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كتب وليد دياب:

لجنة  أن  مــصــادر مطلعة  مــن  الــخــلــيــج«  »أخــبــار  علمت 
مشروع  مناقشة  من  انتهت  قد  الــنــواب  بمجلس  الخدمات 
وأن  والــخــاص،  العام  للقطاعين  الحكومي  التقاعد  قانون 
النتائج  عرض  على  القادمة  الفترة  خالل  ستعمل  اللجنة 

التي خلصت إليها، على الحكومة، وعلى مجلس النواب.
مجموعة  أجــرت  الخدمات  لجنة  أن  المصادر  وكشفت 
حكومي،  بقانون  المشروع  على  الجوهرية  التعديالت  من 
فأقل  دينار   1500 بنحو  تقدر  التي  المعاشات  زيــادة  أبرزها 

بنسبة قدرها 3% سنويا، وأنه إذا وجد فائض في الصناديق 
يتم زيادة جميع المعاشات بنسبة 3% من دون التقيد بمبلغ 
المعاش، كما تم تعديل بند رفع نسبة االستقطاع الشهري، 

بحيث ال يتحمل الموظف أي زيادة في نسب االستقطاع.
وبشأن مادة استمرار الموظف في العمل اختياريا إلى 
سن 65 سنة طالبت اللجنة بأن يكون هناك تحفيز في هذا 
الشأن بأن يستحق الموظف الذي سيستمر في العمل حتى 
اللجنة  رفضت  كما  راتبه،  من   %100 بنسبة  معاشا  سنة   65
تعديل خفض الراتب التقاعدي بواقع 6% لكل متقاعد قبل 

بلوغ سن الـ60.
أساس  على  التقاعدي  الراتب  احتساب  اللجنة  وأقــرت 

 5 من  بدال  للموظف  األخيرتين  للسنتين  الراتب  متوسط 
سنوات الموجودة في المشروع بقانون.

ــرورة إضـــافـــة األجـــانـــب إلـــى صــنــاديــق  ــ ورأت الــلــجــنــة ضـ
تقاعدي،  راتـــب  على  يحصلوا  أن  دون  مــن  ولــكــن  التقاعد، 
وإنما يحصلون فقط على مكافأة نهاية الخدمة طبقا لما 
سيتم استقطاعه من راتبهم الشهري، معتبرة أن هذا األمر 
قد  التقاعد  صناديق  إلــى  ضخمة  مبالغ  ضخ  في  سيسهم 

تساعد في سد العجز االكتواري.
وكانت قد أوضحت هيئة التأمين االجتماعي في ردها 
إيــرادات  األجانب سيحقق  إدمــاج  أن  للجنة،  استفسار  على 

سنوية تقدر بنحو 200 مليون دينار سنويا. 

المتحدة  والـــواليـــات  الــبــحــريــن  مملكة  أعــلــنــت 
التي   ،»2021 للتعاون  المنامة  »وثــيــقــة  األمــريــكــيــة 
من  المستقبل  فــي  المشترك  للعمل  األطــر  تحدد 
أجل محاربة األنشطة التجارية غير المشروعة في 
للدور  البلدين  تأكيدا من  الوثيقة  اآلثار، وتتضمن 
التجارة  محاربة  أجــل  من  به  يقومان  الــذي  المهم 
االعتراف  مع  الثقافية،  بالممتلكات  الشرعية  غير 
التجارية  والــمــمــارســات  الــثــقــافــي  الــتــبــادل  بأهمية 
النزيهة، كما تنص على أن تقوم الدولتان باالنتباه 
وما  اآلثــار  وتهرب  سرقة  لعمليات  المتزايد  للنمو 
الــحــركــات والــعــمــلــيــات  لــتــمــويــل  تشكله مــن مــصــدر 
وتــهــديــدا  خــطــرا  تــشــّكــل  أنــهــا  وتـــؤكـــدان  التخريبية، 
للتراث الثقافي العالمي والمؤسسات الثقافية، مع 
تأكيد أنه سيتم العمل والتعاون ما بين البلدين من 
بالممتلكات  المشروعة  غير  التجارة  محاربة  أجل 
شبكة  وبناء  المعلومات  تبادل  خــالل  من  الثقافية 
كال  مــن  والمعنيين  الــخــبــراء  بــيــن  متينة  عــالقــات 

البلدين. 
جاء ذلك في ختام ندوة عبر اإلنترنت بعنوان 
الثنائية من أجل محاربة االتجار  »تعزيز العالقات 

غير المشروع بالممتلكات الثقافية«.
بــنــت مــحــمــد آل خليفة  مـــي  الــشــيــخــة  وأكـــــدت 
غير  الــتــجــارة  لــظــاهــرة  الــتــصــّدي  أن  الهيئة  رئيسة 

الـــمـــشـــروعـــة بــالــمــمــتــلــكــات الــثــقــافــيــة يــحــتــاج إلــى 
تكاتف جهود كل األطراف والتعاون مع المؤسسات 
المحلية والدولية، مشددة على أن مملكة البحرين 
ال يوجد على أرضها أي نشاط لالتجار بالممتلكات 

الثقافية.

ــبـــارك بن  مـ ــد د. مــحــمــد  أكــ
ــام لـــشـــؤون  ــعــ ــر الــ ــمـــديـ أحـــمـــد الـ
المدارس بوزارة التربية والتعليم 
أنــــه قـــد تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن وضــع 
الــمــعــايــيــر الـــجـــديـــدة لــتــرقــيــات 
األوائـــل  والمعلمين  المعلمين 
موظفي  مــن  حكمهم  فــي  ومـــن 
الدرجات التعليمية بالمؤسسات 
المدرسية الحكومية بما يسمح 
الكادر  على  الترقي  بسرعة  لهم 

الكافي  القدر  ويتيح  التعليمي 
وتحقيق  للتنافس  المرونة  من 
مشيًرا  المطلوبة،  االشتراطات 
إلى أنه سوف يجري تطبيق هذه 
المعايير رسميا اعتبارا من أول 

يناير 2022.
الجديدة  المعايير  أن  وبين 
ــى  ــ ــة إلــ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــــص أنـــــــــــه بـ ــنــ ــ ــ ت
المعلمين على الدرجات الرابعة 
والخامسة والسادسة التعليمية 

ــى الــــدرجــــة  ــ ــ ــال إلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــإن االنـ ــ ــ فـ
على  الحصول  يتطلب  التالية 
مـــرور  مـــع  تمهينية  ســاعــة   240
حصل  ترقية  آخــر  على  سنتين 
عــلــيــهــا الــمــعــلــم )بــــدال مـــن أربـــع 
ســـنـــوات فـــي الـــســـابـــق(، عــلــى أال 
يقل تقييم األداء الوظيفي عن 

»يفي تماما بالتوقعات«.

وافــــقــــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
والخدمات الصحية أمس على االستخدام الطارئ 
و»بيونتيك«  »فايزر«  شركتا  تنتجه  الــذي  للتطعيم 
ــا، وذلــــك لــأطــفــال مـــن الفئة  ضـــد فـــيـــروس كـــورونـ

العمرية البالغة 5 إلى 11 عاما.
الــذي  الــشــامــل  بــنــاء عــلــى التقييم  جـــاء ذلـــك 
قامت به لجنة البحوث السريرية بالهيئة الوطنية 
ــات الـــصـــحـــيـــة ولــجــنــة  ــدمــ ــخــ لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والــ
قدمتها  التي  للبيانات  الصحة  بــوزارة  التطعيمات 

الشركة.
ــه مــن الــمــتــوقــع أن تقوم  وأوضـــحـــت الــهــيــئــة أنـ
البحرين  مملكة  إلــى  بالتوريد  المصنعة  الشركة 
جرعات  تصنيع  سيتم  حيث   ،2022 عــام  بداية  مع 

التطعيم الخاصة باألطفال في هذه الفئة العمرية.
وأشارت الهيئة إلى أن فعالية التطعيم اعتمدت 
البالغين  لــأطــفــال  الــمــنــاعــيــة  االســتــجــابــات  عــلــى 
الخاصة  بتلك  مقارنة  عــاًمــا   11 إلــى   5 العمر  مــن 
الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاًما،  باألفراد 
فّعال بنسبة  التطعيم  أن  ُوجد  إلى ذلك  باإلضافة 
90.7% في الوقاية من فيروس كورونا لدى األطفال 
من 5 إلى 11 عاما، أما بالنسبة إلى السالمة فقد 
تمت دراسة سالمة التطعيم لدى نحو 3100 طفل 
تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاًما تلقوا التطعيم ولم 
الدراسة  في  شديدة  جانبية  آثــار  أي  اكتشاف  يتم 

الجارية. 

أكد مجلسا النواب والشورى 
أن مملكة البحرين بقيادة حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى أعلت من قيم التسامح 
ــايـــش وســــخــــرت جــهــودهــا  ــعـ ــتـ والـ
لتبني مبادرات إنسانية حضارية، 
المجتمع  وتقدير  إعجاب  ونالت 
الــــدولــــي وجـــمـــعـــيـــات الــمــجــتــمــع 
المدني والمؤسسات العاملة في 
مؤكدين  اإلنــســان،  حقوق  مجال 
ــبـــحـــريـــن  الـ ــكـــة  ــلـ مـــمـ أبــــــــــواب  أن 
مفتوحة وأن تجربتها راسخة في 
جاء  والحريات،  الحقوق  ضمان 
ذلــــك خــــالل اســتــقــبــالــهــمــا أمــس 
وفـــدا مــن أعــضــاء وكــبــار موظفي 
الــبــرلــمــان األوروبــــــي الــــذي يـــزور 

مملكة البحرين.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أعــــــــــــرب وفـــــد 
ــي عــن تقديره  ــ الــبــرلــمــان األوروبـ
لـــمـــا تـــشـــهـــده مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــارز فــي كافة  مــن تــطــور وتــقــدم بــ

الـــمـــجـــاالت الــتــنــمــويــة عــمــومــا، 
ومجال حقوق اإلنسان خصوصا، 
مــشــيــدا الـــوفـــد بــمــا تــحــقــق من 
تـــقـــدم لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة، ومــا 
توفره الدولة من خدمات تتصل 
ومــا تمتاز  الــفــرد،  مــبــاشــرة بحق 
بـــــه الــــتــــشــــريــــعــــات واإلجـــــــــــــراءات 

البحرينية من اهتمام بالحقوق، 
الــبــارز في مشاركة  الــدور  بجانب 
ــي فــــي إعــــالء  ــ ــدولـ ــ الــمــجــتــمــع الـ

حقوق اإلنسان.

ــيـــا فــرنــســا  ــانـ حـــــــذرت بـــريـــطـ
بخصوص  موقفها  عن  للتراجع 
ــم حـــــول رخـــص  ــائـ ــقـ ــخــــالف الـ الــ
الصيد في بحر المانش، وأنذرتها 
للتراجع  ســاعــة   48 أمــامــهــا  بـــأن 
ســتــواجــه  وإال  تـــهـــديـــداتـــهـــا  عــــن 
إجراءات قانونية. وطالبت وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تروس 
تهديداتها  بسحب  فرنسا  أمــس 
المعقولة  »غــيــر  وصــفــتــهــا  الــتــي 
ــة  ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ ــى اإلطــــــــــــــــالق« الـ ــ ــلـ ــ عـ
بـــالـــخـــالف بــيــن الــبــلــديــن بــشــأن 
رخص ومناطق صيد األسماك. 

األســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي كـــانـــت 
إجــــراءات  تنفيذ  أعــلــنــت  بــاريــس 
اعتباًرا  بريطانيا  ضد  انتقامية 
مــــــن يــــــــوم الــــــثــــــالثــــــاء، بــــمــــا فــي 
ــــك حـــظـــر دخــــــول الــصــيــاديــن  ذلـ
ــيـــن إلــــــى الـــمـــوانـــئ  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ الـ

الــفــرنــســيــة، الـــذيـــن يـــأتـــون عـــادة 
لــتــفــريــغ مــا لــديــهــم مــن أســمــاك 
ــك الــتــصــعــيــد  ــ ــاك. وجــــــاء ذلـ ــنــ هــ
وجــزر  بريطانيا  امتنعت  بعدما 
الـــــقـــــنـــــال عـــــــن إصـــــــــــــدار رخـــــص 
في  للصيد  الفرنسية  لــلــقــوارب 

مياهها.
سكاي  لشبكة  تــروس  وقالت 
نــيــوز لـــدى ســؤالــهــا حـــول مـــا إذا 
توصلتا  وبريطانيا  فرنسا  كانت 
إلى  التوصل  يتم  »لم  اتفاق  إلى 
تهديدات  أطلقت  فرنسا  اتــفــاق، 
ــيــــر مـــنـــطـــقـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بـــجـــزر  غــ
وعليها  الصيد،  وقطاع  المانش 
وإال  التهديدات  هــذه  تسحب  أن 
ــات اتـــفـــاق  ــيــ ســـــوف نــســتــخــدم آلــ
ــاد األوروبـــــي  الــتــجــارة مـــع االتـــحـ

التخاذ إجراء«.

ف�رن���س���ا ت�م�ه���ل  ب��ري��ط��ان��ي����ا 

48 �ساع��ة لت��تراجع ع�ن تهديداته�ا

ع�ل���ى  الإق�ب��ال  زي��ادة  ن��س�ب��ة   %300

بال�س�يارات الخا�س�ة  ال�ف�ح���ص  م�راك��ز 

العقيد  للمرور  العامة  بــاإلدارة  التراخيص  إدارة شؤون  مدير  أشار 
الفحص  مــراكــز  على  المراجعين  إقــبــال  نسبة  أن  إلــى  محمود  محمد 
الفني التابعة للقطاع الخاص زادت بنسبة 300% خالل الـ10 أشهر من 
العام الحالي، وبلغت نسبة اجتياز المركبات للفحص الفني 98% قياًسا 
بالمدة نفسها من العام الماضي، في حين مازالت اإلدارة العامة للمرور 
تدرس طلبات جديدة لفتح المزيد من المراكز في مختلف محافظات 

المملكة للمركبات الخفيفة والثقيلة.
وأضاف أن مراكز الفحص التابعة للقطاع الخاص تخضع إلشراف 
لالشتراطات  الــمــراكــز  استيفاء  على  للحرص  لــلــمــرور  الــعــامــة  اإلدارة 
الفنية، والهدف من ذلك تقديم خدمة مماثلة في جميع المراكز بعد 

أن تم تأهيل فاحصين فنيين يتبعون هذه الجهات الخاصة.

»اإنقاذ  اإل��ى  العالم  ق��ادة  دع��وة 

الب�سرية« في قمة جال�سكو للمناخ
أنطونيو  المتحدة  لأمم  العام  األمين  دعــا  الــوكــاالت:   - جالسكو 
جوتيريش أمس مؤتمر المناخ »كوب-26« إلى »إنقاذ البشرية«، في وقت 

يدق خبراء البيئة ناقوس الخطر. 
واجتمع أكثر من 120 من قادة العالم أمس في جالسكو للمشاركة 
حاسمة  إنــهــا  المتحدة  األمـــم  وتــقــول  يومين  تستمر  الــتــي  القمة  فــي 
لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي. وقال رئيس الوزراء 
األخيرة  الفرصة  »إنها  القمة:  افتتاح  في  بوريس جونسون  البريطاني 
وعــلــيــنــا الــتــحــرك حــــاال«. وتــحــدث جــونــســون عــن تــفــجــر غــضــب شعبي 
وردد  المنشود.  تحقيق  في  القمة  فشلت  حــال  في  احــتــواؤه«  يمكن  »ال 
البالغة  المناخ  عن  المدافعة  الناشطة  صدى  بذلك  جونسون  بوريس 
من العمر 18 عاما جريتا تونبرج الموجودة في جالسكو مع اآلالف من 
المحتجين اآلخرين، في حث القمة على عدم االنغماس في »الثرثرة«. 
وشدد األمين العام لأمم المتحدة من جانبه قائال: »لقد آن األوان 
البيولوجي. كفى لقتل  التنوع  »كفى النتهاك  للقول )كفى(«. وأضاف: 
وتسّلط  قمامة«.  كمكب  الطبيعة  مع  للتعامل  كفى  بالكربون.  أنفسنا 
االنــبــعــاثــات  الــتــزامــاتــهــا بخفض  لمضاعفة  الــحــكــومــات  عــلــى  ضــغــوط 
لجعلها تتماشى مع أهداف اتفاق باريس، وتوفير األموال التي وعدت 
بها منذ فترة طويلة لمساعدة الدول النامية على تخضير اقتصاداتها 

وحماية نفسها من الكوارث المستقبلية.  
ويرى مراقبون أن النقاشات في قمة جالسكو المتواصلة حتى 12 

نوفمبر لن تكون سهلة. 

تعديالت نيابية جوهرية على قانون التقاعد
تحفيز �لموظف على �ال�ستمر�ر حتى 65 عاما.. و�حت�ساب �لمعا�ش على �آخر �سنتين
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} وفد البرلمان األوروبي خالل زيارته لمجلس النواب.

اأمريكية لمحاربة تجارة الآثار غير الم�سروعة وثيقة بحرينية 

يناي�ر اأول  م�ن  المعلمي�ن  لترقي�ات  جدي�دة  معايي�ر 

البحرين ت�سرح بتطعيم فايزر لالأطفال من عمر 5-11 �سنة

اأبوابنا  الأوروبي:  البرل�م�ان  ل�وف�د  وال�س�ورى  ال�ن�واب 

مفتوحة.. وتجربتنا را�سخة في �سمان الحقوق والحريات

} الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

دين�ار  1500 م�ن  الأق�ل  المعا�س�ات  لأ�سح�اب  ال�س�نوية  الزي�ادة 

المالية  ــاح  أربــ أعــلــنــت 
عقار  على  استحوذت  أنها 
ــل مـــصـــّنـــف  ــ ــدخـ ــ ــلـ ــ مـــــــــدر لـ
 A الممتازة  األولــى  بالفئة 
يــضــم مــبــنــى مــكــاتــب تبلغ 
قــدم   226.548 مــســاحــتــه 
ــوق مــديــنــة  ــ مـــربـــعـــة فــــي سـ
أورالنــــــدو الــنــامــيــة بــواليــة 
فــلــوريــدا األمــريــكــيــة، وهــو 
األمــد  طويل  بعقد  مؤجر 
لـــشـــركـــة ســـيـــمـــنـــز أنـــرجـــي 
ــي شـــركـــة تــابــعــة  ــــك.، وهــ إنــ
أيه  أنرجي  سيمنز  لشركة 
جــي الــمــدرجــة فــي بورصة 
ــفــــورت والـــمـــصـــّنـــفـــة  ــكــ ــرنــ فــ

بدرجة استثمارية.
في  االستراتيجي  بموقعه  المبنى  ويمتاز 
جامعة  بــمــحــاذاة  للشركات  كــودارانــجــل  مجمع 
سنترال فلوريدا، ثاني أكبر جامعة في الواليات 
الــمــتــحــدة األمـــريـــكـــيـــة، وبـــالـــقـــرب مـــن مجمع 
ســنــتــرال فـــلـــوريـــدا لــلــبــحــوث، رابــــع أكــبــر مــركــز 

للبحوث في الواليات المتحدة األمريكية.
الثانية  الــصــفــقــة االســتــثــمــاريــة هــي  وهـــذه 
ــة مع  ــراكـ ــي شـ الـــتـــي تــبــرمــهــا أربــــــاح الــمــالــيــة فـ
الــخــبــيــرة  الــعــقــاريــة  اإلدارة  شـــركـــات  مــجــمــوعــة 
 270 أكثر من  تدير  التي  هامبشير ستايتسايد 
عقاًرا وتملك أصواًل تحت اإلدارة تزيد قيمتها 

أمريكي  دوالر  مليار   2,4 عن 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــواليـــات 

المتحدة.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الـــــــصـــــــدد، 
صـــــرح مـــحـــمـــود الـــكـــوهـــجـــي، 
للشركة  التنفيذي  الــرئــيــس 
االستثمارية  »الفلسفة  بــأن 
ــة أربـــــــاح  ــركــ الـــرئـــيـــســـيـــة لــــشــ
الــمــالــيــة تـــقـــوم عــلــى إيــجــاد 
الـــــــــشـــــــــرائـــــــــح الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة 
الــــقــــادرة عــلــى تــحــقــيــق نمو 
ــلـــة  ــيـــكـ لـــمـــســـتـــثـــمـــريـــهـــا، وهـ
ــا فـــــــي تـــلـــك  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــشـــــرائـــــح بــــالــــشــــراكــــة مــع 
تمتاز بخبرات  رائــدة  شركات 
كما  بالنجاح.  حافلة  واسعة 
أن سمعة شركة أرباح المالية الجيدة وقدراتها 
المهنية العالية تتيح اجتذاب أفضل الشركاء، 
المثلى  المضافة  القيمة  تحقيق  يضمن  بما 

لمستثمريها«.
وأضاف »إن أرباح المالية تعتز جًدا بإبرامها 
لهذه الصفقة االستثمارية الممتازة بعد دراسة 
إلى  تـــؤدي  أن  يمكن  والــتــي  ومــتــأنــيــة،  حريصة 
فــرص مجزية جـــًدا إلدارة األصـــول في  إيــجــاد 
تحقق  الــشــركــة  ــزال  تـ وال  الــقــريــب،  المستقبل 
نتائًج متفوقة على الرغم من األوضاع الصعبة 

السائدة اليوم في األسواق«.

أعرب أصحاب أعمال ومستثمرون 
عن ارتياحهم لمسار تطور االستثمارات 
الــبــحــريــنــيــة فـــي الــبــوســنــة والــهــرســك 
بأكثر  اإلجمالية  قيمتها  قــدرت  والتي 
أن  وتـــوقـــعـــوا  دوالر،  مـــلـــيـــون   200 مــــن 
يــشــهــد الـــعـــام الــمــقــبــل طــفــرة فـــي هــذه 
القطاع  لتتجاوز  وتنوعها  االستثمارات 
كما  عــديــدة  قطاعات  وتشمل  العقاري 
استثمارات  البحرين  تجذب  أن  توقعوا 
لها  إقليمي  وجــود  إلــى  تتطلع  بوسنية 
انطالًقا من البحرين، وأكدوا أن البيئة 
باتت مغرية  البحرين  االستثمارية في 
لبناء  ومشجعة  المستثمرين  لــهــؤالء 
ــات اســتــراتــيــجــيــة بــيــن أصــحــاب  ــراكــ شــ

األعمال والمستثمرين في البلدين.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل حـــفـــل الــعــشــاء 
البحرين  جمعية  رئــيــس  أقــامــه  الـــذي 
- الــبــوســنــة لــلــصــداقــة واألعـــمـــال رجــل 
ــواج مــــســــاء يـــوم  ــ ــحـ ــ ــواد الـ ــ ــ ــال جـ ــ ــمـ ــ األعـ
الــخــمــيــس الــمــاضــي بــحــدائــق الــحــواج 

أصحاب  مــن  وعـــدد  الجمعية  ألعــضــاء 
األعــــمــــال والــمــســتــثــمــريــن وعــــــدد مــن 
المالية  والمؤسسات  الشركات  ممثلي 
والــمــصــرفــيــة لــتــدشــيــن بـــرنـــامـــج عمل 
الجمعية في الفترة القادمة بعد توقف 

طويل بسبب جائحة كورونا.

وعـــــــرض الـــــحـــــواج خــــــالل الـــلـــقـــاء 
مالمح خطة عمل الجمعية في الفترة 
الــســيــاق عن  هـــذا  فــي  وكــشــف  المقبلة 
لـــقـــاءات قــطــاعــيــة مــشــتــركــة عــلــى أكــثــر 
تتوج  أن  فــي  أمــلــه  عــن  معربا  مستوى، 
الــجــمــعــيــة ضــمــن خــطــة عملها  جــهــود 

لــلــفــتــرة الــمــقــبــلــة بــعــقــد مـــؤتـــمـــر فــي 
الــبــحــريــن يــجــمــع أصـــحـــاب األعـــمـــال 
والــمــســتــثــمــريــن والــــشــــركــــات الــمــالــيــة 
المسؤولين  من  والعديد  والمصرفية 
البوسنة  فــي  ونظرائهم  البحرين  فــي 

والهرسك ودول البلقان. 

تــســيــر بخطى  الــبــحــريــن  أن  ــد  وأكــ
ــن تـــداعـــيـــات  ثـــابـــتـــة نـــحـــو الـــتـــعـــافـــي مــ
كـــورونـــا، وتــتــجــه نــحــو المزيد  جــائــحــة 
االستثمارية  األعمال  في  التوسع  من 
ــثـــمـــريـــن والــــشــــركــــات  ــتـ وجـــــــــذب الـــمـــسـ
ستبذل  الجمعية  إن  وقـــال  األجــنــبــيــة، 

ــذب  ــ جــــــــهــــــــوًدا مــــضــــاعــــفــــة بــــــهــــــدف جـ
اســـتـــثـــمـــارات بــوســنــيــة فـــي الــبــحــريــن. 
وشــــدد عــلــى الــــدور الــمــهــم الــــذى لعبه 
افــتــتــاح الــخــط الــجــوي الــمــبــاشــر بين 
تنمية  والبوسنة على صعيد  البحرين 

العالقات في مختلف المجاالت.

ــد نــائــب رئــيــس جمعية  وبـــــدوره أكـ
رياض  والهرسك  البوسنة   - البحرين 
إلــــى أن  تــســعــى  الــجــمــعــيــة  يـــوســـف أن 
ــبـــحـــريـــن الـــبـــيـــئـــة الــحــاضــنــة  ــكــــون الـ تــ
الســتــقــطــاب االســـتـــثـــمـــارات الــبــوســنــيــة 
العربية  والمنطقة  وانطالقها للخليج 
البحرين  مملكة  بــه  تتميز  لما  وذلــك 
المقدمة  وفــى  المميزات  مــن  بالكثير 
موقعها االستراتيجي ما يحفز جميع 
الــمــســتــثــمــريــن لــتــطــويــر أعــمــالــهــم من 

خاللها.
اإلعــالم  لجنة  رئيسة  واستعرضت 
بــالــجــمــعــيــة سهير  الــعــامــة  والـــعـــالقـــات 
بــوخــمــاس األهــــداف والــتــطــلــعــات التي 
ــا الـــجـــمـــعـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة  ــهـ ــيـ ــعـــت إلـ سـ
المستقبلية  والــطــمــوحــات  الــمــاضــيــة 
الــتــي تــعــكــف عــلــى الــتــحــضــيــر لــهــا في 
إطار أهداف الجمعية، واللقاءات التي 
ــع كــبــار  ــود تـــجـــاريـــة مـ ــ أجـــرتـــهـــا عــبــر وفـ

المسؤولين في البوسنة. 

أســــهــــمــــت جـــــهـــــود صــــــــــادرات 
الــبــحــريــن لــدعــم الــُمــصــدريــن في 
شركة  بــتــوقــيــع  الــبــحــريــن  مملكة 
أريهانت وشركة مجوهرات وصال 
الــتــابــعــتــيــن لــمــجــمــوعــة أريــهــانــت 
الرائدة في مجال توريد المعادن 
الثمينة عقود كبيرة مع 5 عمالء 

دوليين.
وتــمــت مــراســم الــتــوقــيــع بين 
ــانــــت ومـــجـــوهـــرات  ــهــ ــتـــي أريــ شـــركـ
ــــدة فـــي كل  ــال و5 شـــركـــات رائـ وصــ
المتحدة  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات  مــن 
والــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
البحرين  جناح  فــي  كونغ  وهــونــغ 
بـــحـــضـــور  دبـــــــي   2020 بـــإكـــســـبـــو 
ممثلين عن صادرات البحرين، ما 
سيمكنهم من تصدير منتجاتهم 
مـــن الـــمـــجـــوهـــرات والــمــصــوغــات 
ــر مــن  ــبـ ــاعــــدة أكـ ــى قــ ــ الـــذهـــبـــيـــة إلـ

األسواق العالمية.
ويــعــكــس هـــذا الــحــدث الــتــزام 
بدعم  الــراســخ  البحرين  صـــادرات 

الــعــامــلــة فــي مملكة  الــمــؤســســات 
عملياتها  تــوســعــة  فـــي  الــبــحــريــن 
مع استكشاف أســواق واعــدة على 

مستوى العالم. 
وفــــي مــعــرض تــعــلــيــقــهــا على 
هـــذه الــمــنــاســبــة، صـــّرحـــت صــفــاء 

ــائـــم  ــق، الـــقـ ــالــ ــدالــــخــ ــبــ شــــريــــف عــ
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  بــــأعــــمــــال الــــرئــ
ــول:  ــقـ ــالـ ــن بـ ــريـ ــحـ ــبـ لــــــصــــــادرات الـ
ــريـــن  ــبـــحـ ــل صـــــــــــــادرات الـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ »تـ
تــشــجــيــع  فــــي  ــيـــســـي  رئـ دور  لـــعـــب 
ــتـــخـــذ مــن  ــات الــــتــــي تـ ــســ ــؤســ ــمــ الــ

تصدير  على  لها  مــقــًرا  البحرين 
أســواق  إلــى  وخدماتها  منتجاتها 
إقليمية ودولــيــة جــديــدة، وقــد تم 
عدد  فــي  ملحوظة  زيـــادة  تحقيق 
المستفيدين  الجدد  المصدرين 
ــادرات الــبــحــريــن  ــ مـــن خـــدمـــات صــ

تــركــيــزنــا  يـــنـــصـــب   .%12 بــنــســبــة 
البحرين  ـــادرات  فــي صـ األســاســي 
على دعم المصدرين في المملكة 
ــام الــــفــــرص فــي  ــنـ ــتـ لــتــحــديــد واغـ
ــا أنــنــا  ــمـ ــيـــة. كـ ــمـ ــالـ ــعـ األســـــــــواق الـ
لــالســتــفــادة من  بــاســتــمــرار  نسعى 
والعالمية  اإلقليمية  الــشــراكــات 
لتحقيق  الــرئــيــســيــة  والــفــعــالــيــات 
ــي هـــذا  ــ ــقــــدم فـ ــتــ ــن الــ ــ ــزيــــد مـ ــمــ الــ

المجال«. 
ــا، قـــالـــت مـــريـــم غـــازي  بــــدورهــ
رئيس العالقات العامة واالتصال 
ــانـــت: »تــعــد  ــهـ ــدى مــجــمــوعــة أريـ لــ
هذه االتفاقيات بكل تأكيد عالمة 
والــتــي من  إلــيــنــا،  بالنسبة  فــارقــة 
إيجابي  وقــع  لها  يكون  أن  شأنها 
وتعزيز  التجارية  أنشطتنا  على 
أكثر  نمو  مــجــاالت  فــي  عملياتنا 
العقود  المزيد من  رحابة. هناك 
الــــتــــي ســـنـــوقـــعـــهـــا خــــــالل األيــــــام 
ُيترجم شراكتنا  الُمقبلة، وهو ما 
الناجحة مع صادرات البحرين«. 
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»������ش�����ادرات ال���ب���ح���ري���ن« ت��م��ك��ن ����ش���رك���ات ب��ح��ري��ن��ي��ة من 

ت��وق��ي��ع ع���ق���ود �ل��ت�����س��دي��ر لأ�����س����و�ق خ��ل��ي��ج��ي��ة و�آ���س��ي��وي��ة

�لدو�س�ري رئي�سً�ا تنفي�ذيً�ا ل�سركة »بي ن�ت«

تطرحان  ل��ل��ط��ي��ر�ن  �ل��خ��ل��ي��ج  و�أك��ادي��م��ي��ة  �ل��ب��ح��ري��ن  م��ط��ار  ���س��رك��ة 

»�لإط����ف����اء« ل��ف��ري��ق  »�ف���ت���ر�����س���ي«  ت���دري���ب���ي  ب���رن���ام���ج  �أول 

ــة بـــــي نــــت،  ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
الــشــركــة الــوطــنــيــة الــمــســؤولــة 
عـــــن تـــــزويـــــد خـــــدمـــــات شــبــكــة 
الــعــريــض فــي مملكة  الــنــطــاق 
جابر  أحمد  تعيين  البحرين، 
ــا  الـــــدوســـــري رئـــيـــًســـا تــنــفــيــذًي
لــــهــــا والـــــــــــذي شــــغــــل مــنــصــب 
إدارتــهــا.  أحــد أعــضــاء مجلس 
الدوسري  أن  بالذكر  والجدير 
قـــد شــغــل ســابــًقــا الــعــديــد من 
ــارزة فــي مجال  ــبـ الــمــنــاصــب الـ
أمـــن الــمــعــلــومــات واالتــصــاالت 
ــاز  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــة فــــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــالسـ ــ الـ
فضاًل  للمعلومات،  الــمــركــزي 
تكنولوجيا  مــديــر  منصب  عــن 
وأمن  واالتــصــاالت  المعلومات 

شغل  كما  االتــصــاالت،  تنظيم  بهيئة  الشبكات 
بـــدالـــة  إدارة  مــجــلــس  لـــرئـــيـــس  ــب  ــائـ نـ مــنــصــب 
إنترنت البحرين وكانت آخر مهامه قبل تعيينه 
بالشركة تقديم االستشارات لحكومة البحرين 

بشأن مسائل أمن الشبكات واألنظمة.

ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة  ــ ــهــ ــ وبــ
ــلـــي بــن  ــيـــخ عـ ــشـ ــب الـ ــ رحــ
خـــلـــيـــفـــة  آل  ــة  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خـ
بي  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
نـــت ونـــيـــابـــة عـــن أعــضــاء 
السيد  بتعيين  المجلس 
أحـــمـــد جـــابـــر الـــدوســـري 
للشركة  تنفيذيا  رئــيــًســا 
وأشــــــــــــار إلــــــــى تــطــلــعــهــم 
لضمان  بــجــانــبــه  للعمل 
الشركة  أهــــداف  تحقيق 
ــًدا  ــؤكــ الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، مــ
ــم  ــدعـ تـــقـــديـــم الـــثـــقـــة والـ
لــلــعــمــل على  الــكــامــلــيــن 
ــق األهـــــــــــــــــداف  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ تــ
الـــــــالســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــيـــــــة 

المرجوة.
وينتهز مجلس اإلدارة هذه الفرصة لتقديم 
التنفيذي  الــرئــيــس  بــوبــشــيــت  لمحمد  الــشــكــر 
من  مــا حققه  كــل  على  نــت  بــي  لشركة  السابق 

إنجازات خالل فترة توليه المنصب. 

} أحمد الدوسري.

} محمود الكوهجي.

بو�سنية  ��ستر�تيجية بحرينية  �سر�كات  �لبحرين جاذبة ونتوقع  �ل�ستثمارية في  �لبيئة  �لحو�ج: 

أعلنت شركة مطار البحرين 
أن مــطــار الــبــحــريــن الـــدولـــي قد 
فــي  جــــــوي  مـــيـــنـــاء  أول  أصــــبــــح 
يطرح  األوســــط  الــشــرق  منطقة 
الـــواقـــع  بــتــقــنــيــة  تـــدريـــبـــّيـــة  دورة 
ــي لـــفـــريـــق خـــدمـــات  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ االفـ
اإلنـــــــقـــــــاذ واإلطـــــــــفـــــــــاء. وتــــقــــدم 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــخـــلـــيـــج لــلــطــيــران 
المتطور  الــتــدريــبــي  الــحــل  هـــذا 
ــال اإلطـــفـــاء  ــرجــ الــــــذي يــتــيــح لــ
وفاعلية  بــأمــان  مهاراتهم  صقل 
ــدد مــــن الــســيــنــاريــوهــات  ــ عـــبـــر عـ
الــمــخــتــلــفــة. واســتــقــبــل أعــضــاء 
واإلطفاء  اإلنقاذ  خدمات  فريق 
اإلدارة  مـــــســـــؤولـــــي  مــــــن  عــــــــدد 
الــعــلــيــا لــشــركــة مــطــار الــبــحــريــن 
ــة الــخــلــيــج لــلــطــيــران  ــيـ ــمـ ــاديـ وأكـ
حيث اطلعوا على عرض لنظام 
الواقع  بتقنية  التدريب  محاكي 
 »FLAIM Trainer« االفـــتـــراضـــي 
الــــــــذي يـــجـــمـــع بـــيـــن تـــقـــنـــيـــة رد 
إطفاء  ومــعــدات  اللمسي  الفعل 
فــعــلــّيــة لــتــقــديــم تــجــربــة تــدريــب 
فــــــريــــــدة مــــــن نـــــوعـــــهـــــا. ويــــوفــــر 
ــام الـــمـــتـــطـــور مـــزايـــا  ــظـ ــنـ هـــــذا الـ
الــتــعــلــيــم بــالــتــجــربــة مـــن خــالل 

ــاريـــوهـــات عــمــلــّيــة ُوضـــعـــت  ــنـ ــيـ سـ
ــا لـــتـــحـــســـيـــن مــــهــــارات  ــًصـ ــيـ خـــصـ
الــتــفــكــيــر الــديــنــامــيــكــي وتــقــيــيــم 
الالسلكي  والــتــواصــل  المخاطر 
والـــذاكـــرة الــعــضــلــّيــة والــتــقــنــيــات 
والتحكم في الخرطوم ومحاكاة 
مستشعرات  طريق  عن  الــحــرارة 
يــرتــديــهــا رجـــل اإلطـــفـــاء. وبــهــذه 
الــمــنــاســبــة قـــال مــحــمــد الــســيــد، 
المدير التنفيذي لقسم خدمات 
»يعمل فريق  اإلنــقــاذ واإلطــفــاء: 
خدمات اإلنقاذ واإلطفاء بمطار 
البحرين الدولي بشكل وثيق مع 

الجهة  المدني،  الطيران  شــؤون 
الـــمـــخـــتـــصـــة بـــتـــنـــظـــيـــم جــمــيــع 
بــالــطــيــران  المتعلقة  الــجــوانــب 
ــي مــمــلــكــة  واإلشــــــــــراف عــلــيــهــا فــ
ــزام  ــ ــتـ ــ ــبــــحــــريــــن، لـــضـــمـــان االلـ الــ
بكل  والـــوفـــاء  الــمــعــايــيــر  بجميع 
إطفاء  على  التدريب  اشتراطات 
الـــحـــرائـــق. ومـــن هــنــا تــأتــي هــذه 
الـــــــدورة الــتــدريــبــّيــة الــمــتــكــامــلــة 
ــق مــن  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ ــــن أفـــــــــــراد الـ ــّك ــمــ ــتــ لــ
رغم  مــهــاراتــهــم  تطوير  مــواصــلــة 
بسبب  ُفرضت  التي  السفر  قيود 
الــجــائــحــة، كــمــا تــســلــط الــضــوء 

ــاري الــــذي  ــكــ ــتــ عـــلـــى الـــنـــهـــج االبــ
على  للتغلب  المملكة  تنتهجه 
التحديات الراهنة، وعزمها على 
تبني أحدث التقنيات الجديدة«.
ــال الــرئــيــس  ــ ــــن جـــانـــبـــه قـ ومـ
الخليج  ألكــاديــمــيــة  الــتــنــفــيــذي 
ــان ظــــافــــر  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــران الـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
ــنـــا مــــــــزوًدا  ــتـ ــي: »بـــصـــفـ ــاســ ــبــ ــعــ الــ
الجودة  عالية  التدريب  لبرامج 
ــال الـــــطـــــيـــــران، فـــإنـــنـــا  ــ ــــجـ فـــــي مـ
ــر أحـــــدث  ــيـ ــوفـ ــتـ ــعـــى بــــجــــٍد لـ نـــسـ
الـــحـــلـــول الــتــدريــبــّيــة الــمــبــتــكــرة 
الــُمــصــمــمــة وفـــًقـــا الحــتــيــاجــات 

ــاًل عـــــن إرســـــــاء  ــ ــــضـ ــا، فـ ــنــ ــمــــالئــ عــ
معايير جديدة في الصناعة مع 
الصارمة  بالمتطلبات  االلــتــزام 
لقطاع الطيران في الوقت ذاته. 
وفـــي ظـــل دعـــم شــــؤون الــطــيــران 
الـــمـــدنـــي، نــتــطــلــع إلــــى مــواصــلــة 
مزيد  وتحقيق  المثمر  تعاوننا 
مـــن الــنــجــاحــات لــتــعــزيــز مــكــانــة 
صناعة  في  المرموقة  البحرين 

الطيران«.
ويـــتـــبـــلـــور الــــــــدور الــرئــيــســي 
ألفــــراد قـــوات اإلنــقــاذ واإلطــفــاء 
حــالــة  فـــي  األرواح  إنـــقـــاذ  حــــول 
وقوع حوادث الطائرات، كما أنهم 
يتعاملون أيًضا مع مختلف أنواع 
ــل حـــدود  ــ ــوارئ داخـ ــطــ ــاالت الــ ــ حـ
إنقاذ  إلى  تحتاج  والتي  المطار 
األرواح والممتلكات. وإلى جانب 
االســتــجــابــة الــســريــعــة لــحــاالت 
الــــطــــوارئ بـــاســـتـــخـــدام أســطــول 
متطور من المركبات الُمصممة 
خــصــيــًصــا لــهــذا الـــغـــرض، يــقــوم 
واإلطفاء  اإلنقاذ  فريق خدمات 
ــة  ــ أيــًضــا بـــإجـــراء تــقــيــيــمــات دورّي
الـــحـــرائـــق فـــي جميع  لــمــخــاطــر 

أنحاء المطار.

مبن�ى مك�ات�ب  ت�ستح�وذ ع�لى  �لمالي�ة«  »�أرب��اح 

دولر مليون   59 بقيمة  �لممتازة  بالفئة  م�سنف 

يــنــظــم مــركــز قــرطــبــة لــلــتــدريــب دورة مــوجــهــة إلــى 
البحرين  بمملكة  العاملة  والــســيــاحــة  السفر  مكاتب 
زبون  »في خدمة  عنوان  تحت  »اآلياتا«  في  متخصصة 
الــســفــر« حــيــث دعـــا الــمــركــز مــكــاتــب الــســفــر والسياحة 

سوف  مما  واالستفادة  للمشاركة  الفرصة  اغتنام  إلــى 
تطرحه الندوة من أفكار تخدم القطاع والمستفيدين 

من خدماته.
الدورة مدتها 30 ساعة تستمر خالل األسبوع األول 

مــن شــهــر نــوفــمــبــر، فيما تــقــدم »تــمــكــيــن« دعــمــا نسبته 
إلى  المشاركة  في  الراغبين  داعيا  التكاليف،  من   %50

التسجيل بالمركز على األرقام التالية:
38303037/17233323 :TEL

بــدعــم مــن »متكيــن«

�ل�����س��ف��ر« زب����ون  »خ���دم���ة  دورة  ي��ن��ظ��م  ل��ل��ت��دري��ب«  »ق��رط��ب��ة 

�لجز�ئر  �إلى  خدمتها  ت�ستاأنف  �لإمار�ت  طير�ن 
اإلمــارات  طيران  أعلنت 
تستأنف  ســــوف  أنــهــا  أمــــس 
من  اعتباًرا  الجزائر  خدمة 
وبمعدل  الجاري،  نوفمبر   9
ــبــــوع من  رحــلــتــيــن فـــي األســ
دبي إلى الجزائر العاصمة. 
ويـــعـــزز اســتــئــنــاف الــرحــالت 
شبكة طيران  الــجــزائــر  إلــى 
إلــى 21  اإلمـــارات اإلفريقية 
اســتــعــادة  كــمــا يمثل  وجــهــة، 
في  الناقلة  لعمليات  كاملة 

شمال إفريقيا.
وســــــوف تـــخـــدم طـــيـــران 
العاصمة  الجزائر  اإلمــارات 

أســبــوعــيــا، يومي  بــرحــلــتــيــن 
ــــس،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـــــــثـــــــالثـــــــاء والـ

وســتــكــون رحــلــة الــعــودة إلــى 
دبي عبر تونس العاصمة. 
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} وفد البرلمان األوروبي خالل زيارته لمجلس الشورى.

أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس 
الشورى أن مملكة البحرين تمضي بثبات في 
مسيرتها الديمقراطية والحقوقية والتنموية، 
من خالل مبادرات وخطط وطنية قائمة على 
مـــبـــادئ راســـخـــة مـــن قــيــم الــتــســامــح والـــوحـــدة 
الوطنية والتعايش السلمي بين جميع األديان 
والــمــذاهــب والــثــقــافــات والــحــضــارات، يدعمها 
نهج ثابت ومتجدد في احترام حقوق اإلنسان 
قانونية،  وأطــر  تشريعات  عبر  المرأة  وتمكين 
ــات حـــضـــاريـــة وعـــصـــريـــة تــعــكــس كــفــالــة  ــ ــيـ ــ وآلـ
الفرص،  وتكافؤ  والحقوق  الحريات  واحــتــرام 
ــــك تــنــفــيــًذا لــتــوجــيــهــات واهـــتـــمـــام حــضــرة  وذلـ
آل  عيسى  بــن  الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
خليفة عاهل البالد المفدى، وبدعم ومساندة 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  من صاحب 
الــعــهــد رئــيــس مجلس  حــمــد آل خــلــيــفــة ولـــي 

الوزراء.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل لـــقـــاء رئـــيـــس مــجــلــس 
ــشـــورى بــوفــد الـــعـــالقـــات مـــع شــبــه الــجــزيــرة  الـ
برئاسة  أمــس  األوروبـــي  البرلمان  في  العربية 

 Sven الـــدكـــتـــور  الـــبـــرلـــمـــان األوروبــــــــي  عــضــو 
علي سلمان  وذلــك بحضور جميلة   ،Simon
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس الــمــجــلــس، وعـــدد من 
أعــضــاء الــمــجــلــس، حــيــث أكـــد أهــمــيــة توطيد 
ســبــل الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الــبــرلــمــانــي بين 
الــجــانــبــيــن، وفـــتـــح آفـــــاق أوســـــع مـــن الــتــعــاون 
ــاء  ــقـ الــثــنــائــي لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر واالرتـ
الداعم  بمستوى األداء التشريعي والبرلماني 
باالهتمامات  منوهًا  الديمقراطية،  للمسيرة 
الــمــشــتــركــة تــجــاه الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا ذات 
ــي. واســـتـــعـــرض رئـــيـــس مجلس  ــدولــ الـــُبـــعـــد الــ
الشورى خالل اللقاء اإلنجازات التنموية التي 
تشهدها مملكة البحرين ضمن العهد الزاهر 
المشتركة  والجهود  المفدى،  الملك  لجاللة 
والتنفيذية  التشريعية  السلطة  تبذلها  التي 
التطور  وتوجهات  رؤى  فــي  التكامل  لتحقيق 
ــذا الــســيــاق إلـــى دعــوة  الــمــنــشــود، الفــًتــا فــي هـ
جـــاللـــة الــمــلــك الـــمـــفـــدى لــقــطــاعــات الـــدولـــة 
اإلنتاجية والخدمية واالقتصادية إلى اقتراح 
المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة 

األبعاد، وما ترتب عليها من استجابة سريعة 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  برئاسة  الحكومة  من 
مجلس الــــوزراء، بــإطــالق عــدد مــن الــمــبــادرات 
الفرص  وخلق  االقــتــصــاد  تنمية  إلــى  الــهــادفــة 
النوعية للمواطنين، من خالل خطة متكاملة 
احــتــواء  بــعــد  االقــتــصــادي  للتعافي  وطــمــوحــة 
الحالية،  الــمــرحــلــة  فــي  »كــوفــيــد-19«  جــائــحــة 
البحرين  لمملكة  الكبير  اإلصــرار  إلى  مشيرًا 
على العبور إلى بر األمان وصواًل إلى مرحلة 
التوازن  وتحقيق  االقتصادي  والنمو  التعافي 
ــالــــي، واســــتــــمــــرار الــتــحــســيــن الــمــعــيــشــي  ــمــ الــ
وفد  أعــضــاء  أبــدى  جانبهم،  مــن  للمواطنين. 
العالقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان 
األوروبـــــــــي حـــرصـــهـــم عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــعـــالقـــات 
الثنائية مع مجلس الشورى، وتبادل الزيارات 
بما  المشترك،  للعمل  تعزيزًا  النظر  ووجهات 
في  والتعاون  العالقات  من  أرحــب  آفاقا  يفتح 
سبيل تطوير منظومة التشريعات، ودورها في 
وإرساء  السالم  الحكومات إلحالل  دعم جهود 

قواعد األمن واالستقرار في العالم.

رئي��س ال�س�ورى: البحري�ن تم�س�ي بثب�ات ف�ي م�س�يرتها التنموي�ة

انطالقا من مبادئ احترام حقوق الإن�سان وقيم التعاي�ش وال�سالم

إبراهيم  محمد  الــنــائــب  أكــد 
الــســيــســي رئـــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــــدفـــــــاع واألمـــــــن 
ــنــــي بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أن  الــــوطــ
مملكة  في  الحقوقية  المنظومة 
الـــبـــحـــريـــن شـــامـــلـــة ومــتــكــامــلــة.. 
وأن  للجميع،  مفتوحة  وأبــوابــنــا 
مـــد جـــســـور الـــتـــواصـــل والـــتـــعـــاون 
مــع الــمــجــالــس والــبــرلــمــانــات من 
كل  وكــشــف  الحقائق،  بــيــان  شــأنــه 
األمور بشفافية، من دون الحاجة 
إلـــى اســتــقــصــاء الــمــعــلــومــات غير 
الــدقــيــقــة مـــن جـــهـــات وجــمــاعــات 
أحادية الجانب ال يمثلون الشعب 
أن حضرة  إلى  البحريني، مشيرا 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــالد 
الــمــفــدى نــقــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــيــــرة الـــتـــنـــمـــويـــة  ــمــــســ فـــــي ظـــــل الــ

الــــشــــامــــلــــة إلــــــــى أفــــــــــاق واســــعــــة 
ومتقدمة في مختلف المجاالت، 
ــوقـــي،  ــقـ ــال الـــحـ ــجــ ــمــ وخـــــاصـــــة الــ
ــيـــث الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــشــريــعــيــة  حـ
والـــــمـــــؤســـــســـــيـــــة، واإلجــــــــــــــــــراءات 
ــة، والـــحـــرص والــحــمــايــة  ــابـ ــرقـ والـ

والرعاية لحقوق الجميع.
البحرين  مملكة  أن  وأوضـــح 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــخــ ــتــ ــفــ ــز وتــ ــتــ ــعــ تــ
الــحــقــوقــيــة الـــتـــي دشــنــهــا جــاللــة 
التعايش  لتعزيز  المفدى  الملك 
والتسامح، بجانب تنفيذ مشروع 
على  والعمل  البديلة،  العقوبات 
ــون الـــمـــفـــتـــوحـــة،  ــجــ ــســ تـــنـــفـــيـــذ الــ
بجانب ما تشهده مراكز اإلصالح 
والتأهيل من تطور الفت ومستمر 

في رعاية السجناء وحقوقهم.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل جــلــســة 
المباحثات المشتركة التي عقدت 

أمس االثنين بمجلس النواب بين 
والدفاع  الخارجية  الشؤون  لجنة 
واألمـــــن الــوطــنــي ولــجــنــة حــقــوق 
ــان مـــع وفــــد الـــعـــالقـــات مع  ــسـ اإلنـ
بالبرلمان  العربية  الجزيرة  شبه 
األوروبي الذي يزور البالد حاليا.

ــن جـــانـــبـــه أوضــــــح الــنــائــب  مــ
حقوق  لجنة  رئيس  البناي  عمار 
النواب يدعم  اإلنسان أن مجلس 
صاحب  برئاسة  الحكومة  جهود 
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولـــي  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
في صون  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
وجعلها  اإلنسان،  حقوق  وحماية 
ــة، ومــنــهــجــيــة عمل  ثــقــافــة راســـخـ
ــوانــــب  ــلـــف جــ ــتـ ــة فـــــي مـــخـ ــلــ ــيــ أصــ
ــاة فــــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن،  ــيـ الـــحـ
انــطــالقــا مــن الــثــوابــت الــوطــنــيــة، 
واحــــتــــرام حـــقـــوق اإلنــــســــان، ومــا 

يشهده السجل الحقوقي الرفيع، 
ومــــا جــســدتــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــــد خــالل  مـــن مـــوقـــف إنــســانــي رائـ
ــا لـــضـــمـــان صــحــة  ــورونــ جـــائـــحـــة كــ
والمقيمين  المواطنين  وســالمــة 

بال استثناء.
المجلس  أن  البناي  وأضــاف 
النيابي برئاسة فوزية بنت عبداهلل 
زيــنــل يضع حــقــوق اإلنــســان على 
قــمــة أولـــويـــات عــمــلــه الــبــرلــمــانــي، 
في  الــحــقــوقــيــة  الــمــنــظــومــة  وأن 
الــبــحــريــن خــطــت خــطــوات رائـــدة 
المجاالت،  كــل  فــي  مسبوقة  غير 
مــنــهــا تــعــزيــز الـــمـــســـاواة وتــكــافــؤ 
الــفــرص وتــقــدم الـــمـــرأة، وحــقــوق 
ــوق  ــقــ الــــــطــــــفــــــل، فـــــضـــــال عـــــــن حــ
وحزمة  والمحتجزين،  السجناء 
التشريعات واإلجراءات العصرية، 
بــجــانــب الــمــؤســســات الــحــقــوقــيــة 

الوطنية  المؤسسة  في  المتمثلة 
ــان والـــعـــديـــد من  ــســ لــحــقــوق اإلنــ

مؤسسات المجتمع المدني.
 وشــــدد الــبــنــاي عــلــى أهــمــيــة 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون وتــطــويــر قــنــوات 
التواصل بين البرلمان البحريني 
ــان األوروبــــــــــي، وخـــاصـــة  ــمـ ــرلـ ــبـ والـ
وتصريحات  ومــواقــف  بــيــانــات  أن 
األوروبــي  البرلمان  أعضاء  بعض 

تــكــون مــســتــنــدة عــلــى وجــهــة نظر 
غير حقيقية،  ومعلومات  واحــدة، 
والــتــعــاون  المصالح  يــخــدم  مــا ال 
مــجــلــس  دول  ــيــــن  بــ ــتــــرك  الــــمــــشــ
التعاون الخليجي ودول البرلمان 
الــجــمــيــع  أن  ــة  األوروبــــــــي، وخـــاصـ
ــن اجـــــــل تـــعـــزيـــز  ــ ــا مــ ــعــ يـــســـعـــى مــ

وتطوير حقوق اإلنسان.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أعـــــــــــــرب وفـــــد 

البرلمان األوروبي عن تقديره لما 
تشهده مملكة البحرين من تطور 
ــارز فــــي كــــل الـــمـــجـــاالت  ــ وتــــقــــدم بــ
حقوق  ومجال  عموما،  التنموية 

اإلنسان خصوصا.
ــد بـــمـــا تــحــقــق  ــ ــوفـ ــ وأشـــــــــاد الـ
ــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة،  ــقـــدم لـ مــــن تـ
ــة مـــن خــدمــات  ــدولـ ومــــا تـــوفـــره الـ
وما  الــفــرد،  بحق  مــبــاشــرة  تتصل 

واإلجــراءات  التشريعات  به  تمتاز 
البحرينية من اهتمام بالحقوق، 
فــي مشاركة  الــبــارز  الـــدور  بجانب 
ــــالء  ــــي إعـ الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فـ
حـــقـــوق اإلنــــســــان، مـــؤكـــدا الــوفــد 
حــــرصــــه عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
وتحقيق  الــبــرلــمــانــي  والـــتـــواصـــل 
األهداف المنشودة، لما فيه خير 

وصالح الدول والشعوب. 

خارجية وحقوقية النواب في اجتماع م�شترك مع وفد البرلمان الأوروبي:

المنظومة الحقوقية في البحرين �ساملة ومتكاملة.. واأبوابنا مفتوحة للجميع

} اجتماع لجنتي الشؤون الخارجية وحقوق اإلنسان مع وفد البرلمان األوروبي.

ــــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل  أكـ
أن  الــنــواب  رئيسة مجلس  زيــنــل 
حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
المفدى أعلت من قيم التسامح 
والـــتـــعـــايـــش، وســـخـــرت جــهــودهــا 
لتبني مبادرات إنسانية حضارية 
المجتمع  وتقدير  إعجاب  نالت 
ــدولــــي وجــمــعــيــات الــمــجــتــمــع  الــ
المدني والمؤسسات العاملة في 

مجال حقوق اإلنسان.
ــيــــســــة مــجــلــس  وأشــــــــــــارت رئــ
البحرين،  أن مملكة  إلى  النواب 
تنموية  مسيرة  مــن  تشهده  ومــا 
شــامــلــة فـــي ظـــل الــعــهــد الــزاهــر 
ــــدى،  ــفـ ــ ــمـ ــ ــــك الـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــــاللـ ــجـ ــ لـ
ــزًا  ــيـ ــمـ ــتـ ــت نـــــمـــــوذجـــــًا مـ ــحــ ــبــ أصــ
ــادئ حــقــوق  ــبـ ــي تــبــنــي أرقـــــى مـ فـ
المحبة  اإلنسان، وإشاعة ثقافة 
والــتــعــايــش والــســالم واالنــفــتــاح، 
ــن تـــقـــديـــم تـــجـــربـــة  ــ ــنـــت مـ ــكـ وتـــمـ
مــكــتــمــلــة وراســــخــــة فــــي ضــمــان 
ــوق الــــعــــامــــة  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــز الــ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ ــ وت
والمذهبية،  الدينية  والحريات 
إلهام  بمثابة  تجربتها  وأضحت 
دول  ــلـــف  ــتـ مـــخـ ــي  ــ فــ لــــلــــشــــعــــوب 
العالم، في ظل شواهَد بحرينية 
كإنشاء  الــدولــي،  المستوى  على 
مـــركـــز الــمــلــك حــمــد لــلــتــعــايــش 
ــي  ــرســ ــــن »كــ ــيـ ــ ــــدشـ ــي، وتـ ــمــ ــلــ ــســ الــ
الملك حمد للحوار بين األديان 
جامعة  في  السلمي«  والتعايش 

سابينزا بروما وغيرها.
البحرين  مملكة  أن  وذكــرت 
ــــن اإلصـــــــــالح عــقــيــدة  جـــعـــلـــت مـ

ثــابــتــة لــكــل الـــمـــراحـــل، وركـــيـــزة 
الــظــروف،  فــي مختلف  راســخــة 
السياسات  ومرجعًا أساسيا لكل 
منوهة  الــوطــنــي،  العمل  وآلــيــات 
إلــــى مـــا تــمــتــلــكــه الــمــمــلــكــة من 
وقــاعــدة  متينة،  تشريعية  بنية 
ــم نــهــج  ــ ــدعـ ــ ــة صـــلـــبـــة تـ ــيــ ــونــ ــانــ قــ
والذي يجعل  الشامل،  اإلصالح 
مــن الــمــواطــنــة الــصــالــحــة مـــداَر 
ــة  ــر والـــتـــحـــديـــث لـــدولـ ــويـ ــتـــطـ الـ
ــون، وعــلــى  ــانــ ــقــ الـــمـــؤســـســـات والــ
ذلـــك أطــلــقــت الــبــحــريــن بــرامــج 
ومـــــبـــــادرات مــتــقــدمــة كــبــرنــامــج 
الــعــقــوبــات الــبــديــلــة والــســجــون 
الــمــفــتــوحــة، والــتــي ُيــتــوخــى من 
خـــاللـــهـــا إصــــــالح الــمــحــكــومــيــن 

وإدماجهم في المجتمع.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال 
رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب أمـــس 

ــاء  ــن، وفــــــــــدًا مـــــن أعــــضــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ االثـ
ــي الــــبــــرلــــمــــان  ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ وكـــــــبـــــــار مـ
األوروبــــــــــي الــــــذي يــــــزور مــمــلــكــة 
يــــومــــي 1 و2  ــــالل  ــبـــحـــريـــن خــ الـ
اللقاء  وخــالل  الــجــاري،  نوفمبر 
شــــددت إلـــى أن مــجــلــس الــنــواب 
ــألــــو جــــهــــدًا فــــي الــتــنــســيــق  ال يــ
ــل الــمــســتــمــر  ــواصــ ــتــ الــــدائــــم والــ
مــع الــبــرلــمــانــات الــصــديــقــة، وال 
سيما البرلمان األوروبي، مؤكدة 
الـــحـــرص عــلــى تـــبـــادل الـــزيـــارات 
من  االســتــفــادة  بهدف  الثنائية، 
الـــخـــبـــرات الـــمـــتـــبـــادلـــة والــعــمــل 
ــتــــرك، وتـــوحـــيـــد  ــشــ ــمــ ــاء الــ ــنــ ــبــ الــ
ــنــــظــــر فــي  الــــــــــرؤى ووجــــــهــــــات الــ
والقضايا  الموضوعات  مختلف 

المشتركة.
وأكـــــــــدت أهـــمـــيـــة االنـــفـــتـــاح 
التعاون  مــن  أرفــع  مستوى  على 

والبرلمان  البحرين  بين مملكة 
من  المزيد  وتحقيق  األوروبــــي، 
التقارب، وخلق جسور للتواصل 
المستمر، مؤكدة أن بيت الشعب 
فتح  على  حريص  المملكة  فــي 
المبادرات  كل  أمــام  دائما  أبوابه 
الـــرامـــيـــة لــتــوثــيــق الــــروابــــط مع 
استنادًا  الصديقة،  البرلمانات 
إلــى الــرغــبــة الــدائــمــة فــي تعزيز 
لـــغـــة الــــــحــــــوار، الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
االحترام المتبادل، واتباع أفضل 
الحضارية  الدبلوماسية  السبل 

والمتقدمة.
ــوه أعــضــاء  ــن جــانــبــهــم، نـ ومـ
ــد الـــبـــرلـــمـــان األوروبـــــــــي إلـــى  ــ وفـ
ــاون،  ــعـ ــتـ اهــتــمــامــهــم بــتــنــمــيــة الـ
ــات الــشــامــلــة  ــالقــ ــعــ وتــــطــــويــــر الــ
ومملكة  األوروبــــي  االتــحــاد  بين 
البحرين على جميع المستويات، 
والتنسيق  الشراكة  في  والتوسع 
مثل  الــعــالــمــيــة  الــتــحــديــات  إزاء 
»كوفيد–19«  كــــورونــــا  جـــائـــحـــة 
السياسي  والــتــطــرف  ــاب  ــ واإلرهــ
والديني، والعالقات االقتصادية 
والــتــجــاريــة بــيــن الــطــرفــيــن نحو 

آفاق أرحب.
ــد  ــوفـ ــاء الـ ــ ــــضـ ــا وجــــــه أعـ ــمـ كـ
ــزائــــر جـــزيـــل الــشــكــر لــرئــيــســة  الــ
أعضاء  وللنواب  النواب  مجلس 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عــلــى هــذا 
بالمثمر  وصــفــوه  الــــذي  الــلــقــاء 
والـــبـــنـــاء، مــؤكــديــن أهــمــيــة بــنــاء 
عـــالقـــات بــرلــمــانــيــة وثــيــقــة مع 
ــا  ــهــ مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن أســــاســ

الشفافية والوضوح واالنفتاح. 

رئي�شة مجل�س النواب تلتقي وفد البرلمان الأوروبي.. وتوؤكد:

ح��ري�����س��ون ع��ل��ى ال���ت���ع���اون ال��ب��رل��م��ان��ي وت��وح��ي��د 

وج����ه����ات ال���ن���ظ���ر ف����ي ال���ق�������س���اي���ا ال��م�����س��ت��رك��ة

} رئيسة مجلس النواب تلتقي وفد البرلمان األوروبي.

ــاد الــســفــيــر عـــبـــداهلل بـــن فــيــصــل بـــن جبر  أشــ
الدوسري السفير المعين لمملكة البحرين لدى 
والتعاون  والتواصل  الثنائية  بالزيارات  بلجيكا 
االتـــحـــاد  ودول  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  بــيــن  الـــبـــنـــاء 
األوروبـــــــي  الــــذي يــهــدف إلــــى بــنــاء فــهــم أوضـــح 
المشترك  االهــتــمــام  ذات  والــمــواضــيــع  للقضايا 
وإلـــــى تــنــمــيــة الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة ومــواجــهــة 
الــتــحــديــات اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــواجــه 

المنطقة والعالم.
ونوه في تصريحات خاصة لـ»أخبار الخليج« 

بــاالجــتــمــاعــات الــنــاجــحــة والــمــثــمــرة الــتــي تمت 
ــواب والــــشــــورى ووفـــد  ــنـ بــيــن رئــيــســي مــجــلــســي الـ
ــي  مــن أعــضــاء وكــبــار مــوظــفــي الــبــرلــمــان األوروبــ
ــــك بــحــضــور الــنــائــب  ــزور الــمــمــلــكــة، وذلـ ــ ــــذي يـ الـ
مجلس  لرئيسة  األول  النائب  سلمان  عبدالنبي 
والمستشار  البرلمانية  اللجان  ورؤســاء  الــنــواب، 
راشــــد مــحــمــد بــونــجــمــة األمــيــن الــعــام لمجلس 
النائب  ســلــمــان  عــلــي  وبــحــضــور جميلة  الـــنـــواب، 
الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من أعضاء 

مجلس الشورى.

���س��ف��ي��ر ال��ب��ح��ري��ن ال��م��ع��ي��ن ل���دى ب��ل��ج��ي��ك��ا ي�����س��ي��د ب��ال��ت��وا���س��ل

الأوروب�����ي الت���ح���اد  ودول  ال��ب��ح��ري��ن  ب��ي��ن  ال��ب��ن��اء  وال��ت��ع��اون 

} عبداهلل الدوسري.

مبارك  الــدكــتــور محمد  أكــد 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لشؤون 
المدارس بوزارة التربية والتعليم 
أنــــه قـــد تـــم االنـــتـــهـــاء مـــن وضــع 
الــمــعــايــيــر الـــجـــديـــدة لــتــرقــيــات 
األوائــــل  والــمــعــلــمــيــن  المعلمين 
ومــــن فـــي حــكــمــهــم مـــن مــوظــفــي 
الدرجات التعليمية بالمؤسسات 
بما يسمح  الحكومية  المدرسية 
الكادر  على  الترقي  بسرعة  لهم 
الكافي  الــقــدر  ويتيح  التعليمي 
وتحقيق  للتنافس  الــمــرونــة  مــن 
مشيًرا  المطلوبة،  االشــتــراطــات 
إلى أنه سوف يجري تطبيق هذه 
أول  من  اعتباًرا  رسمًيا  المعايير 

يناير 2022.
وبــيــن الــمــديــر الــعــام لشؤون 
الجديدة  المعايير  أن  الــمــدارس 
تـــنـــص عـــلـــى أنـــــه بــالــنــســبــة إلـــى 
المعلمين على الدرجات الرابعة 
التعليمية  والسادسة  والخامسة 
فإن االنتقال إلى الدرجة التالية 
عـــلـــى 240  الــــحــــصــــول  يـــتـــطـــلـــب 
مــرور سنتين  مع  تمهينية  ساعة 
تــرقــيــة حــصــل عليها  ــر  عــلــى آخــ
الــمــعــلــم )بــــدال مــن أربــــع ســنــوات 
في السابق(، على أال يقل تقييم 
تمامًا  يفي  عن  الوظيفي  األداء 

بالتوقعات.
ــف الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد  ــ ــشـ ــ وكـ
ــن أنــــــه طـــبـــًقـــا لـــهـــذه  ــ ــارك عـ ــ ــبـ ــ مـ
المعايير فإنه يجوز منح الترقية 
للمعلم في حال حقق 120 ساعة 
تمهينية )بداًل من 240 ساعة في 
تقييم  يقل  أال  شريطة  السابق( 
ــفـــي عــــن يـــتـــجـــاوز  ــيـ أدائــــــــه الـــوظـ
ــات آلخـــــر عـــــام دراســــــي،  ــعـ ــوقـ ــتـ الـ
التي  الــمــدرســة  يــقــدم مــديــر  وأن 
تؤكد  تــقــاريــر  المعلم  بها  يعمل 

تميزه وارتقاء مستوى التحصيل 
تعتمد  وأن  طلبته،  لدى  العلمي 
من  للترقية  الترشيح  اســتــمــارة 
المختص  الــمــدارس  رئيس  قبل 
ومدير إدارة العمليات التعليمية 
الــمــخــتــصــة والـــوكـــيـــل الــمــســاعــد 
المعايير  أن  أكد  كما  المختص. 
ــح بـــاحـــتـــســـاب  ــمـ ــسـ ــدة تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
التي  التدريبية  الساعات  جميع 
التعلم  نظام  عبر  تحقيقها  يتم 
عن بعد أو »التدريب اإللكتروني« 
شــريــطــة أن تــكــون هـــذه الــبــرامــج 
مــعــتــمــدة مــن قــبــل الــــــوزارة، وأنــه 
يــجــوز تــرحــيــل ســاعــات الــتــدريــب 
الــتــمــهــيــنــيــة الـــفـــائـــضـــة اعـــتـــبـــاًرا 
لتحتسب  ترقية  آخــر  تــاريــخ  مــن 
على  الحصول  متطلبات  ضمن 
أن  دون  مــن  تليها  الــتــي  الــدرجــة 
يكون هناك أي حدود لعدد هذه 

الساعات.
ــال الــمــديــر الــعــام لــشــؤون  وقـ
ــــذه  هـ تــــطــــبــــيــــق  إن  الـــــــــمـــــــــدارس 
الــمــعــايــيــر الـــجـــديـــدة جــــاء بــنــاء 
مــشــروع تطوير  عــلــى مــخــرجــات 
الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 
الحلقات  وفـــي ضـــوء  والــتــعــلــيــم، 
الــنــقــاشــيــة الـــتـــي تــمــت مـــع عــدد 
مــن مــديــري ومــديــرات الــمــدارس 
االرتــقــاء  سبل  بــشــأن  الحكومية 
وتوفير  المعلم  وظيفة  بمستوى 
الدافعية الالزمة للمعلمين نحو 

المزيد من جودة األداء. 
وتــــــــقــــــــدم الــــــمــــــديــــــر الـــــعـــــام 
اللجنة  رئيس  الــمــدارس  لشؤون 
الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لــــمــــشــــروع تــطــويــر 
الهيكل المؤسسي لوزارة التربية 
إلى  والتقدير  بالشكر  والتعليم 
المجلس األعلى لتطوير التعليم 
والــتــدريــب بــرئــاســة ســمــو الشيخ 

ــبــــارك آل خــلــيــفــة  بــــن مــ مــحــمــد 
نائب رئيس مجلس الوزراء على 
التعليم  لقطاع  المستمر  الدعم 
ومــتــابــعــة مــســتــجــداتــه والـــوقـــوف 
ــا حــقــقــه مــــن تـــقـــدم فــي  عـــلـــى مــ
تـــطـــويـــر الـــمـــســـيـــرة الــتــعــلــيــمــيــة. 
ــا أشـــــــاد بـــالـــتـــعـــاون الــمــثــمــر  ــمـ كـ
ــاز الـــخـــدمـــة  ــهــ الـــــــذي يـــبـــديـــه جــ
وزارة  مــع  التنسيق  فــي  المدنية 
شــؤون  وقــطــاع  والتعليم  التربية 
الـــمـــدارس بــمــا يــصــب فــي صالح 
أداء  وتطوير  التعليمية  الــكــوادر 

المؤسسات المدرسية. 

المدير العام ل�شوؤون المدار�س رئي�س »توجيهية الهيكلة«:

المعلمي��ن لترقي��ات  الج���ديدة  المع�اي�ي���ر  م��ن  النت���هاء 

خف�س ال�شنوات المطلوبة للترقية الوظيفية اإلى �شنتين بدل  من اأربع 

} د. محمد مبارك.

كتب: علي عبداخلالق
ــطـــب مــن  ــد مــجــمــوعــة مــــن خـــريـــجـــي الـ ــاشـ نـ
الجامعات الخارجية الفريق طبيب الشيخ محمد 
األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئيس  للصحة 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، إلعــطــائــهــم فـــرصـــة الــتــدريــب 
متطلبات  إلتــمــام  وذلـــك  حــكــومــي،  فــي مستشفى 

الحصول على تصريح ممارسة مهنة الطلب.
الــخــلــيــج«: »نــحــن مجموعة  لـــ»أخــبــار  وقــالــوا 
الــخــارجــيــة ألداء سنة  الــجــامــعــات  مـــن خــريــجــي 
على  الــحــصــول  متطلبات  نكمل  ولــكــي  االمــتــيــاز، 
في  نــتــدرب  أن  يجب  الطب  مهنة  ممارسة  إجـــازة 
أصابنا  ولــكــن  الــبــحــريــن،  فــي  حــكــومــي  مستشفى 
إدارة  قبل  مــن  رفــض طلبنا  تــم  عندما  اإلحــبــاط 
بحجة  الطبي  السلمانية  مستشفى  في  التدريب 

أن األولوية لخريجي الجامعات المحلية«.
وأضافوا: »كيف يتم التمييز في حق المواطن 
للحصول على حقه في العمل أو التدريب بسبب 
خارجية؟  جامعة  أو  محلية  جامعة  فــي  تخرجه 
ومبدأ  الشفافية  مبدأ  مع  يتعارض  التمييز  هذا 
الــقــبــول، فالكثير منا  امــتــحــان  واجــتــيــاز  الــكــفــاءة 
تــخــرج فــي جــامــعــات مــعــتــرف بــهــا مــن قــبــل وزارة 
التربية والتعليم وحاصلون على درجات التفوق«، 
بين  والتمييز  التفرقة  ينبغي  ال  أنــه  إلــى  ولفتوا 

مواطن خريج جامعة طب محلية وطالب خريج 
جامعة خارجية، مما يتسبب ذلك بحرمان هؤالء 
الخريجين من إتمام مشوار التأهيل وهو الخطوة 
مهنة  ممارسة  إجــازة  على  الحصول  في  األخــيــرة 
الـــطـــب. وأوضـــحـــوا أنـــه فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، قد 
الــنــيــابــي الحكومة  الــمــجــلــس  أعــضــاء مــن  نــاشــد 
ــر بــتــعــديــل هــذا  ــدار أوامــ إليــجــاد حــل عــاجــل إلصــ
بـــالـــتـــســـاوي لجميع  الـــفـــرصـــة  ــاء  ــطــ وإعــ الـــوضـــع 
خريجي الطب بناء على مبدأ المساواة والكفاءة 
واجــتــيــاز امــتــحــان الــقــبــول، وقـــد تــم قــبــول طلبة 

االمــتــيــاز  ســنــة  ألداء  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  مـــن 
المواطن  يحرم  بينما  السلمانية  مستشفى  فــي 
أنهم  إلى  باإلضافة  خارجية،  جامعة  خريج  ألنه 
قاموا بمخاطبة الدكتور أحمد األنصاري الرئيس 
أسبوع  قبل  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
درســنــا  وخــتــمــوا،  اآلن.  رد حــتــى  أي  يــتــلــقــوا  ــم  ولـ
الغالي  وطننا  خــدمــة  أجــل  مــن  الليالي  وســهــرنــا 
بفرصة  السماح  إال  المرحلة  في هذه  نحتاج  وال 
أسوة  الحكومية  المستشفيات  أحد  في  التدريب 

بزمالئنا خريجي الجامعات المحلية.

خريجو الطب ينا�شدون »الأعلى لل�شحة«:

التدريب ب�سبب تخرجنا في جامعات خارجية« »ُحرمنا من 



ومــبــهــج  راٍق  احـــتـــفـــال  فـــي 
احتفل مستشفى ابن النفيس 
بيوم الطبيب البحريني والذي 
الملكي  السمو  صاحب  حــدده 
ــن ســلــمــان  ــ ــر خـــلـــيـــفـــة بـ ــ ــيـ ــ األمـ
لــيــكــون  اهلل  رحــمــه  خــلــيــفــة  آل 
نوفمبر  شــهــر  مــن  أربـــعـــاء  أول 
البحرينيين  لألطباء  تكريما 
ــبــــحــــث  الــــمــــتــــمــــيــــزيــــن فـــــــي الــ

العالجي والطبي.
حــضــر الـــحـــفـــَل مــجــمــوعــٌة 
المستشفى  أطــبــاء  مــن  كبيرة 
الــــــــذيــــــــن أبـــــــــــــــدوا ســــعــــادتــــهــــم 
بــاالحــتــفــال ســويــا بــمــثــل هــذه 
بمثابة  جــاءت  التي  المناسبة 
طــوال  مجهودهم  على  تقدير 
ــة الـــمـــرضـــى  ــدمــ الــــعــــام فــــي خــ
ــــالج  ــعـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـــــطـــــويـــــر مـ
والــخــدمــة فـــي مــســتــشــفــى ابــن 

النفيس.
ــور حــســن  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ وأعــــــــــرب الـ
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــعــريــض 
ــن الــنــفــيــس فــي  ــ مــســتــشــفــى ابـ
ــلـــيـــج  ـــ»الـــخـ تــــصــــريــــح خـــــــاص لـ
الطبي« عن سعادته باالحتفال 

ــوم الـــطـــبـــيـــب الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــيـ ــ بـ
وقال  بحريني،  طبيب  بصفته 
إنه يفخر دائما بعمله كطبيب 
ــي يـــقـــدمـــهـــا  ــ ــتـ ــ وبــــخــــدمــــاتــــه الـ
ويقدرها  البحريني  للمجتمع 
يدفعنا  ما  والمقيم،  المواطن 
إلى مواصلة عملنا وخدمتنا. 

ــا نـــفـــخـــر بــحــكــومــتــنــا  ــمــ كــ
يوما  خصصت  التي  الــرشــيــدة 
لــلــطــبــيــب الــبــحــريــنــي تــقــديــرا 
لـــــمـــــجـــــهـــــودات األطــــــــبــــــــاء فـــي 
المملكة خصوصا مع الظروف 
الصعبة التي مررنا بها جميعا 
وكان في المقدمة الطبيب، إن 
أهم  باألمان  والشعور  الصحة 
وهــذا  منا  المريض  يطلبه  مــا 
ما نسعد بتقديمه له بخبرتنا 
المريض  يصل  حتى  الطويلة 
ــى بــــر األمــــــــان. وكـــلـــنـــا فــخــر  ــ إلـ
البحريني  الــوطــنــي  بــالــفــريــق 
الـــــــذي اســـتـــطـــاع بــحــنــكــتــه أن 
األمــان  بــر  إلــى  بالبحرين  يمر 
من  بــالــقــرب  نشعر  وبفضلهم 
ما  إلــى طبيعتها  الحياة  عــودة 
مــواصــلــة عملنا  إلــــى  يــدفــعــنــا 

في مستشفى ابن النفيس في 
خدمة أهل البحرين.

ــه عـــــن الـــخـــطـــط  ــ ــؤالـ ــ ــسـ ــ وبـ
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــلــمــســتــشــفــى 
وبعد  اهلل  وبحمد  »إننا  أجــاب: 
مرور عشرين عاما على إنشاء 
هناك  النفيس  ابــن  مستشفى 
المستشفى  كبيرة في  تطورات 
أربعة  بــدأنــا  الحين  ذلــك  منذ 
اآلن  ووصلنا  أطباء  خمسة  أو 
جميع  فــي  طبيبا  سبعين  إلــى 
التخصصات الطبية، وبالتالي 
المستشفى يضم مجموعة من 
الــخــبــرات  ذوي  االســتــشــاريــيــن 

الكبيرة في بلدنا البحرين.
ــى الــتــطــورات  وبــالــنــســبــة إلـ
الــمــســتــقــبــلــيــة لـــديـــنـــا الــكــثــيــر 
ــي نـــحـــلـــم  ــ ــتــ ــ ــن األحـــــــــــــالم الــ ــ ــ مـ
واقــعــا  تــكــون  حــتــى  بتحقيقها 
نوعية  فــي  كالتوسع  ملموسا، 
ــل تــخــصــص  ــي كــ الــــخــــدمــــات فــ
وحـــتـــى طـــريـــقـــة الـــفـــحـــوصـــات 
ــي الــمــرحــلــة  ســـنـــطـــور مــنــهــا فــ
الــقــادمــة مــع اســتــحــداث شامل 
الموجودة  واألجهزة  للتقنيات 

فـــي الــمــســتــشــفــى، فــعــلــيــنــا دور 
طبي كبير هو أن نواكب التطور 
الطبي التكنولوجي حتى نكون 
عــلــى اســتــعــداد تـــام لــمــســاعــدة 

المرضى.
كــــــمــــــا أعـــــــــــــــرب الـــــرئـــــيـــــس 
بيتر  للمستشفى  الــتــنــفــيــذي 
كيندي عن سعادته باالحتفال 
بيوم الطبيب البحريني والذي 
ــاء الــمــســتــشــفــى  ــ ــبـ ــ تـــمـــنـــى ألطـ
ــي هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الــمــزيــد  فــ
مــن الــتــقــدم والــعــلــو وفـــي هــذه 
ــة نــــعــــد بـــالـــتـــطـــور  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ الــ
الــمــســتــمــر فـــي مــســتــشــفــى ابــن 

النفيس.
وقالت الدكتورة وفاء أجور 
اســــتــــشــــاري أمـــــــــراض الـــنـــســـاء 
الــنــســائــيــة:  واألورام  والـــــــوالدة 
ــدنـــي ويـــشـــرفـــنـــي  ــعـ »إنـــــنـــــي يـــسـ
وجــــــــودي الــــيــــوم فــــي احـــتـــفـــال 
وسط  النفيس  ابــن  مستشفى 
يوم  بمناسبة  األطــبــاء  زمالئي 
عامه  فــي  البحريني  الطبيب 

الثاني«.
وأضـــــــــــاف الـــــدكـــــتـــــور عــلــي 

االحــتــفــال  »أن  الــقــيــم  مـــيـــرزا 
بيوم الطبيب البحريني يخلق 
األطباء  بتكريم  رائــعــة  مــبــادرة 
وبــتــخــصــيــص يــــوم لــالحــتــفــال 
األطــبــاء  وأتــمــنــى لجميع  بــهــم 
ولمستشفى  والنجاح  التوفيق 
ابن النفيس االزدهار والتقدم«.
ومـــن جــانــبــه أكـــد الــدكــتــور 
ــانـــي الـــحـــمـــيـــدان اســـتـــشـــاري  هـ
ــاب  ــ ــصــ ــ ــخ واألعــ ــ ــمـ ــ أمـــــــــــراض الـ
ســعــادتــه بــإقــامــة احــتــفــال بيوم 
إنــه  وقـــال  الــبــحــريــنــي  الطبيب 
فــخــور جـــدا بــكــونــه مـــن ضمن 

فـــريـــق ابـــــن الـــنـــفـــيـــس الــطــبــي 
الصعوبة  الظروف  الذي برغم 
لم يكل ولم يتوقف عن تقديم 
بكامل  الصحية  الخدمات  كل 

طاقته.
ــة  ــاديـ ــورة نـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــرت الـ ــكــ شــ
ــاري جـــــراحـــــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــطـــــر اسـ
إدارة  ــيــــم  ــتــــرمــ والــ الـــتـــجـــمـــيـــل 
على  الــنــفــيــس  ــن  ابـ مستشفى 
احـــتـــفـــال صغير  إقـــامـــة  فـــكـــرة 
ألســـــــرة الــمــســتــشــفــى وتــمــنــت 
لمستشفى  واالزدهـــــار  الــتــقــدم 
ابن النفيس والعاملين فيها..

أصبح اآلن األربعاء األول من نوفمبر يوم ننتظره 
جــمــيــعــا لــنــحــتــفــي فــيــه بــأطــبــائــنــا فـــي الــبــحــريــن، وفــي 
الــحــقــيــقــة احــتــرت ألتــوقــع َمـــن صــاحــب الــجــائــزة هــذا 
البحرينيون  وأطباؤنا  طويلة،  األســمــاء  فقائمة  العام 
المجتمع  خــدمــة  فــي  المستمر  بعطائهم  يستحقون 

والوطن فصعب علي االختيار وتحيرت.
الــطــبــيــب يــمــثــل األخـــــالق الــنــبــيــلــة الــعــظــيــمــة من 
الطبيب  المرضى،  أســرار  وحفظ  والعطاء،  التضحية، 
يحمل رسالة اجتماعية سامية، فينظر أفراد المجتمع 
كل  الــذي يحمل  الشخص  ذلك  أنه  الطبيب على  إلى 
في  الطبيب  إلى  فيلجأون  الحميدة،  واألخــالق  القيم 
بعض األشياء التي تخص حياتهم الخاصة نظًرا إلى 

أن شخص الطبيب أمين عليهم وعلى أسرارهم.
عند  تتوقف  ال  والعملية  العلمية  الطبيب  حــيــاة 
حد معين بل تستمر بمواصلة الخبرات مع من سبقوه 
الــســابــقــة، ويـــطـــور الطبيب  كــذلــك يــســتــعــيــن بــخــبــرتــه 
ــن نــفــســه لـــيـــواكـــب الــعــصــر واألمــــــــراض الـــتـــي تظهر  مـ
بشكل  تتجدد  الــتــي  الحديثة  الــعــالج  ووســائــل  حديًثا 
للتعرف  العلمية  الــمــؤتــمــرات  بحضور  وذلـــك  مستمر 
داخليا  الخبرات  وتبادل  الحديثة  الطب  تطورات  على 
وخارجيا، ثم يمزج كل ما لديه ويعطيه لمرضاه الذين 

يسعد بشفائهم. 
رحلة الطب رحلة طويلة خلقت من أجل األبطال، 
مهنة الطبيب هي المهنة الوحيدة التي تحتفي بها كل 

دولة على حدة ولها أيضا احتفال عالمي.
كل  والسند..  العون  وأنتم  عام  كل  الكرام،  أطباءنا 

عام والطبيب البحريني بخير.

الأربعاء الأول من نوفمبر 
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة

ن�سيحة الأ�سبوع مقدمة من معمل GPS  للأ�سنان 

نصح الدكتور أحمد الحلواني أخصائي تركيبات األسنان في 
عيادة بايو اليف في جدة ومحاضر سابق ورجل أعمال والطبيب 
قراء  بجدة   )GPS international Dental Lab( لشركة  المعتمد 
الــخــلــيــج الــطــبــي بــالــتــعــرف عــلــى أهــمــيــة الــشــراكــة بــيــن طبيب 
كانت شريكا    GPS LAB إن شركة  إذ  األســنــان  األســنــان ومعمل 
قويا وداعما في صنع االبتسامة حيث حققنا سويا لوحات فنية 
ُرسمت بمهارة عالية، لذا من الضروري اختيار الفريق الناجح 
العملية  لنجاح  األســنــان  ومعمل  األســنــان  طبيب  مــن  المكون 

التجميلية والتعويضية.
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م�ست�سفى ابن النفي�س 

يحتفل بيوم الطبيب البحريني و�سط ح�سور كوكبة من الأطباء 

يعد الفتق األربي أو فتق الخصية أكثر أنواع الفتق شيوعا وعلى 
الرغم من أنه ال يعد خطيرا إال أنه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة 

تهدد الحياة.
لذا حاور الخليج الطبي الدكتور أحمد جواد استشاري الجراحة 
على  لنتعرف  النفيس  ابــن  بمستشفى  والمناظير  والسمنة  العامة 

المزيد عن الفتق األربي. 
*ما الفتق األربي؟ 

أنــواع الفتق شيوعًا سواء كان في  - الفتق األربــي يعد من أكثر 
خــروج  بسبب  األربـــي  الفتق  وينتج  األطــفــال،  أو  النساء  أو  الــرجــال 
البطن  فــي عــضــالت  مــن خـــالل منطقة ضعيفة  األمــعــاء  مــن  جـــزء 
في منطقة أسفل البطن قرب العانة وذلك نتيجة الرتفاع الضغط 
داخل التجويف البطني أثناء السعال أو الحزق أو رفع أوزان ثقيلة. 
ويصاب حوالي 27% من الذكور و3% من اإلناث بالفتق في وقت ما في 
من  الذكور  في  أكثر  السطحية  األربية  الحلقة  وذلك ألن  حياتهم.  
تلك الموجودة في اإلناث، ونتيجة لذلك، فإن إمكانية حدوث الفتق 
اإلنـــاث. يحدث  أكبر بكثير من  الــذكــور  القناة األربــيــة في  من خــالل 
الفتق األربي في معظم األحيان قبل سن السنة وبعد سن الخمسين.

*ما أنواعه؟
- هناك نوعان من الفتوق األربية: 

المباشر  األربـــي  الفتق  مباشر، يحدث  وغــيــر  مباشر  إربـــي  فتق 
لفافة  في  ضعيفة  بقعة  خالل  من  البطن  محتويات  تنفتق  عندما 
الجدار الخلفي من القناة األربية، هذا الفتق قادر على الخروج عن 
إلى  االمتداد  على  قــادر  غير  ولكنه  السطحية،  األربية  طريق حلقة 
كيس الصفن.  يسمى بفتق »البنطال«, ويحدث عادة مع تقدم العمر.

تبرز محتويات  المباشر عندما  األربي غير  الفتق  بينما يحدث 
االمتداد  احتمالية  مع  العميقة،  األربية  الحلقة  خالل  من  البطن 
للناتئ  الجنيني  االنــغــالق  لفشل  نتيجة  ويــحــدث  الــصــفــن.  لكيس 
الغمدي بعد مرور الخصية من خالله. ويمكن لهذا النوع الحدوث 

في أي فترة من فترات العمر.
*ما أهم أسبابه؟   

تــؤدي  الــتــي  الــعــوامــل  أو  أهــم األســبــاب  - ومــن الممكن تصنيف 
البطن، وجود نقطة  الضغط على عضالت  زيــادة  الفتق.   تكون  إلى 
العنيف  البدني  النشاط  البطن،  عضلية ضعيفة من قبل في جدار 
والحمل. أو في حالة وجود حالة صحية تعرضك للسعال أو العطس 

بشكل مزمن أو اإلجهاد أثناء التبّرز والتبّول.
*ما أعراضه؟

المنطقة على  انتفاخ  األربــي  الفتق  وأعــراض  - تشمل عالمات 
أحد جانَبي عظم العانة، ويصبح أكثر وضوًحا عند الوقوف، خاصًة 
عند السعال أو الحزق »أثناء التبول أو التبرز«. والشعور بالحرقة أو 
عندما  المنطقة، خاصًة  في  انزعاًجا  أو  ألًما  االنتفاخ.  مكان  األلــم 
تنحني إلى األمام، أو عند السعال أو رفع شيء معين. الشعور بثقل،  
وانتفاخ  ألم  األربــة. في بعض األحيان، يحُدث  أو ضغًطا في  سحبا 
ي األمعاء داخل الفتق الممتد إلى كيس  حول الخصيتين عند َتدلِّ

الصفن.
*هل هناك عوامل خطورة؟

 - ال يعد الفتق األربــي خطيرًا ولكنه قد يؤدي إلى مضاعفات 
ُتحَبس  قــد  األربـــي  الفتق  محتويات  فــإن  الحياة.  تهدد  قــد  خطيرة 

)ُتحَجز( داخل جدار البطن. يمكن أن يصبح الفتق األربي مختنًقا، 
ق الدم إلى النسيج المحتَجز. يمكن  وهو ما يؤدي إلى انقطاع تدفُّ
ومن  ُيعاَلج.  لم  إن  الحياة  لتهديد  مــصــدًرا  األربــي  الفتق  يشكل  أن 
أو  الغثيان  زيــارة الطبيب بشكل طــارئ هي  التي تستدعي  األعــراض 

الَقيء، الُحّمى أو ألم مفاجئ يزداد بشكل سريع. 
*كيف يكون التشخيص؟

والفتق  لــألعــراض  المريض  وصــف  حسب  التشخيص  يــكــون   -
بالفحص االكلينيكي كاٍف لمعظم المرضى ولكن في بعض الحاالت 
مثل  التشخيص  من  للتأكد  مطلوبة  تكون  قد  التصوير  اختبارات 

التصوير بتخطيط الصدى أو األشعة المقطعية.
*العالج؟

الفتق  حــاالت  لمعالجة  الوحيد  الحل  هــو  الجراحي  الــعــالج   -
ب  ُتسبِّ والــتــي  النساء  عند  الــحــاالت  جميع  معالجة  ويجب  األربـــي. 
الوقت الذي  ظهور أعراٍض عند الرجال. يمكن إجراء الجراحة في 
ا بالنسبة إلى الفتق المختنق والُمحتبس، فمن  ُيناسب الشخص. أمَّ
ة.  ة لسحب األمعاء من القناة األربيَّ الضروري إجراء جراحة إسعافيَّ

وتكون العملية أكثر خطورة من العملية االختيارية.
مع تقدم وسائل العالج الجراحي، يمكن إصالح الفتق  بالتخدير 
العام أو التخدير النصفي، كعملية يوم واحد. تجرى عملية إصالح 
منظار  باستخدام  أو  جراحيًا  إمــا  الشبكة  تركيب  مع  األربــي  الفتق 

البطن.
ولكن في المرضى الذين يعانون من الفتق المرتجع أو يعانون 
من الفتق األربي على الناحيتين يفضل إجراء عملية إصالح الفتق 
األربي مع تركيب الشبكة بالمنظار، ففي حالة الفتق المرتجع يعمل 
وفي  السابق  العملية  مكان  إلى  الدخول  تجنب  على  البطن  منظار 
القدرة على  البطن  يوفر منظار  الناحيتين  في  األربــي  الفتق  حالة 

إصالح الجانبين من الفتحات نفسها في جدار البطن. 

الدكتور اأحمد جواد في حوار خا�س عن  الفتق الأربي 
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عبداهلل بن اأحمد يرتاأ�س االجتماع التن�سيقي للم�ؤمتر

»ح�ار املنامة« ي�ست�سيف خرباء و�سيا�سيني ملناق�سة اأهم الق�سايا 
اخلارجية،  وزارة  نظمت 

تن�سيقًيا  اجتماًعا  اأم�س،  يــوم 

عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  برئا�سة 

وزارة  وكيل  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

ال�سيا�سية،  لل�سوؤون  اخلارجية 

من  ومديري  وكــالء  وبح�سور 

احلكومية  القطاعات  ممثلي 

للدرا�سات  الدويل  املعهد  وممثلي 

وذلك   ،)IISS( ال�سرتاتيجية 

املنامة  حــوار  ملوؤمتر  للتح�سري 

والذي  ع�سر،  ال�سابعة  دورته  يف 

اإىل   19 من  الفرتة  خالل  �سيعقد 

21 نوفمرب 2021م.

وكيل  نّوه  الجتماع،  وخالل 

لل�سوؤون  اخلــارجــيــة  وزارة 

موؤمتر  انعقاد  باأهمية  ال�سيا�سية 

املعهد  ينظمه  التي  املنامة  حوار 

ال�سرتاتيجية  للدرا�سات  الدويل 

وزارة  مع  بالتعاون   )IISS(

ا�ست�سافة  خالل  من  اخلارجية، 

وال�سيا�سيني  ــرباء  اخل من  عــدد 

على  الق�سايا  اأهـــم  ملناق�سة 

والدولية،  الإقليمية  ال�ساحتني 

البحرين  مملكة  حر�س  موؤكًدا 

ظل  يف  املــوؤمتــر  هــذا  عقد  على 

مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف 

بها العامل ب�سبب جائحة فريو�س 

خمتلف  حر�س  مثمًنا  كورونا، 

تعزيز  على  احلكومية  اجلهات 

مع  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون 

الدويل  واملعهد  اخلارجية  وزارة 

 )IISS( ال�سرتاتيجية  للدرا�سات 

املهم  املوؤمتر  هذا  اإجناح  اأجل  من 

ململكة  امل�سّرفة  ال�سورة  واإبــراز 

املحافل  خمتلف  يف  البحرين 

دوام  للجميع  متمنًيا  الدولية، 

التوفيق والنجاح.

الجــتــمــاع،  كــمــا مت خـــالل 

التن�سيقية  اخلطط  ا�ستعرا�س 

احلكومية،  اجلهات  خمتلف  من 

�سالمة  لتاأمني  املتبعة  والآليات 

ــوار  املــ�ــســاركــة يف ح ــود  ــوف ال

اخلطط  و�سع  خالل  من  املنامة 

من  املتبعة  الوقائية  والإجــراءات 

اأجل الت�سدي لفريو�س كورونا.

»االأ�سغال«: البدء باإن�ساء طابق اإ�سايف يف مبنى 19 بجامعة »الب�ليتكنك«

املبذولة  اجلهود  اإطار  �سمن 

لتطوير املن�ساآت اخلدمية والرتقاء 

والأكادميي،  التعليمي  بالقطاع 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  �سّرحت 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

باأنها بداأت يف اأعمال تنفيذ م�سروع 

اإن�ساء طابق مببنى 19 يف جامعة 

تنفيًذا  وذلك  البحرين،  بوليتكنك 

الرامية  احلكومية  للتوجيهات 

يف  التعليمية  البيئة  تطوير  اإىل 

بجودة  يرتقي  مبا  اجلامعات 

اخلدمات التعليمية. 

امل�سروع  اأن  الــوزارة  واأكدت 

كل  مع  للتعاون  ا�ستمراًرا  ياأتي 

اجلهات على وجه العموم ولدعم 

يف  البحرين«  »بوليتكنك  جامعة 

وخططها  براجمها  وتقدمي  تنفيذ 

بجودة  لالرتقاء  ال�سرتاتيجية 

والأكادميية،  التعليمية  اخلدمات 

بني  امل�سرتك  للتعاون  وتاأكيًدا 

احلكومية، حيث  اجلهات  خمتلف 

تقوم الوزارة بالإ�سراف واملتابعة 

على تنفيذ امل�سروع.

طابق  بناء  امل�سروع  وي�سمل 

يف   19 رقــم  مبنى  اإىل  اإ�ــســايف 

احلرم اجلامعي بجامعة البحرين 

البحرين«  »بوليتكنك  التقنية 

مربعة  اأمتار   3207 مب�ساحة 

العليا  الإدارة  ملكاتب  �ستخ�س�س 

والأر�سيف،  اجتماعات  وغــرف 

كما يت�سمن امل�سروع تنفيذ جميع 

وامليكانيكية  الإن�سائية  الأعمال 

مع  يتنا�سب  مبا  والكهربائية 

احتياجات اجلامعة.

جميع  مراعاة  مت  باأنه  علًما 

ال�ستدامة  وموا�سفات  متطلبات 

الطاقة  ا�ستهالك  �سيا�سة  وتطبيق 

ــوارد  وامل البيئة  على  للحفاظ 

اأثناء ت�سميم  الطبيعية، وذلك يف 

اأعلى  ــق  وف ليكون  املــ�ــســروع 

امل�ستويات القيا�سية الهند�سية.

اجلــديــر بــالــذكــر اأنـــه متت 

جمل�س  قبل  من  امل�سروع  تر�سية 

�سركة  واملزايدات على  املناق�سات 

امل�سروع  لتنفيذ  للمقاولت  �سرايا 

ديناًرا   1،065،799 تبلغ  بقيمة 

بحرينًيا )مليون وخم�سة و�ستون 

وت�سعون  وت�سعة  و�سبعمائة  األًفا 

على  الإ�سراف  و�سيتم  ديناًرا(، 

تنفيذ امل�سروع من قبل ال�ست�ساري 
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 ا�ستعرا�س اآلية اإدارة اجلل�سات ودور اخلرباء االجتماعيني والنف�سيني

مركز دعم املراأة يق�م بزيارة ميدانية ملحاكم العدالة االإ�سالحية
باملجل�س  املــراأة  دعــم  مركز  فريق  نّظم 

الأعلى للمراأة زيارة ملحاكم العدالة الإ�سالحية 

والأوقاف،  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  بوزارة 

جمال  يف  املركز  اخت�سا�سات  �سوء  يف  وذلك 

الزيارة  خالل  واطلع  املراأة،  وق�سايا  الأ�سرة 

ال�سالحية  العدالة  مقر حماكم  على جتهيزات 

ومرافقها املخ�س�سة ل�ستقبال الأطفال وذويهم 

�سرية  ويراعي  الأطفال  م�سلحة  يالئم  مبا 

بالطفال،  املتعلقة  الق�سايا  وخ�سو�سية 

ويتوافق مع حقوق الطفل املن�سو�س عليها يف 

املواثيق واملعاهدات الدولية والقوانني الوطنية 

ذات ال�سلة.

وكان يف ا�ستقبال وفد مركز دعم املراأة كل 

ومدير  اأني�س،  وائل  العدل  وزير  م�ست�سار  من 

جرى  حيث  الـــذوادي،  نايف  املحاكم  اإدارة 

وكيفية  املحاكمة  جل�سات  اإجراءات  ا�ستعرا�س 

بالنظر  املعني  القا�سي  على  الأطفال  عر�س 

على  الطالع  اإىل  اإ�سافة  الأحــداث،  ق�سايا  يف 

قاعة اللجنة الق�سائية للطفولة واإجراءات عقد 

جل�ساتها.

وجرى خالل الزيارة ا�ستعرا�س اآلية اإدارة 

والدور  املخت�س،  القا�سي  قبل  من  اجلل�سات 

الأ�سا�سي للخرباء الجتماعيني والنف�سيني الذين 

مت تعيينهم مبوجب قرار وزير العدل وال�سئون 

 2021 ل�سنة   )82( رقم  والأوقاف  الإ�سالمية 

العدالة  حماكم  اأمــام  اخلربة  باأعمال  للقيام 

للطفولة  الق�سائية  واللجنة  للطفل  الإ�سالحية 

وحتديد نظام عملهم، يف درا�سة وتقييم و�سع 

لرتكاب  اأدت  التي  والدوافع  والأ�سباب  الطفل 

يف  الأ�سا�سية  اللبنة  ي�سكل  والــذي  اجلرمية 

احلكم الق�سائي ال�سادر.

الإ�سالحية  العدالة  حماكم  وحتر�س  هذا، 

للطفل على حمايته من �سوء املعاملة وحتقق له 

العدالة وفق اأعلى معايري الرعاية الجتماعية، 

ومبا ي�سمن الو�سول اإىل اخلدمات العدلية مبا 

ين�سجم مع و�سع الطفل.

العدالة  حماكم  اإن�ساء  اإن  بالذكر  اجلدير 

رقم  القانون  اأحكام  مبوجب  ياأتي  الإ�سالحية 

)4( ل�سنة 2021 اخلا�س بالعدالة الإ�سالحية 

حيث  املعاملة،  �سوء  من  وحمايتهم  لالأطفال 

تخت�س بالف�سل يف الدعاوى اجلنائية النا�سئة 

عن اجلرائم التي يرتكبها الأطفال ممن جتاوزت 

اأعمارهم 15 �سنة ميالدية كاملة وقت ارتكاب 

اجلرمية.

ملركز  يكون  اأن  على  القانون  ن�س  كما 

ثالث  كل  ي�سكل  اإدارة  جمل�س  الطفل  حماية 

�سنوات بقرار من الوزير املعني ب�سئون التنمية 

الجتماعية، من رئي�س من اأ�سحاب الخت�سا�س 

واأع�ساء ميثلون الوزارات واجلهات من �سمنهم 

جمل�س  يتوىل  حيث  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

بحماية  املتعلقة  واملهام  ال�سالحيات  الإدارة 

الطفل من �سوء املعاملة.

تطوير  على  املراأة  دعم  مركز  ويعمل  هذا، 

ال�سيا�سات وتن�سيق املبادرات مع اجلهات ذات 

وتقييم  وتنفيذ  و�سع  �سمان  اأجل  من  العالقة 

الأطفال  بحماية  املتعلقة  والربامج  ال�سيا�سات 

حتى قبل اللجوء للعدالة، مبا ي�سب يف م�سلحة 

الطفل ويتما�سى مع مبادئ تنفيذ قانون العدالة 

ال�سالحية و يت�سق مع املعايري املعمول بها.

جلنة املدن ال�سحية تنفذ زيارات ميدانية للم�ؤ�س�سات التعليمية
ال�سحية  للمدن  التن�سيقية  اللجنة  قامت 

منظمة  لربنامج  التابعة  البحرين،  مبملكة 

ال�سحة العاملية، بزيارة اإىل معهد ال�سيخ خليفة 

بن �سلمان للتكنولوجيا، �سمن زياراتها امليدانية 

ال�سراكة  لتعزيز  التعليمية،  للموؤ�س�سات 

املجتمعية، حتقيًقا لأهداف اللجنة.

والتعليم  الرتبية  وزارة  �ساركت  وقد 

الزيارة،  املحرق يف  ال�سحة وحمافظة  ووزارة 

بح�سور العميد عبداهلل بن خليفة اجلريان نائب 

املحافظ، وعدد من ممثلي اجلهات امل�ساركة.

حمافظة  نائب  اأ�ساد  ترحيبية،  كلمة  ويف 

يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  بجهود  املحرق 

حتقيق الأهداف املُ�سرتكة للربنامج، منوًها مبا 

التعليمية  واملُوؤ�س�سات  املدار�س  كافة  ت�سهده 

الأ�سعدة  خُمتلف  على  ملحوظ  تطور  من 

واملُ�ستويات.

بدوره قدم الأ�ستاذ اأحمد �سعد ممثل وزارة 

املوؤ�س�سات  دور  عن  �سرًحا  والتعليم  الرتبية 

التعليمية يف تطبيق برنامج املدن ال�سحية، فيما 

اإدارة تعزيز  الهندي من  الأ�ستاذة ب�سرى  قّدمت 

ا عن برنامج املدن  ال�سحة بوزارة ال�سحة عر�سً

الذكية والأهداف التي ي�سعى للو�سول اإليها.

وفد جامعة حممد بن زايد للعل�م االإن�سانية

يبحث التعاون مع كلية عبدالـله بن خالد االإ�سالمية

تربط  التي  الوثيقة  العالقات  اإطار  يف 

بني مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية 

ومنها  املجالت  كافة  يف  ال�سقيقة  املتحدة 

التعليمي، قام وفد جامعة حممد بن  املجال 

زايد للعلوم الإن�سانية برئا�سة الدكتور خالد 

اإىل  بزيارة  اجلامعة،  مدير  الظاهري  �سامل 

يف  التعاون  �سبل  بحث  خاللها  مت  اململكة، 

جمال التعليم العايل.

وخالل هذه الزيارة، عقد اجتماع لتعزيز 

وتطوير التعاون بني اجلامعة وكلية عبداهلل 

املجالت  يف  الإ�سالمية  للدرا�سات  خالد  بن 

والتدريب،  العلمي  والبحث  الأكادميية 

ح�سره الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير 

الرتبية والتعليم رئي�س جمل�س اأمناء الكلية، 

وال�سيخ الدكتور را�سد حممد الهاجري رئي�س 

جمل�س الأوقاف ال�سنية ع�سو جمل�س اأمناء 

الكلية، حيث مت خالل الجتماع تقدمي عر�س 

والتخ�س�سات  واأهدافها  الكلية  اإن�ساء  حول 

اجلديد  مبناها  يت�سمنه  وما  توفرها،  التي 

وتدريبية  درا�سية  وقاعات  اأق�سام  من 

ومرافق متعددة، حيث تهدف هذه الكلية اإىل 

اإعداد خريجني متمكنني يف جمالت الق�ساء 

ال�سرعية  والعلوم  والإجراءات  ال�سرعي 

وال�سريفة الإ�سالمية والدعوة والإر�ساد.

كما قام اأع�ساء وفد اجلامعة بزيارة اإىل 

اآل  حمد  بنت  موزة  ال�سيخة  �سمو  مدر�سة 

خليفة ال�ساملة للبنات، اطلعوا خاللها على 

مملكة  يف  ال�ساملة  املدر�سة  اإن�ساء  جتربة 

التعليمية  املراحل  ت�سم  التي  البحرين، 

على  احلفاظ  مع  واحد،  موقع  يف  الثالث 

ت�سمه  درا�سية، وما  خ�سو�سية كل مرحلة 

من جتهيزات وخدمات تعليمية، حيث �سيتم 

التو�سع يف هذه التجربة م�ستقبالً، كما جتّول 

املختلفة،  املدر�سة  واأق�سام  مرافق  يف  الوفد 

الدرا�سية،  احل�س�س  من  جانًبا  وح�سروا 

التي  الرتبوية  امل�ساريع  على  واطلعوا 

اجلهود  حول  �سرح  اإىل  وا�ستمعوا  تنفذها، 

املنا�سبات  اإحياء  لال�ستمرار يف  بذلتها  التي 

الدولية على الرغم من ظروف اجلائحة، مما 

اأهلها للح�سول على تكرمي املنظمة العربية 

نتيجًة  )األك�سو(  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

لهذه اجلهود.

بالزيارة  الوزير  اأ�ساد  املنا�سبة،  وبهذه 

الناجحة لوفد جامعة حممد بن زايد للعلوم 

املجالت  بحث  فيها  مت  والتي  الإن�سانية، 

ما  ا  العايل، وخ�سو�سً التعليم  امل�سرتكة يف 

خالد  بن  عبداهلل  كلية  بني  بالتعاون  يتعلق 

للدرا�سات الإ�سالمية وهذه اجلامعة، انطالًقا 

من العالقات الوثيقة التي تربط بني البلدين 

ال�سقيقني يف كافة النواحي.

»املرور«: 300 % زيادة ن�سبة

االإقبال على مراكز الفح�س الفني اخلا�سة

اإدارة  مدير  حممود  حممد  العقيد  قال 

العامة  ـــالإدارة  ب الرتاخي�س  �ــســوؤون 

على  املراجعني  اإقبال  ن�سبة  اإن  للمرور 

للقطاع  التابعة  الفني  الفح�س  مراكز 

 10 خالل   %300 بن�سبة  زادت  اخلا�س 

ن�سبة  وبلغت  اجلاري،  العام  من  اأ�سهر 

 %98 الفني  للفح�س  املركبات  اجتياز 

يف  املا�سي،  العام  من  املدة  بنف�س  قيا�ًسا 

حني ل زالت الإدارة العامة للمرور تدر�س 

املراكز  من  املزيد  لفتح  جديدة  طلبات 

للمركبات  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف 

والثقيلة. اخلفيفة 

القرار  اأن  الإدارة  مدير  واأو�سح   

الوزاري رقم 113 ل�سنة 2018 قد نظم 

اإ�سناد خدمة الفح�س الفني للمركبات اإىل 

ويهدف  اخلا�سة،  العتبارية  الأ�سخا�س 

القرار اإىل اإ�سراك القطاع اخلا�س يف تقدمي 

خدمة الفح�س الفني لتخفيف العبء على 

فح�س  مركز  لإيجاد  املركبات  اأ�سحاب 

فني اإ�سافة اإىل الإدارة العامة للمرور.

حممود  حممد  العقيد  ــاف  ــس واأ�  

للقطاع  التابعة  الفح�س  مــراكــز  اأن 

العامة  الإدارة  لإ�سراف  تخ�سع  اخلا�سة 

املراكز  ا�ستيفاء  على  للحر�س  للمرور 

ذلك  من  والهدف  الفنية،  لال�سرتاطات 

املراكز بعد  تقدمي خدمة مماثلة يف جميع 

اأن مت تاأهيل فاح�سني فنيني يتبعون هذه 

اجلهات اخلا�سة.

العقيد حممد حممود

اإدارة االأر�ساد اجل�ية وق�سم معل�مات

الطريان يناالن �سهادة نظام اإدارة اجل�دة

اجتازت اإدارة الأر�ساد اجلوية وق�سم 

باإدارة احلركة اجلوية  معلومات الطريان 

املوا�سالت  بوزارة  املدين  الطريان  ب�سئون 

الدولية،  املوا�سفة  متطلبات  والت�سالت، 

اجلودة  اإدارة  نظام  �سهادة  بجدارة  ونال 

�سركة  قيام  بعد   ISO9001:2015

يف  عاملًيا  الــرائــدة   Bureau Veritas
عالية  خدمات  وتقدمي  ال�سهادات  اإ�سدار 

مواجهة  على  العمالء  مل�ساعدة  اجلودة 

بالتدقيق،  للجودة  املتزايدة  التحديات 

عك�ست  اإيجابية  نتائج  عن  اأ�سفر  الذي 

حمققني  اجلودة  بنظام  املوظفني  التزام 

بذلك اعلى م�ستويات الأداء.

اآل  اأحمد  ح�سني  اأكد  املنا�سبة  وبهذه   

اجلوية  للمالحة  امل�ساعد  الوكيل  �سعيل 

ح�سول  اأن  اجلوية  الأر�ــســاد  وخدمات 

معلومات  وق�سم  اجلوية  الأر�ساد  اإدارة 

ب�سوؤون  اجلوية  احلركة  بــاإدارة  الطريان 

 ISO اجلودة  �سهادة  على  املدين  الطريان 

وزارة  الــتــزام  مبثابة   9001:2015

باملنهجيات  والتــ�ــســالت  املــوا�ــســالت 

الع�سرية ومتطلبات منظمة الطريان املدين 

الدويل )ICAO( �سعياً لالرتقاء باخلدمات 

وكفاءة  الإجناز  و�سرعة  بجودة  املالحية 

مقدمي اخلدمة وو�سولً اإىل �سمان حتقيق 

اأعلى درجات من اجلودة.

وامل�ساريع  اجلودة  اإدارة  ق�سم  ويقوم   

بتطبيق نظام اجلودة لكافة الإدارات التابعة 

وي�سرف  والت�سالت  املوا�سالت  لوزارة 

عليه وزير املوا�سالت والت�سالت.
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ا�ستجابة للتو�سع العمراين والإ�سكاين

بلدي املحرق يطالب بزيادة الدوائر النتخابية البلدية اإىل 10 دوائر
خديجة العرادي:

على  باملوافقة  املحرق  بلدي  جمل�س  اأو�صى 

دوائر   10 اإىل  املحرق  حمافظة  تق�صيم  اإعادة 

انتخابية بلدية، وذلك ا�صتجابة للتو�صع العمراين 

والإ�صكاين ل �صيما يف احلد وقاليل.

غازي  البلدي  املحرق  جمل�س  رئي�س  وقال 

وزارة  اإىل  مطالبات  �صريفع  املجل�س  اإن  املرباطي 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال 

دوائر   10 اإىل  املحرق  حمافظة  تق�صيم  باإعادة 

جل�صة  خالل  املرباطي  وقال  بلدية.  انتخابية 

الإثنني  اأم�س  اخلام�صة  العتيادية  البلدي  املجل�س 

مدينة  »اأ�صبحت  بالب�صيتني:  املجل�س  مقر  يف 

ما بني �صكني وخدمي  احلد تكون من 30 جممًعا 

مهياأة  واأ�صبحت  وغريها،  �صناعية  ومناطق 

اإ�صافة  اإىل دائرتني«،  الواحدة  الدائرة  لتنق�صم بدل 

اإىل منطقة قاليل التي �صهدت تو�صًعا عمرانًيا كبرًيا 

من خالل اإن�صاء م�صاريع التطوير العقاري واجلزر 

ال�صتثمارية  الأن�صطة  وزيادة  الزاحفة  ال�صناعية 

التجارية.

الكثري  اإقبال  يف  الزيادة  اإىل  املرباطي  واأ�صار 

املناطق  تلك  يف  لل�صكن  واملقيمني  املواطنني  من 

اجلديدة يف نطاق الدائرتني النتخابيتني اخلام�صة 

والثامنة يف املحرق، حيث اإن املحرق هي من اأكرث 

الإ�صكانية على م�صتوى  للم�صاريع  ا�صتقطاًبا  املدن 

اململكة.

اإىل  املجل�س  تدفع  املربرات  تلك  كل  اإن  وقال 

معمول  هو  عما  ا  عو�صً انتخابية  دوائر  نظام 10 

من  املجل�س  اأع�صاء  زيادة  مبعنى  حالًيا،  به 

الكبرية  امل�صوؤوليات  من  وبالرغم  دوائر،   10-8

التي تقع على عاتق املجل�س البلدي اإل اأنه يتحمل 

امل�صوؤولية، وخري مثال على ذلك مدينة �صرق احلد 

حد  ي�صكل يف  املواطنني، مما  اآلف  ت�صتوعب  التي 

ذاته دائرة انتخابية.

يف  اإليه  اأ�صرنا  ما  اإىل  اإ�صافة  »هذا  وتابع: 

جًدا  الكبري  العمراين  والتو�صع  الأخرى  املناطق 

مل  التي  الردم  وعمليات  املحرق،  به  حظيت  الذي 

تتوقف منذ عقود، و�صاهمت يف زيادة كبرية جًدا 

خريطة  اأ�صبحت  حتى  والأرا�صي  امل�صاحات  يف 

ملحوًظا  تغرًيا  تغريت  قد  التاريخية  املدينة  هذه 

جًدا باجتاه الت�صاع«. واأ�صاد رئي�س جمل�س بلدي 

بدفع  احلكومة  بتوجه  املرباطي  غازي  املحرق 

اخلا�س  القطاع  وت�صهيل  وت�صجيع  ال�صتثمار 

ول  املحرق،  تطوير  يف  اأ�صا�صًيا  �صريًكا  ليكون 

اأطلقها جاللة  التي  التاريخية  الكلمات  تلك  نن�صى 

امللك حفظه اهلل ورعاه على هذه املدينة »اأم املدن«.

قال  الكربى،  املحرق  بحديقة  يتعلق  وفيما 

املرباطي باأن افتتاح حديقة املحرق الكربى قد تاأخر 

يظهر  بداأ  ال�صداأ  اأن  حد  اإىل  جاهزيتها  رغم  كثرًيا 

األعابها. وطالب رئي�س املجل�س وزير �صوؤون  على 

ع�صام  املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف بتعجيل تقدمي هذه احلديقة املميزة للجمهور 

بفريو�س  الإ�صابة  حالت  انخفا�س  مع  ل�صيما 

كورونا وكون احلديقة مفتوحة وا�صعة.

اجلودر  يو�صف  اإبراهيم  املهند�س  اأفاد  بدوره، 

قامت  البلدية  بان  املحرق  بلدية  عام  مدير 

بالرتخي�س لـ5 مواقع موزعة على مناطق املحرق 

لتخ�صي�صها كمواقع دائمة للباعة اجلائلني، م�صرًيا 

اإىل اأنه قد مت الرتخي�س لـ3 بائعني جائلني خالل 

الفرتة من العام 2019 اإىل العام 2021.

احلمالت  تكثيف  خالل  ومن  اإنه  وقال 

تبني  فقد  موؤخًرا،  املحرق  حمافظة  يف  التفتي�صية 

ال�صهرية  املخالفات  معدل  يف  ملحوظ  انخفا�س 

�صنوات  عدة  قبل  اأنه  مو�صًحا  اجلائلني،  للباعة 

خمالفة   50  –  40 بني  ترتاوح  املخالفات  كانت 

فاإن  الأمنية  اجلهات  مع  بالتعاون  اأنه  اإل  �صهرًيا 

ملحوظ  ب�صكل  انخف�س  ال�صهرية  املخالفات  معدل 

اإىل 5-10 خمالفات �صهرًيا.

اإلغاء  اأم�س بالإجماع على  كما �صوت املجل�س 

تركيب  الرغبة يف  �صرط موافقة اجلريان يف حال 

القانونية  الرتدادات  مناطق  كهربائية يف  م�صاعد 

العمل  باإعادة  واأو�صى  القائمة،  ال�صكنية  باملباين 

موافقة  �صرط  اإزالة  على  التاأكيد  مع  املقرتح  بهذا 

امللحة  احلاجة  املرباطي  اأكد  بدوره،  اجلريان. 

و  العجز  لظروف  املنازل  يف  امل�صاعد  لرتكيب 

الإعاقة واملر�س.

وقال املرباطي مقدم املقرتح  »اإن هذا املقرتح قد 

اأ�صبح اأمًرا ملًحا، خا�صة مع تلقي الق�صم العديد من 

ال�صكنية  اإ�صافة م�صاعد ملبانيهم  املواطنني  طلبات 

يف الرتدادات وذلك ب�صبب احتياجهم لتلك امل�صاعد 

لظروف حياتهم املعي�صية، اأو لوجود حالة مر�صية 

كبار  لوجود  نظًرا  عائلتهم  اأفراد  �صمن  يكون  اأو 

يف ال�صن اأو املعاقني اأو اإحدى احلالت اخلا�صة اأو 

امل�صاعد  تلك  ت�صتلزم وجود  الهمم والتي  اأ�صحاب 

يف مبنى �صكنهم، والذين هم يف اأم�س احلاجة اإىل 

هذه الإ�صافة، للتخفيف من معاناتهم«.

ولفت اإىل اأن اكرث تلك احلالت تتعلق بالبيوت 

مهًما  اأمًرا  ي�صكل  امل�صعد  يكن  مل  التي  القدمية، 

العتبار ما ميكن  اأخذهم بعني  لها، لعدم  بالن�صبة 

اأن ميثله امل�صعد من حاجة م�صتقبلية لهم يف حال 

العجز اأو الإعاقة وغريها من الظروف اخلا�صة.

مدار�س   8 تاأهيل  اإعادة  ب�صاأن  يتعلق  وفيما 

اأم�س  املجل�س  رئي�س  اأكد  اململكة،  م�صتوى  على 

باأن م�صروع املدار�س التي اأخليت ل يزال جمهولً، 

بالرغم من حتويل الطلبة اإىل مدار�س اأخرى.

وزارة  يف  املعنية  اجلهات  املجل�س  وطالب 

الرتبية  وزير  راأ�صهم  وعلى  والتعليم  الرتبية 

ب�صرورة التحرك لإعادة احياء العمل يف املدار�س 

الثمان التي مت اإخالوؤها منذ 3 �صنوات، موؤكًدا اأنه ل 

يجوز تعطيل املرافق العامة اأو اإخراجها عن العمل.

على  العمل  ب�صرورة  الأ�صغال  وزارة  وطالب 

اأو  بالهدم  �صوى  اأخرى،  مرة  املدار�س  هذه  اإحياء 

اإعادة الأحياء.

 حممد بحر:

فرتة  طوال  وجذًبا  �صًدا  اأم�س  يوم  ال�صمايل  البلدي  للمجل�س  العتيادي  الجتماع  �صهد 

كادر  من�صقي  تثبيت  من  �صاخنة  موا�صيع  عدة  املجل�س  اأع�صاء  ناق�س  اإذ  اجلل�صة،  انعقاد 

املجل�س البلدي، واإن�صاء مركز �صحي يخدم اأهايل الهملة واجل�صرة، اإىل جانب مقرتح تعديل 

قرار تعرفة ا�صتهالك الكهرباء واملاء مبراعاة الأ�صر املركبة، وتعديل قانون الآثار.

اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  القبي�صي  عبداهلل  الفنية  اللجنة  رئي�س  املجل�س  ع�صو  وطالب 

ب�صرورة و�صع م�صليات موؤقتة يف عدد من دوائر املحافظة ال�صمالية ومنها الدائرة التا�صعة 

حلني اإن�صاء امل�صاجد واجلوامع، وذلك بعد اأن خ�ص�صت وزارة الإ�صكان اأرا�صي كدور عبادة.

ال�صمايل  البلدي  املجل�س  اأع�صاء  مع  تتجاوب  ل  اجلعفرية  الأوقاف  باأن  القبي�صي  واأكد 

وترف�س طلبات املجل�س بعقد اجتماع تن�صيقي لبحث عدد من الطلبات العالقة.

عبداهلل القبي�سي

�سجال حاد بني القبي�سي والكوهجي يف اجتماع »بلدي ال�سمايل«

مقرتحات باإن�ساء مركز �سحي وبحث تعرفة ا�ستهالك الكهرباء وقانون الآثار

�سجال حاد بني القبي�سي

 والكوهجي على تثبيت من�سقي املجل�س البلدي
�صهدت جل�صة املجل�س البلدي ال�صمايل �صجال حادا بني ع�صو املجل�س 

البلدي ال�صمايل رئي�س اللجنة الفنية عبداهلل القبي�صي ورئي�س املجل�س 

القبي�صي بت�صكني ثمانية من من�صقي كادر  اإثر مطالبة  ال�صمايل،  البلدي 

املجل�س يف وظائفهم، بعد م�صي 3 اأعوام على تعيينهم بعقود موؤقتة.

املن�صقني يف  تثبيت  لعدم  هناك مربرات  لي�س  باأنه  القبي�صي  وقال 

والذي مت  الأخرى  البلدية  املجال�س  اتخاذه مع  اأ�صوة مبا مت  وظائفهم، 

تخ�صي�س وتعيني من�صقني لها منذ بداية عمل املجال�س، موؤكًدا على اأن 

املجل�س  فاأجابه رئي�س  لديه،  العاملة  الكوادر  ا يف  املجل�س يعاين نق�صً

البلدي باأن الأمر خا�صع للتقييم من قبل جهاز اخلدمة املدنية

ووجه رئي�س اللجنة الفنية عبداهلل القبي�صي اتهامات لرئي�س املجل�س 

البلدي، باأن الأخري قام بتثبيت عدد من املن�صقني وترك اآخرين بعد رفعه 

خطابات اإىل اجلهات املعنية، مت�صائالً عن �صبب ا�صتثناء رئي�س املجل�س 

بقية املن�صقني من التثبيت، فطالب رئي�س املجل�س بتطبيق القانون، فرد 

عليه القبي�صي »انت طبق القانون، ول تثبت ايل تبي ورى الكوالي�س«.

واإجحاًفا بحقهم، وطالب  باأن هذا يعد ظلًما  القبي�صي  واأكد عبداهلل 

اجلميع،  بني  وامل�صاواة  العدالة  مبداأ  تطبيق  ب�صرورة  املجل�س  رئي�س 

م�صرًيا اإىل وجود �صواغر وظيفية يف هيكل املجل�س البلدي. 

حممد  البلدي  املجل�س  ع�صو  رفع 

الدو�صري مقرتًحا م�صتعجالً بتخ�صي�س 

اأهايل  يخدم  مركز �صحي  لإن�صاء  اأر�س 

الهملة واجل�صرة.

طرح  املقرتح  باأن  الدو�صري  وقال 

العاملية  ال�صحة  تنفيًذا لتو�صية منظمة 

باإن�صاء مركز �صحي لكل 20 األف ن�صمة، 

�صكان  عدد  يف  املطردة  للزيادة  ونظًرا 

املنطقتني، وتخفيًفا لل�صغط على املراكز 

ال�صحية الأخرى، نظًرا للعدد الكبري من 

واجل�صرة،  الهملة  مبنطقتي  املراجعني 

واملر�صى  املراجعني  احل�صول  و�صرعة 

على املواعيد وتقليل �صاعات انتظارهم.

ورفعت تو�صية مبقرتح تخ�صي�س 

اإحدى الأرا�صي املقرتحة الأوىل مبنطقة 

اأو  الهملة،  منطقة  والثانية يف  اجل�صرة 

درا�صة لالأرا�صي واملخططات يف املنطقة 

وتخ�صي�صها  منا�صبة  اأر�س  وتوفري 

لإن�صاء مركز �صحي يخدم اأهايل منطقة 

الهملة واجل�صرة.

طالب ع�صو املجل�س البلدي ال�صمايل 

في�صل  واملرافق  اخلدمات  جلنة  رئي�س 

ا�صتهالك  تعرفة  قرار  بتعديل  �صبيب 

املركبة،  الأ�صر  مبراعاة  واملاء  الكهرباء 

وذلك بزيادة دعم وحدة ا�صتهالك خدمتي 

الكهرباء واملاء لالأ�صر املركبة القاطنة يف 

املطلوب  التعديل  اإذ يهدف  منزل واحد، 

املركبة  الأ�صر  مل�صاواة ح�صول  للتعرفة 

على الدعم نف�صه لالأ�صر الواحدة وفًقا ملا 

كفله الد�صتور والقانون.

وقال �صبيب باأن زيادة الأعباء املالية 

الناجتة من زيادة  الأ�صر امل�صرتكة  على 

تعرفة وحدة ال�صتهالك، وزيادة الطلب 

يف  املوجودة  الكهربائية  الأحمال  على 

املنزل الواحد والذي تقطنه عدة عوائل، 

ا�صتهالك  وحدة  تعرفة  زيادة  وتنظيم 

خدمتي الكهرباء واملاء خلف�س الفواتري، 

احتياجاتها  بح�صب  الأ�صر  دعم  وكذلك 

تقطن  اأو  لوحدها،  م�صتقلة  كانت  �صواء 

يف بيت م�صرتك مع رب الأ�صرة اأو اجليل 

الأول، وفًقا ملا كفله الد�صتور وامليثاق.

اأن  على  �صبيب  مقرتح  وين�س 

من  وحدة   3000 اأ�صرة  لكل  حتت�صب 

ال�صتهالك ال�صهري املدعوم.

اإن�ساء مركز �سحي لأهايل الهملة 

واجل�سرة مبقرتح من الدو�سري

�سبيب يقرتح زيادة تعرفة 

ا�ستهالك الكهرباء لالأ�سر املركبة

زينة جا�سم

تعديل  زينة جا�صم مبقرتح  ال�صمايل  البلدي  املجل�س  تقدمت ع�صو 

املادة رقم )2( من قانون الآثار، باإ�صافة بند يتعلق ب�صرورة قيام هيئة 

ا�صتمالك  اإجراءات  العقار بعمل  للثقافة والآثار، وطبًقا حلالة  البحرين 

على  حفاًظا  حمكًما  اإغالًقا  واإغالقه  املبنى  وت�صوير  الأثرية  العقارات 

�صالمة املارة والقاطنني باملنطقة.

وقالت زينة جا�صم باأن قيام البلدية يف كل املحافظات بح�صر املنازل 

التي ت�صكل خطًرا ح�صب الإجراءات القانونية املتبعة يف هذا ال�صاأن، وبعد 

احل�صر تقوم اجلهة املعنية مبخاطبة الهيئة لبيان راأيها قبل اأعمال الهدم 

ويف حال رف�س الهيئة الهدم يبقى املنزل على حاله دون اأي تغيري، مما 

قد ي�صبب �صرًرا يف بقائه دون اتخاذ اإجراء من قبل الهيئة بالت�صوير اأو 

ال�صتمالك.

واقرتحت ع�صو املجل�س البلدي باإ�صافة الن�س املقرتح، مع �صرورة 

قيام هيئة الآثار وطبقا حلالة العقار بعمل اإجراءات ال�صتمالك يف اأثناء 

اإ�صدار القرار باعتبار املبنى اأثرًيا وت�صوير املبنى الأثري واإغالقه اإغالًقا 

حمكًما حفاًظا على �صالمة املارة والقاطنني باملنطقة.

حممد الدو�سري

في�سل �سبيب

»زي�������ن�������ة« ت�����ق�����رتح ت����ع����دي����ل ق������ان������ون الآث���������ار

 اجتماع جمل�س بلدي املحرق

 اجتماع 

جمل�س 

بلدي 

ال�سمالية 



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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اإىل متى �ست�ستمر اأزمة املواقف 

يف جممع ال�سلمانية الطبي؟

لدول  الكارهة  ال�سيا�سية  الدعاية  لعبت  مهما 

�سعوبنا  نكره  ال  �سعوب  فنحن  و�سعوبها،  اخلليج 

ن�سمح  لن  ولكننا  قومي،  انتماء  ولدينا  العربية، 

بتدمري بلداننا واأنظمتنا جلعل منطقتنا �ساحة ملي�سيات 

و�سراعات تقتل الب�سر واحلجر بالهوية الطائفية التق�سيمية املعادية 

التي تهّدد وجودنا حتت اأي من �سعارات اخلديعة.
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على  امرباط�ًرا  �شيال�شي  هيال  تت�يج   -  1930

اإثي�بيا.

1947 - ن�ش�ب احلرب بني الهند وباك�شتان ب�شبب 

النزاع على اإقليم ك�شمري.

1961 - ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة يت�ىل 

اآل  حمد  بن  �شلمان  ال�شيخ  ل�الده  خلًفا  البحرين  حكم 

خليفة.

بن  في�شل  الأمري  العهد  ويل  تن�شيب   -  1964

عبدالعزيز اآل �شع�د ملًكا.

1976 - جيمي كارتر يف�ز على جريالد ف�رد يف 

انتخابات الرئا�شة الأمريكية.

بغداد  يف  العربية  اجلامعة  قمة  عقد   -  1978

و�شدور قرار بتعليق ع�ش�ية م�شر ونقل مقر اجلامعة 

العربية من القاهرة اإىل ت�ن�ص، وذلك عقب ت�قيع م�شر 

لتفاقية كامب ديفيد لل�شالم مع اإ�شرائيل.

ي�قع  ريغان  رونالد  الأمريكي  الرئي�ص   -  1983

قراًرا يعترب فيه ي�م عيد ميالد مارتن ل�ثر كينغ عيًدا 

وطنًيا �شن�ًيا يف ال�ليات املتحدة حتت ا�شم ي�م مارتن 

ل�ثر كينغ.

يت�ىل  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ   -  2004

بن  زايد  ال�شيخ  والده  وفاة  بعد  اأب�ظبي  اإمارة  حكم 

�شلطان اآل نهيان.

2017 - علماء اآثار يعلن�ن اكت�شافهم بهً�ا كبرًيا 

جديًدا جمه�ل الغاية داخل الهرم الأكرب.

وفاة �شانع اأ�شهر احللويات يف العامل

رة من  ت�يف اأدو كامبي�ل امللقب »اأب� التريامي�ش�«، ن�شبة اإىل احلل�ى الإيطالية ال�شهرية عاملًيا املح�شّ

الكاكاو والقه�ة واملا�شكارب�ين، ال�شبت، على ما اأعلن حاكم منطقة فينيت� الإيطالية ل�كا زايا.

وكان اأدو كامبي�ل �شاحب مطعم »اأيّل بيكريييه« يف مدينة تريفيزي قرب البندقية يف �شمال �شرقي 

اإيطاليا، بداأ تقدمي هذه احلل�ى الإيطالية ال�شهرية لزبائنه يف �شبعينات القرن الع�شرين.

وعلّق حاكم منطقة فينيت� عرب ح�شابه على في�شب�ك ال�شبت »مع رحيل اأدو كامبي�ل الي�م عن 93 

عاًما، تفقد تريفيزي جنًما اآخر من تاريخها يف جمال الطعام )...( ففي منزله، وبف�شل حد�ص زوجته 

وخيالها ُولد اأحد اأ�شهر اأن�اع احلل�يات يف العامل، تريامي�ش�، ب�شهادة من الأكادميية الإيطالية للمطبخ«.

الإيطايل وباتت م�ج�دة على  الطعام  ا�شتحالت من كال�شيكيات  التي  اأن حل�ى تريامي�ش�  ويبدو 

ق�ائم الطعام يف املطاعم الإيطالية كافة، ُولدت نتيجة خطاأ ارتكبته زوجته األبا وكبري الطهاة يف املطعم 

روبرت� لينغ�ان�ت�، وفق �شحيفة »اإيل ك�ريريي ديال �شريا«.

معن�ياتي«(،  يل  »ارفع  )مبعنى  ف�ق«  اإىل  »ارفعني  حرفًيا  ا�شمها  ويعني  تريامي�ش�،  ول��شفة 

والب�شك�يت  جين�از  وكرميا  واملا�شكارب�ين  وال�شكر  البي�ص  من  عم�ًما  ُت�شنع  وهي  عدة.  تفّرعات 

املغّط�ص بالقه�ة الباردة والكاكاو.

�شيدة تلد ثالث اأكرب طفل يف بريطانيا
اأجنبت ت�شريال ميت�شل، البالغة من العمر 31 عاًما، وتعي�ص يف اأوك�شف�رد�شاير طفالً وزنه كبري، يف 

م�شت�شفى ج�ن رادكليف يف اأك�شف�رد حيث بلغ وزنه 14 رطالً و15 اأون�شة، وبهذا يعترب ثالث اأكرب م�ل�د 

يف اململكة املتحدة، وفًقا ملا ذكره تقرير من�ش�ر ب�شحيفة »مرتو« الربيطانية.

وحملت ميت�شل يف طفلها األفا رغم اإنها كانت تتناول حب�ب منع احلمل؛ لأن لديها ثالث اأطفال اآخرين 

وحتدثت عن طفلها قائلة: »مل نعتقد اأنه �شيك�ن بهذه ال�شخامة.. ظل اجلميع ي�شحك�ن عندما خرج راأ�شه«.

واأ�شافت: »كانت هناك ممر�شتان ت�شحبانه، وكانت اإحداهما حتاول دفعه اإىل اأ�شفل لإخراجه. وقالت 

املمر�شات اإنه يجب اأن يك�ن اأكرب طفل وكان�ا ي�شتخدم�ن ه�اتفهم على Google، واإنه ي�شبه اإىل حد ما 

طفل اليقطني مع قربه من عيد الهال�ين«.

 37 بل�غه  عند  طبًيا  ا  فح�شً الأم  اأجريت  عندما  اأوقية  و1  رطالً   11 ح�ايل  يبلغ  الطفل  وزن  وكان 

اأ�شب�ًعا، لكن الطفل انتفخ يف ال�زن باأكرث من ثالثة اأرطال قبل ولدته قي�شرًيا.

وتابعت ميت�شل، وهي اأم ربة منزل من اأوك�ش�ن، قائلة: »كنت اأ�شرب كثرًيا واأح�شل على كمية كبرية 

من ال�شكر، وكانت معدتي كبرية ولكنها لي�شت بهذه ال�شخامة، لذا ل اأعرف اأين كان يختبئ. وما زلت اأق�ل 

اإنني اأجنبت حبة زبدة �شغرية، والذي اأطلق عليه عمي جاي�ش�ن لقب فر�ص النهر ال�شغري«.

على طريقة »االفوكاتو«.. حب�س 

حماميني اثنني وبراءة موكليهما

يف واقعة مثرية وغريبة فى م�شر، ق�شت حمكمة 

م�شرية بحب�ص حماميني اثنني وتغرميهما مالًيا، برغم 

اأعاد  ما  وه�  الق�شية،  يف  م�كليهما  برباءة  احلكم 

عادل  الفنان  بط�لة  الك�ميدي  الفيلم  مل�شاهد  الأذهان 

اإمام »الف�كات�«.

وتع�د الق�شية اإىل تعّر�ص فتاة يف حمافظة الدقهلية 

)�شمال القاهرة( لالعتداء اجلن�شي اجلماعي يف دي�شمرب 

2020 خالل �شريها باأحد ال�ش�ارع الرئي�شة، حيث مت 

ت�ش�ير اأجزاء منه واأثارت تلك الفيدي�هات بعد ن�شرها 

الجتماعي،  الت�ا�شل  م�اقع  على  كبرية  غ�شب  م�جة 

ح�ل  بياًنا  اأ�شدرت  حينها  العامة  النيابة  اأن  لدرجة 

عليها  التاأثري  بهدف  بها  الت�شهري  وا�شتنكرت  ال�اقعة 

ومنعها من ا�شتكمال التحقيقات.

فيما كانت التهامات التي اأدين بها املحاميان تت�شل 

الت�ا�شل  ال�شخ�شية مب�قع  على ح�شاباتهما  بن�شرهما 

التي  الأ�شلية  الق�شية  يف  التحقيق  اأثناء  »في�شب�ك« 

ت�شهري  فيدي�هات  اجلماعي،  اجلن�شي  التحر�ص  �شملت 

باملجني عليها، وهّدداها بتقدمي بالغات تتهمها بالعتداء 

على قيم الأ�شرة.

ماأخ�ذة  عليها  للمجني  �شخ�شية  �ش�ًرا  ن�شرا  كما 

من ح�شاباتها ال�شخ�شية مب�اقع الت�ا�شل الجتماعي، 

�شد  اأق�الها  لتغيري  وتهديدها  عليها  ال�شغط  بهدف 

املتهمني ال�شبعة يف الق�شية الرئي�شة املتعلقة بالعتداء 

عليها.

ميت  لنيابة  بالغات  عليها  املجني  حمام�  وقّدم 

والتهديد،  بالت�شهري  املحاميني  تتهم  اجلزئية  غمر 

التهامات  واأثبتت  ال�اقعة  يف  العامة  النيابة  وحّققت 

�شد املحامَيني واأحالتهما للمحاكمة اأمام حمكمة اجلنح 

القت�شادية يف ي�لي� املا�شي.

وت�شمن احلكم حب�ص �شنتني وكفالة 5 اآلف جنيه 

حمامي  على  جنيه  األف   300 وغرامة  التنفيذ  لإيقاف 

اأحد املتهمني يف الق�شية الرئي�شة، واحلب�ص �شتة اأ�شهر، 

وكفالة خم�شة اآلف جنيه لإيقاف التنفيذ، وغرامة 15 

األف جنيه على حمامي متهم اآخر يف الق�شية الرئي�شة 

املتعلقة بالعتداء اجلن�شي.

احتفلت 

النجمة العاملية 

�سيلني ديون، 

مبرور 22 

عاًما على 

اإ�سدار اأغنيتها 

ال�سهرية 

 That's«

 The Way
It Is«، حيث 
ن�سرت عرب 

ح�سابها 

ال�سخ�سي 

مبوقع 

»اإن�ستغرام«، 

مقطًعا من 

اأغنيتها مرفقة 

ببع�ض كلمات 

االأغنية.

ال�شحة ت�شجل 45 اإ�شابة

جديدة بكورونا وتعايف 71 حالة

التي بلغ عددها  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت وزارة 

اأظهرت ت�شجيل 45  15598 يف ي�م 1 ن�فمرب 2021، 

حالة قائمة جديدة منها 9 حالت لعمالة وافدة، و 24 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 12 حالة قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 71 

املتعافية اإىل 275072.

حالتان،  العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

 4 العالج  تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت 

حالت، يف حني اأن 407 حالت و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 409 حالت قائمة.



وافق��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية على االستخدام الطارئ 
للتطعي��م ال��ذي تنتج��ه ش��ركتا »فايزر 
وبيونتيك« ضد في��روس كورونا لألطفال 
من الفئة العمرية البالغة 5 إلى 11 عامًا. 
وأوضح��ت أن تل��ك الموافقة ج��اءت بناًء 
عل��ى التقيي��م الش��امل ال��ذي قام��ت به 
لجنة البحوث الس��ريرية بالهيئة للبيانات 
التي قدمتها الش��ركة، متوقعة أن تقوم 
الشركة المصنعة بالتوريد للبحرين مطلع 
ع��ام 2022 حيث س��يتم تصني��ع جرعات 
التطعيم الخاصة باألطفال في هذه الفئة 
العمرية. وأضافت أنه تمت دراسة سالمة 
التطعي��م ل��دى نحو 3100 طف��ل تتراوح 
أعمارهم بين 5 و11 عامًا تلقوا التطعيم، 
ولم يتم اكتش��اف أي آثار جانبية ش��ديدة 

في الدراسة الجارية.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

www.alwatannews .net

 3 مشاريع مرتبطة بـ»التعافي« في »مالية النواب« تنتظر التعديل

اقتصاديون: »خطة التعافي« تحقق تنمية مستدامة واستقرارًا ماليًا

 مشروع عقاري مشترك 
 بين »آركابيتا« و»آردن« 

بـ800 مليون دوالر
10 

 الدوسري رئيسًا 
تنفيذيًا لـ»بي نت«

14 

 زيادة عدد 
 المصدرين المستفيدين 
من صادرات البحرين ٪12

10 

إحالة 3 محالت إلى المحاكمة 
لبيع مجوهرات دون وسم

06 

في الداخل
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السلوم: اجتماعات نيابية حكومية خالل أيام لتنفيذ »خطة التعافي«

 وزير المالية لـ                 : مناقشات مستمرة 
مع السلطة التشريعية لتعديل »القوانين«

أيمن شكل ومحمد رشاد وعباس المغني «

قال وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن 
خليفة آل خليفة في تصريح ل�»الوطن«: »إن المناقشات 
التش��ريعية بش��أن تعدي��ل  الس��لطة  م��ع  مس��تمرة 
التش��ريعات«. وأكد في تصريح خاص ل�»الوطن« أنه ال 
يمكن تمرير أو تعديل أي تشريع إال من خالل المناقشة 
مع الس��لطة التشريعية. وعن التعديالت الخاصة بخطة 
التعاف��ي ق��ال الوزير: »بع��ض األمور تنفيذية ونس��ير 

في تعديلها بحس��ب الحاج��ة. كل ما نحتاج تعديله من 
تشريعات يتم عبر السلطة التشريعية«.

وقال رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس 
النواب أحمد الس��لوم: إن األيام القليلة المقبلة ستشهد 
اجتماع��ات مكثف��ة تجم��ع وزراء المالي��ة واالقتص��اد 
الوطني، والصناعة والتجارة والس��ياحة، وشؤون الشباب 
والرياض��ة، والعم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، مع أعضاء 
اللجنة المالي��ة بمجلس النواب، لمناقش��ة آليات تنفيذ 

خطة التعافي االقتصادي. وزير المالية

 تطعيم األطفال 
من 5 إلى 11 عامًا بـ»فايزر-بيونتيك« 

 البرلمان األوروبي: البحرين 
تتبنى تشريعات حقوقية متميزة

أك��د وف��د العالقات من ش��به الجزي��رة العربي��ة بالبرلم��ان األوروبي تميز 
التش��ريعات واإلجراءات البحرينية المتعلقة بالحقوق، إلى جانب الدور البارز 

في مشاركة المجتمع الدولي في إعالء حقوق اإلنسان.
وأشاد خالل لقاء رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أمس بما تحقق من تقدم 
للم��رأة البحرينية، وما توفره الدولة من خدمات تتصل مباش��رة بحق الفرد، 
مؤكدًا تقديره لما تشهده البحرين من تطور وتقدم بارز في كافة المجاالت 
التنموي��ة عموم��ًا. ونوه أعض��اء وفد البرلم��ان األوروبي بتنمي��ة التعاون، 
وتطوي��ر العالق��ات الش��املة بين االتح��اد األوروب��ي والبحري��ن على جميع 
المس��تويات، والتوس��ع في الشراكة والتنس��يق إزاء التحديات العالمية مثل 
جائحة كورونا »كوفيد 19« واإلرهاب والتطرف السياسي والديني، والعالقات 

االقتصادية والتجارية.

»التربية«: تطبيق معايير ترقيات 
المعلمين الجديدة يناير 2022

كشف المدير العام لش��ؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
الدكت��ور محم��د مبارك ع��ن االنتهاء م��ن المعايي��ر الجديدة 
لترقي��ات المعلمين والمعلمين األوائ��ل وَمن في حكمهم من 
موظفي الدرجات التعليمية بالمؤسسات المدرسية الحكومية، 
مش��يرًا إلى أنه س��يتم تطبيقها رس��ميًا ابتداًء م��ن أول يناير 

.2022
وأوض��ح أن المعايي��ر الجدي��دة تنص عل��ى أنه بالنس��بة إلى 
المعلمي��ن عل��ى الدرج��ات الرابع��ة والخامس��ة والسادس��ة 
التعليمي��ة، فإن االنتقال إلى الدرج��ة التالية يتطلب الحصول 
على 240 ساعة تمهينية مع مرور سنتين على آخر ترقية حصل 
عليها المعلم، بداًل من 4 سنوات في السابق، على أال يقل تقييم 

األداء الوظيفي عن يفي تمامًا بالتوقعات.

محتفاًل بمرور 25 سنة على »قناة الفتنة«

 أمير قطر السابق محرضًا: روح الربيع العربي 
ما زالت حّية والشعوب لم تقل كلمتها األخيرة

اعتبر أمير قطر الس��ابق الش��يخ حمد بن خليفة 
آل ثان��ي أن »روح الربي��ع العرب��ي ما ت��زال حية 
ف��ي قلوب الش��عوب التي لم تقل بع��د كلمتها 

األخيرة«.
وأش��ار في كلم��ة خ��الل احتفال ش��بكة الجزيرة 

اإلعالمية بم��رور 25 عامًا عل��ى انطالقتها وبث 
الفرق��ة والفتن��ة بين الش��عوب، إل��ى أن ثورات 
الربي��ع العربي كش��فت للعالم حيوية الش��عوب 

العربية وطاقاتها الدافقة وطموحها اإلنساني.
وقال محرضًا: »لكني أخشى من اليوم الذي يأتي 

أن تغطي فيه »الجزيرة« أحداثًا أليمة وجس��يمة 
أخرى ف��ي العالم العربي بس��بب انس��داد األفق 
السياس��ي وعدم االس��تماع إلى صوت الش��عوب 
العربية والتباطؤ في قبول مطالبها المش��روعة 

في الكرامة والتنمية والبناء«.

 »المناقصات«: 2.5 مليون 
دينار لبناء 55 وحدة سكنية

عباس المغني «

فتح مجلس المناقصات أمس مناقصة لوزارة اإلسكان بخصوص 
أعم��ال بناء 55 وحدة س��كنية في مواقع مختلف��ة من المملكة، 

تنافست عليها 9 شركات، وبلغ أقل عطاء 2.5 مليون دينار.
من جان��ب آخ��ر، طرحت هيئ��ة البحري��ن للس��ياحة والمعارض 
مناقص��ة إلدارة الفعالي��ة واألنش��طة الترفيهي��ة لرأس الس��نة 
الميالدية لعام 2022، تنافس��ت عليها 4 ش��ركات، حيث بلغ أقل 
عطاء 135 ألف دينار. كما طرحت مناقصة أخرى لتشغيل األلعاب 
النارية لفعالية رأس الس��نة الميالدية، تنافست عليها شركتان، 

وبلغ أقل عطاء 36 ألف دينار.

 إعالن »وثيقة المنامة« 
بين البحرين وأمريكا لوقف 
 التجارة غير المشروعة باآلثار

أعلن��ت القائم بأعمال س��فارة الواليات المتح��دة األمريكية، 
مارغريت ناردي »وثيقة المنامة للتعاون 2021«، التي تحدد 
األطر للعمل المش��ترك بين البحري��ن والواليات المتحدة في 
المس��تقبل من أجل محاربة األنشطة التجارية غير المشروعة 

في اآلثار. 
وتتضم��ن الوثيقة تأكي��دًا من الواليات المتح��دة والبحرين 
لل��دور المهم ال��ذي تقومان به من أجل محارب��ة التجارة غير 
الش��رعية بالممتلكات الثقافية، مع االعتراف بأهمية التبادل 

الثقافي والممارسات التجارية النزيهة. 
وتن��ص الوثيقة أيضًا على أن تق��وم الدولتان باالنتباه للنمو 
المتزاي��د لعملي��ات س��رقة وتهري��ب اآلثار وما تش��كله من 
مصدر لتمويل الحركات والعمليات التخريبية، وتؤكدان أنها 
تش��ّكل خطرًا وتهديدًا للتراث الثقافي العالمي والمؤسسات 

الثقافية.

 اليمن لألمم المتحدة: ال تسمحوا 
للحوثي باستخدامكم غطاء لجرائمه

دعا وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك اإلثنين األمم 
المتحدة وهيئاتها المختلفة للقيام بدورها اإلنس��اني 

بعيدًا عن تدخالت وضغوط مليشيا الحوثي.
وش��دد بن مب��ارك عل��ى عدم س��ماح األم��م المتحدة 
وهيئاتها المختلفة للمليش��يات الحوثية باستخدامها 
للتغطي��ة عل��ى جرائمها المس��تمرة ضد اإلنس��انية، 
في إش��ارة إل��ى زيارة منس��ق األمم المتحدة للش��ؤون 
اإلنس��انية في اليمن ديفيد غريسلي لمديرية العبدية 
جنوب مأرب، برفقة قيادات حوثية بعد السيطرة عليها 

من قبل مليشيات الحوثي.
جاء ذل��ك خالل اتص��ال هاتفي أج��راه وزي��ر الخارجية 

اليمني مع منسق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة في 
اليمن ديفيد غريسلي، لبحث الوضع اإلنساني للنازحين 
والمهجري��ن في مأرب جراء اس��تمرار العدوان الحوثي 
واالستهداف الهمجي للسكان والقرى والمناطق اآلمنة 
بالصواريخ البالس��تية والمس��يرات، وفقًا لوكالة األنباء 

اليمنية الرسمية.
كما طالب وزير خارجية اليمن برفع مس��توى التدخالت 
اإلنس��انية لمواجهة الفجوة في المس��اعدات اإلغاثية 
نتيج��ة ارتفاع أعداد النازحين، حي��ث بلغ عددهم خالل 
شهري سبتمبر وأكتوبر فقط أكثر من 50 ألف نازح في 

مديريات جنوب مأرب.
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 استخدامه 
لألطفال من عمر 

5 إلى 11 عامًا

توريد اللقاح  
للبحرين مطلع 

 2022

تصنيع جرعات تطعيم 
خاصة باألطفال

 التطعيم 
 فّعال بنسبة %90.7 

 في الوقاية 
من فيروس كورونا 

دراسة سالمة 
التطعيم على 3100 

 طفل أعمارهم 
بين 5 و11 عامًا

آخر تحديث - 9:00 مساًء   |   1 نوفمبر 2021

(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)

سيتم تغيير لون الشعار في تطبيق 
”مجتمع واعي“  إلى اللون  األصفر 

بشكل تلقائي لجميع المؤهلين 

ألخذ الجرعة المنشطة.
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خفض السنوات المطلوبة للترقية إلى عامين بداًل من 4

 »التربية«: العمل بالمعايير الجديدة 
لترقيات المعلمين من يناير المقبل

كشف المدير العام لشؤون المدارس 
التربي��ة والتعلي��م رئي��س  ب��وزارة 
اللجن��ة التوجيهية لمش��روع تطوير 
الدكتور  للوزارة  المؤسس��ي  الهيكل 
محم��د مب��ارك، ع��ن االنته��اء م��ن 
الجدي��دة لترقيات  المعايي��ر  وض��ع 
المعلمي��ن والمعلمين األوائل ومن 
في حكمه��م من موظف��ي الدرجات 
المدرسية  بالمؤسس��ات  التعليمية 
الحكومية بما يس��مح لهم بس��رعة 
الترقي على ال��كادر التعليمي ويتيح 
القدر الكافي م��ن المرونة للتنافس 
المطلوب��ة،  االش��تراطات  وتحقي��ق 
مش��يرًا إل��ى أنه س��يتم تطبيق هذه 
المعايير رسميًا اعتبارًا من أول يناير 

.2022
وبي��ن أن المعايير الجدي��دة، تنص 
عل��ى أن��ه بالنس��بة إل��ى المعلمين 
عل��ى الدرج��ات الرابعة والخامس��ة 
والسادس��ة التعليمية، فإن االنتقال 
إلى الدرج��ة التالية يتطلب الحصول 
على 240 س��اعة تمهيني��ة مع مرور 

س��نتين على آخر ترقية حصل عليها 
المعل��م - بدال من أربع س��نوات في 
الس��ابق، عل��ى أال يقل تقيي��م األداء 
الوظيفي عن يفي تمامًا بالتوقعات.
وكش��ف عن أنه طبقا لهذه المعايير 
فإن��ه يجوز منح الترقي��ة للمعلم في 
حال حقق 120 س��اعة تمهينية بداًل 
من 240 س��اعة في السابق، شريطة 

أال يق��ل تقييم أدائ��ه الوظيفي عن 
يتجاوز التوقعات آلخر عام دراس��ي، 
الت��ي  المدرس��ة  يق��دم مدي��ر  وأن 
يعم��ل به��ا المعل��م تقاري��ر تؤكد 
تمي��زه وارتق��اء مس��توى التحصيل 
العلم��ي ل��دى طلبت��ه، وأن تعتمد 
اس��تمارة الترش��يح للترقية من قبل 
رئي��س الم��دارس المخت��ص ومدير 
إدارة العمليات التعليمية المختصة 

والوكيل المساعد المختص. 
وأك��د أن المعايي��ر الجديدة تس��مح 
باحتساب جميع الس��اعات التدريبية 
التي يتم تحقيقها عبر نظام التعلم 
عن بع��د أو »التدري��ب اإللكتروني« 
البرام��ج  ه��ذه  تك��ون  أن  ش��ريطة 
معتمدة م��ن قبل الوزارة، وأنه يجوز 
ترحيل س��اعات التدري��ب التمهينية 
الفائضة اعتباًرا من تاريخ آخر ترقية 
لتحتس��ب ضمن متطلبات الحصول 
على الدرجة التي تليها دون أن يكون 

هناك أي حدود لعدد هذه الساعات.
وأوض��ح أن تطبي��ق ه��ذه المعايير 

الجدي��دة ج��اء بن��اء عل��ى مخرجات 
مش��روع تطوير الهيكل المؤسس��ي 
للوزارة، وفي ضوء الحلقات النقاشية 
الت��ي تم��ت م��ع ع��دد م��ن مديري 
ومديرات المدارس الحكومية بش��أن 
وظيف��ة  بمس��توى  االرتق��اء  س��بل 
المعل��م وتوفي��ر الدافعي��ة الالزمة 
للمعلمي��ن نح��و المزيد م��ن جودة 

األداء. 
وق��دم الش��كر إلى المجل��س األعلى 
برئاس��ة  والتدريب  التعليم  لتطوير 
س��مو الش��يخ محم��د بن مب��ارك آل 
خليف��ة نائب رئيس مجل��س الوزراء 
على الدعم المستمر لقطاع التعليم 
ومتابعة مس��تجداته والوقوف على 
م��ا حقق��ه م��ن تق��دم ف��ي تطوير 
أش��اد  كم��ا  التعليمي��ة.  المس��يرة 
بالتعاون المثمر ال��ذي يبديه جهاز 
الخدم��ة المدني��ة في التنس��يق مع 
الوزارة وقطاع ش��ؤون المدارس بما 
يص��ب في صالح الك��وادر التعليمية 

وتطوير أداء المؤسسات المدرسية.

د. محمد مبارك

 نزالء بـ»اإلصالح«: نحصل على حقوقنا
القانونية والرعاية المعيشية والصحية

أك��د نزالء بمراك��ز اإلص��الح والتأهيل، أنهم 
يحصلون على حقوقه��م القانونية والرعاية 
المعيشية والصحية المناسبة، كما يتمكنون 
من إجراء االتص��االت الهاتفية والمرئية في 

أوقات محددة ومنتظمة.
وأضافوا، خالل زيارة نظمتها األمانة العامة 
للتظلم��ات إل��ى مرك��ز الحب��س االحتياطي 
بالح��وض الجاف لتفقد مبان��ي النزالء صغار 
الس��ن، أنهم يتمكنون من الخروج للساحات 
الخارجية، مش��يرين إلى تمكنهم من الشراء 
م��ن المتج��ر الموج��ود ف��ي المركز بش��كل 
أس��بوعي، كم��ا تبي��ن م��ن واقع الس��جالت 
والمس��تندات اإلدارية في الم��كان أن النزالء 
صغار الس��ن يحظون بحسب رغبتهم بفرص 
استكمال التعليم في المراحل الدراسية التي 

تناسب أعمارهم.
وأعلنت األمان��ة العامة للتظلمات أن الزيارة 
تأت��ي من منطل��ق مهامها في زي��ارة مراكز 
اإلصالح والتأهيل لالطالع على المعاملة التي 
يتلقاها الن��زالء والتحقق من ضمان قانونية 
اإلي��داع والخدم��ات والرعاي��ة المقدمة لهم 
طبقا لحقوقهم المقرة في قانون مؤسس��ة 

اإلصالح والتأهيل والئحته التنفيذية.
واتبع فري��ق األمانة العامة منهجية الزيارات 
المقرة والتي تشمل مقابلة النزالء والتحدث 
معه��م ف��ي مكت��ب مس��تقل تتواف��ر فيه 
المس��تندات  عل��ى  واالط��الع  الخصوصي��ة، 
اإلداري��ة ف��ي الم��كان والتي تح��وي بيانات 
عن ن��زالء المركز وعن الخدمات المعيش��ية 
والقانوني��ة والرعاية الصحية المقدمة لهم، 
كما اطل��ع الفريق على بث كاميرات المراقبة 

الموج��ودة في المكان »CCTV« لمش��اهدة 
حركة وتنقالت ه��ؤالء النزالء. وتبين للفريق 
ف��ي  موج��ودون  الس��ن  صغ��ار  الن��زالء  أن 
المركز بموجب أح��كام قضائية صدرت قبل 
إق��رار قان��ون العدال��ة اإلصالحي��ة لألطفال 
وحمايته��م من س��وء المعامل��ة، علما بأن 
أحكام بعض هؤالء النزالء منظورة اآلن أمام 
»لجنة قضائية« مش��كلة بناًء على ما أقرته 
الم��ادة 87 من قان��ون العدال��ة اإلصالحية 
لألطف��ال، والت��ي تخت��ص بتلق��ي طلب��ات 
اس��تبدال العقوبات المقض��ي بها قبل نفاذ 
ه��ذا القانون، األمر الذي يتي��ح للنزالء صغار 
الس��ن االس��تفادة من بدائل العقوبة التي 

أقرها القانون.
يمارس��ون  وه��م  الن��زالء  الفري��ق  وش��اهد 
أنش��طتهم الطبيعية مثل الخروج للساحات 
الخارجي��ة للتش��مس وممارس��ة الرياض��ة، 
والذهاب إلى مبنى العيادة الطبية، باإلضافة 
إلى مشاهدة مجموعة من النزالء اآلخرين في 

أح��د مصليات المباني وه��م يلتقون بواعظ 
ديني.

فيم��ا ذكرت إدارة المرك��ز أنها تبذل قصارى 
جهدها م��ن أجل تقديم الخدم��ات والرعاية 
المعيش��ية والتأهيلية والصحي��ة للنزالء في 
ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية الت��ي فرضتها 
إجراءات مكافحة فيروس كورونا )كوفيد19(.

وأضاف��ت، أنه��ا تزود الن��زالء بش��كل دوري 
بأدوات التعقيم والتطهير الشخصي وأدوات 
تنظيف الم��كان، كما توفر له��م االتصاالت 
الهاتفي��ة والمرئية بحس��ب النظ��ام المتبع 
باإلضافة إلى الس��ماح لبعض النزالء بتلقي 
زي��ارات ش��خصية بحس��ب الضواب��ط الت��ي 

وضعتها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
وأك��دت إدارة المرك��ز أنها أق��رت حزمة من 
الحواف��ز التش��جيعية للن��زالء الذي��ن يبدون 
التزاما بالقوانين والقواعد المنظمة للمكان 
وللن��زالء الذي��ن يب��دون تفوقا ف��ي مجاالت 

برامج إعادة التأهيل واألنشطة الهادفة.

 البحرين تجيز االستعمال الطارئ 
لـ»فايزر-بيونتيك« لألطفال من 5 إلى 11 عامًا

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  وافق��ت 
والخدم��ات الصحي��ة، على االس��تخدام الطارئ 
»فاي��زر«  ش��ركتا  تنتج��ه  ال��ذي  للتطعي��م 
و»بيونتي��ك« ضد فيروس كورون��ا )كوفيد19( 
لألطفال من الفئ��ة العمرية البالغة 5 إلى 11 

عامًا.
وأوضح��ت الهيئة أن تل��ك الموافقة جاءت بناًء 
عل��ى التقييم الش��امل ال��ذي قامت ب��ه لجنة 

البح��وث الس��ريرية بالهيئ��ة للبيان��ات الت��ي 
قدمته��ا الش��ركة، متوقعة أن تقوم الش��ركة 
المصنعة بالتوريد للبحرين مع مطلع عام 2022 
حيث س��يتم تصنيع جرع��ات التطعيم الخاصة 
باألطفال في هذه الفئة العمرية. وأشارت إلى 
أن فعالية التطعيم اعتمدت على االس��تجابات 
المناعية لألطفال البالغين من العمر 5 إلى 11 
عامًا بالمقارنة مع تلك الخاصة باألفراد الذين 

تتراوح أعمارهم بي��ن 16 و25 عامًا، باإلضافة 
إلى ذلك ُوجد أن التطعيم فّعال بنسبة %90.7 
ف��ي الوقاية من في��روس كورون��ا )كوفيد19( 
ل��دى األطفال من 5 إلى 11 عامًا. أما بالنس��بة 
للسالمة، فتمت دراسة س��المة التطعيم لدى 
نحو 3100 طفل تت��راوح أعمارهم بين 5 و11 
عام��ًا تلقوا التطعيم ولم يتم اكتش��اف أي آثار 

جانبية شديدة في الدراسة الجارية.

البحرين تدين إطالق 
مليشيا الحوثي طائرة 

»مفخخة« باتجاه السعودية
أدانت وزارة الخارجية إطالق المليشيا الحوثية اإلرهابية 
طائرة بدون طيار »مفخخة« تجاه مدينة خميس مشيط 
بالمملكة العربية الس��عودية، في عمل إرهابي ممنهج 

يستهدف المدنيين واألعيان المدنية.
وأك��دت الوزارة وق��وف البحري��ن مع المملك��ة العربية 
الس��عودية ودعمه��ا ف��ي كل م��ا تتخذه م��ن إجراءات 
لحماية أمنها واس��تقرارها وس��المة أراضيها، مش��يدة 
بيقظ��ة وجاهزي��ة قوات الدفاع��ات الجوية الس��عودية 
الت��ي تمكنت من اعت��راض الطائ��رة وتدميرها، داعية 
إلى ضرورة تكات��ف المجتمع الدولي لوقف هذه األعمال 
اإلرهابية التي تس��تهدف زعزعة األمن واالس��تقرار في 

المنطقة.

وزير الخارجية يستعرض مع 
السفير األردني التعاون الثنائي

اس��تقبل وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د 
الزيان��ي، ف��ي مق��ر وزارة الخارجية أمس، س��فير المملكة 
األردني��ة الهاش��مية ل��دى البحري��ن رامي صال��ح وريكات 
العدوان، وذلك بمناسبة توليه عمادة السلك الدبلوماسي 

في المملكة.
ورح��ب وزي��ر الخارجية بالس��فير العدوان، مب��اركًا له ثقة 
المجموع��ة الدبلوماس��ية ف��ي مملكة البحري��ن واختياره 
عميدًا للس��لك الدبلوماس��ي في المملكة، مش��يدًا بعمق 
العالقات األخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين 
والمملكة األردنية الهاش��مية والتي تس��تند على أس��س 
راس��خة ومتينة من االحترام والتقدي��ر المتبادل والحرص 

المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجاالت.
كم��ا تم خ��الل اللقاء، اس��تعراض أط��ر التع��اون الثنائي 
والتنسيق المشترك واالرتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يخدم 
المصال��ح المش��تركة ويلبي تطلعات البلدين والش��عبين 
الش��قيقين، باإلضاف��ة إل��ى بحث ع��دد م��ن الموضوعات 
والقضايا ذات االهتمام المشترك على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي. 
حض��ر اللق��اء وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية 
الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، ورئيس قطاع 

الشؤون العربية بوزارة الخارجية أحمد محمد الطريفي.

 وزير اإلعالم يستقبل 
سفير البحرين لدى السودان

استقبل وزير اإلعالم علي بن محمد الرميحي في مكتبه أمس 
س��فير البحرين لدى الس��ودان الس��فير عبداهلل ربيعة سعيد 
ربيعة بمناس��بة تعيينه سفيرًا جديدًا للمملكة في جمهورية 

السودان.
وخ��الل اللقاء رحب الوزير بالس��فير ربيعة وهن��أه بنيله الثقة 
الملكية السامية بتعيينه رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة 
البحرين لدى جمهورية الس��ودان، متمنيًا  له التوفيق والنجاح 

في مهامه الدبلوماسية الجديدة.
كما تم استعراض أوجه التعاون والشراكة مع وزارة الخارجية 

وبعثاتها الدبلوماسية.

البحارنة يحضر احتفال الجزائر 
بذكرى الثورة التحريرية

حض��ر س��فير البحرين في 
الجزائر فؤاد البحارنة صباح 
أم��س ف��ي قصر الش��عب 
بالعاصمة الجزائر، احتفال 
الجزائري��ة  الجمهوري��ة 
الش��عبية  الديمقراطي��ة 
بالذكرى السابعة والستين 
 الندالع الث��ورة التحريرية، 
رئي��س  برعاي��ة  وذل��ك 
الجزائري��ة  الجمهوري��ة 
الش��عبية  الديمقراطي��ة 
عبدالمجي��د  الش��قيقة 
س��فراء  وبمش��اركة  تبون 
ال��دول العربي��ة واألجنبية 

المعتمدين لدى الجزائر وكبار المسؤولين في الجزائر.
وأعرب الس��فير عن اعتزازه بالعالق��ات الثنائية القائمة بين 
البحرين والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش��عبية والتي 
تشهد تطورا ونموا في مختلف المجاالت، متمنيًا للجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولشعبها الشقيق المزيد من 

التقدم والرفعة واالزدهار.

فؤاد البحارنة

 عبداهلل بن أحمد: تنسيق متواصل 
مع »IISS« إلنجاح »حوار المنامة«

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور 
الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليف��ة، حرص مختلف 
الجه��ات الحكومية على تعزيز التعاون والتنس��يق 
المش��ترك م��ع وزارة الخارجي��ة والمعه��د الدولي 
للدراس��ات اإلس��تراتيجية »IISS« من أج��ل إنجاح 
مؤتم��ر حوار المنامة في دورته الس��ابعة عش��رة، 
والذي س��يعقد خالل الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر 
2021، وإبراز الصورة المشرفة لمملكة البحرين في 

مختلف المحافل الدولية.
ج��اء ذل��ك، خ��الل اجتماع تنس��يقي نظمت��ه وزارة 
الخارجية، أمس، برئاسة الش��يخ عبداهلل بن أحمد، 
بحض��ور وكالء ومديري��ن م��ن ممثل��ي القطاعات 
الحكومية وممثلي »IISS«، للتحضير لمؤتمر حوار 

المنامة.
ون��وه وكيل ال��وزارة للش��ؤون السياس��ية بأهمية 
انعق��اد المؤتمرالذي ينظمه »IISS« بالتعاون مع 
وزارة الخارجية، من خالل استضافة عدد من الخبراء 
والسياسيين لمناقشة أهم القضايا على الساحتين 

اإلقليمي��ة والدولي��ة، مؤكًدا ح��رص البحرين على 
عقد ه��ذا المؤتمر في ظ��ل الظروف االس��تثنائية 
التي يمر بها العالم بس��بب جائحة فيروس كورونا 

)كوفيد19(، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.
كم��ا ت��م خ��الل االجتم��اع اس��تعراض الخط��ط 

التنس��يقية من مختلف الجهات الحكومية، واآلليات 
المتبع��ة لتأمين س��المة الوف��ود المش��اركة في 
ح��وار المنامة من خ��الل وضع الخط��ط واإلجراءات 
الوقائية المتبعة من أجل التصدي لفيروس كورونا 

)كوفيد19(.
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توزيع مطبوعات توعوية خاصة بأهمية المحافظة على النظافة العامة في حديقة خليفة الكبرى بالرفاع ضمن جهود بلدية المنطقة الجنوبية بالتعاون مع شركة 
»أوربيزر« للنظافة ومديرية أمن الجنوبية.
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هل نتفاءل؟
ه��ل نقول عن خط��ة »التعافي االقتصادي« إنه��ا رائعة وليس 
باإلم��كان أفضل مم��ا كان؟ نترك ذلك أله��ل االختصاص، فهم 
من يستطيع أن يحكم عليها، قبل أو أثناء أو بعد تنفيذها، وإنما 
نستطيع أن نقول إن مجرد خروج المسؤولين عن اقتصاد الدولة 
من المنطقة اآلمنة لهم وإش��راك الناس ومشاركتهم خططهم 
ونواياهم وأهدافهم وإس��تراتيجيتهم يعد خطوة كبيرة لألمام، 
فهذه الخط��ة موضوعة لهم ولتحس��ين معيش��تهم والتعافي 
المطل��وب م��ن أجله��م ه��م وأبناؤهم، وم��ن دون إش��راكهم 
بتفاصيلها وكيف سيس��تفيدون منها وكيف س��تنعكس عليهم، 

فإنك تقود عربة سائقها أعمى.
المؤتم��ر اس��تدعى مواجهة الصحاف��ة واإلع��ام واإلجابة عن 
استفسارات وشرح الخطة، أهم مأخذ تم تفاديه هذه المرة كان 
أن العناوين الس��ابقة التي كانت تصدر عن المالية واالقتصاد، 
وتب��دو كأنه��ا مترجم��ة ترجم��ة »جوجلي��ة« ال تخاط��ب م��ن 
تستهدفهم وهو المواطن البحريني، وليس المقصود أن العيب 
ف��ي الصياغة فقط إنما كان��ت تصريحات تحت��اج إلى »محول« 
يحول لي العناوين إلى ش��يء ملموس يساعدني أنا المواطن في 

فهم ما يقصدون كمختصين.
أفهم اآلن أن هناك توجهًا نحو توظيف 20 ألفًا وتدريب 10 آالف، 
أع��رف أن هن��اك ميزانية مرصودة لتحقيق تل��ك البرامج، صحيح 
أنن��ي ال أعرف نوعية الوظائ��ف وال نوع التدري��ب، إنما بالتأكيد 
لها عاقة بعنوان »تشجيع االستثمار في تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت« وتس��تهدف »االبت��كار والتنوع« وأع��رف أن هناك 
تس��هيًا لرواد األعمال وتس��هيًا ألصحاب المشاريع المفروض 
أنها تش��مل خططًا جديدة وتغييرًا ملموس��ًا تحل بعض العقد 
الت��ي كان��ت عائقًا أمام البرامج الس��ابقة، اآلن هذه مس��ؤولية 
ال��وزراء كي يش��رحوا للناس تفاصي��ل هذه البرامج إنما ليس��ت 
بالطريقة السابقة التي تبقيهم في المنطقة اآلمنة، حيث أحضر 
الوزير والمذيع واألس��ئلة الجاهزة وأصور وأعرض تبرئة للذمة، 
س��ابقًا تلك اللقاءات لم تك��ن تحدث أثرًا ولي��س لها متابعون 

وبالتالي ليس هناك تفاعل شعبي كما هو مطلوب.
تحت��اج الحكوم��ة أن تخرج م��ن المنطقة اآلمنة، دع��وا للقاءات 
تحدث ويسمع الوزير ماحظات تخص الجزء الخاص به في األداء 
االقتص��ادي، دعوا اللقاءات تحدث أث��رًا وتفاعًا مع الناس، فمن 
الظل��م أن تجه��ض الخطوة الكبي��رة التي قامت به��ا الحكومة 
ف��ي مؤتمرها الصحفي بتل��ك اللقاءات المعلبة، ال تخس��ر ثقة 
المواط��ن بعد أن كس��بتها حين تجهز لقاء معلبًا يمنح ش��عورًا 

بعدم الثقة.
نصيحة تفاعل الناس مع الحكومة مؤشر قوي على التعافي بحد 
ذاته يستقيه الناس وكذلك المراقبون وينعكس في تقاريرهم.

متفائلون هذه المرة ونتمنى أن يكون ش��عورنا في محله، أضف 
إلى ذل��ك أن لدينا مؤش��رات تدعو للتفاؤل باإلمكان االس��تناد 
إليها تجعلن��ا نأمل أن نكون على الطري��ق الصحيح، أولها نجاح 
برنامج التوازن المالي وذلك لم يكن سهًا أبدًا في ظل تحدياتنا 
وهذا ما قاله وزير الخزانة األمريكي السابق ستيف مانوشن حين 
التقى بالش��يخ سلمان بن خليفة قائًا »وزير المالية المفضل«، 
وثانيهما نجاح إستراتيجية مواجهة األزمات ودليلها »الجائحة« 
فقد تخطينا إس��تراتيجيات دول عظم��ى بنتائجنا، وثالثها -وقد 
تس��تغربون- أن الكب��وة الت��ي حصلت لن��ا ف��ي الجائحة كانت 
-ككب��وة- من األمور المتوقعة، ويمك��ن أن تحدث لنا وألي أحد 
آخر أثن��اء المرور بأي أزمة، إنما خروجن��ا منها ومعالجتها بتلك 
الس��رعة والجرأة في إعادة التقيي��م، تعني أننا أمام فريق حاضر 
ومتمك��ن، وتل��ك هي القيادة الت��ي تعطيك ش��عورًا بأنك بأيٍد 

أمينة.

 2000 عامل إطفاء 
يدعون المرض.. ونيويورك في خطر

أبلغ نحو ألفين من العاملين في إدارة مكافحة الحرائق 
ف��ي مدينة نيويورك األمريكية بتغيبهم عن العمل في 

إجازة مرضية.
ويعتقد مس��ؤولو المدينة أنها خط��وة تأتي احتجاجًا 
على اقت��راب المهل��ة النهائية لحص��ول العاملين في 
المدين��ة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحس��ب 

ما قالته مصادر لصحيفة »نيويورك ديلي نيوز«.
ونقل��ت الصحيفة عن المصادر الق��ول إن حوالي ألفين 
م��ن أف��راد إدارة مكافح��ة الحرائق الذين أخ��ذوا إجازة 
مرضية، ُيعتقد أنهم يتظاهرون بالمرض، بسبب األمر 

الرسمي بإلزامهم بالحصول على اللقاح.
وكان مف��وض إدارة مكافح��ة الحرائ��ق ف��ي نيويورك، 
داني��ال نيجرو، قد أش��ار بالفعل إلى اس��تخدام اإلجازة 
المرضي��ة »الزائفة«، كرد فعل عل��ى المهلة النهائية 

المحددة لحصول العاملين على اللقاح، االثنين.
وق��ال نيجرو ف��ي بيان: »إج��ازة مرضية غير مس��ؤولة 
وزائفة من جانب بعض أعضائنا تتسبب في خطر على 
س��كان نيويورك وزمائهم من رج��ال اإلطفاء.. عليهم 
أن يع��ودوا إلى العم��ل أو أن يخاط��روا بتحمل عواقب 

أفعالهم«.

التونسية زهرة زروقي تبدع أعمااًل 
باهرة بتقنية قديمة للرسم على الماء

بحركات دقيقة للفرش��اة في وع��اء من ماء مخلوط 
بمواد معينة، ترش الفنانة التونس��ية زهرة زروقي 
أش��كااًل زاهية األل��وان لتب��دع قطعًا فني��ة مميزة 
باس��تخدام تقني��ات غي��ر معروفة للف��ن الرخامي، 
حس��ب رويت��رز. ويذك��ر أنه يش��يع الف��ن الرخامي 
المعروف باس��م تقنية )اإلبرو( أو الرس��م على الماء 
في تركيا ومناطق من آس��يا الوس��طى، حيث يرسم 
الفنان على الماء باستخدام أصباغ عبارة عن محلول 
له أس��اس مائي زيتي وأدوات أخرى. وبعد ذلك يتم 
نقل األش��كال الدوامية على ورق أو قماش أو لوحة 

مغموسة في الماء.
وع��ن عاقتها بالمدين��ة العربي��ة القديمة عامة، 
حيث تستلهم أفكار أعمالها اإلبداعية تقول الفنانة 
التش��كيلية والباحث��ة المتخصصة في ف��ن اإلبرو، 
زهرة زروقي »عاقتي بالمدينة العتيقة هي عاقة 
وجودية فلس��فية تجمع بين الفن واإلنس��انية ألن 
المدينة العتيقة هي لوحة فنية وهي التي تعطيك 

الطاقة اإللهامية لكي تبدع وتصبح فنانا«.
ودرس��ت زه��رة ه��ذا الف��ن الممي��ز خ��ارج تونس 
وعادت لتمارس��ه حاليًا في مطبخ بيتها حيث تبدع 
أعمااًل مميزة تس��تلهم أفكارها من المدن العربية 

القديمة.
وقال��ت »الكثير بق��در ما إن��ه كانت عن��دي الجرأة 
والقدرة أنني تشجعت وذهبت للبحث على هذا الفن 
ألن األبح��اث والدراس��ات مش لمدة ش��هر أو أيام، 
فهي تس��تغرق س��نوات من البحث لكي تس��تطيع 
أن تخ��رج العاق��ة التاريخية لهذا الف��ن وتقنياته 

وأس��اليبه، يعني التجربة الزمها عدة سنوات وغربة 
وبرش��ة يعني جرأة وتضحي��ات باألحرى«. وأضافت 
»الف��ن هذا ال يدرس في تونس، لذلك أنا س��افرت 
وتغربت وتعلمته وأخذت فيه الماجس��تير ورجعت 
بعد سنوات من األبحاث والتجريب لتونس واآلن أنا 

بنشر فيه«.

»انطالقة صاروخ« ُتدخل 95 طالبًا عالم الفضاء

دخل 95 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل الدراسية 
بالمدارس الحكومية والخاصة عالم الفضاء، ضمن 
برنام��ج »الفضائي الصغير« بمرك��ز رعاية الطلبة 
الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، من خال ربط 
اإلب��داع الفني بتصمي��م الصواري��خ، للتنافس في 

مسابقة »انطاقة صاروخ«. 
وهدفت المسابقة لتعزيز العمل التعاوني والتعلم 
من خال المش��اريع، وتدري��ب الطلبة على خطوات 
البح��ث العلم��ي، وتنمية روح اإلب��داع واالبتكار في 
مج��ال عل��وم الفض��اء، والتدري��ب عل��ى المهارات 
األساسية إلجراء التجارب القائمة على نموذج ستيم 
STEAM والت��ي تعتب��ر جزءًا مهمًا من أساس��يات 

البحث العلمي اإلجرائي. 
وتق��وم فك��رة المس��ابقة عل��ى تصمي��م مركب��ة 
فضائية باالس��تعانة بنموذج س��تيم، إذ تمكن 30 

طالبًا من الوصول للتصفي��ات النهائية، متمكنين 
من تصمي��م مركب��ات فضائية تنطلق لمس��افات 

عالية تتحدى قوة الجاذبية األرضية. 
ون��ال الطال��ب آدم عل��ي عبداله��ادي المس��توى 
المتميز عن مرحلة رياض األطفال، أما عن المرحلة 
االبتدائي��ة فتمكنت الطالبت��ان الريم وريانة أحمد 
من مدرس��ة الزالق االبتدائية اإلعدادية للبنات من 
الحصول على المرك��ز األول، ويليهم الطالب صادق 
جعفر من مدرسة توبلي االبتدائية للبنين بالمركز 
الثان��ي، ومن ثم الطالبة نيلة خليل بالمركز الثالث 
من مدرسة أسماء ذات النطاقين االبتدائية للبنات. 
أم��ا ع��ن الفائزي��ن بالمرحل��ة اإلعدادي��ة فحققت 
الطالبة س��ارة محمد من مدرس��ة الح��د اإلعدادية 
للبن��ات المرك��ز األول، والطالب��ة لجين جاس��م من 

مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات المركز الثاني.

 وف��ي المرحلة الثانوية فاز بالمرك��ز األول الطالب 
ماجد حس��ن من مدرسة الهداية الخليفية الثانوية 
للبنين، والمرك��ز األول المكرر الطالب توفيق عماد 
من مدرسة عبدالعزيز بن محمد آل خليفة الثانوية 
للبني��ن، ف��ي حي��ن كان الطالب عل��ي محمود من 
مدرس��ة الرفاع الش��رقي الثانوية للبني��ن بالمركز 
الثاني، والفائزة بالمركز الثالث الطالبة هيا محمد 

غانم من مدرسة غازي القصيبي الثانوية للبنات. 
وه��ذه النماذج من الطلب��ة الموهوبين والمبدعين 
من المدارس ما ه��ي إال نتاج اهتمام وزارة التربية 
والتعلي��م بتطوي��ر مه��ارات الطلب��ة م��ن مختلف 
المراح��ل الدراس��ية ف��ي مج��ال علوم المس��تقبل 
والوعي بأهمية علوم الفضاء والحرص على مواكبة 
التط��ورات العلمية ومدى إمكانية االس��تعانة بها 

مستقبًا.



(الجرعة المنشطة)(الجرعة الثانية)(الجرعة األولى)
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أعـــلـــنـــت شــركــة 
“بـــــــــــــي نــــــــــت”، 
الشركة الوطنية 
ــة عن  ــمــســؤول ال
خدمات  تــزويــد 
شــبــكــة الــنــطــاق 

العريض في مملكة البحرين التي تم 
إطالقها في أكتوبر 2019، عن تعيين 
تنفيذيا  رئيسا  الدوسري  جابر  أحمد 
أحد أعضاء  لها، والذي شغل منصب 

مجلس إدارتها.

 الدوسري 
 رئيسا تنفيذيا 

لـ “بي نت”
ضاحية السيف - تمكين

أّكد الرئيس التنفيذي لصندوق 
)تــمــكــيــن( حسين رجــب  الــعــمــل 
لتنفيذ  ــدوق  ــنـ ــصـ الـ جـــهـــوزيـــة 
ــادرات الــتــي جــــاءت في  ــبـ ــمـ الـ
خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــادي 
ــي أعـــلـــنـــت  ــ ــ ــت ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
وأشــــــاد  األول.  أمــــــس  يــــــوم 
الملكية  بــالــتــوجــيــهــات  رجــــب 
الـــســـامـــيـــة لـــصـــاحـــب الــجــاللــة 
من  الحثيثة  والمتابعة  الملك، 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي 
ــوزراء،  الـ مجلس  رئيس  العهد 
والــــتــــي تـــهـــدف إلـــــى تــســريــع 
في  االقتصادي  التعافي  عملية 
لبناء  ركيزة  المملكة، واتخاذها 
تساهم  جديدة  إستراتيجيات 
ــقــطــاعــات  ال دور  تــفــعــيــل  فـــي 
ــدة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة  ــ ــواعـ ــ الـ

االقتصادية الشاملة.
وأضــــاف “تــأكــيــًدا لـــدورنـــا في 
الوطنية  الــتــوجــهــات  مــواءمــة 
إنتاجية  وتعزيز  األثــر  لتحقيق 

الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص وزيــــــــادة 
ــاد  ــتــــصــ ــه فـــــي االقــ ــتـ ــمـ ــاهـ مـــسـ
في  مستمرون  فإننا  الــوطــنــي، 
عملية التطوير الشاملة لبرامج 
تــمــكــيــن وخــدمــاتــهــا الــمــقــدمــة 
لــلــمــؤســســات واألفـــــــــراد عــلــى 
حــد ســـواء، بــالــتــوازي مــع عقد 
اللقاءات التعريفية والتشاورية 
في  الشركاء  من  كبير  عدد  مع 
أبرز  لمناقشة  كافة؛  القطاعات 
الجديدة  الدعم  خطط  مالمح 
لــتــمــكــيــن، والــتــحــقــق مـــن مــدى 
المرحلة  الحتياجات  مالءمتها 

الحالية والمستقبلية”.

 رجب: “تمكين” مستمر 
في عملية التطوير الشاملة

)٠٤(

)16(

)05(

غرناطة  لمجموعة  ــعــام  ال الــمــديــر  أكـــد 
ــعــقــاريــة حــســن مــشــيــمــع فـــي بــرنــامــج  ال
المخططات  أن  أرقــــام”  فــي  “الــبــحــريــن 
تنخفض،  ال  األراضــي  وأسعار  موجودة 
ومـــنـــذ أكـــثـــر مـــن 10 ســـنـــوات وأكـــثـــر، 
فالطلب العقاري السنوي ال يقل عن 50 
ــاد”. من  ــ ألــف طــلــب، واألرقــــام فــي ازديـ
جهته، قال العضو المنتدب لشركة “جي 
اف اتش” العقارية ماجد الخان إن حجم 
الثالث  بالربع  ارتفع  العقارية  التداوالت 
العام  مــع  مــقــارنــة   %  30 بنسبة   2021

الماضي، وبما يقارب 900 مليون دينار.
بها  البحرينية  العقارية  “السوق  وأضاف 
مستفيدون  والمستثمرون  ديناميكية، 
ــيــرة”، مــعــتــبــرا أن  ــب مـــن ذلـــك بـــصـــورة ك
عاد  )مزايا(  االجتماعي  السكن  مشروع 

المتحدثون في برنامج”البحرين في أرقام” )تصوير: خليل إبراهيم(بفائدة كبيرة على القطاع.

)06(
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ارتفـاع التــداوالت العقـارية 30 %
مشيمع: أسعار األراضي لن تنخفض... والخان: “مزايا” أنعش القطاع

إبراهيم النهام
على  أمـــس،  الــصــحــيــة،  والــخــدمــات  الــمــهــن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الهيئة  وافــقــت 
ضد  و”بيونتيك”  “فــايــزر”  شركتا  تنتجه  ــذي  ال للتطعيم  الــطــارئ  االســتــخــدام 

فيروس كورونا لألطفال من الفئة العمرية البالغة 5 إلى 11 عاًما.
السريرية  البحوث  لجنة  به  قامت  الــذي  الشامل  التقييم  على  بناًء  ذلك  جاء 
التطعيمات بوزارة  المهن والخدمات الصحية ولجنة  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة 

الصحة للبيانات التي قدمتها الشركة.

إجازة االستعمال الطارئ لتطعيم 
“فايزر-بيونتيك” لألطفال

المنامة - بنا

تقسيم  بإعادة  طلًبا  )أمــس(  االعتيادية  في جلسته  المحرق  بلدي  أقــّر مجلس 
وزارة  إلــى  التوصية  ورفــع  بلدية  انتخابية  دوائـــر   10 إلــى  المحرق  محافظة 
العمراني  للتوسع  استجابة  العمراني؛  والتخطيط  البلديات  وشــؤون  األشغال 
واإلسكاني ال سيما في الحد وقاللي. وأوضح رئيس المجلس غازي المرباطي 
هو  عما  عوًضا  انتخابية  دوائــر   10 نظام  إلــى  المجلس  تدفع  مبررات  ثمة  أن 

ا، بمعنى زيادة أعضاء المجلس من 8 إلى 10. معمول به حاليًّ

إعادة تقسيم محافظة المحرق 
إلى 10 دوائر انتخابية

محرر الشؤون المحلية

حسين رجب

التراخيص  شــؤون  إدارة  مدير  أشــار 
ــلـــمـــرور الــعــقــيــد  ــامـــة لـ ــعـ بـــــــــاإلدارة الـ
إقبال  نسبة  أن  إلــى  محمود  محمد 
المراجعين على مراكز الفحص الفني 
بنسبة  زادت  الخاص  للقطاع  التابعة 
الــعــام  أشــهــر مــن   10 300 % خـــالل 

الجاري.

“المرور”: 300 % زيادة 
اإلقبال على مراكز 

الفحص الخاصة

)04(
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إجازة االستعمال الطارئ لتطعيم “فايزر بيونتيك” لألطفال
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  وافقـــت 
والخدمات الصحية، أمس، على االستخدام 
الطارئ للتطعيم الذي تنتجه شركتا “فايزر” 
و ”بيونتيـــك” ضد فيروس كورونا  لألطفال 

من الفئة العمرية البالغة 5 إلى 11 عاًما.
جـــاء ذلك بناًء علـــى التقييم الشـــامل الذي 
قامـــت به لجنـــة البحوث الســـريرية بالهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
ولجنة التطعيمات بـــوزارة الصحة للبيانات 

التي قدمتها الشركة.
وأوضحـــت الهيئة أنه مـــن المتوقع أن تقوم 
الشـــركة المصنعة بالتوريد لمملكة البحرين 
مـــع بداية العام 2022، حيث ســـيتم تصنيع 
جرعـــات التطعيـــم الخاصـــة باألطفـــال في 

هذه الفئة العمرية.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى أن فعاليـــة التطعيـــم 
المناعيـــة  االســـتجابات  علـــى  اعتمـــدت 
لألطفـــال البالغين من العمـــر 5 إلى 11 عاًما 
مقارنة بتلك الخاصة باألفراد الذين تتراوح 
أعمارهـــم بين 16 و25 عاًمـــا، باإلضافة إلى 
ذلـــك ُوجـــد أن التطعيـــم فّعال بنســـبة 90.7 

% فـــي الوقايـــة من فيـــروس كورونـــا لدى 
األطفـــال مـــن 5 إلـــى 11 عاًمـــا. أما بالنســـبة 
للســـالمة، فقد تمت دراسة سالمة التطعيم 
لـــدى نحـــو 3100 طفـــل تتـــراوح أعمارهـــم 
بيـــن 5 و11 عاًمـــا تلقـــوا التطعيـــم ولم يتم 
فـــي  شـــديدة  جانبيـــة  آثـــار  أي  اكتشـــاف 

الدراسة الجارية.

المنامة - بنا

أّكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين حسين رجب جهوزية الصندوق لتنفيذ المبادرات التي جاءت في خطة 
التعافي االقتصادي الوطنية التي أعلنت يوم أمس األول. وأشاد رجب بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجاللة 
الــوزراء، التي تهدف إلى تسريع عملية  الملكي ولي العهد رئيس مجلس  الملك، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو 
التعافي االقتصادي في المملكة، واتخاذها ركيزة لبناء إستراتيجيات جديدة تساهم في تفعيل دور القطاعات الواعدة 

لتحقيق التنمية االقتصادية الشاملة.

وأضاف “تأكيدًا لدورنا في مواءمة 
األثر  لتحقيق  الوطنية  التوجهات 
الخاص  القطاع  إنتاجية  وتعزيز 
االقــتــصــاد  فــي  مساهمته  وزيــــادة 
ــا مــســتــمــرون في  ــن الـــوطـــنـــي، فــإن
لبرامج  الشاملة  التطوير  عملية 
ــه الـــمـــقـــدمـــة  ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ تـــمـــكـــيـــن وخـ
لــلــمــؤســســات واألفـــــــراد عــلــى حد 
اللقاءات  عقد  مع  بالتوازي  سواء، 
عــدد  مــع  والــتــشــاوريــة  التعريفية 
القطاعات  فــي  الشركاء  مــن  كبير 
خطط  مالمح  أبرز  لمناقشة  كافة؛ 
والتحقق  لتمكين،  الجديدة  الدعم 
مــن مـــدى مــالءمــتــهــا الحــتــيــاجــات 

المرحلة الحالية والمستقبلية”.
ــأّن االســتــثــمــار في  ــ ــوه رجـــب ب ــ ون
ــمــواطــن الــبــحــريــنــي يــعــّد ركــيــزة  ال
رئـــيـــســـة ضـــمـــن إســتــراتــيــجــيــات 
وحتى  إنشائه  منذ  “تمكين”  عمل 
مبادرات  تقديم  خــالل  من  الــيــوم، 
تساهم  ــور  واألجـ للتدريب  الــدعــم 
ــارات  ــهــ ــــرات ومــ ــب فــــي تـــطـــويـــر خــ
المجاالت،  جميع  في  البحرينيين 
الــشــراكــات مع  إلــى جــانــب تفعيل 
االستمرار  بهدف  الخاص؛  القطاع 
ذات  نوعية  عمل  فــرص  خلق  في 

مهارات عالية ومردود مجٍز.
يذكر أن مملكة البحرين أعلنت عن 

ضمن  االقتصادية  التعافي  خطة 
السامية  الكلمة  تضمنته  ما  إطــار 
دور  فــي  الملك  الــجــاللــة  لصاحب 
التشريعي  للفصل  الــرابــع  االنعقاد 
ــورى  ــشــ ــ ــامــــس لــمــجــلــســي ال ــخــ ــ ال
والــنــواب والــتــي دعــا فيها جاللته 
قطاعات  ضمن  األعــمــال  أصــحــاب 
ــخــدمــيــة  الــــدولــــة اإلنـــتـــاجـــيـــة وال
واالقتصادية إلى اقتراح مزيد من 
المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة 

األبعاد.
المؤتمر  فــي  ــالن  اإلعــ هـــذا  وجـــاء 
الــصــحــافــي الـــذي عــقــد يـــوم أمــس 
األول، بعد موافقة مجلس الوزراء 

برئاسة  ُعــقــدت  الــتــي  جلسته  فــي 
الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
ــمــلــكــي األمــيــر  ــســمــو ال صـــاحـــب ال
على  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
إطالق عدد من المبادرات الهادفة 
إلى تنمية االقتصاد وخلق الفرص 

النوعية للمواطنين.
كـــإحـــدى  “تـــمـــكـــيـــن”  دور  ــأتــــي  ــ وي

ــمــؤســســات الــوطــنــيــة الــرئــيــســة  ال
الخطة  هــذه  تنفيذ  في  المساهمة 
المنوطة  الــمــهــام  أداء  خـــالل  مــن 
والتي  الــتــعــافــي،  خطة  ضمن  بها 
نصت على إطالق “تمكين” حزمة 
ــرامـــج الــجــديــدة  ــبـ نــوعــيــة مـــن الـ
ــر قـــــــــدرات وتـــنـــافـــســـيـــة  ــويـ ــطـ ــتـ لـ
ــة  ــبــحــريــنــي ومــواكــب ــمـــواطـــن ال الـ

الحالية  العمل  ســوق  احتياجات 
تطوير  خـــالل  مــن  والمستقبلية، 
ــور  ــم األجـ مــخــرجــات بــرنــامــج دعـ
لتصب في رفع تنافسية المواطن 
ــــى تــقــديــم  ــبــحــريــنــي، إضـــافـــة إل ال
تساهم  للمؤسسات  نوعية  برامج 
ــي تــحــفــيــز تـــوظـــيـــف حــديــثــي  فــ
التخرج، وزيادة نسبة البحرنة في 
وربط  والعليا،  اإلداريـــة  الوظائف 
المؤسسات  فــي  الــتــدريــب  بــرامــج 

بالتوظيف والنمو الوظيفي.
إطــالق  إلـــى  كــمــا وتــســعــى تمكين 
الــجــديــدة  الــبــرامــج  مــن  مجموعة 
ــات مــن  ــسـ ــؤسـ ــمـ لـــتـــطـــويـــر نـــمـــو الـ
واالبتكار  االستثمار  تحفيز  خالل 
ــر والــتــصــديــر  ــتــطــوي والــبــحــث وال
ــارج مملكة  ــ ــل وخـ داخــ ــتــوســع  وال
التحول  إلــى  بــاإلضــافــة  البحرين، 

الرقمي واألتمتة لرفع اإلنتاجية.

ضاحية السيف - تمكين

رجب: “خطة التعافي” نقطة مركزية لبناء إستراتيجيات تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة
“تمكين” يركز على عملية تطوير برامجه وخدماته

للفئة العمرية البالغة 5 إلى 11 عاًما

حسين رجب

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

 وهدفـــت النـــدوة، الثانية مـــن نوعها، 
إلى مناقشـــة الدور المهم للثقافة في 
تعزيـــز األمـــن العالمـــي واالقتصادات 
الخارجيـــة،  والدبلوماســـية  المحليـــة 
وإلقاء الضوء، من خالل وجهات نظر 
كبار المســـؤولين الحكوميين في كال 
البلدين، علـــى التحديات التي تواجه 
محاربة الجرائم المتعلقة بالممتلكات 
الثقافيـــة ومشـــاركة اآلراء المختلفـــة 
لـــدى البحريـــن والواليـــات المتحـــدة 
بشـــأن ســـبل دعـــم التبـــادل الثقافـــي 

المشترك. 
وقدمـــت النـــدوة االفتراضيـــة تيـــس 
ديفيـــس المديرة التنفيذيـــة للتحالف 
لآلثـــار، فيمـــا أدار النقـــاش ريتشـــارد 

كورين. 
تقّدمـــت  حديثهـــا،  مســـتهل  وفـــي 
الشـــيخة مي بنـــت محمـــد آل خليفة 
بالشـــكر إلـــى وزارة خارجية الواليات 
المتحـــدة األميركيـــة والتحالف لآلثار 
على جهودهم لتنظيم الندوة، مؤكدة 
أنها جـــاءت فـــي التوقيـــت الصحيح 
حيـــث تواجه آثار ومقتنيات المنطقة 

تحديات جسيمة.
وقالـــت إن التصّدي لظاهـــرة التجارة 
غير المشـــروعة بالممتلـــكات الثقافية 
تكاتـــف جهـــود جميـــع  إلـــى  يحتـــاج 
األطـــراف والتعـــاون مع المؤسســـات 
إلـــى  مشـــيرة  والدوليـــة،  المحليـــة 
حفـــظ  ســـبيل  وفـــي  البحريـــن،  أن 
وصـــون مقتنياتها األثريـــة ومواقعها 
التحتيـــة  البنيـــة  التاريخيـــة، عـــززت 
الثقافية من المتاحف ومراكز الزوار، 
افتتـــح  الوطنـــي  البحريـــن  فمتحـــف 
بمعاييـــر  1988 كأول متحـــف  العـــام 

عالمية في المنطقة ليحفظ ما تمتلكه 
البحريـــن مـــن اكتشـــافات أثرية تعود 
وتايلـــوس  كدلمـــون  حضـــارات  إلـــى 

والفترة اإلسالمية وغيرها.
وتطّرقت إلى مشـــروع االستثمار في 
الثقافـــة الـــذي أطلقتـــه، وســـاهم مـــن 
خاللـــه القطـــاع الخـــاص في تشـــييد 
العديـــد مـــن المتاحف ومراكـــز الزوار 
التـــي تســـاهم فـــي توعيـــة المجتمـــع 
المحلـــي حـــول أهميـــة حفـــظ اإلرث 

المادي لمملكة البحرين.
 ونّوهت إلـــى أن البحرين تتعاون مع 
منظمة اليونيســـكو علـــى حفظ اآلثار 
والمواقـــع في مختلف مناطق الوطن 
العربـــي، ولذلك تســـتضيف منذ العام 
2012 المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي، إضافة الى تســـجيلها لثالثة 
مواقـــع علـــى قائمـــة التـــراث العالمـــي 
وتوقيعهـــا علـــى اتفاقية اليونيســـكو 
للعام 1970 الخاصة بمحاربة االتجار 

بالممتلكات الثقافية.
ورّكزت الشيخة مي بنت محمد على 

الـــدور الذي يقوم بـــه المركز اإلقليمي 
البحرينيـــة  للكـــوادر  تدريـــب  مـــن 
والعربيـــة العاملـــة في مجـــال التراث 
توعيـــة  فـــي  المشـــاركة  العالمـــي، 
المجتمعـــات المحليـــة بشـــأن أهميـــة 
هذا التراث ومســـاعدة الدول العربية 
على تحضير ملفات ترشـــيح مواقعها 
لقائمـــة التـــراث العالمي. كما شـــّددت 
علـــى  يوجـــد  ال  البحريـــن  أن  علـــى 
أرضها أي نشـــاط لالتجار بالممتلكات 
الثقافيـــة، مبديـــة اســـتعدادها الدائم 
األميركيـــة  الجهـــات  مـــع  للتعـــاون 
المختصـــة  والمؤسســـات  والدوليـــة 

لمحاربة تجارة الممتلكات الثقافية. 
مـــن جانبـــه، قـــال ماثيـــو لوســـينهوب 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات  إن 
تعمل بشـــكل فّعال مـــن أجل مكافحة 
التجـــارة غيـــر القانونيـــة فـــي القطـــع 
األثريـــة وتعمـــل علـــى إرجاعهـــا إلـــى 
بلدانها األصليـــة وقد تمّكنت الجهات 
األميركية من إعادة ما يقارب من 20 
ألـــف قطعة آثار إلـــى 45 دولة، مؤكًدا 

أن النجـــاح فـــي ذلـــك يتطلـــب بنـــاء 
شـــراكات قويـــة مـــع مختلـــف الـــدول 

حول العالم.
وأكد أهمية العمل مع القطاع الخاص 
من أجل تعزيز عمل الجهات الرسمية 
في مكافحة التجارة غير المشـــروعة 
ودعـــم  الثقافيـــة  الممتلـــكات  فـــي 
مشـــروعات التنميـــة المســـتدامة. كما 
تطـــّرق إلـــى التحديـــات الحالية التي 
تواجه الدول في هـــذا المجال ومنها 
جائحة كورونا التي أثرت على قطاع 
الســـفر والتنقل، األوضاع االقتصادية 
الصعبـــة التـــي ســـاهمت فـــي انتعاش 
التجـــارة  وصعـــود  التجـــارة  هـــذه 
التـــي ســـمحت بوجـــود  اإللكترونيـــة 
الممتلـــكات  لتبـــادل  جديـــدة  ســـوق 
اإلنترنـــت  عبـــر  المنهوبـــة  الثقافيـــة 

المظلم. 
أمـــا منيـــر بوشـــناقي فقـــال إن مملكة 
الوعـــي  برفـــع  ملتزمـــة  البحريـــن 
بخصـــوص التجـــارة غير المشـــروعة 
باآلثـــار من خالل تدريـــب المتعاملين 

مـــع القطـــع األثرية والفنية وتشـــجيع 
حمايـــة الممتلـــكات الثقافيـــة، منّوًهـــا 
إلـــى أهمية التعـــاون مع المؤسســـات 
التعليمية والثقافية في هذا المجال. 
مـــن جانبهـــا، توّجهـــت ماغـــي نـــاردي 
بالشـــكر إلـــى هيئـــة البحريـــن للثقافة 
ووزارة  لآلثـــار  والتحالـــف  واآلثـــار 
العمـــل  علـــى  األميركيـــة  الخارجيـــة 
المشـــترك؛ مـــن أجـــل تعزيـــز محاربـــة 
التجـــارة غيـــر المشـــروع بالممتلكات 
الثقافيـــة، مؤكدة متانـــة العالقات ما 

بين البحرين والواليات المتحدة.
المنامـــة  )وثيقـــة  نـــاردي  وأعلنـــت 
للتعـــاون 2021(، والتي تحـــّدد األطر 
للعمـــل المشـــترك فـــي المســـتقبل من 
أجل محاربة األنشـــطة التجارية غير 

المشروعة في اآلثار.
وتتضّمن الوثيقة تأكيًدا من الواليات 
المتحدة األميركية ومملكة البحرين 
علـــى الدور الهام الذي تقومان به من 
أجـــل محاربة التجارة غير الشـــرعية 
بالممتلـــكات الثقافيـــة، مـــع االعتراف 

بأهمية التبادل الثقافي والممارسات 
التجاريـــة النزيهـــة. وتنـــص الوثيقـــة 
للنمـــو  باالنتبـــاه  الدولتـــان  تقـــوم  أن 
المتزايـــد لعمليـــات ســـرقة وتهريـــب 
اآلثار وما تشـــكله من مصدر لتمويل 
التخريبيـــة،  والعمليـــات  الحـــركات 
وتؤكدان أنها تشـــّكل خطًرا وتهديًدا 
للتراث الثقافي العالمي والمؤسسات 

الثقافية. 
العمـــل  ســـيتم  أنـــه  الوثيقـــة  وتنـــص 
والتعـــاون مـــا بيـــن البلديـــن؛ من أجل 
المشـــروعة  غيـــر  التجـــارة  محاربـــة 
بالممتلـــكات الثقافية من خالل تبادل 
المعلومات وبناء شبكة عالقات متينة 
بيـــن الخبـــراء والمعنييـــن مـــن خالل 
والتدريـــب  القـــدرات  بنـــاء  البلديـــن، 
والمســـاعدة التقنيـــة المتبادلة، تعزيز 
األطـــر القانونيـــة وتحديـــث القوانين 
المتعلقـــة باألمـــر والعمـــل علـــى زيادة 
هـــذه  مخاطـــر  بخصـــوص  الوعـــي 

التجارة وأهمية محاربتها.

ماثيو لوسينهوب: أميركا تعيد قرابة 20 ألف قطعة أثرية إلى 45 دولة

مي بنت محمد: مكافحة االتجار باآلثار تتطلب تكاتف الجميع
نّظــم التحالــف لآلثــار بالتعاون مــع هيئة البحرين للثقافة واآلثار ووزارة خارجية الواليات المتحدة األميركية والســفارة األميركية 
فــي البحريــن، أخيــرا، نــدوة عبــر اإلنترنــت بعنــوان “تعزيــز العالقــات الثنائيــة مــن أجــل محاربة االتجــار غيــر المشــروع بالممتلكات 
الثقافيــة”، بمشــاركة رئيســة الهيئــة الشــيخة مــي بنــت محمد آل خليفــة، وماثيو لوســينهوب القائم بأعمال مســاعد وزيــر الخارجية 
األميركي لمكتب الشــؤون التعليمية والثقافية، وريتشــارد كورين كبير الباحثين والســفير فوق العادة لمؤسسة معهد سميثسونيان 
للتاريخ والفن والثقافة في واشنطن، ومنير بوشناقي المستشار لدى المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي في المنامة ومارغريت 

ناردي القائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة األميركية. 

االستثمار 
في المواطن 

البحريني ركيزة 
رئيسة ضمن 

إستراتيجيات عمل 
“تمكين”
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تقــّدم عضــو المجلــس البلــدي محمــد الدوســري بطلــب ومقترح نــال اإلجماع 
الســهلة  فــي  الشــيخ حســين  لتوســعة مســجد  لتخصيــص أرض وإضافتهــا 
الشــمالية مجمــع 441، مفيــًدا بــأن المبــررات كثيــرة ومنها عدم وجــود مرافق 
أرض  مــع وجــود  المســجد،  فــي  للوضــوء  ومــكان  الميــاه  كــدورات  صحيــة 
محيطة بالمســجد، حيث باإلمكان عمل مرافق صحية عليها من أجل تطوير 

المشروعات الخدمية في الشمالية.

ــلــجــنــة لـــلـــوزيـــر تــوصــيــة   ورفـــعـــت ال
بمسجد  المحيطة  األرض  بتخصيص 
الشيخ حسين بمنطقة السهلة مجمع 
الشيخ  شــارع  على  يطل  ــذي  ال  ،441
سلمان، وذلك إلضافة مرافق صحية 
ــن لــلــوضــوء  ــاكـ ــمــيــاه وأمـ ــدورات ال ــ ــ ك
لبيوت  وإعمار  المسجد  زوار  لخدمة 

هللا.

محطة للحافالت وسيارات األجرة

كما اقترح المجلس إنشاء محطة نقل 
األجرة وصاالت  للحافالت وسيارات 
لالنتظار ونقل الركاب بالقرب من دوار 

17، والمقدم من العضو محمد يوسف 
أهمية  للمقترح  إن  قال  الذي  الظاعن 
كبرى لعدم وجود مثل هذه المحطات 
سوق  إنشاء  ظل  وفــي  المنطقة  في 
الــمــذكــورة  المنطقة  بنفس  مــركــزيــة 
مستقباًل، مؤكًدا أنه مطلب من أهالي 
إلــى  المنطقة  لــحــاجــة  نــظــًرا  الـــدائـــرة 
بسبب  األهالي؛  لخدمة  النقل  محطة 
وجود مراكز خدمية كثيرة بالمنطقة 
منها مركز محمد جاسم كانو الصحي 

والبلدية ومركز الشرطة والبريد.
للوزير  توصية  برفع  اللجنة  وأوصــت 
بمقترح إنشاء محطة نقل للحافالت 

وســيــارات األجــرة وصــاالت لالنتظار 
ــار رقـــم  ــقـ ــعـ ونـــقـــل الــــركــــاب عـــلـــى الـ
 10834.38 وبمساحة   )10037150(
متر مربع بمنطقة مدينة حمد مجمع 
لخدمة  دوار17  مــن  بــالــقــرب   1212

أهالي المنطقة.

مواقف عامة للسيارات بالحد 

الظاعن  يوسف  العضو محمد  وتقدم 
بمقترح إنشاء مواقف عامة للسيارات 
بــمــنــطــقــة مــديــنــة حــمــد عــلــى طــريــق 
يعتبر  حــيــث   ،1218 مــجــمــع   1824
مواقف  لتوفير  الدائرة  ألهالي  مطلًبا 
ــادي اســتــغــالل  ــفـ ــتـ فـــي الــمــنــطــقــة ولـ
العام،  الشارع  من  إضافية  مساحات 
ــتــفــادي الـــنـــزاعـــات والـــخـــالف بين  ول
الجيران بشأن مواقف السيارات في 
قدر  المساحات  واستغالل  المنطقة 
عامة  مواقف  لتوفير  وذلك  اإلمكان، 
متطلبات  مـــع  تــتــمــاشــى  ــلــســيــارات  ل

أهالي الدائرة وعدم وقوف السيارات 
المنازل  من  بالقرب  عشوائي  بشكل 
ا على الشكل  والشوارع مما يؤثر سلبيًّ
العام وانسيابية الحركة المرورية في 

المنطقة.
للوزير  توصية  برفع  اللجنة  وأوصــت 
بـــمـــقـــتـــرح تــخــصــيــص الـــعـــقـــار رقـــم 
حمد  مــديــنــة  بمنطقة   )10036162(
مساحته  تــبــلــغ  الــتــي   ،1218 مــجــمــع 

عامة  لــمــواقــف  مــربــع  مــتــر   421.73
للسيارات تخدم أهالي المنطقة.

تخفيض الرسوم البلدية

والقانونية  المالية  اللجنة  وتقّدمت 
بــمــقــتــرح تــبــســيــط إجـــــــراءات طلب 
تخفيض الرسوم البلدية، والتي جاء 

في مضمون اقتراحها: 
طلب  ــراءات  إجـ أن  عليكم  يخفى  ال 
المعنية  تخفيض الرسوم تمر بالجهة 
تعتمد  ثـــم  ــتــنــفــيــذي  ال الـــجـــهـــاز  فـــي 
المدير  قبل  من  شهرية  قائمة  ضمن 
الـــعـــام ثـــم تــرســل لــلــتــوقــيــع ثـــم تــعــاد 
للوزير،  رفعها  ليتم  التنفيذي  للجهاز 
الذي حصل  التطور  من  الرغم  وعلى 
بطلبات  الــتــقــدم  عملية  تحويل  فــي 
التخفيض الرسوم البلدية عن طريق 
يتبقى  أنـــه  إالّ  اإللــكــتــرونــي،  الــمــوقــع 
الجزء المتعلق بإجراء قبول واعتماد 
اختصار  يستدعي  ما  الطلبات،  تلك 

كل هذه العملية في خطوات أقل.
أنــه جــاء في مادة  المقترح  وأضــاف 
)19( عند البند )ر( من قانون البلديات 
البلدية  المجالس  اخــتــصــاصــات  مــن 
الطابع  ذات  الــرســوم  فــرض  “اقـتراح 
البلدي وتعديلها واإلعفاء منها وإلغائها 
وطرق تحصيلها”، والمنصوص عليها 
 )16( التنفيذية في مادة  الالئحة  في 
كل  البلدية،  المجالس  “تختص  بــأن 
باقتراح فرض  دائرة اختصاصه،  في 
وتحديد  البلدي  الطابع  ذات  الرسوم 
ــراءات  ــ أســـس وفــئــات وقـــواعـــد وإجـ
وتعديلها  منها  والــتــظــلــم  تحصيلها 

واإلعفاء منها وإلغائها”.
االجتماع  إلى  برفعه  اللجنة  وأوصت 
ــلــوزيــر بـــأن يتم  االعـــتـــيـــادي كـــقـــرار ل
ــجــهــاز  ــن قـــبـــل ال االعـــتـــمـــاد فـــقـــط مــ
التنفيذي بتوكيل من الوزير، وعلى أن 
ترفع نسخة من تلك القوائم المعتمدة 

للمجلس البلدي للعلم واإلحاطة.

الدوسري: مطالبة بأرض لتوسعة مسجد الشيخ حسين
إنشاء محطة نقل للباصات وسيارات األجرة بالقرب من دوار 17

أوصت اللجنة الفنية بالمجلس 
الـــبـــلـــدي بــالــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
بـــدراســـة تــصــنــيــف 3 عــقــارات 

بمنطقة مقابة مجمع 513.
وأوصت اللجنة بالموافقة على 
 )04030554( الــعــقــار  تصنيف 
الــتــقــســيــم ضــمــن تصنيف  بــعــد 
 ،RA )أ(  الـــــخـــــاص  ــن  ــكــ ــســ ــ ال
باإلضافة إلى تصنيف العقارين 
إلى   )04033879-04030120(
ــك أوصــت  ســكــن خــــاص، وكــذل
بتغير تصنيف عقار في مدينة 
ــبـــارة عـــن أرض  ــو عـ حــمــد، وهــ

خالية.
ــّدمــــت لــجــنــة الـــخـــدمـــات  ــقــ ــ وت
مقترح  بطلب  العامة  والمرافق 
تخصيص أرض لملعب رياضي 

453؛  مــجــمــع  بـــالـــقـــدم  شــعــبــي 
بالبحرين،  بالرياضة  لــالرتــقــاء 
ــادرة مــمــثــل جــاللــة  ــبـ وضــمــن مـ
الملك لألعمال الخيرية وشؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى 
الشيخ  والرياضة سمو  للشباب 
في  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر 
الشبابية،  الــطــاقــات  اكــتــشــاف 
إلى  بحاجة  المنطقة  أن  ذلــك 
كمتنفس  الــمــالعــب  هـــذه  مــثــل 
لــفــئــة الـــشـــبـــاب والــنــاشــئــة من 

أهالي المنطقة. 
وأوصت اللجنة بالموافقة على 
على  المطلة  األرض  تخصيص 
الــقــدم،  بمنطقة   ،5350 طــريــق 
ملعب  إلنـــشـــاء   ،453 بــمــجــمــع 
شعبي رياضي ألهالي المنطقة.

تـــقـــدمـــت لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات 
رئس  بطلب  العامة  والمرافق 
ــلـــس، مـــمـــثـــل الــــدائــــرة  ــجـ ــمـ الـ
الــخــامــســة أحــمــد الــكــوهــجــي، 
أرض  تخصيص  مقترح  بشأن 
بالقدم  شعبي  رياضي  لملعب 
لــالرتــقــاء  وذلـــك   ،453 مجمع 
وضمن  بالبحرين،  بــالــريــاضــة 
الملك  ــة  مــمــثــل جــالل ــادرة  ــبـ مـ
لــألعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
ــشــبــاب ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ال
الكتشاف  خليفة،  آل  حمد  بن 

والمنطقة  الشبابية،  الطاقات 
بحاجة إلى مثل هذه المالعب 
كمتنفس لفئة الشباب والناشئة 

من أهالي المنطقة< 
بالموافقة  الــلــجــنــة  ــت  وأوصــ  
على تخصيص األرض المطلة 
بمنطقة   ،5350 طــريــق  عــلــى 
بــالــدائــرة   ،453 مجمع  ــقــدم،  ال
ــة  ــصـ ــصـ ــخـ ــمـ الــــخــــامــــســــة والـ
وتخصيصها  عــامــة،  لخدمات 
رياضي  شعبي  ملعب  إلنشاء 

ألهالي المنطقة.

تصنيف عقارات في “مقابة” 
وملعب شعبي في “القدم”

إنشاء ملعب كرة قدم بالقدم مجمع 453

تثبيت المنسقين يشعل الجلسة
منذ 3 سنوات و ”بلدي الشمالي” يعاني من نقص الكوادر

وافق رئيس مجلس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي واألعضاء باإلجماع على رفع توصية لعقد اجتماع استثنائي لكل األعضاء مع الوزير 
المختص، بعد مد وجزر في مطالبة لعضو مجلس بلدي الشمالية للدائرة التاسعة رئيس اللجنة الفنية عبدهللا القبيسي دعا لضرورة أن 
يتم تثبيت المنسقين الـ 10 الذين يتم تعيينهم على كادر المجلس، والذين يعمل بعضهم في المجلس من 3 سنوات أسوة بما تم اتخاذه 
مع المجالس البلدية األخرى، التي تم تخصيص وتعيين منسقين لها منذ بداية عمل المجالس، مشيًرا إلى أن “المجلس يعاني من نقص 
فــي الكــوادر العاملــة لديــه خصوًصــا فــي بعض اللجان كاللجنــة الفنية واللجنة الماليــة وغيرها، بينما مجالس أخرى تــم تزويدها بكل ما 
تحتاج من منسقين وكوادر، بينما كادر مجلسنا كله جاء بتعيين مؤقت وسحبوا منا 5 موظفين قبل فترة ومن دون تزويدنا بأي بديل”.

وقال القبيسي “أنا أعمل من خالل المجلس 
3 سنوات وال أجد  الموضوع منذ  على هذا 
المعنّية ومع  الــوزارة  ا، وقد تواصلت مع  ردًّ
ديوان الخدمة، ولكن كل عملي ومحاوالتي 
أن: هــذا يعد  مــؤكــًدا  الــريــاح”،  أدراج  ذهبت 
“الــفــقــارى” من  ظلًما وإجــحــاًفــا بحق هــؤالء 
العدالة  المنسقين، وأطالب بضرورة تطبيق 
والمساواة مع المجالس األخرى، مشيًرا إلى 
وجود شواغر للتوظيف في هيكل المجلس 

البلدي.
ــقــبــيــســي، تــجــاهــل الــجــهــات  ــغـــرب ال ــتـ واسـ
البلدي  للمجلس  مهمة  لطلبات  المسؤولة 
ــو خــدمــة  ــ ــه وهـ وتـــصـــب فــــي صــمــيــم عــمــل

المواطنين.
وأشعلت هذه التوصية من القبيسي شجون 
 3 نحو  منذ  يعملون  الذين  المجلس  أعضاء 
أبــدى  إذ  ســنــوات وأكــثــر مــن دون منسقين، 
االهتمام  المجلس  ورئيس  جميًعا  األعضاء 
ــا عــلــى أولـــويـــات الــعــمــل برفع  ــهـ بــهــا وإدراجـ
استثنائي  اجتماع  لطلب  مستعجل  خطاب 
والمسؤولين؛  المختص  الــوزيــر  مــع  عــاجــل 
البلدي  المطلب  لهذا  حقيقية  حلول  إليجاد 

المهم.
وأكد الكبيسي في تعقيبه أن “ديوان الخدمة 
لنا وال يفرض علينا، وهو ال يدري  ال يختار 
 3 منذ  نعمل  ونحن  ظلمنا  الــدائــرة.  بشؤون 
الثانية  الدوائر  بينما  سنوات دون منسقين، 
بحق  “خافوا هللا  بهم”، مضيفا  تزويدها  تم 
تطبيق  إلــى  المسؤولين  داعــًيــا  هــالــفــقــارى”، 
أي  دون  ومن  الجميع  على  بعدالة  القوانين 

تفرقة. 
احتساب الراتب لمشروع تنمية المدن 

وفـــي مــقــتــرح تــقــّدمــت بــه لجنة الــخــدمــات 
والــمــرافــق الــعــامــة بــشــأن احــتــســاب الــراتــب 
األســـاســـي لــالســتــفــادة مــن مــشــروع تنمية 
فيصل  العضو  مــن  والمقدم  والــقــرى  الــمــدن 
شــبــيــب، ويـــهـــدف إلـــى عـــدم زيـــــادة أعـــداد 
المستفيدين من ذوي الدخل المحدود ضمن 
والتعديل في  والقرى  المدن  تنمية  مشروع 

المدن  تنمية  لمشروع  التقدم  اشــتــراطــات 
على  يعتمد  الحالي  النظام  إن  إذ   والــقــرى، 
استقطاع  دون  األساسي  الراتب  احتساب 
العالوة االجتماعية، ورفعت لجنة الخدمات 
ومقترًحا  للوزير  توصية  العامة  والمرافق 
ــاب الــــراتــــب األســـاســـي  ــسـ ــتـ بــــضــــرورة احـ
لالستفادة من مشروع تنمية المدن والقرى، 
ــداف الــمــذكــورة في  ــ ــا لــلــمــبــررات واألهـ وفــًق

التقرير المرفق.

أحمد الكوهجي

إنشاء مركز صحي لخدمة أهالي الهملة والجسرة
رفــع مجلــس بلــدي الشــمالية توصيــة باالســتعجال لتوفيــر أرض 
مناسبة إلنشاء مركز صحي يخدم أهالي منطقتي الهملة والجسرة 
بالدائرة الثالثة. وأوضح ممثل الدائرة الثالثة محمد الدوسري أن 
فكــرة المقتــرح تكمن في دراســة األراضي والمخططات الســكنية 
الموجــودة فــي منطقتــي الهملة والجســرة، وتوفير أرض مناســبة 
وتخصيصهــا إلنشــاء مركــز صحــي يخــدم أهالــي الدائــرة الثالثــة 
ويخّفف الضغط على المراكز الصحية التي يراجعها أهل المنطقة 

ا.  حاليًّ

أوضــح  المقترح،  مــبــررات  وعــن 
الدوسري، أنه يأتي عماًل لتنفيذ 
العالمية  الصحة  منظمة  توصية 
لكل  واحــد  مركز صحي  بوجود 
20 ألف نسمة، وللزيادة المطردة 
ــدد ســـكـــان الــمــنــطــقــتــيــن،  فـــي عــ
ومن أجل تخفيف الضغط على 

مراجعي  مــن  الصحية  الــمــراكــز 
مــنــطــقــتــي الـــهـــمـــلـــة والـــجـــســـرة 
وتــســريــع حــصــول الــمــراجــعــيــن 
وتقليل  مواعيد  على  والمرضى 

ساعات انتظارهم.
البلدي  العضو  طالب  ذلــك،  إلــى 
ــرابــعــة فيصل  مــمــثــل الـــدائـــرة ال

شبيب بإصدار قرار من المجلس 
على  العاملين  المطورين  إللــزام 
مشروعي “ارجان فلج” ومشروع 
“اشبيليه” بتسليم جميع األوراق 
للجهات  المطلوبة  والمستندات 
من  الــوزارة  لتمكين  الحكومية؛ 
ــارة  الــقــيــام بــأعــمــال تــركــيــب اإلنـ

وخدمات البنى التحتية. 
وأوضح شبيب أن المطّور وضع 

المواطنين الذين اشتروا بيوتهم 
في هذه المشاريع في مشكالت 
ــدم وجــــود  ــ عــــديــــدة؛ بــســبــب عـ

خدمات البنى التحتية واإلنارة. 
وبين أن المجلس عقد اجتماعات 
عدة مع الجهات المعنية، كما تم 

لكن  الخطابات،  إرسال عدد من 
دون نتيجة، مع استمرار تملص 
المطورين من تقديم المستندات 

المطلوبة للجهة الحكومية.
أن يتم رفع  وشــّدد شبيب على 
ــع تــوصــيــة،  ــداًل مـــن رفــ ــ قـــــرار، بـ
جميع  عمل  بإيقاف  والمطالبة 
للمطورين  التابعة  المشروعات 
ــاء مــشــكــالت  ــهـ ــتـ إلـــــى حـــيـــن انـ

المشروعين آنفي الذكر.
المجلس  عضو  أكـــدت  بــدورهــا، 
ــة عـــلـــي أنــــــه تــم  ــ ــن ــ ــدي زي ــ ــل ــ ــب ــ ال
التوافق على رفع خطاب للوزير 
الــمــخــتــص، بــبــيــان اإلجــــــراءات 
األشــغــال  وزارة  مـــن  الـــصـــادرة 

تجاه المطورين

شبيب: ضرورة 
وقف أعمال 

مطّوري أرجان 
وأشبيلية

فيصل شبيب

محمد الدوسري

الثالثاء 2 نوفمبر 2021 - 27 ربيع األول 1443 - العدد 4767

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي من البديع

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

.https://alay.am/p/528e#.YYCYnztcMBI ةيميلعتلا تاسسؤملل ةيناديم تارايز ذفنت ةيحصلا ندملا ةنجل
whatsapp
https://alay.am/p/528g#.YYCYWaSjvB8.whatsapp ةلاح 71 يفاعتو انوروكب ةديدج ةباصإ 45 لجست ةحصلا
.https://alay.am/p/5285#.YYCY6tvU1Vc عيمجلل ةياعرلا ميدقت يف ةيبطلا مقاوطلا دوهجب ديشت حلاصلا
whatsapp
-https://alay.am/p/527p#.YYCZZ راثآلا نوناقو ءابرهكلا كالهتسا ةفرعت ثحبو يحص زكرم ءاشنإب تاحرتقم
KOOTtc.whatsapp
-https://alay.am/p/526o#.YYCae يدثلا ناطرسل ركبملا صحفلا لوح ةيعوت ةشرو مظني «ناكسإلا كنب»
A77S_s.whatsapp
https://alay.am/p/522s#.YYCaten2RSM.whatsapp ةيحارج ةيلمع يف ةّرم  لوأل توبور مادختسا
-https://alay.am/p/526q#.YYCaZDOO مداقلا تبسلا مدلاب عربتلل ةرشاعلا اهتلمح نع نلعت «ةيريخلا يلاع» 
2bI.whatsapp
.http://www «ةيجراخ تاعماج يف انجرخت ببسب بيردتلا نم انمرُح» :«ةحصلل ىلعألا» نودشاني بطلا وجيرخ 
akhbar-alkhaleej.com/news/article/1272695#.YYCbModCQc0.whatsapp
.http://www ةنس 11-5 رمع نم لافطألل (كيتنويب-رزياف) ميعطتل ئراطلا لامعتسالل حرصت نيرحبلا ةكلمم 
akhbar-alkhaleej.com/news/article/1272677#.YYCbajopbss.whatsapp
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1272711# يبرألا قتفلا  نع صاخ راوح يف داوج دمحأ روتكدلا
YYCdkGsyBB8.whatsapp
-http://www.akh ءابطألا نم ةبكوك روضح طسو ينيرحبلا بيبطلا مويب لفتحي  سيفنلا نبا ىفشتسم
bar-alkhaleej.com/news/article/1272710#.YYCddxj_pJk.whatsapp
.http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1272709# نانسألل  GPS لمعم نم ةمدقم عوبسألا ةحيصن
YYCdXF3Ijew.whatsapp
انوروك نم لافطألا ةيعوتل Save The Children عم نواعتي يزوم
 https://www.albiladpress.com/news/2021/4767/spaces/731534.html
ماوعأ 5 قوف لافطألل ”راس ربخ“ ..انوروك حاقل
 https://www.albiladpress.com/news/2021/4767/arab-and-world/731448.html
”19 ديفوك“ ـل ةيحصلا ةياعرلا ةروتاف رانيد نويلم 250 :ةيلاملا ريزو 
 https://www.albiladpress.com/news/2021/4766/bahrain/731428.html
/https://alwatannews.net/article/971892 نانسألا بطل نيرحبلا ضرعمو رمتؤمب ملاعلاو ةقطنملا نم اثدحتم 30
Bahrain/30-نانسألا-بطل-نيرحبلا-ضرعمو-رمتؤمب-ملاعلاو-ةقطنملا-نم-اثدحتم#.YYCgsl-u9-s.whatsapp



https://alwatannews.net/article/868946


