيفة 
جديدة للبحرينيين خالل 2022

أظه��رت نتائج البرامج والمب��ادرات التي قدمها صندوق 
العمل »تمكين«، استمرار تزايد نسبة دعم المؤسسات 
الجديدة لتصل إلى ضعف العدد المس��تهدف بما يعادل 
1935 مؤسس��ة خالل الع��ام 2022، فيما بلغت نس��بة 
تقديم الدعم للوظائف الجدي��دة للبحرينيين 75% أي ما 
يف��وق 7400 وظيفة. كما وصلت نس��بة الدعم للتدريب 

67% بعدد إجمالي يبلغ 6668 متدربًا.
وأكد رئي��س مجل��س إدارة »تمكين« الش��يخ محمد بن 
عيس��ى آل خليفة، خ��الل االجتماع ال��دوري الثالث لعام 
2022 لمتابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية السنوية، أن 
أولوي��ات عم��ل »تمكين« في الفت��رة الحالية تنبثق من 

ال��رؤى والتطلعات الوطنية التي كّرس��تها الحكومة من 
خالل خطة التعافي االقتصادي، واإلستراتيجيات الوطنية 
المصاحب��ة لها، والتي تؤدي تمكين دورًا بارزًا فيها، إلى 

جانب عدد من الشركاء في منظومة فريق البحرين.
وش��هد الربع الماضي، إطالق النس��خة المس��تحدثة من 
مس��ابقة مش��روعي ضمن برنام��ج الرواد الش��باب، إلى 
جان��ب العديد م��ن الش��راكات التي عقده��ا »تمكين« 
مؤخرًا في إط��ار جهود دعم األفراد والمؤسس��ات والتي 
تضمن��ت اإلعالن ع��ن تدريب حوال��ي 100 بحريني على 
تطوي��ر تطبيق��ات iOS باس��تخدام برمجة »س��ويفت« 

بالشراكة مع »بوليتكنيك« البحرين.

األمم المتحدة: طهران تقمع 
المحتجين وتعتقل األطفال تعسفًا

»االستئناف« تعيد صالح السادة ونادية العمر وحميد سلطان لقوائم المترشحين

األحد آخر يوم لطلبات رقابة 
 المجتمع المدني على االنتخابات

فريق االنتخابات «

عل��ى س��المة  لإلش��راف  العلي��ا  اللجن��ة  أك��دت 
االنتخابات، استمرار تلقي طلبات الرقابة الوطنية 
على االنتخابات للمؤسسات المجتمع المدني، حتى 
األحد، حرصًا على ترس��يخ المكاسب الديمقراطية 
وتعزي��زًا لنزاه��ة العملي��ة االنتخابي��ة ف��ي ظل 
اإلش��راف القضائ��ي الكامل على جمي��ع مراحلها، 
وتكريس��ًا للش��راكة المجتمعي��ة، موضح��ة أنه 

يمكن الحصول على استمارة المراقبة لالنتخابات 
عبر موق��ع االنتخابات الرس��مي. م��ن جانب آخر، 
أعادت محكمة االس��تئناف العليا المدنية الثانية 
المتخصصة ف��ي نظر الطعون على قرارات اللجنة 
اإلشرافية لسالمة االس��تفتاء واالنتخابات أمس، 

المرش��حين صالح الس��ادة ونادي��ة العمر وحميد 
سمير س��لطان إلى المعترك االنتخابي بعد قبول 
طعونهم، وقضت المحكمة بإدراج أس��مائهم في 
جدول المترش��حين، فيما قضت المحكمة برفض 

طعنين.

 نور الشامسي ومهرة غريب 
تكسران احتكار الرجال للترشح بالحد
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 القائد العام يستقبل مستشار
الملك لشؤون الشباب والرياضة

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ 
خليف��ة بن أحمد آل خليفة، أمس، 
مستش��ار جالل��ة الملك لش��ؤون 

ب��ن  صال��ح  والرياض��ة  الش��باب 
هندي.

وخالل اللق��اء رحب القائ��د العام 
لق��وة دف��اع البحرين بمستش��ار 

جالل��ة المل��ك لش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة، كم��ا ت��م بح��ث عدد 
م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام 

المشترك.

 القائد العام يبحث تعزيز
التعاون مع وزير التربية والتعليم

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أم��س وزير التربية 

والتعليم ماجد النعيمي. 
وخالل اللق��اء رحب القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين 

بوزير التربية والتعليم، وتم بحث تعزيز سبل التعاون 
المش��ترك القائ��م بي��ن ق��وة دف��اع البحري��ن ووزارة 
التربي��ة والتعليم، باإلضافة إلى اس��تعراض عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وفد من »المستشفيات 
 الحكومية« يشارك في
قمة الصحة العالمية

ش��ارك وفد م��ن المستش��فيات الحكومية برئاس��ة الرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور أحمد محمد 
األنصاري، في قمة الصحة العالمية التي عقدت في جمهورية 
ألماني��ا االتحادية خ��الل الفترة من 16 إل��ى 18 من أكتوبر 

الجاري تحت شعار »معًا من أجل غٍد أكثر صحة واستدامة«.
وتع��د القم��ة أحد أه��م التجمع��ات المعني��ة بالصحة على 
الصعي��د العالم��ي، وترك��ز بالتع��اون مع منظم��ة الصحة 
العالمية عل��ى االلتزام بالمصالح العامة العالمية، والعدالة 
ف��ي المجال الصحي، واتخاذ إج��راءات قوية متعددة األطراف 
م��ن أجل الصحة على المس��توى العالمي ومش��اركة التطور 

واالبتكار العلمي.
وأك��د األنصاري أن مش��اركة وفد البحرين ف��ي أعمال القمة 
تأتي في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمس��اعي لبحث 
ومناقشة أهم القضايا الصحية واستعراض أبرز الموضوعات 
ذات األهمي��ة، بم��ا يس��اهم ف��ي تحقي��ق أه��داف التنمية 

المستدامة بالقطاع الصحي.

بهدف تطوير المنظومة الصحية وبناء الكوادر الطبية في مجاالت التعليم 

 »المستشفيات الحكومية«
و»الخليج العربي« توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت المستش��فيات الحكومي��ة وجامعة الخليج 
العربي اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وأك��د كل من نائب رئيس جامع��ة الخليج العربي 
الدكت��ور عبدالرحمن يوس��ف إس��ماعيل والرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد 
محمد األنصاري خالل التوقي��ع، أن هذه االتفاقية 
تهدف إلى استثمار ما يزخر به الجانبان من خبرات 
وإمكانيات بما من ش��أنه المس��اهمة في تطوير 
المنظوم��ة الصحي��ة وبن��اء الك��وادر الصحية في 

مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي. 
وأوضح��ا أن ه��ذه االتفاقي��ة تأت��ي انطالق��ًا من 
االلت��زام المتب��ادل بين جامع��ة الخلي��ج العربي 
والمستش��فيات الحكومية، نحو التميز في الرعاية 
الصحي��ة والتدري��ب الس��ريري، وهم��ا المهم��ة 
األساس��ية لكال الطرفين، وم��ن المؤمل أن تعود 
بالفائ��دة على الطرفين حيث ستس��هم إمكانيات 
الجامع��ة البش��رية والمادية في تعزي��ز وتطوير 
الرعاي��ة الصحية، كم��ا أن مرافق المستش��فيات 
الحكومي��ة، وكوادره��ا البش��رية ستس��اند عملية 

التعليم الطبي والتدريب.
وقال الدكتور األنصاري: »إن هذا التعاون ينبع من 
قناعة راس��خة لدى الطرفين، ب��أن تضافر الجهود 
ف��ي هذه المرحل��ة الدقيقة من حي��اة الوطن إنما 

يعطي أماًل بمستقبل صحي أفضل«. 
ب��دوره، أكد نائب رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
تأت��ي  االتفاقي��ة  ه��ذه  أن  إس��ماعيل  الدكت��ور 
لتواصل مس��يرة نجاح مش��ترك بدأت منذ إنش��اء 

جامعة الخلي��ج العربي، حيث ش��كل التعاون بين 
المستش��فيات الحكومية وجامع��ة الخليج العربي 
على ال��دوام ركيزة من ركائز نج��اح وتميز جامعة 
الخليج العربي، وس��ببًا في تمتع طلبتها بالخبرات 
السريرية المتميزة جراء برنامج التدريب السريري 
المميز الذي تقدمه المستشفيات الحكومية خالل 

المرحلة السريرية من الدراسة.
وأشار إلى أن هذه االتفاقية تعمل على توفير بيئة 
محفزة إلج��راء البح��وث العلمية حس��ب المعايير 
الدولي��ة للج��ودة، بتدري��ب أطباء المستش��فيات 
الحكومية حس��ب احتياجاتهم ف��ي مناهج البحوث 

العلمي��ة، وتمكينه��م م��ن النش��ر ف��ي المجالت 
الدولية المعتمدة.

كما يعم��ل الطرفان على تش��جيع إج��راء البحوث 
متع��ددة المراك��ز ذات البع��د اإلقليم��ي والدولي 
المتعلق��ة باألولويات الصحية ف��ي منطقة الخليج 

العربي.
 كما س��تتيح هذه االتفاقية للطرفين االس��تفادة 
الدراس��ة،  كقاع��ات  التعليمي��ة  الم��وارد  م��ن 
والمختبرات ومراكز الجامعة الطبية المتخصصة، 
والمكتبات، ألغراض االمتحان��ات والتدريب وعقد 

الورش التدريبية والمؤتمرات العلمية.

توسيع نطاق الخدمات والتخصصات الطبية

المستشفى الملكي التخصصي يدشن شعاره واسمه الجديد

أن��اب رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، القائ��م بأعم��ال الرئيس 
التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولية لولوة ش��ويطر، 
لحضور حفل تدشين المستشفى الملكي التخصصي رؤيته 

وشعاره الجديدين.
وضغطت ش��ويطر م��ع رئيس مجل��س إدارة المستش��فى 
الملك��ي التخصص��ي محم��د حم��ادة عل��ى زر التغيي��رات 
الشاملة التي شهدها المستشفى انطالقًا من تغيير االسم 
بعد أن كان المستش��فى الملكي للنساء واألطفال ليتحول 
إل��ى المستش��فى الملكي التخصص��ي، عالوة على ش��عار 
المستش��فى الذي حمل في طيات��ه عناوين جذابة ومميزة 
تنسجم مع الرؤية التطويرية التي يشهدها القطاع الطبي 

في المملكة.
وبهذه المناس��بة، ألقت ش��ويطر كلمة نياب��ة عن الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة في الحفل قالت 
فيه��ا: »يس��عدني أن أنق��ل لكم تحي��ات وتقدي��ر رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة، وأن أك��ون معك��م ف��ي حفل 
إطالق رؤية وشعار والمس��مى الجديد للمستشفى الملكي 
التخصص��ي الذي يواكب التطور ف��ي العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظ��م الداعم األكبر للقطاع الطبي ف��ي المملكة، حيث 
شهد هذا القطاع نموًا وازدهار بفضل رؤية ورعاية جاللته 
مما جع��ل مملك��ة البحرين مواكب��ة للتطور ف��ي مختلف 

المجاالت الطبية«.
وأضاف��ت: »الش��ك أن الدع��م واالهتمام ال��ذي يحظى به 
القط��اع الطبي من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يس��هم 
في مواصلة ارتقاء هذا القط��اع وتقديم الخدمات الصحية 
المتميزة والمتطورة للمواطني��ن والمقيمين في مملكتنا 

الغالية«.
وتابع��ت: »إن الخدمات الجليلة التي يقدمها المستش��فى 

الملكي التخصصي في مس��ماه الجديد، أصبح عالمة فارقة 
ف��ي الخدم��ات الطبية المتقدم��ة في ظل الك��وادر الطبية 
الت��ي تجتهد وتعمل بجد وإخ��الص لمواصلة حصد العلم 
والمعرف��ة، حيث يمتلك المستش��فى ك��وادر طبية قدمت 
ومازالت تقدم خدمات مميزة لكافة المواطنين والمقيمين، 
كما أننا نفتخر بأن يكون المستش��فى الملكي التخصصي 
أكثر إش��راقا وتط��ورا، ونؤكد حرصنا ف��ي المجلس األعلى 
للصحة على دعم مختلف المستشفيات الخاصة للعمل يدًا 
بيد مع المستش��فيات الحكومية في تقديم الرعاية الطبية 

المتميزة للمواطنين والمقيمين«.
من جانب��ه، ألقى رئي��س مجلس إدارة المستش��فى محمد 
حم��ادة كلمة ق��ال فيها: »لق��د وضع المستش��فى الملكي 
التخصص��ي العدي��د م��ن األه��داف الرامي��ة إل��ى ترجمة 
 توجيه��ات حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المعظم، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، من خالل المضي قدمًا في تحقيق المزيد من التطور 
والتق��دم ف��ي قطاع الرعاي��ة الصحية، ودع��م رؤية مملكة 
البحري��ن االقتصادي��ة »2030«، التي ته��دف إلى تمكين 

قطاع السياحة العالجية وجعل المملكة موطنًا للعالج«.
وأضاف: »نحن كش��ركة أمانات القابض��ة اإلماراتية نؤمن 
برؤي��ة جاللته ون��رى أن هن��اك قاعدة صلب��ة لنمو قطاع 
الرعاي��ة الصحية في المملك��ة البحرينية، ومهمتنا كفريق 
عمل أمانات تتمحور حول تقديم الدعم المستمر لالزدهار 
بش��كل أكب��ر متطلعي��ن إل��ى االس��تمرارية ف��ي تحقي��ق 
النجاح��ات الت��ي تدعم أهدافن��ا االس��تراتيجية في تحقيق 
قيم��ة مس��تدامة لمس��اهمينا. وإنن��ا اليوم نش��هد والدة 
جديدة للمستش��فى الملكي التخصصي م��ن خالل تطوير 
وتحسين عالمة المستشفى التجارية لتتناسب بشكل أكبر 
مع ما نهدف إلى تقديمه في المس��تقبل عبر توسيع نطاق 
الخدمات وتوفير المزيد من التخصصات الطبية، إضافة إلى 

التطلع للتوسع بشكل أكبر جغرافيا في مملكة البحرين«.

وأض��اف: »إن��ه من دواع��ي فخرن��ا أن يكون المستش��فى 
الملكي التخصصي في مختلف فروعه هو أحد المستشفيات 
البحريني��ة المرموق��ة التي تق��دم خدمات طبي��ة متميزة 
لكافة المواطنين والمقيمين، ونحن مستمرون في مواكبة 
التطورات العلمية والعملية بهدف ترسيخ مكانة المملكة 

البحرينية في قطاع الرعاية الصحية بشكل أكبر«.
وتابع: »أود أن أغتنم الفرصة وأتوجه بكامل الشكر والتقدير 
للهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحية وكافة 
الجهات الحكومية لدعمهم لنا منذ انطالقة هذا المشروع. 
وأود أن أثن��ي أيضًا عل��ى كافة الجه��ود المبذولة من قبل 

األطباء، والممرضين، وفريق إدارة المستشفى الملكي«.
روهي��ت  للمستش��فى  التنفي��ذي  الرئي��س  ألق��ى  كم��ا 
سريفاس��تافا كلم��ة قال فيه��ا: »لق��د عملنا ف��ي الفترة 
الماضي��ة بجه��د وإخالص لتحقي��ق الرؤية الش��املة التي 
يس��ير عليها المستش��فى في جعل مملكة البحرين إحدى 
ال��دول المتقدم��ة في الع��الج الطبي عبر مختل��ف فروعه، 
حيث حققن��ا نتائج إيجابية ومرموقة ف��ي مختلف الجوانب 
طوال الفترة الماضية، مما يؤكد النهج الذي يس��ير عليها 
المستش��فى بقيادة رئيس وأعضاء مجل��س اإلدارة الذين 
وضعوا رؤية ش��املة في مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في 

مملكة البحرين«.
وتابع: »الشك أن المستش��فى الملكي التخصصي حريص 
كل الح��رص عل��ى مواكب��ة التط��ورات والتروي��ج لمملكة 
البحري��ن بأفضل صورة وجعلها واحة للس��ياحة العالجية، 
وم��ن ه��ذا المنطل��ق ارتأين��ا أن نغير اس��م المستش��فى 
وش��عاره ووض��ع رؤية ش��املة هدفها الخدم��ات المتميزة 
لكافة المواطنين والمقيمين، إننا س��عداء بهذا التدش��ين 
الذي س��يكون انطالق��ة جديدة وحقيقية للمستش��فى في 
المساهمة بشكل فعال وإيجابي في مواصلة تطور القطاع 
الطبي ف��ي مملكة البحرين، ونعدكم أننا س��نواصل عملنا 

الكبير في تقديم أفضل الخدمات الطبية للجميع«.
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 القائد العام يستقبل مستشار
الملك لشؤون الشباب والرياضة

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ 
خليف��ة بن أحمد آل خليفة، أمس، 
مستش��ار جالل��ة الملك لش��ؤون 

ب��ن  صال��ح  والرياض��ة  الش��باب 
هندي.

وخالل اللق��اء رحب القائ��د العام 
لق��وة دف��اع البحرين بمستش��ار 

جالل��ة المل��ك لش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة، كم��ا ت��م بح��ث عدد 
م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام 

المشترك.

 القائد العام يبحث تعزيز
التعاون مع وزير التربية والتعليم

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أم��س وزير التربية 

والتعليم ماجد النعيمي. 
وخالل اللق��اء رحب القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين 

بوزير التربية والتعليم، وتم بحث تعزيز سبل التعاون 
المش��ترك القائ��م بي��ن ق��وة دف��اع البحري��ن ووزارة 
التربي��ة والتعليم، باإلضافة إلى اس��تعراض عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وفد من »المستشفيات 
 الحكومية« يشارك في
قمة الصحة العالمية

ش��ارك وفد م��ن المستش��فيات الحكومية برئاس��ة الرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور أحمد محمد 
األنصاري، في قمة الصحة العالمية التي عقدت في جمهورية 
ألماني��ا االتحادية خ��الل الفترة من 16 إل��ى 18 من أكتوبر 

الجاري تحت شعار »معًا من أجل غٍد أكثر صحة واستدامة«.
وتع��د القم��ة أحد أه��م التجمع��ات المعني��ة بالصحة على 
الصعي��د العالم��ي، وترك��ز بالتع��اون مع منظم��ة الصحة 
العالمية عل��ى االلتزام بالمصالح العامة العالمية، والعدالة 
ف��ي المجال الصحي، واتخاذ إج��راءات قوية متعددة األطراف 
م��ن أجل الصحة على المس��توى العالمي ومش��اركة التطور 

واالبتكار العلمي.
وأك��د األنصاري أن مش��اركة وفد البحرين ف��ي أعمال القمة 
تأتي في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمس��اعي لبحث 
ومناقشة أهم القضايا الصحية واستعراض أبرز الموضوعات 
ذات األهمي��ة، بم��ا يس��اهم ف��ي تحقي��ق أه��داف التنمية 

المستدامة بالقطاع الصحي.

بهدف تطوير المنظومة الصحية وبناء الكوادر الطبية في مجاالت التعليم 

 »المستشفيات الحكومية«
و»الخليج العربي« توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت المستش��فيات الحكومي��ة وجامعة الخليج 
العربي اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وأك��د كل من نائب رئيس جامع��ة الخليج العربي 
الدكت��ور عبدالرحمن يوس��ف إس��ماعيل والرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد 
محمد األنصاري خالل التوقي��ع، أن هذه االتفاقية 
تهدف إلى استثمار ما يزخر به الجانبان من خبرات 
وإمكانيات بما من ش��أنه المس��اهمة في تطوير 
المنظوم��ة الصحي��ة وبن��اء الك��وادر الصحية في 

مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي. 
وأوضح��ا أن ه��ذه االتفاقي��ة تأت��ي انطالق��ًا من 
االلت��زام المتب��ادل بين جامع��ة الخلي��ج العربي 
والمستش��فيات الحكومية، نحو التميز في الرعاية 
الصحي��ة والتدري��ب الس��ريري، وهم��ا المهم��ة 
األساس��ية لكال الطرفين، وم��ن المؤمل أن تعود 
بالفائ��دة على الطرفين حيث ستس��هم إمكانيات 
الجامع��ة البش��رية والمادية في تعزي��ز وتطوير 
الرعاي��ة الصحية، كم��ا أن مرافق المستش��فيات 
الحكومي��ة، وكوادره��ا البش��رية ستس��اند عملية 

التعليم الطبي والتدريب.
وقال الدكتور األنصاري: »إن هذا التعاون ينبع من 
قناعة راس��خة لدى الطرفين، ب��أن تضافر الجهود 
ف��ي هذه المرحل��ة الدقيقة من حي��اة الوطن إنما 

يعطي أماًل بمستقبل صحي أفضل«. 
ب��دوره، أكد نائب رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
تأت��ي  االتفاقي��ة  ه��ذه  أن  إس��ماعيل  الدكت��ور 
لتواصل مس��يرة نجاح مش��ترك بدأت منذ إنش��اء 

جامعة الخلي��ج العربي، حيث ش��كل التعاون بين 
المستش��فيات الحكومية وجامع��ة الخليج العربي 
على ال��دوام ركيزة من ركائز نج��اح وتميز جامعة 
الخليج العربي، وس��ببًا في تمتع طلبتها بالخبرات 
السريرية المتميزة جراء برنامج التدريب السريري 
المميز الذي تقدمه المستشفيات الحكومية خالل 

المرحلة السريرية من الدراسة.
وأشار إلى أن هذه االتفاقية تعمل على توفير بيئة 
محفزة إلج��راء البح��وث العلمية حس��ب المعايير 
الدولي��ة للج��ودة، بتدري��ب أطباء المستش��فيات 
الحكومية حس��ب احتياجاتهم ف��ي مناهج البحوث 

العلمي��ة، وتمكينه��م م��ن النش��ر ف��ي المجالت 
الدولية المعتمدة.

كما يعم��ل الطرفان على تش��جيع إج��راء البحوث 
متع��ددة المراك��ز ذات البع��د اإلقليم��ي والدولي 
المتعلق��ة باألولويات الصحية ف��ي منطقة الخليج 

العربي.
 كما س��تتيح هذه االتفاقية للطرفين االس��تفادة 
الدراس��ة،  كقاع��ات  التعليمي��ة  الم��وارد  م��ن 
والمختبرات ومراكز الجامعة الطبية المتخصصة، 
والمكتبات، ألغراض االمتحان��ات والتدريب وعقد 

الورش التدريبية والمؤتمرات العلمية.

توسيع نطاق الخدمات والتخصصات الطبية

المستشفى الملكي التخصصي يدشن شعاره واسمه الجديد

أن��اب رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، القائ��م بأعم��ال الرئيس 
التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولية لولوة ش��ويطر، 
لحضور حفل تدشين المستشفى الملكي التخصصي رؤيته 

وشعاره الجديدين.
وضغطت ش��ويطر م��ع رئيس مجل��س إدارة المستش��فى 
الملك��ي التخصص��ي محم��د حم��ادة عل��ى زر التغيي��رات 
الشاملة التي شهدها المستشفى انطالقًا من تغيير االسم 
بعد أن كان المستش��فى الملكي للنساء واألطفال ليتحول 
إل��ى المستش��فى الملكي التخصص��ي، عالوة على ش��عار 
المستش��فى الذي حمل في طيات��ه عناوين جذابة ومميزة 
تنسجم مع الرؤية التطويرية التي يشهدها القطاع الطبي 

في المملكة.
وبهذه المناس��بة، ألقت ش��ويطر كلمة نياب��ة عن الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة في الحفل قالت 
فيه��ا: »يس��عدني أن أنق��ل لكم تحي��ات وتقدي��ر رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة، وأن أك��ون معك��م ف��ي حفل 
إطالق رؤية وشعار والمس��مى الجديد للمستشفى الملكي 
التخصص��ي الذي يواكب التطور ف��ي العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظ��م الداعم األكبر للقطاع الطبي ف��ي المملكة، حيث 
شهد هذا القطاع نموًا وازدهار بفضل رؤية ورعاية جاللته 
مما جع��ل مملك��ة البحرين مواكب��ة للتطور ف��ي مختلف 

المجاالت الطبية«.
وأضاف��ت: »الش��ك أن الدع��م واالهتمام ال��ذي يحظى به 
القط��اع الطبي من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يس��هم 
في مواصلة ارتقاء هذا القط��اع وتقديم الخدمات الصحية 
المتميزة والمتطورة للمواطني��ن والمقيمين في مملكتنا 

الغالية«.
وتابع��ت: »إن الخدمات الجليلة التي يقدمها المستش��فى 

الملكي التخصصي في مس��ماه الجديد، أصبح عالمة فارقة 
ف��ي الخدم��ات الطبية المتقدم��ة في ظل الك��وادر الطبية 
الت��ي تجتهد وتعمل بجد وإخ��الص لمواصلة حصد العلم 
والمعرف��ة، حيث يمتلك المستش��فى ك��وادر طبية قدمت 
ومازالت تقدم خدمات مميزة لكافة المواطنين والمقيمين، 
كما أننا نفتخر بأن يكون المستش��فى الملكي التخصصي 
أكثر إش��راقا وتط��ورا، ونؤكد حرصنا ف��ي المجلس األعلى 
للصحة على دعم مختلف المستشفيات الخاصة للعمل يدًا 
بيد مع المستش��فيات الحكومية في تقديم الرعاية الطبية 

المتميزة للمواطنين والمقيمين«.
من جانب��ه، ألقى رئي��س مجلس إدارة المستش��فى محمد 
حم��ادة كلمة ق��ال فيها: »لق��د وضع المستش��فى الملكي 
التخصص��ي العدي��د م��ن األه��داف الرامي��ة إل��ى ترجمة 
 توجيه��ات حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المعظم، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، من خالل المضي قدمًا في تحقيق المزيد من التطور 
والتق��دم ف��ي قطاع الرعاي��ة الصحية، ودع��م رؤية مملكة 
البحري��ن االقتصادي��ة »2030«، التي ته��دف إلى تمكين 

قطاع السياحة العالجية وجعل المملكة موطنًا للعالج«.
وأضاف: »نحن كش��ركة أمانات القابض��ة اإلماراتية نؤمن 
برؤي��ة جاللته ون��رى أن هن��اك قاعدة صلب��ة لنمو قطاع 
الرعاي��ة الصحية في المملك��ة البحرينية، ومهمتنا كفريق 
عمل أمانات تتمحور حول تقديم الدعم المستمر لالزدهار 
بش��كل أكب��ر متطلعي��ن إل��ى االس��تمرارية ف��ي تحقي��ق 
النجاح��ات الت��ي تدعم أهدافن��ا االس��تراتيجية في تحقيق 
قيم��ة مس��تدامة لمس��اهمينا. وإنن��ا اليوم نش��هد والدة 
جديدة للمستش��فى الملكي التخصصي م��ن خالل تطوير 
وتحسين عالمة المستشفى التجارية لتتناسب بشكل أكبر 
مع ما نهدف إلى تقديمه في المس��تقبل عبر توسيع نطاق 
الخدمات وتوفير المزيد من التخصصات الطبية، إضافة إلى 

التطلع للتوسع بشكل أكبر جغرافيا في مملكة البحرين«.

وأض��اف: »إن��ه من دواع��ي فخرن��ا أن يكون المستش��فى 
الملكي التخصصي في مختلف فروعه هو أحد المستشفيات 
البحريني��ة المرموق��ة التي تق��دم خدمات طبي��ة متميزة 
لكافة المواطنين والمقيمين، ونحن مستمرون في مواكبة 
التطورات العلمية والعملية بهدف ترسيخ مكانة المملكة 

البحرينية في قطاع الرعاية الصحية بشكل أكبر«.
وتابع: »أود أن أغتنم الفرصة وأتوجه بكامل الشكر والتقدير 
للهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحية وكافة 
الجهات الحكومية لدعمهم لنا منذ انطالقة هذا المشروع. 
وأود أن أثن��ي أيضًا عل��ى كافة الجه��ود المبذولة من قبل 

األطباء، والممرضين، وفريق إدارة المستشفى الملكي«.
روهي��ت  للمستش��فى  التنفي��ذي  الرئي��س  ألق��ى  كم��ا 
سريفاس��تافا كلم��ة قال فيه��ا: »لق��د عملنا ف��ي الفترة 
الماضي��ة بجه��د وإخالص لتحقي��ق الرؤية الش��املة التي 
يس��ير عليها المستش��فى في جعل مملكة البحرين إحدى 
ال��دول المتقدم��ة في الع��الج الطبي عبر مختل��ف فروعه، 
حيث حققن��ا نتائج إيجابية ومرموقة ف��ي مختلف الجوانب 
طوال الفترة الماضية، مما يؤكد النهج الذي يس��ير عليها 
المستش��فى بقيادة رئيس وأعضاء مجل��س اإلدارة الذين 
وضعوا رؤية ش��املة في مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في 

مملكة البحرين«.
وتابع: »الشك أن المستش��فى الملكي التخصصي حريص 
كل الح��رص عل��ى مواكب��ة التط��ورات والتروي��ج لمملكة 
البحري��ن بأفضل صورة وجعلها واحة للس��ياحة العالجية، 
وم��ن ه��ذا المنطل��ق ارتأين��ا أن نغير اس��م المستش��فى 
وش��عاره ووض��ع رؤية ش��املة هدفها الخدم��ات المتميزة 
لكافة المواطنين والمقيمين، إننا س��عداء بهذا التدش��ين 
الذي س��يكون انطالق��ة جديدة وحقيقية للمستش��فى في 
المساهمة بشكل فعال وإيجابي في مواصلة تطور القطاع 
الطبي ف��ي مملكة البحرين، ونعدكم أننا س��نواصل عملنا 

الكبير في تقديم أفضل الخدمات الطبية للجميع«.

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1032471
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/19/watan-20221019.pdf?1666155359
https://alwatannews.net/article/1032522
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توفير حزمة مؤشرات إحصائية لضمان انسيابية السلع بين دول التعاون

 »الحكومة اإللكترونية« تطلق مسحًا
يستهدف الشركات الخليجية العاملة في البحرين

أعلن��ت هيئة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكترونية عن إطالق مس��ح خليجي 
المؤسس��ات  يس��تهدف  مش��ترك 
والش��ركات الخليجي��ة العامل��ة ف��ي 
الق��رارات  أث��ر  ويقي��س  المملك��ة 
االقتصادي��ة للمجل��س األعلى لدول 
وال��ذي  عليه��ا،  التع��اون  مجل��س 
تنف��ذه الهيئ��ة بالتعاون م��ع مركز 
اإلحص��اء الخليجي. وقد ج��اءت فكرة 
تنفي��ذ مش��روع المس��ح انطالقًا من 
ق��رارات المجلس األعلى لدول مجلس 
العربي��ة  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 
وتحقيق��ًا لتوجيهات اللجن��ة الوزارية 
المعنية بمتابع��ة القرارات الخليجية 
المش��تركة لمركز اإلحص��اء الخليجي 
اإلحصائية  األجه��زة  م��ع  وبالتعاون 
بدول مجلس التعاون لتنفيذ المسح، 
وال��ذي يه��دف إل��ى قي��اس وتوفي��ر 
المؤش��رات اإلحصائية والتعرف على 
المؤسس��ات  التي تواجه  التحدي��ات 
العامل��ة  الخليجي��ة  والش��ركات 

بالمملكة.
اإلحص��اءات  إدارة  مدي��رة  وقال��ت 
المعلوم��ات  بهيئ��ة  االقتصادي��ة 
نورة خميس  اإللكتروني��ة  والحكومة 
الس��عدون: »إن البحري��ن تول��ي ُجل 
كاف��ة  بتنفي��ذ  والتزامه��ا  حرصه��ا 
القرارات الصادرة عن المجلس األعلى 
لدول مجلس التع��اون، والتي تصب 
ف��ي دع��م الجه��ود الرامي��ة لتعزيز 
التكامل الخليجي في كافة جوانبه وال 
س��يما القطاع االقتصادي«، مش��يدة 
بما يحظى به هذا القطاع المهم في 
مملكة البحرين من اهتمام ومتابعة 
من قبل القيادة الرش��يدة والحكومة 

الموقرة حفظها اهلل.
وأك��دت الس��عدون بأن هذا المس��ح 

مخرجات��ه  ك��ون  أهمي��ة  يمث��ل 
م��ن  حزم��ة  توفي��ر  ف��ي  ستس��هم 
المؤش��رات اإلحصائية التي وضمان 
تحقيق انس��يابية الس��لع بي��ن الدول 
أن  ش��أنه  م��ن  وه��و  الخليجي��ة، 
يس��اعد عل��ى زي��ادة حج��م التنافس 
وبم��ا  الخليجي��ة  المؤسس��ات  بي��ن 
يص��ب لصالح المس��تهلك إلى جانب 
المنف��ذة  الق��رارات  موائم��ة  م��دى 
وواق��ع أنش��طة المؤسس��ات، ودعم 
األنش��طة  ومزاول��ة  واس��تقطاب 
ف��ي مملكة  واالس��تثمارية  التجارية 
البحرين ودول المجلس، بما يس��هم 
في زيادة توفير فرص العمل وتعزيز 
الس��يولة المالية، ودع��م االتفاقيات 
االقتصادية الخليجية المش��تركة بما 
يس��هم في دعم االقتص��اد الخليجي 
وتحقيق التكامل والتكتل االقتصادي 

فيما بينها.
كم��ا أك��دت أث��ر المس��ح ف��ي توفير 
تنفيذ  لقي��اس  الالزم��ة  المؤش��رات 
القرارات ومن أبرزها إتاحة المؤشرات 
العام��ة المتعلق��ة بعدد الش��ركات 
المملك��ة  ف��ي  العامل��ة  الخليجي��ة 

النش��اط  النس��بي حس��ب  وتوزيعها 
االقتص��ادي كما يعك��س مدى إلمام 
ومعرفة الش��ركات بقرارات المجلس 
وكي��ف يمكن إدراج مختلف الوس��ائل 
التي تس��هم في رفع وعي الش��ركات 
الخليجية بأحدث القرارات وعليه تمت 

دراسة وأخذ آراء الشركات في عدد من 
المح��اور والمتمثلة ف��ي قياس مدى 
سهولة الشركات في مزاولة األنشطة 
إج��راءات  حي��ث  م��ن  االقتصادي��ة 
الترخي��ص والتس��جيل وافتتاح فروع 
للشركة عمليات االستيراد والتصدير.

رنا بنت عيسى تّطلع على نورة السعدون
خطط التعاون بين »البحرين 

الطبية« وجامعة أالباما

التق��ت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتورة الشيخة رنا بنت 
عيس��ى بن دعيج آل خليف��ة، رئيس جامع��ة البحرين الطبية 
البروفيس��ور س��مير عتوم، وبحضور البروفيسور ماجد زيزفون 
األس��تاذ في قس��م التعليم الطبي والعميد المشارك للتعليم 

الدولي بجامعة أالباما في برمنغهام بأمريكا.
واّطلع��ت األمينة العام��ة على البرامج الت��ي تقدمها جامعة 
البحري��ن الطبية م��ن خالل تعاونه��ا مع جامع��ة أالباما في 
برمنغهام، ومدى جودة البرامج المطروحة واس��تفادة الطلبة 
منه��ا. وأكدت الش��يخة الدكت��ورة رنا بنت عيس��ى أن مجلس 
التعليم العالي على أتم االستعداد لتقديم جميع أوجه الدعم 
والمساندة التي من شأنها رفع المستوى األكاديمي للجامعة 

واالرتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للطلبة.

وزير الصناعة يشارك في افتتاح 
المنتدى الخليجي لرواد األعمال

ش��ارك وزير الصناع��ة والتجارة زايد الزياني ف��ي حفل افتتاح 
المنت��دى الخليج��ي لرواد األعم��ال، وأعمال اللقاء التش��اوري 
بي��ن وزراء التج��ارة والصناعة بدول المجلس بمش��اركة، في 
إطار انعقاد اجتماعات وزراء التج��ارة والصناعة بدول مجلس 

التعاون الخليجي بالرياض.
وأك��د الوزي��ر، أن هذه المش��اركة تأت��ي تأكيدًا عل��ى أهمية 
العمل المش��ترك لدعم قطاع ري��ادة األعمال في دول مجلس 
التعاون الخليجي من خالل تنمية آليات التعاون بين األطراف 
المش��اركة واإللمام باإلجراءات والقواني��ن المعمول بها في 
دول الخلي��ج، باإلضافة إلى تعزيز العمل الخليجي المش��ترك 

في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 وزير البلديات: تعزيز التعاون
اإلقليمي لضمان األمن الغذائي

ش��ارك وزي��ر ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة وائل المب��ارك في 
المؤتم��ر الدولي األول للزراعة في إس��رائيل بعنوان »الزراعة 
في إس��رائيل - زراعة الطعام من البحر والصحراء« والمنعقد 
حاليًا في مدينة إيالت اإلس��رائيلية في الفترة من 18 إلى 20 
أكتوبر بمش��اركة عدد من وزراء الزراع��ة من الدول اإلقليمية 
والعالمي��ة، وذل��ك بهدف بح��ث التعاون الدول��ي واإلقليمي 
لألمن الغذائي في ض��وء التعامل مع تحديات األمن الغذائي 
في العالم. وجاءت مشاركة وفد مملكة البحرين تلبية للدعوة 
التي تلقاها من وزير الزراعة والتنمية الريفية بدولة إسرائيل 
عودي��د فوري��ر. وأش��ار الوزير المب��ارك إلى أن ه��ذا المؤتمر 
اإلقليمي يس��عى لتحويل النظم الزراعي��ة والغذائية لتحقيق 
أه��داف التنمية المس��تدامة في الش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقي��ا، وتعزيز أنماط غذائية صحي��ة للجميع والتوجه نحو 
التعافي المس��تدام والعمل في مجال تغير المناخ وفي مجال 
العل��وم واالبتكار، مؤكدًا أهمية التعاون اإلقليمي في س��بيل 

تعزيز األمن الغذائي.

الترويج للبحرين كوجهة للسياحة العالجية بالمنطقة

فاطمة الصيرفي: مواصلة االرتقاء بأداء القطاع السياحي
أك��دت وزيرة الس��ياحة فاطم��ة الصيرفي أهمية 
تضاف��ر جه��ود جمي��ع المعنيين والمش��تغلين 
ف��ي القطاع الس��ياحي من أج��ل منح زخ��م أكبر 
الزدهار هذا القطاع، خاصة مع مواصلة تس��جيل 
إحصائيات تؤك��د أن القطاع تعاف��ى تمامًا من 
آث��ار الجائحة، وإقبال مملكة البحرين على أحداث 
وفعالي��ات كب��رى مث��ل افتت��اح مرك��ز البحرين 
العالمي للمعارض، وسباق الفورموال1، ومعرض 

الطيران، وغيرها.
وخ��الل اس��تقبالها لرئي��س وع��دد م��ن أعضاء 
جمعي��ة مكات��ب الس��ياحة والس��فر البحرينية، 
أعربت الصيرفي عن دعم وزارة الس��ياحة الكامل 
لعم��ل مختلف الش��ركاء ف��ي القطاع الس��ياحي 
الخ��اص به��دف تحقيق األهداف المش��تركة في 
تنمية القط��اع ومواصلة االرتقاء باألداء وتحقيق 

نسب تشغيل وإقبال مرتفعة تلبي التطلعات.
ونوهت بدور جمعية مكاتب الس��ياحة والس��فر 
البحرينية كمؤسسة أهلية ُتعنى بتمثيل أصحاب 
المنش��آت الس��ياحية الخاصة، مؤكدة أن أبواب 
وزارة السياحة مفتوحة دائمًا لالستماع ومناقشة 
مختلف مرئيات الجمعية وتنفيذ المناس��ب منها 
في إطار اإلمكانات واإلجراءات والقوانين، وضمن 
اس��تراتيجية مملك��ة البحرين الس��ياحة 2022-

.2026
وقدمت خ��الل االجتماع عرضًا للتوجهات الحالية 
والمس��تقبلية لوزارة الس��ياحة وهيئ��ة البحرين 

للسياحة والمعارض، بما في ذلك تنشيط قطاع 
الس��ياحة العالجي��ة، مش��يرة إل��ى دور الجمعية 
ف��ي دعم هذا التوجه من خ��الل الترويج لمملكة 
البحرين كوجهة للسياحة العالجية في المنطقة.

وبح��ث االجتماع المش��ترك مع جمعي��ة مكاتب 
الس��ياحة والس��فر عددًا من المواضيع من بينها 
تطوير أنظمة مكاتب السفر والسياحة، وتسهيل 
انضمامه��ا وتفعيل عضويتها ف��ي اتحاد النقل 
الج��وي الدولي »IATA« ال��ذي يمثل حلقة وصل 
تجارية تجمع الخط��وط الجوية العالمية، إضافة 
إل��ى تأهي��ل وتدري��ب العاملي��ن ف��ي القط��اع 
الس��ياحي ف��ي مختلف المجاالت بم��ا فيها مجال 

النقل الجوي.
من جانبه نوه رئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب 

الس��ياحة والس��فر البحرينية الس��يد جهاد أمين 
بحرص وزارة الس��ياحة على التأس��يس لش��راكة 
فاعل��ة ودائم��ة م��ع منش��آت القطاع الس��ياحي 
الخاص، والتش��اور وتبادل اآلراء والتش��اركية في 
اتخاذ الق��رار، وتطوير وتنمية القطاع الس��ياحي 

ككل.
وأك��د أمين حرص الجمعية عل��ى تبني توجهات 
الخ��اص  وزارة الس��ياحة نح��و تحم��ل القط��اع 
مس��ؤوليته في تعزيز تنافسية القطاع السياحي 
البحريني من خ��الل تقديم البرام��ج والفعاليات 
الجاذب��ة والمبتكرة، واالس��تفادة م��ن التقنيات 
الحديث��ة ف��ي صناع��ة الس��ياحة، وتبن��ي نه��ج 
االس��تدامة، والتروي��ج للمقاصد الس��ياحية في 

المملكة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

خالل ورشة عمل حول مستجدات استراتيجية شؤون الجنسية والجوازات 

 هشام بن عبدالرحمن: مواصلة تطوير
الخدمات وفق أعلى معايير الجودة

الجنس��ية  لش��ؤون  الداخلي��ة  وزارة  وكي��ل  حض��ر 
والجوازات واإلقامة الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن 
ورش��ة العمل الخاصة باس��تعراض آخر مستجدات 
مش��روع االستراتيجية بش��ؤون الجنسية والجوازات 

واإلقامة.
وتضمن��ت الورش��ة التي أقيم��ت بحض��ور الوكالء 
والمدراء والمسؤولين بش��ؤون الجنسية والجوازات 
اإلدارات  بمختل��ف  العم��ل  ف��رق  قي��ام  واإلقام��ة 
باس��تعراض الخط��ط التش��غيلية، وأب��رز م��ا تم 
تنفيذه من المحاور االس��تراتيجية الهادفة لتطوير 
ج��ودة العمل وتس��هيل اإلج��راءات وكس��ب رضى 
العمالء، باإلضافة الستعراض الخطط والتصورات 
الس��تكمال المب��ادرات ال��� 24 مب��ادرة التي دخلت 
حي��ز التنفيذ، والعمل عل��ى االنتهاء منها في أقصر 
وق��ت ممكن، م��ن أجل تحقي��ق الرؤي��ة واألهداف 
التي تس��عى لتحقيقها ش��ؤون الجنسية والجوازات 

واإلقامة.
وأكد الش��يخ هش��ام بن عبدالرحم��ن بأنه بفضل 
توجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
ومتابع��ة وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 

ب��ن عب��داهلل آل خليفة، تواصل ش��ؤون الجنس��ية 
والجوازات واإلقامة جهودها بشكل مستمر لتطوير 
وتحس��ين خدماته��ا وف��ق أعل��ى معايي��ر الجودة، 
وتقدي��م أفض��ل الخدم��ات الت��ي تلب��ي احتياجات 
المواطنين والمقيمين. وأش��ار إلى أهمية مواصلة 
الجهود المبذولة في تحقيق األهداف المس��تقبلية، 
وتحقيق الرؤية الموضوعة لتطوير منظومة العمل، 
وتهيئة كافة الس��بل لالرتقاء بها والتي تحقق رضا 
المواطنين والمقيمين، وذلك من خالل العمل على 

تطوي��ر ال��كادر البش��ري بتوفير ال��دورات والبرامج 
المتخصصة التي تس��هم في أدائهم لعملهم بكل 
حرفي��ة وإتق��ان، وتوفير أحدث األنظم��ة واألجهزة 
التي تس��اعدهم على أداء واجبهم، باإلضافة آليات 
التحول الرقمي ف��ي الخدمات بهدف تقديمها بكل 
سهولة ويس��ر، وتحقق الرؤية االقتصادية لمملكة 
البحري��ن 2030، مش��يدًا بجه��ود كاف��ة العاملين 
بش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقام��ة وتفانيهم 

وإخالصهم في أداء واجبهم.

 عيسى بن علي: البحرين
حققت قفزات حضارية بمحافل 

العمل اإلنساني العالمية
أكد وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية 
الكلمة الطيبة س��مو الش��يخ عيس��ى ب��ن عل��ي آل خليفة أن 
»العمل الخيري والتطوعي والعمل اإلنس��اني عمومًا يجد كل 
االهتم��ام والرعاية من حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، ومن 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، األمر الذي حقق لمملكة البحرين 
قفزات حضارية كبيرة في كافة محافل العمل اإلنس��اني حول 
العال��م، وذلك من خ��الل الجهود النيرة التي يق��وم بها أبناء 
البحرين عبر الكثير من المؤسسات والمنظمات والجمعيات«.
وأوضح س��موه: »أن جمعية الكلمة الطيب��ة تحتفل في هذه 
األي��ام المبارك��ة بم��رور الذكرى العش��رين لتأسيس��ها وقد 
وفق اهلل س��بحانه وتعالى القائمين عليها وجميع منتس��بيها 
ف��ي ترجمة األف��كار والخط��ط الموضوع��ة، فحقق��وا الكثير 
من األعم��ال على أرض الواق��ع داخل البحري��ن وخارجها ولم 
تكن ه��ذه األعمال في مجال معين بل ش��ملت كافة مجاالت 
العم��ل من كفالة لأليتام وتدريب للش��باب وصقل مواهبهم 
واالهتم��ام بتربية وإع��داد األطفال ليكونوا أف��رادًا صالحين 
ف��ي المجتم��ع، كما اش��تملت اإلنجازات أيضًا على األنش��طة 
اإلغاثي��ة، ودعم األس��ر المحتاجة والعديد م��ن األعمال التي 

تنهض بالمجتمع«.
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 القائد العام يستقبل مستشار
الملك لشؤون الشباب والرياضة

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ 
خليف��ة بن أحمد آل خليفة، أمس، 
مستش��ار جالل��ة الملك لش��ؤون 

ب��ن  صال��ح  والرياض��ة  الش��باب 
هندي.

وخالل اللق��اء رحب القائ��د العام 
لق��وة دف��اع البحرين بمستش��ار 

جالل��ة المل��ك لش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة، كم��ا ت��م بح��ث عدد 
م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام 

المشترك.

 القائد العام يبحث تعزيز
التعاون مع وزير التربية والتعليم

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة، أم��س وزير التربية 

والتعليم ماجد النعيمي. 
وخالل اللق��اء رحب القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين 

بوزير التربية والتعليم، وتم بحث تعزيز سبل التعاون 
المش��ترك القائ��م بي��ن ق��وة دف��اع البحري��ن ووزارة 
التربي��ة والتعليم، باإلضافة إلى اس��تعراض عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

وفد من »المستشفيات 
 الحكومية« يشارك في
قمة الصحة العالمية

ش��ارك وفد م��ن المستش��فيات الحكومية برئاس��ة الرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكت��ور أحمد محمد 
األنصاري، في قمة الصحة العالمية التي عقدت في جمهورية 
ألماني��ا االتحادية خ��الل الفترة من 16 إل��ى 18 من أكتوبر 

الجاري تحت شعار »معًا من أجل غٍد أكثر صحة واستدامة«.
وتع��د القم��ة أحد أه��م التجمع��ات المعني��ة بالصحة على 
الصعي��د العالم��ي، وترك��ز بالتع��اون مع منظم��ة الصحة 
العالمية عل��ى االلتزام بالمصالح العامة العالمية، والعدالة 
ف��ي المجال الصحي، واتخاذ إج��راءات قوية متعددة األطراف 
م��ن أجل الصحة على المس��توى العالمي ومش��اركة التطور 

واالبتكار العلمي.
وأك��د األنصاري أن مش��اركة وفد البحرين ف��ي أعمال القمة 
تأتي في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمس��اعي لبحث 
ومناقشة أهم القضايا الصحية واستعراض أبرز الموضوعات 
ذات األهمي��ة، بم��ا يس��اهم ف��ي تحقي��ق أه��داف التنمية 

المستدامة بالقطاع الصحي.

بهدف تطوير المنظومة الصحية وبناء الكوادر الطبية في مجاالت التعليم 

 »المستشفيات الحكومية«
و»الخليج العربي« توقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقعت المستش��فيات الحكومي��ة وجامعة الخليج 
العربي اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون المشترك.

وأك��د كل من نائب رئيس جامع��ة الخليج العربي 
الدكت��ور عبدالرحمن يوس��ف إس��ماعيل والرئيس 
التنفيذي للمستش��فيات الحكومية الدكتور أحمد 
محمد األنصاري خالل التوقي��ع، أن هذه االتفاقية 
تهدف إلى استثمار ما يزخر به الجانبان من خبرات 
وإمكانيات بما من ش��أنه المس��اهمة في تطوير 
المنظوم��ة الصحي��ة وبن��اء الك��وادر الصحية في 

مجاالت التعليم والتدريب والبحث العلمي. 
وأوضح��ا أن ه��ذه االتفاقي��ة تأت��ي انطالق��ًا من 
االلت��زام المتب��ادل بين جامع��ة الخلي��ج العربي 
والمستش��فيات الحكومية، نحو التميز في الرعاية 
الصحي��ة والتدري��ب الس��ريري، وهم��ا المهم��ة 
األساس��ية لكال الطرفين، وم��ن المؤمل أن تعود 
بالفائ��دة على الطرفين حيث ستس��هم إمكانيات 
الجامع��ة البش��رية والمادية في تعزي��ز وتطوير 
الرعاي��ة الصحية، كم��ا أن مرافق المستش��فيات 
الحكومي��ة، وكوادره��ا البش��رية ستس��اند عملية 

التعليم الطبي والتدريب.
وقال الدكتور األنصاري: »إن هذا التعاون ينبع من 
قناعة راس��خة لدى الطرفين، ب��أن تضافر الجهود 
ف��ي هذه المرحل��ة الدقيقة من حي��اة الوطن إنما 

يعطي أماًل بمستقبل صحي أفضل«. 
ب��دوره، أكد نائب رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
تأت��ي  االتفاقي��ة  ه��ذه  أن  إس��ماعيل  الدكت��ور 
لتواصل مس��يرة نجاح مش��ترك بدأت منذ إنش��اء 

جامعة الخلي��ج العربي، حيث ش��كل التعاون بين 
المستش��فيات الحكومية وجامع��ة الخليج العربي 
على ال��دوام ركيزة من ركائز نج��اح وتميز جامعة 
الخليج العربي، وس��ببًا في تمتع طلبتها بالخبرات 
السريرية المتميزة جراء برنامج التدريب السريري 
المميز الذي تقدمه المستشفيات الحكومية خالل 

المرحلة السريرية من الدراسة.
وأشار إلى أن هذه االتفاقية تعمل على توفير بيئة 
محفزة إلج��راء البح��وث العلمية حس��ب المعايير 
الدولي��ة للج��ودة، بتدري��ب أطباء المستش��فيات 
الحكومية حس��ب احتياجاتهم ف��ي مناهج البحوث 

العلمي��ة، وتمكينه��م م��ن النش��ر ف��ي المجالت 
الدولية المعتمدة.

كما يعم��ل الطرفان على تش��جيع إج��راء البحوث 
متع��ددة المراك��ز ذات البع��د اإلقليم��ي والدولي 
المتعلق��ة باألولويات الصحية ف��ي منطقة الخليج 

العربي.
 كما س��تتيح هذه االتفاقية للطرفين االس��تفادة 
الدراس��ة،  كقاع��ات  التعليمي��ة  الم��وارد  م��ن 
والمختبرات ومراكز الجامعة الطبية المتخصصة، 
والمكتبات، ألغراض االمتحان��ات والتدريب وعقد 

الورش التدريبية والمؤتمرات العلمية.

توسيع نطاق الخدمات والتخصصات الطبية

المستشفى الملكي التخصصي يدشن شعاره واسمه الجديد

أن��اب رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، القائ��م بأعم��ال الرئيس 
التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولية لولوة ش��ويطر، 
لحضور حفل تدشين المستشفى الملكي التخصصي رؤيته 

وشعاره الجديدين.
وضغطت ش��ويطر م��ع رئيس مجل��س إدارة المستش��فى 
الملك��ي التخصص��ي محم��د حم��ادة عل��ى زر التغيي��رات 
الشاملة التي شهدها المستشفى انطالقًا من تغيير االسم 
بعد أن كان المستش��فى الملكي للنساء واألطفال ليتحول 
إل��ى المستش��فى الملكي التخصص��ي، عالوة على ش��عار 
المستش��فى الذي حمل في طيات��ه عناوين جذابة ومميزة 
تنسجم مع الرؤية التطويرية التي يشهدها القطاع الطبي 

في المملكة.
وبهذه المناس��بة، ألقت ش��ويطر كلمة نياب��ة عن الفريق 
طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة في الحفل قالت 
فيه��ا: »يس��عدني أن أنق��ل لكم تحي��ات وتقدي��ر رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة، وأن أك��ون معك��م ف��ي حفل 
إطالق رؤية وشعار والمس��مى الجديد للمستشفى الملكي 
التخصص��ي الذي يواكب التطور ف��ي العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظ��م الداعم األكبر للقطاع الطبي ف��ي المملكة، حيث 
شهد هذا القطاع نموًا وازدهار بفضل رؤية ورعاية جاللته 
مما جع��ل مملك��ة البحرين مواكب��ة للتطور ف��ي مختلف 

المجاالت الطبية«.
وأضاف��ت: »الش��ك أن الدع��م واالهتمام ال��ذي يحظى به 
القط��اع الطبي من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يس��هم 
في مواصلة ارتقاء هذا القط��اع وتقديم الخدمات الصحية 
المتميزة والمتطورة للمواطني��ن والمقيمين في مملكتنا 

الغالية«.
وتابع��ت: »إن الخدمات الجليلة التي يقدمها المستش��فى 

الملكي التخصصي في مس��ماه الجديد، أصبح عالمة فارقة 
ف��ي الخدم��ات الطبية المتقدم��ة في ظل الك��وادر الطبية 
الت��ي تجتهد وتعمل بجد وإخ��الص لمواصلة حصد العلم 
والمعرف��ة، حيث يمتلك المستش��فى ك��وادر طبية قدمت 
ومازالت تقدم خدمات مميزة لكافة المواطنين والمقيمين، 
كما أننا نفتخر بأن يكون المستش��فى الملكي التخصصي 
أكثر إش��راقا وتط��ورا، ونؤكد حرصنا ف��ي المجلس األعلى 
للصحة على دعم مختلف المستشفيات الخاصة للعمل يدًا 
بيد مع المستش��فيات الحكومية في تقديم الرعاية الطبية 

المتميزة للمواطنين والمقيمين«.
من جانب��ه، ألقى رئي��س مجلس إدارة المستش��فى محمد 
حم��ادة كلمة ق��ال فيها: »لق��د وضع المستش��فى الملكي 
التخصص��ي العدي��د م��ن األه��داف الرامي��ة إل��ى ترجمة 
 توجيه��ات حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��الد المعظم، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء، من خالل المضي قدمًا في تحقيق المزيد من التطور 
والتق��دم ف��ي قطاع الرعاي��ة الصحية، ودع��م رؤية مملكة 
البحري��ن االقتصادي��ة »2030«، التي ته��دف إلى تمكين 

قطاع السياحة العالجية وجعل المملكة موطنًا للعالج«.
وأضاف: »نحن كش��ركة أمانات القابض��ة اإلماراتية نؤمن 
برؤي��ة جاللته ون��رى أن هن��اك قاعدة صلب��ة لنمو قطاع 
الرعاي��ة الصحية في المملك��ة البحرينية، ومهمتنا كفريق 
عمل أمانات تتمحور حول تقديم الدعم المستمر لالزدهار 
بش��كل أكب��ر متطلعي��ن إل��ى االس��تمرارية ف��ي تحقي��ق 
النجاح��ات الت��ي تدعم أهدافن��ا االس��تراتيجية في تحقيق 
قيم��ة مس��تدامة لمس��اهمينا. وإنن��ا اليوم نش��هد والدة 
جديدة للمستش��فى الملكي التخصصي م��ن خالل تطوير 
وتحسين عالمة المستشفى التجارية لتتناسب بشكل أكبر 
مع ما نهدف إلى تقديمه في المس��تقبل عبر توسيع نطاق 
الخدمات وتوفير المزيد من التخصصات الطبية، إضافة إلى 

التطلع للتوسع بشكل أكبر جغرافيا في مملكة البحرين«.

وأض��اف: »إن��ه من دواع��ي فخرن��ا أن يكون المستش��فى 
الملكي التخصصي في مختلف فروعه هو أحد المستشفيات 
البحريني��ة المرموق��ة التي تق��دم خدمات طبي��ة متميزة 
لكافة المواطنين والمقيمين، ونحن مستمرون في مواكبة 
التطورات العلمية والعملية بهدف ترسيخ مكانة المملكة 

البحرينية في قطاع الرعاية الصحية بشكل أكبر«.
وتابع: »أود أن أغتنم الفرصة وأتوجه بكامل الشكر والتقدير 
للهيئة الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحية وكافة 
الجهات الحكومية لدعمهم لنا منذ انطالقة هذا المشروع. 
وأود أن أثن��ي أيضًا عل��ى كافة الجه��ود المبذولة من قبل 

األطباء، والممرضين، وفريق إدارة المستشفى الملكي«.
روهي��ت  للمستش��فى  التنفي��ذي  الرئي��س  ألق��ى  كم��ا 
سريفاس��تافا كلم��ة قال فيه��ا: »لق��د عملنا ف��ي الفترة 
الماضي��ة بجه��د وإخالص لتحقي��ق الرؤية الش��املة التي 
يس��ير عليها المستش��فى في جعل مملكة البحرين إحدى 
ال��دول المتقدم��ة في الع��الج الطبي عبر مختل��ف فروعه، 
حيث حققن��ا نتائج إيجابية ومرموقة ف��ي مختلف الجوانب 
طوال الفترة الماضية، مما يؤكد النهج الذي يس��ير عليها 
المستش��فى بقيادة رئيس وأعضاء مجل��س اإلدارة الذين 
وضعوا رؤية ش��املة في مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في 

مملكة البحرين«.
وتابع: »الشك أن المستش��فى الملكي التخصصي حريص 
كل الح��رص عل��ى مواكب��ة التط��ورات والتروي��ج لمملكة 
البحري��ن بأفضل صورة وجعلها واحة للس��ياحة العالجية، 
وم��ن ه��ذا المنطل��ق ارتأين��ا أن نغير اس��م المستش��فى 
وش��عاره ووض��ع رؤية ش��املة هدفها الخدم��ات المتميزة 
لكافة المواطنين والمقيمين، إننا س��عداء بهذا التدش��ين 
الذي س��يكون انطالق��ة جديدة وحقيقية للمستش��فى في 
المساهمة بشكل فعال وإيجابي في مواصلة تطور القطاع 
الطبي ف��ي مملكة البحرين، ونعدكم أننا س��نواصل عملنا 

الكبير في تقديم أفضل الخدمات الطبية للجميع«.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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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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حياة عبداهلل بن خالد زاخرة باإلنجازات
إسهاماته متعددة في خدمة الوطن... وزير الديوان الملكي:

اســـتقبل وزير الديوان الملكي الشيخ 
خالـــد بـــن أحمـــد آل خليفـــة، بمكتبـــه 
رئيـــس  أمـــس،  الملكـــي  بالديـــوان 
رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
مجلس إدارة مؤسســـة مركز الشـــيخ 
عبـــد هللا بـــن خالـــد لرعايـــة الوالدين 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن عبد 
هللا آل خليفـــة، وعـــددا مـــن أعضـــاء 
المركـــز، حيـــث تشـــرف بإهـــداء وزير 
الديـــوان الملكي كتابا توثيقيا بعنوان 
“الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد... الداعية 

والمفكر والمؤرخ”.

وأعـــرب وزيـــر الديـــوان خـــال اللقاء 
عـــن شـــكره علـــى اإلهـــداء المتميـــز، 
مشـــيدًا بما احتواه الكتـــاب القيم من 
معلومـــات ووثائـــق تاريخيـــة تعكس 
مراحـــل مهمة من ســـيرة حياة ســـمو 
الشـــيخ عبد هللا بـــن خالـــد آل خليفة 
باإلنجـــازات  الزاخـــرة  هللا  رحمـــه 
باإلضافة إلى إسهاماته المتعددة في 
خدمـــة الوطن، مـــن خـــال المناصب 
التي تقلدها وفي المجاالت المختلفة 
وعلـــى تواصلـــه مـــع ُحـــكام البحريـــن 

)طيب هللا ثراهم(.

المنامة - بنا

إعداد قيادات طموحة مؤهلة بدرجة عالية من الكفاءة
األشغال: وزير  نجاحه...  برهن  الكوادر  لتنمية  الوزراء  مجلس  رئيس  برنامج 

التقى وزير األشغال إبراهيم الحواج 
الدفعة الســـابعة من منتسبي برنامج 
رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر 
لتشـــجيع  يهـــدف  الـــذي  الحكوميـــة 
القطـــاع  فـــي  الواعـــدة  القيـــادات 
الحكومي بما يســـهم في رفد الجهود 
المبذولة نحو تحقيق أهداف المسيرة 
التنموية الشـــاملة بقيـــادة ملك الباد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومتابعة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة.
رئيـــس  برنامـــج  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
الكـــوادر  لتنميـــة  الـــوزراء  مجلـــس 
صاحـــب  رؤيـــة  يعكـــس  الحكوميـــة 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  الســـمو 
الكـــوادر  لتطويـــر  الـــوزراء  مجلـــس 

األمثـــل  االســـتثمار  عبـــر  الحكوميـــة 
قدراتهـــا  وبنـــاء  الوطنيـــة  للطاقـــات 
وتنمية الجوانب القيادية والتحليلية 
وإكسابهم المهارات المطلوبة وأفضل 
والعمـــل  األداء  لتطويـــر  الممارســـات 
الحكومـــي؛ ليعـــودوا لمواقـــع عملهـــم 
العمـــل  علـــى  أكبـــر  وعـــزم  بدافعيـــة 
والعطاء واإلنتاجية لتحقيق التطوير 

المنشود.
وأشـــار إلـــى أن البرنامـــج برهـــن فـــي 
السنوات الماضية نجاحه في تحقيق 
غاياتـــه عبر إعـــداد قيـــادات طموحة 
مؤهلة على درجة عالية من الكفاءة، 
تعمـــل علـــى مواصلـــة تنميـــة نهضـــة 

المملكة وتحقيق األهداف المرجوة.
وخـــال اللقاء، اســـتعرض الوزير دور 

التـــي  والقطاعـــات  األشـــغال  وزارة 
تضمها وأهم مشاريعها وآليات العمل 
فيهـــا، حيـــث ســـلط الضوء علـــى أبرز 
مشـــاريع البنية التحتيـــة الكبرى التي 
تعكـــف الوزارة علـــى تنفيذهـــا حاليًا، 
التـــي  التحديـــات  أبـــرز  جانـــب  إلـــى 
التغلـــب  وكيفيـــة  الـــوزارة  تواجههـــا 

عليها في تنفيذ تلك المشاريع.
وزيـــر  أعـــرب  اللقـــاء،  ختـــام  وفـــي 
األشـــغال عن تمنياته للمشـــاركين في 
مـــن  القصـــوى  االســـتفادة  البرنامـــج 
الفـــرص المتاحـــة لهم. ومـــن جانبهم، 
بالشـــكر  البرنامـــج  منتســـبو  تقـــدم 
الجزيل للوزير على ما قدمه من شرح 
مفصـــل ودعـــٍم وتشـــجيع لمواصلتهم 
العمـــل والعطـــاء؛ لتقديـــم مزيـــد مـــن 
اإلبداع في العمل الحكومي من أجل 

الوطن والمواطنين.

المنامة - وزارة األشغال

التعاون اإلقليمي ضروري لتعزيز األمن الغذائي
التغير المناخي يمثل تحديا عالميا... وزير “البلديات والزراعة”:

شارك وزير شؤون البلديات والزراعة 
وائـــل المبـــارك فـــي المؤتمـــر الدولـــي 
األول للزراعـــة فـــي إســـرائيل بعنوان 
“الزراعة في إســـرائيل - زراعة الطعام 
والمنعقـــد  والصحـــراء”  البحـــر  مـــن 
حاليـــا فـــي مدينة إيات اإلســـرائيلية 
فـــي الفتـــرة مـــن 18 إلـــى 20 أكتوبـــر 
بمشـــاركة عدد مـــن وزراء الزراعة من 
الـــدول اإلقليميـــة والعالميـــة؛ بهـــدف 
واإلقليمـــي  الدولـــي  التعـــاون  بحـــث 
لألمـــن الغذائي في ضـــوء التعامل مع 

تحديات األمن الغذائي في العالم.
ويشـــارك فـــي المؤتمـــر الدولـــي األول 
عدد مـــن المختصين والعلماء ورجال 
فـــي  باالســـتثمار  المهتميـــن  األعمـــال 
الغـــذاء والزراعـــة؛  مجـــاالت صناعـــة 
بهـــدف بحـــث أفضـــل الســـبل المتاحة 

لتطوير صناعة الغذاء في المنطقة.
وجاءت مشاركة وفد مملكة البحرين 
تلبيـــة للدعوة التـــي تلقتها من عوديد 

فوريـــر وزير الزراعة والتنمية الريفية 
بدولة إسرائيل.

المؤتمـــر  أن  المبـــارك  الوزيـــر  وأكـــد 
اإلقليمـــي يســـعى إلى تحويـــل النظم 
الزراعيـــة والغذائيـــة لتحقيق أهداف 
الشـــرق  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
وتعزيـــز  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط 
للجميـــع  صحيـــة  غذائيـــة  أنمـــاط 
المســـتدام  التعافـــي  نحـــو  والتوجـــه 
والعمل فـــي مجال تغيـــر المناخ وفي 

مجال العلوم واالبتكار.
أهميـــة  إلـــى  المبـــارك  الوزيـــر  وأشـــار 
التعـــاون اإلقليمـــي فـــي ســـبيل تعزيز 

األمن الغذائي.
كما أكـــد الوزير المبـــارك التزام مملكة 
الحيـــاد  إلـــى  بالوصـــول  البحريـــن 
الصفـــري بحلـــول العـــام 2060، حيث 
إن التغير المناخي يمثل تحديًا عالميًا 
يتطلـــب مـــن الجميـــع تســـخير كافـــة 
اإلمكانات وتبادل أفضل الممارســـات؛ 

الحلـــول  وضـــع  عبـــر  عليـــه  للتغلـــب 
المتقدمة للوصول إلى األمن المناخي 
الـــذي تتطلع إليـــه دول العالـــم، حيث 
إن مملكـــة البحرين داعمة لكل ما من 
شـــأنه تحقيق األهداف المناخية التي 

تسهم في حماية كوكب األرض.
األول  الدولـــي  المؤتمـــر  وتضمـــن 
فـــي إســـرائل مجموعـــة متنوعـــة من 
باحثيـــن، خبـــراء  بقيـــادة  الجلســـات، 
ورجـــال أعمال بهدف تبـــادل المعرفة 
اإلمكانيـــات  واســـتنفاد  وتحســـينها 
الهائلـــة الكامنـــة في الربـــط بين البحر 

والصحراء.
وعقـــد فـــي اليـــوم األول مـــن المؤتمر 
الزراعـــة  وزراء  بمشـــاركة  نـــدوة 
مـــن الـــدول المشـــاركة عـــن موضـــوع 
“مســـتقبل األمن الغذائـــي العالمي في 
ظـــل أزمة المناخ”، وذلك بهدف تبادل 
المعرفة الموجودة في البلدان وطرح 

مبادرات جديدة في هذا الموضوع.

المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - بنا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس الثاثاء، 
وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي.

العـــام  القائـــد  رحـــب  اللقـــاء  وخـــال 
لقـــوة دفـــاع البحريـــن بوزيـــر التربيـــة 

والتعليـــم، حيث تم بحث تعزيز ســـبل 
التعاون المشترك القائم بين قوة دفاع 
والتعليـــم،  التربيـــة  ووزارة  البحريـــن 
باإلضافـــة إلـــى اســـتعراض عـــدد مـــن 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

تعزيز التعاون بين “الدفاع” و “التربية”

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفاع 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة، أمس 
الثاثـــاء، مستشـــار جالـــة الملـــك 
لشـــؤون الشـــباب والرياضة صالح 

بن عيسى بن هندي.

وخـــال اللقـــاء رحب القائـــد العام 
بمستشـــار  البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
الشـــباب  لشـــؤون  الملـــك  جالـــة 
عـــدد  بحـــث  تـــم  كمـــا  والرياضـــة، 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 

المشترك.

القائد العام يلتقي بن هندي

 المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة 
آل خليفـــة، أمس، ســـفير جمهورية 
لـــدى مملكـــة البحريـــن  ســـنغافورة 
المقيـــم فـــي الريـــاض وونـــغ تشـــاو 

مينغ.
مؤكـــًدا  بالســـفير،  الوزيـــر  ورحـــب 
متانة عاقات التعـــاون بين مملكة 
ســـنغافورة  وجمهوريـــة  البحريـــن 

الصديقة وما تشـــهده علـــى الدوام 
من تطـــوٍر ونمو مســـتمر في جميع 
المجـــاالت، خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق 
واالقتصـــادي،  المالـــي  بالمجـــال 
مشـــيًرا إلـــى أهمية مواصلـــة العمل 
نحـــو  بهـــا  والدفـــع  تنميتهـــا  علـــى 
مســـتوياٍت أكثـــر تقدًمـــا بمـــا يعـــود 
البلديـــن  علـــى  والنمـــاء  بالخيـــر 

وشعبيهما الصديقين.

عالقات اقتصادية مع سنغافورة

المنامة - مجلس التعليم العالي

التقـــت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة، رئيـــس 
جامعـــة البحريـــن الطبية ســـمير عتوم، 
وبحضـــور األســـتاذ فـــي قســـم التعليم 
الطبي والعميد المشارك للتعليم الدولي 
بجامعـــة أالباما فـــي برمنغهـــام بأميركا 

ماجد زيزفون.
وخـــال اللقـــاء، أطلعـــت األميـــن العـــام 
لمجلـــس التعليـــم العالي علـــى البرامج 
التـــي تقدمهـــا جامعة البحريـــن الطبية 
مـــن خـــال تعاونها مـــع جامعـــة أالباما 
فـــي برمنغهـــام، ومـــدى جـــودة البرامج 

المطروحة واستفادة الطلبة منها.
وذكـــرت أن مجلس التعليم العالي على 

أتـــم االســـتعداد لتقديـــم جميـــع أوجـــه 
الدعم والمســـاندة التي من شـــأنها رفع 
المستوى األكاديمي للجامعة واالرتقاء 
بالخدمـــات التعليمية المقدمـــة للطلبة، 
رفـــع  علـــى  المجلـــس  حـــرص  مؤكـــدة 
مســـتوى التعليـــم العالـــي فـــي البحرين 
البـــاد  لملـــك  الزاهـــر  العهـــد  فـــي ظـــل 
المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.

وذكر رئيس جامعة البحرين الطبية أن 
الجامعـــة تعمـــل وبالتعاون مـــع جامعة 
أالبامـــا فـــي برمنغهـــام؛ لتوفيـــر فرصة 
تدريبيـــة للخريجين، من خال دراســـة 
ســـنة إضافية فـــي جامعـــة أالباما التي 
بدورهـــا ســـتوفر إمـــكان التدريـــب لدى 
عـــدد مـــن المستشـــفيات العريقـــة فـــي 
أميركا، وما يضيف ذلك للخريجين من 

سيرة مهنية تفتح لهم آفاقا أوسع.

رنا بنت عيسى: مستعدون لرفع المستوى األكاديمي للجامعة

تدريب خريجي “البحرين الطبية”’ في مستشفيات أميركا
المنامة - هيئة الكهرباء والماء

أكدت هيئة الكهرباء والماء أنها حريصة 
لدفـــع  عديـــدة  خيـــارات  توفيـــر  علـــى 
فواتير الكهرباء والماء، منوهًة إلى أنها 
تقدم تسهيات للمشتركين ممن لديهم 
مبالـــغ مســـتحقة فـــي فواتيرهم، حيث 
توفـــر الهيئـــة عـــدة خدمـــات لتقســـيط 
المتأخـــرات مـــن خال خدمتـــي النظام 
الثابت واالســـتقطاع المباشر. وأشارت 
هيئة الكهرباء والماء إلى أنها تخصص 
عـــدة قنوات الكترونية للدفع من خال 
موقع البوابـــة الوطنية لمملكة البحرين 
 “ تطبيـــق  إلـــى  إضافـــة   Bahrain.bh
بنفت بي” والذي يتيح للمشتركين دفع 
فواتيرهـــم من خاله، فضاً عن تطبيق 
يمّكـــن  الـــذي  والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة 

المشتركين من االطاع على فواتيرهم 
ودفعها بصورة سهلة، عاوة على ذلك، 
فـــإن المشـــتركين بإمكانهم الدفـــع نقدًا 
أيضـــًا عبر أجهزة “ تـــام” والمتوفرة في 
عـــدد من المواقع الحيويـــة في المملكة 
مثل مجمـــع الســـيف والرملـــي والعالي 

ومجمع البحرين.
ونّوهـــت الهيئـــة إلـــى أنهـــا مـــن منطلق 
دفـــع  المشـــتركين  علـــى  التســـهيل 
علـــى  حرصـــت  المتأخـــرة،  فواتيرهـــم 
الفواتيـــر  تقســـيط  خدمـــات  تقديـــم 
للمشـــتركين ممن لديهـــم متأخرات، من 
خـــال خدمـــة النظـــام الثابـــت للفواتير 
والتـــي أطلقتها الهيئة مطلع أغســـطس 
الماضـــي، حيـــث توفر الهيئـــة عبر هذه 
الخدمـــة إمكانيـــة تقســـيط المتأخرات 
مـــن خال احتســـاب معدل االســـتهاك 

الســـنوي للمشـــترك باإلضافة إلـــى مبلغ 
تقســـيط المتأخـــرات بنـــاًء علـــى نـــوع 
الحســـاب، ليكـــون المبلـــغ ثابتـــًا طـــوال 

العام.
فيما تقدم الهيئة خدمة التقسيط أيضًا 
عبر خدمة االســـتقطاع المباشـــر والتي 
يتم خالها احتســـاب معدل االستهاك 
الشـــهري للمشـــترك باإلضافة إلـــى مبلغ 
تقســـيط المتأخـــرات بنـــاًء علـــى نـــوع 
الحســـاب، فيما ســـيكون المبلـــغ متغيرًا 

حسب االستهاك الشهري للمشترك. 
ودعـــت الهيئة المشـــتركين لاســـتفادة 
من خدمتي النظام الثابت واالستقطاع 
الكهربـــاء  هيئـــة  موقـــع  عبـــر  المباشـــر 
والماء www.ewa.bh أو عبر التواصل 
مـــع مركـــز االتصـــال 17515555 والذي 

يعمل على مدار الساعة.

توفير خدمات لتقسيط المتأخرات باالستقطاع المباشر

“الكهرباء”: خيارات عديدة لدفع الفواتير
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المنامة - بنا

المنامة - النيابة العامة

نفذت هيئة تنظيم ســـوق العمل 
مواقـــع  علـــى  تفتيشـــية  حملـــة 
العمـــل وأماكن تجمع العمالة في 
محافظة العاصمـــة بالتعاون مع 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون 
الداخليـــة  بـــوزارة  واإلقامـــة 
محافظـــة  شـــرطة  ومديريـــة 

العاصمة.
ضبـــط  عـــن  الحملـــة  وأســـفرت 
عدد مـــن المخالفات التي تتعلق 
تنظيـــم  هيئـــة  قانـــون  بأحـــكام 
ســـوق العمـــل وقانـــون اإلقامـــة 

بمملكـــة البحريـــن، وضبـــط عدد 
من العمـــال المخالفيـــن لألنظمة 
اتخـــاذ  وجـــاري  والقوانيـــن، 
إجراءات الترحيل بحقهم وذلك 

وفق اآلليات القانونية المتبعة.
وتأتي هـــذه الحملة التفتيشـــية 
ضمـــن خطة هيئة تنظيم ســـوق 
العمل؛ للتأكد من التزام أصحاب 
العمـــل والعمـــال مـــن التزاماهـــم 
بأحـــكام القانون واالشـــتراطات 
واألنظمـــة النافـــذة فـــي مملكـــة 

البحرين.

محافظـــة  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
الكبـــرى  المحكمـــة  بـــأن  العاصمـــة 
اليـــوم  أصـــدرت  األولـــى  الجنائيـــة 
حكمًا بمعاقبة متهم بالســـجن لمدة 
ثالث سنوات ومصادرة المحررات 
المزورة، في واقعة تزوير محررات 
مـــن قبـــل متهـــم يعمـــل فـــي إحدى 
الجهـــات التدريبيـــة، مضمنـــًا تلـــك 
مـــن  عـــددا  اجتيـــازه  المحـــررات 
الدورات التدريبية خالفًا للحقيقة، 
النظـــام  فـــي  أدخلهـــا  ثـــم  ومـــن 
اإللكتروني الخاص بإحدى الجهات 
الحكوميـــة، بقصـــد االحتيـــال على 
تلك الجهة واالســـتيالء على مبالغ 

مالية منها بغير وجه حق.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت 
الجهـــة  مـــن  الواقعـــة  عـــن  بالغـــًا 
إجـــراءات  فباشـــرت  المتضـــررة، 
التحقيـــق واســـتعلمت عـــن صحـــة 
جميعهـــا  بـــأن  فتبيـــن  المحـــررات، 
المتهـــم  وباســـتجواب  مـــزور، 
بتحقيقـــات النيابة العامـــة أقر بأنه 
اســـتغل منصبه؛ كونـــه يعمل بجهة 

تدريبيـــة واصطنع تلـــك المحررات 
دورات  اجتيـــازه  تثبـــت  التـــي 
الحقيقـــة،  خـــالف  علـــى  تدريبيـــة 
ومـــن ثـــم قـــام برفعها علـــى النظام 
اإللكتروني الخاص بإحدى الجهات 
الحكوميـــة، فأصـــدرت لـــه األخيرة 
الموافقة للحصول على دعم مالي، 
وكرر تلك العملية عدة مرات خالل 
أربع سنوات حتى تم اكتشافه، مما 
مكنـــه مـــن االســـتيالء علـــى أموال 
دينـــارا   8235 مبلـــغ  عامـــة قدرهـــا 
شـــهود  ســـؤال  تـــم  كمـــا  بحرينيـــا، 
اإلثبات مـــن الموظفين المختصين 
والضابـــط مجـــري التحريات الذين 

أكدوا ارتكاب المتهم الواقعة.
فوجهـــت النيابـــة العامـــة إليـــه ُتهم 
جناية تحريـــف بيانات نظام تقنية 
المعلومات ألحد الجهات الحكومية 
اإللكترونـــي  االحتيـــال  وجنحتـــي 
وتزويـــر محـــررات خاصـــة، وأمرت 
بحبـــس المتهم وبإحالتـــه للمحكمة 
المختصـــة والتـــي أصـــدرت حكمها 

المتقدم.

ضبط عمال مخالفين لشروط العمل في العاصمة

3 سنوات لمتهم استولى على أموال عامة باالحتيال

المنامة - وزارة الداخلية

ضمن جهود المحافظة الجنوبية في 
تعزيـــز الشـــراكة المجتمعية، أقامت 
المحافظـــة الجنوبيـــة بالتعـــاون مع 
إدارة الشؤون الصحية واالجتماعية 
بوزارة الداخلية محاضرة بمناســـبة 
الســـرطان  بمـــرض  التوعيـــة  شـــهر 
لموظفات المحافظة، ضمن سلســـلة 
مـــن البرامـــج الهادفة التـــي تتزامن 
مع أكتوبر الذي يشهد نشاًطا عالمًيا 
كل عام لنشـــر مفهوم الوعي بمرض 

السرطان.
وتضمنـــت المحاضـــرة عرًضـــا مرئًيا 
الدوســـري  مـــن محمـــد  قدمتـــه كل 
أخصائي عام أمراض نساء ووالدة، 
والمكلف بتسيير أعمال قسم صحة 
المجتمع في إدارة الشؤون الصحية 
واالجتماعية بوزارة الداخلية لولوة 
عاشـــور، تـــم مـــن خالله عـــرض أبرز 
الطرق التي تساهم في تعزيز الوعي 
الصحي بين المنتسبات وتشجيعهم 
على الممارســـات الصحيحة واألخذ 
بطـــرق الوقايـــة المبكـــرة لتوعيتهن 
والمجتمعيـــة،  الصحيـــة  بالجوانـــب 
باإلضافـــة إلـــى عـــرض أبـــرز الســـبل 

التـــي تســـاهم فـــي تحســـين الحياة 
الصحية.

الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  يذكـــر 
مســـتمرة في رعاية ودعم الفعاليات 
والبرامج الصحيـــة والتثقيفية بهذه 
المناســـبة، باإلضافـــة إلـــى المبادرات 

التوعوية المتواصلة على مدار العام 
مختلـــف  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
الجهـــات المختصـــة، حيـــث تســـعى 
المحافظـــة الجنوبيـــة إلـــى ترســـيخ 
أطر الشـــراكة المجتمعيـــة والتوعية 

الهادفة لخدمة كل أفراد المجتمع.

بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية واالجتماعية بـ “الداخلية”

“الجنوبية” تقيم محاضرة توعوية لمكافحة مرض السرطان

115 منظمة دولية تشيد بجهود البحرين 
في تعـزيـز الديمقـراطية وحقـوق اإلنسـان

الرعاية الملكية قدمت نموذجا عالميا ووضعت المملكة بصدارة دول المنطقة

أصــدرت 115 منظمــة دوليــة معنيــة بتعزيــز الديمقراطية وحقوق اإلنســان 
بالعالــم بياًنــا دولًيــا أمــس، عبــرت فيــه عــن تقديرهــا للتجربــة الديمقراطية 
الراســخة فــي مملكــة البحريــن، والتي امتدت لخمســين عاًما من الممارســة 
المنظمــات  والقانــون. وأشــادت  المؤسســات  دولــة  وإقامــة  الديمقراطيــة 
الدولية في بيانها بما تحظى به التجربة البحرينية من رعاية ملكية سامية 
من لدن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وهو ما وضع البحرين في صدارة دول المنطقة على هذا الصعيد من خالل 

تدشين الحياة البرلمانية والمشاركة الشعبية الشاملة. 

وأكـــدت المنظمـــات أن تجربة مملكة 
البحرين تعمقت وتجذرت في بعدها 
النموذجي الرشـــيد بفضل ما تحظى 
به من رعاية وعناية ملكية للمشروع 
جاللـــة  قـــاده  الـــذي  اإلصالحـــي، 
الملـــك المعظـــم، بشـــراكة وتكامليـــة، 
وااللتفاف الشـــعبي الواســـع للشـــعب 
البحرينـــي الـــذي حـــرص علـــى دعمه 
 %  98 تجـــاوزت  تصويـــت  بنســـبة 
خالل االســـتفتاء على ميثـــاق العمل 
الوطنـــي، والذي كـــرس وأكد االلتزام 
والمشـــاركة  الديمقراطـــي  بالنهـــج 
الشـــعبية وإقامـــة دولـــة المؤسســـات 
والقانون بمملكـــة البحرين، وانطالق 
والحيـــاة  الديمقراطيـــة  الممارســـة 
المشـــروع  مـــع  بالتزامـــن  البرلمانيـــة 

اإلصالحي لجاللة الملك المعظم.
وفـــي هـــذا الخصـــوص، أكـــد رئيـــس 
اإلنســـان  لحقـــوق  العربـــي  االتحـــاد 
المستشـــار عيســـى العربي أن تجربة 
البحريـــن الرائـــدة بقيادة ملـــك البالد 
التجـــارب  أبـــرز  المعظـــم، تعـــد أحـــد 
لتحقيـــق  المنطقـــة  فـــي  الرائـــدة 
الشـــعبية  والمشـــاركة  الديمقراطيـــة 
البرلمانية، السيما في ظل ما تحرص 
برئاســـة  الموقـــرة  الحكومـــة  عليـــه 

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، من تعاون وشـــراكة 
الملكيـــة  بالتطلعـــات  الوفـــاء  فـــي 
الســـامية، وتحقيق تطلعات الشـــعب 
البحريني، وهي التجربة التي تمضي 
مملكة البحرين فـــي تحقيقها بنجاح 
للفصـــل التشـــريعي الســـادس بنزاهة 
وشـــفافية عالية، في التزام حكومي 
وشـــعبي بتكريـــس العمـــل بالتجربـــة 
الديمقراطية الشـــعبية التي انطلقت 
العمـــل  ميثـــاق  ظـــل  فـــي  بالمملكـــة 
واســـتكملت  والدســـتور،  الوطنـــي 
برعايـــة ملكيـــة وشـــعبية اســـتهدفت 
تحقيـــق كافـــة المنجـــزات الوطنيـــة. 
لحقـــوق  العربـــي  االتحـــاد  أن  وذكـــر 
اإلنســـان، الـــذي يمثـــل أكبـــر تحالـــف 
عربي ودولي من المنظمات اإلقليمية 
والدوليـــة، المعنيـــة بتعزيـــز احتـــرام 
والديمقراطيـــة  اإلنســـان  حقـــوق 
بالوطـــن العربـــي، قـــام بالشـــراكة مع 
أكثـــر من 115 منظمـــة دولية بإصدار 
بيانهـــم المشـــار إليـــه تقديـــرًا للمكانة 
المتميـــزة التـــي تحظـــى بهـــا مملكـــة 
البحرين على الصعيـــد الدولي، مبينا 
واســـعًا  طيفـــًا  تمثـــل  المنظمـــات  أن 
مـــن المنظمـــات والمراكـــز األوروبيـــة 
والعربية غيـــر الحكومية ذات المركز 
االستشاري باألمم المتحدة، والمعنية 
بتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان 
رصـــد  فـــي  والمتخصصـــة  بالعالـــم، 
وتقييـــم التزامـــات الـــدول المتعلقـــة 
بتطبيـــق الديمقراطيـــة وإقامة دولة 
وتعزيـــز  والقانـــون،  المؤسســـات 
المشـــاركة الشـــعبية وضمانـــة وفـــاء 
الـــدول بالتزاماتهـــا الخاصـــة بحقوق 
اإلنســـان، الســـيما الحقـــوق المدنيـــة 
والسياســـية مع مراعاة تمتع الجميع 
والمـــرأة خصوصا بحقوقهـــم الكاملة 
وفعاليـــات  مراحـــل  كافـــة  طـــوال 
العمليـــة  فـــي  الشـــعبية  المشـــاركة 
االنتخابيـــة. وأوضح رئيـــس االتحاد 
العربي لحقوق اإلنسان أن المنظمات 
عبرت عن إشـــادتها بمضـــي البحرين 
فـــي الوفاء بالتزامهـــا المعني بحماية 
الحيـــاة  وإقامـــة  الديمقراطيـــة 
الشـــعبية،  والمشـــاركة  البرلمانيـــة 

ومراعاة االستحقاقات الديمقراطية 
مواعيدهـــا  فـــي  والبرلمانيـــة 
المســـتحقة، رغم ما شـــهدته المملكة 
خارجيـــة  وتهديـــدات  مخاطـــر  مـــن 
معادية استهدفت أمنها واستقرارها 

وتنميتها.
وقـــال إن المنظمـــات الدوليـــة التـــي 
المركـــز  علـــى  غالبيتهـــا  تســـتحوذ 
المتحـــدة،  األمـــم  مـــن  االستشـــاري 
ثمنـــت حرص جاللـــة الملـــك المعظم 
علـــى تعزيـــز المشـــاركة الشـــعبية في 
المســـيرة  وحمايـــة  الدولـــة،  إدارة 
المستمرة والممتدة للحياة البرلمانية 
التـــي تحتفـــي مملكـــة البحريـــن هذا 
العـــام بمـــرور أكثـــر من خمســـة عقود 
علـــى بدئهـــا، واســـتكملت عقدين من 
االزدهـــار الديمقراطـــي القائـــم علـــى 
الشراكة والتكاملية والشفافية، وهي 
المســـيرة التـــي انبثقـــت عـــن ميثـــاق 
العمل الوطني والمشروع اإلصالحي 

لجاللة الملك المعظم.
الـــذي  الـــدور  أهميـــة  علـــى  وشـــدد 
يضطلـــع بـــه جيل الشـــباب الذي نشـــأ 
في ظل المشروع اإلصالحي بمملكة 
البحريـــن، وتكريس التجربـــة الرائدة 
في الحكـــم الديمقراطي والمشـــاركة 
الشـــعبية بالبحريـــن، وهـــي التجربـــة 
التـــي يمكـــن اعتبارها “بحســـب بيان 
المنظمـــات الدوليـــة”، نموذجا متفردا 
فـــي الحكـــم الرشـــيد وإقامـــة دولـــة 
المؤسسات والقانون برعاية حكومية 
المستشـــار عيســـى  وأكـــد  وشـــعبية. 
العربـــي أهميـــة تنظيـــم االنتخابـــات 
فصلهـــا  فـــي  والبلديـــة  البرلمانيـــة 
السادس، بمشـــاركة شعبية ينتظر أن 
تكـــون األوســـع منذ انطـــالق التجربة 
البحريـــن  بمملكـــة  الديمقراطيـــة 
وإقامـــة الحيـــاة البرلمانيـــة، مشـــيدًا 
المشـــاركة  علـــى  الشـــعبي  بالحـــرص 
في هذا االســـتحقاق الوطنـــي. وأكد 
أهمية المشـــاركة الشـــعبية وتكريس 
التجربـــة وحمايتهـــا،  بهـــذه  االلتـــزام 
بممارســـة  الجميـــع  قيـــام  وضـــرورة 
والسياســـية  المدنيـــة  حقوقهـــم 
بالمشـــاركة في االنتخابـــات والتعبير 
والمســـتقلة  الحـــرة  إرادتهـــم  عـــن 

فـــي اختيـــار ممثليهـــم فـــي المجلس 
التشريعي، السيما الشباب الذين يقع 
عليهـــم عـــبء حمايـــة هـــذه التجربة 
وأهميـــة  وصيانتهـــا،  الديمقراطيـــة 
مشـــاركة المـــرأة البحرينيـــة في هذا 
االســـتحقاق الوطنـــي الذي “بحســـب 
بيان المنظمـــات الدولية”، كفل للمرأة 
البحرينية كأول دولـــة بالمنطقة حق 
التمتع بحقوقها المدنية والسياســـية 
الديمقراطيـــة  الحيـــاة  بـــدء  منـــذ 
بالبحرين، داعيًا المرأة إلى المشاركة 
الفاعلة في انتخاب مرشـــحيها الذين 
يعززون من تمتعها بحقوقها ويضمن 
للجميـــع التمتع بحقوقهـــم وحرياتهم 
األساســـية التـــي نـــادت بهـــا الشـــرعة 
الدوليـــة لحقوق اإلنســـان، وكرســـتها 
المعنيـــة  الدوليـــة  الصكـــوك  جملـــة 
والمشـــاركة  الديمقراطيـــة  بتحقيـــق 
الشـــعبية وإقامـــة دولـــة المؤسســـات 
والقانـــون على نهج إنســـاني يتواءم 
اإلنســـانية  والمبـــادئ  القيـــم  مـــع 

السامية. 
وفـــي ختـــام تصريحـــه، أكـــد رئيـــس 
االتحـــاد العربـــي أهميـــة البيـــان الذي 
يمثـــل المجتمـــع الدولـــي، ويعبـــر عن 
مملكـــة  بهـــا  تحظـــى  التـــي  المكانـــة 
صاحـــب  حضـــرة  بقيـــادة  البحريـــن 
الجاللة الملـــك المعظم من المنظمات 
االستشـــاري  المركـــز  ذات  الدوليـــة 
التقديـــر  وعـــن  المتحـــدة،  باألمـــم 
الـــذي يكنـــه المجتمع الدولـــي المدني 
للمشـــروع اإلصالحـــي لجاللـــة الملك 
الدوليـــة  اإلشـــادة  الســـيما  المعظـــم، 
المتميـــزة  الديمقراطيـــة  بالتجربـــة 
وبمـــا  البحريـــن،  لمملكـــة  والرائـــدة 
تقوم به الحكومـــة من جهود لتمكين 
المشـــاركة  مـــن  المواطنيـــن  كافـــة 
جميـــع  وتذليـــل  االنتخابـــات،  فـــي 
الصعوبـــات والمعوقـــات التـــي تحقق 
المشـــاركة بحريـــة  للجميـــع إمكانيـــة 
واســـتقاللية. كما أكد أهمية مشـــاركة 
جميع الجمعيات السياســـية واألهلية 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 
البحريني، وتعزيز مشاركتهم في هذا 
االســـتحقاق الوطني وفق المعطيات 
التي أكد عليها ميثاق العمل الوطني، 
الرقابـــة  فـــي  لدورهـــم  وتفعيلهـــم 
وفـــق  االنتخابـــات  علـــى  الوطنيـــة 
اآلليات الوطنية، وضمانة انســـجامها 
الخاصـــة  الوطنيـــة  التشـــريعات  مـــع 
بتأميـــن ســـالمة ونزاهـــة االنتخابات، 
وانســـجامها مـــع النهـــج القويـــم الذي 
تحـــرص مملكة البحرين على االلتزام 
والوفاء به تنفيذا للتوجيهات الملكية 
الهادفـــة لحمايـــة وســـالمة  الســـامية 
الممارســـة الديمقراطيـــة والمشـــاركة 

الشعبية بمملكة البحرين.
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