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تــلــقــى حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس 
مكغاويسي أريك ماسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة، وذلك 
ذكرى  بمناسبة  إليه  بها جالته  بعث  التي  التهنئة  برقية  رًدا على 

استقال جمهورية بوتسوانا.

ال����م����ل����ك ي���ت���ل���ق���ى ب���رق���ي���ة 

���س��ك��ر م���ن رئ��ي�����س ب��وت�����س��وان��ا

} سمو الشيخ ناصر بن حمد يستقبل قائد العنصر البحري البريطاني.

وجاء نصها: 
ــاحـــب  ــرة صـ ــ ــضـ ــ ــدي حـ ــ ــيـ ــ سـ
ــمــــد بــن  ــلــــك حــ ــمــ الــــجــــالــــة الــ
اهلل  حفظه  خليفة  آل  عيسى 

ورعاه
مـــلـــك مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 

المفدى
الرئيس الفخري للمؤسسة 

الملكية لألعمال اإلنسانية
الــســام عليكم ورحــمــة اهلل 

وبركاته،،
ــــب  ــاحـ ــ يـــــشـــــرفـــــنـــــي يـــــــــا صـ
إلــــى مــقــام  نـــرفـــع  الـــجـــالـــة أن 
ورعاكم  اهلل  حفظكم  جالتكم 
بــكــل الــفــخــر واالعــــتــــزاز أســمــى 
ــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات  ــهـ ــتـ آيـــــــات الـ
بــمــنــاســبــة مــــرور عــشــريــن عــامــًا 
ــة  ــســ ــؤســ ــمــ عـــــلـــــى تـــــأســـــيـــــس الــ
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة 
التي تم تأسيسها بأمر ساٍم من 
عام  فــي  الكريم  جالتكم  لــدن 
2001م، تزامنًا مع بداية العهد 
الـــزاهـــر لــجــالــتــكــم وانــطــاقــة 
الـــمـــشـــروع الـــوطـــنـــي الــحــداثــي 
الــكــبــيــر، األمـــــر الـــــذي كــــان له 
الخير  األثر في مسيرة  عظيم 

والعطاء في مملكتنا الغالية.
يطيب  الـــجـــالـــة،  صـــاحـــب 
لــنــا بـــهـــذه الــمــنــاســبــة الــعــزيــزة 
نعرب  أن  جميعًا  قلوبنا  عــلــى 
لجالتكم باألصالة عن سمونا 
وجميع  أعــضــاء  عــن  وبالنيابة 

الملكية  الــمــؤســســة  مــنــتــســبــي 
جزيل  عن  اإلنسانية  لألعمال 
الشكر ووافر االمتنان والتقدير 
المؤسسة  أعــمــال  شــهــدتــه  لــمــا 
من دعم ومــؤازرة ملكية كريمة 
فـــي جــمــيــع األوقـــــات وعــلــى كل 
الـــذي مكنها  األصـــعـــدة، األمـــر 
اإلنــســانــيــة  مــهــامــهــا  أداء  مــــن 
السامية محليًا ودوليا والقيام 
جالتكم  رؤى  وفــق  بواجباتها 
الحكيمة على مستوى عاٍل من 

المسؤولية والجد واالجتهاد.
وبــتــكــلــيــف ســــــاٍم مــــن لـــدن 
جـــالـــتـــكـــم الــــكــــريــــم تـــشـــرفـــنـــا 
المعطاء  الــصــرح  هـــذا  بــقــيــادة 
ــام واألرامـــــــــــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة األيـ ــدمــ ــخــ لــ
نــســعــى  إذ  والــــمــــحــــتــــاجــــيــــن، 
نوعية  نقلة  إلحــداث  جاهدين 
ــال الـــعـــمـــل اإلنـــســـانـــي  فــــي مـــجـ
أساليب علمية  باالعتماد على 
تمكننا  اســتــراتــيــجــيــة  وخــطــط 
ــن رفـــــع مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات  مــ

وتحقيق إنجازات مشرفة.
ببذل  جالتكم  معاهدين 
المخلص  الجهد  مــن  الــمــزيــد 
لتحقيق النجاحات واإلنجازات 
ــنـــدة إلــيــنــا  فــــي الـــمـــهـــام الـــمـــسـ
فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت الــتــي 
تخدم مملكتنا الغالية في ظل 
عهدكم الزاهر، سائلين المولى 
يـــســـدد عــلــى  أن  ــه  ــدرتــ قــ جـــلـــت 
يكلل  وأن  الخير خطاكم  دروب 

وأن  الخيرة  جهودكم  بالنجاح 
يشملكم بتوفيقه لما فيه خير 
ورفعة مملكة البحرين وشعبها 

الكريم.
وتـــــفـــــضـــــلـــــوا يــــــــا صــــاحــــب 
مشاعر  أصدق  بقبول  الجالة 
ــتـــقـــديـــر، ودمــتــم  االحــــتــــرام والـ

بعون اهلل سالمين.
ــل الـــــمـــــؤســـــســـــة  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ وتــ
اإلنــســانــيــة  بــاألعــمــال  الملكية 
ــرى الــعــشــريــن  ــذكــ بــمــنــاســبــة الــ
عـــلـــى الـــتـــأســـيـــس، حـــيـــث أثــمــر 
لجالة  اإلصـــاحـــي  الــمــشــروع 
حافلة  مسيرة  المفدى  الملك 
لما  اإلنساني  والعمل  بالعطاء 
هذه  طـــوال  المؤسسة  حققته 
وإنــجــازات  الــمــدة مــن نجاحات 

ــيــــرة  وطـــــنـــــيـــــة فـــــــي دعــــــــــم مــــســ
وخــارج  داخــل  اإلنساني  العمل 

البحرين.
عــشــرون عــاًمــا مــن العطاء 
المؤسسة  خالها  مــن  تمكنت 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة 
بن  نــاصــر  الشيخ  بــقــيــادة سمو 
مــســانــدة  مــن  خليفة  آل  حــمــد 
األرامل واأليتام واالهتمام بهم، 
وسد حاجات العديد من األسر 
يد  مــد  جانب  إلــى  البحرينية، 
العون للمنكوبين والمتضررين 

في مختلف دول العالم.
واســــتــــطــــاعــــت الـــمـــؤســـســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية أن 
الــعــديــد مــن اإلنــجــازات  تحقق 
الــمــتــمــيــزة عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 

من  وبفضل  والدولي،  المحلي 
ثم  ومـــن  وتــعــالــى  سبحانه  اهلل 
ــادرات جــالــة الملك  ــبـ دعـــم ومـ
المفدى فقد وصلت المؤسسة 
العديد  وحققت  العالمية  إلــى 
يفتخر  الـــتـــي  اإلنــــجــــازات  ــن  مـ
ــل بـــحـــريـــنـــي، وتــســتــلــهــم  بـــهـــا كــ
الــمــؤســســة عــمــلــهــا مـــن الــرؤيــة 
ــة الـــمـــلـــك  ــة لــــجــــالــ ــمـ ــيـ ــكـ ــحـ الـ
المفدى، حيث ترجمتها لتكون 
امتدادًا لليد البيضاء الكريمة 
والمساعدة  الــعــون  تقديم  فــي 
لــلــجــمــيــع وتـــطـــويـــر الــخــدمــات 
ــام واألرامـــــــل  ــتـ الـــمـــقـــدمـــة لـــأليـ

وتوفير الرعاية الشاملة لهم.
وتــقــيــم الــمــؤســســة الــعــديــد 
المناسبة،  بهذه  الفعاليات  من 

المؤسسة  منتدى  إقــامــة  منها 
الــمــلــكــيــة لــألعــمــال اإلنــســانــيــة 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ تــــحــــت شــــعــــار )اسـ
ــل اإلنـــــســـــانـــــي فــــــي ظــل  ــمــ ــعــ الــ
ــتـــحـــديـــات  ــعـــولـــمـــة والـ واقـــــــع الـ
الرقمي(  والتحول  االقتصادية 
المسؤولين  من  عــدد  بمشاركة 
ــهــــات، كـــمـــا يـــتـــم تــدشــيــن  والــــجــ
واألرامـــل  األيــتــام  كفالة  خدمة 
المعلومات  هيئة  مع  بالتعاون 
والـــــحـــــكـــــومـــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة 
لـــتـــتـــاح عـــلـــى بــــوابــــة الــبــحــريــن 
حملة  جانب  إلــى  اإللكترونية، 
إعـــامـــيـــة خـــاصـــة عــبــر مــواقــع 
الخاصة  االجتماعي  التواصل 
شــــــؤون  ووزارة  ــة  ــمــــؤســــســ ــالــ بــ

اإلعام. 

في برقية تهنئة بمنا�سبة مرور 20 عاما

نا�سر بن حمد يهدي اإنجازات الموؤ�س�سة الملكية اإلى جاللة الملك

} سمو الشيخ ناصر بن حمد.} جالة الملك.

جالة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ  سمو  بعث 
وتهنئة  شكر  برقية  الشباب  وشــؤون  اإلنسانية  لألعمال  الملك 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الــمــفــدى  الملك  جــالــة  إلــى 
لألعمال  الملكية  للمؤسسة  الفخري  الرئيس  المفدى  الــبــاد 
اإلنسانية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة الملكية 
القلبية وقدم  لألعمال اإلنسانية، حيث أعرب سموه عن تهانيه 
لجالته الشكر والتقدير على مبادرته في تأسيس هذه المؤسسة 

المباركة.

ــة األمـــــــم  ــمــ ــظــ ــنــ أعـــــلـــــنـــــت مــ
ــة والـــعـــلـــم  ــيـ ــربـ ــتـ ــلـ ــدة لـ ــحــ ــتــ ــمــ الــ
باب  فتح  »اليونسكو«  والثقافة 
جــائــزة  عــلــى  للمنافسة  الــتــقــدم 
ــد بــن  ــمـ الـــيـــونـــســـكـــو-الـــمـــلـــك حـ
آل خــلــيــفــة الســتــخــدام  عــيــســى 
ــلــــومــــات  ــعــ تــــكــــنــــولــــوجــــيــــات الــــمــ
التعليم  مــجــال  فـــي  واالتــــصــــال 
ــرة  ــشـ فــــــي دورتـــــــهـــــــا الــــثــــالــــثــــة عـ
ســيــكــون  حـــيـــث  2021م،  لــــعــــام 
هو  العام  لهذا  الجائزة  موضوع 
»استخدام التكنولوجيا لتمكين 
القادرة  الشاملة  التعلم  أنظمة 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة األزمــــــــــات«، كــمــا 
سيكون الموعد النهائي لتقديم 
ملفات الترشح لنيل الجائزة هو 

18 فبراير 2022م.
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، أكــــد 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
األهمية  والتعليم  التربية  وزيــر 
العالمية  الجائزة  لهذه  البالغة 
بها حضرة صاحب  التي تفضل 
الجالة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
اليونسكو،  منظمة  واعتمدتها 
وذلك لدورها الفّعال في مكافأة 
ــــى نــشــر  ــة إلـ ــادفـ ــهـ ــادرات الـ ــبــ ــمــ الــ
الفئات  لجميع  الجيد  التعليم 
ــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــبــ عــ
الـــمـــعـــلـــومـــات واالتـــــــصـــــــال، بــمــا 
ــداف  أهـ مـــع  منسجمة  يجعلها 
مملكة  توجهات  ومــع  اليونسكو 
الـــبـــحـــريـــن فــــي مـــجـــال الــتــعــلــم 

الرقمي.
وأشــار الوزير إلــى أن الــدورة 
الثالثة عشرة لهذه الجائزة تأتي 
بعد موافقة المجلس التنفيذي 
لـــلـــيـــونـــســـكـــو عــــلــــى الـــتـــجـــديـــد 
للجائزة ست سنوات أخرى تبدأ 
من عام 2021م، تقديرًا من هذه 
المنظمة العريقة ألهمية دورها 
واألنشطة  المشاريع  تكريم  في 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
أجل  مــن  واالتــصــال  المعلومات 
تحسين التعلم ووسائل التعليم 
عـــام،  بــشــكــل  الــتــعــلــيــمــي  واألداء 

ــذه الـــجـــائـــزة  ــ حـــيـــث انــطــلــقــت هـ
واســتــمــرت ست  2005م  عـــام  فــي 
فترة  لها  التجديد  وتــم  سنوات، 
ست  ولـــمـــدة  2015م  ــام  عــ ثــانــيــة 
ــوات، فـــي حــيــن أن هــــذه هي  ــنـ سـ
الـــمـــرة الــثــالــثــة الــتــي يــتــم فيها 
الــتــجــديــد لــلــجــائــزة لـــمـــدة ست 

سنوات أيضًا.
وأوضــــح الــوزيــر أن الــجــائــزة 
فـــي دورتـــهـــا لـــهـــذا الـــعـــام تــكــافــئ 
ــتــــي اســتــخــدمــت  الـــمـــشـــاريـــع الــ
التكنولوجيا في تنفيذ البرامج 
التعليمية بالشكل الذي يضمن 
والــحــفــاظ  التعليم  اســتــمــراريــة 
ــًا فــي  ــه، وخــــصــــوصــ ــ ــودتـ ــ ــلـــى جـ عـ
التي  االستثنائية  الظروف  ظل 
كوفيد- كورونا  جائحة  فرضتها 

تعطيل  فــي  تسببت  والــتــي   ،19
التعليم حول العالم.

وتـــدعـــو الــيــونــســكــو األفـــــراد 
والــمــؤســســات والــمــنــظــمــات غير 
ــه إلـــى  ــوجـ ــتـ الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى الـ
ــان الـــوطـــنـــيـــة لــلــيــونــســكــو  ــجـ ــلـ الـ

لــلــمــنــظــمــات  أو  ــم،  ــهـ ــدانـ ــلـ بـ فــــي 
غــيــر الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــرتــبــط 
اليونسكو،  مــع  رســمــيــة  بــشــراكــة 
لــاســتــفــســار عـــن أيـــة مــعــلــومــات 
ــأن، وتـــعـــبـــئـــة نـــمـــوذج  ــ ــشـ ــ بـــهـــذا الـ
الترشيح االلكتروني، حيث تقدم 
الطلبات والترشيحات باللغتين 

اإلنجليزية والفرنسية.
أنــــه سيتم  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
ــع جـــائـــزة  ــوزيــ ــتــ تـــنـــظـــيـــم حـــفـــل لــ

اليونسكو - الملك حمد 
ــفـــة  ــيـ خـــلـ آل  عـــــيـــــســـــى  بـــــــــن 
ــات  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الســــــــتــــــــخــــــــدام تـ
ــات واالتـــــــــصـــــــــال فـــي  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
مـــجـــال الــتــعــلــيــم عــلــى الــفــائــزيــن 
ــن الـــحـــاديـــة عــشــرة  ــيــ ــدورتــ ــي الــ فــ
والـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة، حــيــث فــــاز في 
ــل من  الـــــــدورة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة كـ
برنامج »ِلتروس« لمهارات الكتابة 
ُعسر  فحص  وأداة  الــبــرازيــل،  مــن 
إسبانيا،  من  »دايتكتيف«  القراءة 
ــاز فــــي الـــــــــدورة الــثــانــيــة  ــ فـــيـــمـــا فــ
»طـــالـــب جامعي  عــشــرة مــخــطــط 

لــكــل قـــريـــة« مـــن جــامــعــة الــصــيــن 
الــمــفــتــوحــة بــجــمــهــوريــة الــصــيــن 
ــة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــصــ ــنــ ــيــــة، ومــ ــبــ ــعــ الــــشــ

مــركــز  مــــن   »ViLLE« الـــتـــعـــاونـــي 
توركو  بجامعة  التعلم  تحليات 

بفنلندا.

�نطالق �لدورة �لثالثة ع�سرة للجائزة بعد �لتجديد لها �ست �سنو�ت �أخرى..

»اليون�سكو« تفتح باب التر�سح للمناف�سة على جائزة اليون�سكو-الملك حمد بن عي�سى

ــبــــداهلل زيـــنـــل،  ــة بـــنـــت عــ أكــــــدت فــــوزيــ
رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــــنـــــواب، رئـــيـــســـة وفـــد 
ــيـــة الـــــُمـــــشـــــاِرك فــي  ــانـ ــبـــرلـــمـ الـــشـــعـــبـــة الـ
لاتحاد  الـــ143  العامة  الجمعية  أعمال 
اإلسبانية  بالعاصمة  الدولي  البرلماني 
رعاية  ر  توفِّ البحرين  مملكة  أنَّ  مدريد، 
صحية وِخدمات عاجية منصفة وعادلة 
وذلــك  والمقيمين،  المواطنين  لجميع 
المملكة في  التي تبذلها  ضمن الجهود 
التصدي لجائحة »كورونا«، وبما ُيترجم 
لدن  مــن  السامية  الملكية  التوجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، عاهل الباد المفدى، 
ــوارد من  ــمـ والـ اإلمــكــانــيــات  كــل  بتسخير 
ــة  ــة وســـامـ ــحـ ــلـــى صـ أجــــــل الــــحــــفــــاظ عـ

المواطنين والمقيمين.
عن  الــنــواب  رئيسة مجلس  وأعــربــت 
ــزاز الــكــبــيــريــن بــاإلنــجــاز  ــتــ الــفــخــر واالعــ
المملكة  تحققه  الـــذي  الــرائــد  الوطني 
فـــي الــتــصــدي لــلــجــائــحــة، والـــــذي يــأتــي 
ثـــمـــرة لـــلـــعـــطـــاءات الــمــخــلــصــة لــلــفــريــق 
الـــوطـــنـــي الــطــبــي لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة 
بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 

العهد  ولــي  خليفة،  آل  بن حمد  سلمان 
إلى  اهلل،  ــوزراء، حفظه  الـ رئيس مجلس 
والمسؤولية  المجتمعي  الــوعــي  جــانــب 
التي يؤكد عليها شعب البحرين بتكاتفه 
وتعاضده مع القيادة الحكيمة، والتزامه 
ــة  ــرازيــ ــتــ ــيــــر االحــ ــتــــدابــ بـــــــاإلجـــــــراءات والــ

المعتمدة.
جاء ذلك خال ترؤس رئيسة مجلس 
العامة  الجمعية  إحدى جلسات  النواب، 
الـ 143 لاتحاد البرلماني الدولي، والتي 
ُعقدت أمس، وتم خالها مناقشة »حشد 
لتحقيق  الــعــالــمــي  الــبــرلــمــانــي  الـــدعـــم 

اإلنصاف في التلقيح في مجال مكافحة 
جائحة كوفيد 19«.

وأشارت إلى أنَّ تحقيق األمن الصحي 
مملكة  أولويات  سلم  على  يعد  للجميع 
الــدؤوبــة  المساعي  وتتضافر  البحرين، 
بين مختلف القطاعات لتجاوز تأثيرات 

الجائحة، مؤكدة أن السلطة التشريعية 
تساند وتدعم التشريعات التي من شأنها 
المملكة،  المنظومة الصحية في  تعزيز 
وتفتح مسارات جديدة للجودة والكفاءة 
المقدمة  الــعــاجــيــة  الــِخــدمــات  كــل  فــي 

للمواطنين والمقيمين.

خالل تروؤ�سها جل�سة �التحاد �لبرلماني �لدولي لبحث ملف �لتلقيح لمكافحة »كورونا«

رئ��ي�����س��ة ال����ن����واب: ال��ب��ح��ري��ن ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة ���س��ام��ي��ة وف���رت

رع����اي����ة ���س��ح��ي��ة ع����ادل����ة وم��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن وال��م��ق��ي��م��ي��ن

} رئيسة مجلس النواب تترأس جلسة االتحاد البرلماني الدولي.

خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  الــركــن  الــلــواء  سمو  استقبل 
األحد  أمــس  صباح  الملكي،  الحرس  قائد  الوطني  األمــن  مستشار 
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Ahlgren قائد العنصر البحري البريطاني.
ورحــــب ســمــو مــســتــشــار األمــــن الــوطــنــي قــائــد الـــحـــرس الملكي 
عاقات  اســتــعــراض  تــم  حيث  الــبــريــطــانــي،  الــبــحــري  العنصر  بقائد 
التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وخاصًة فيما 
يتعلق بتعزيز الخبرات العسكرية والدفاعية، مشيدًا سمّوه بعاقات 
الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة 

المتحدة.
عمق  الملكي  الحرس  قائد  الوطني  األمــن  مستشار  وأكــد سمو 
الشراكة االستراتيجية الفاعلة والمتنامية بين البلدين الصديقين، 
والتزامهما بترسيخ األمن والسام في المنطقة، وتحقيق المصالح 

المشتركة لكا البلدين والشعبين الصديقين.

م�����س��ت�����س��ار الأم������ن ال���وط���ن���ي ق��ائ��د

ال�س��راكة يوؤك��د عم��ق  الملك��ي  الحر���س 

ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة م����ع ب��ري��ط��ان��ي��ا

عــقــد مــجــلــس مــفــوضــي الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
اجتماعه االعتيادي الثالث بمقر المؤسسة، برئاسة المهندس علي 
العام  واألمين  المفوضين  مجلس  أعضاء  ومشاركة  الــدرازي  أحمد 

للمؤسسة.
الدائمة )لجنة  النوعية  اللجان  في بداية االجتماع قدم رؤساء 
والمرافق،  أماكن االحتجاز  زيارة  ولجنة  العامة،  والحريات  الحقوق 
لجانهم  أعمال  ألهــم  موجزا  والمتابعة(  والــرصــد  الشكاوى  ولجنة 
عن  مــوجــزا  المؤسسة  رئيس  قــدم  ثــم  ومــن  الماضية،  الفترة  خــال 
في  الــدومــا(  )مجلس  البرلمانية  االنتخابات  مراقبة  فــي  مشاركته 
روسيا االتحادية، حيث تطرق إلى آلية توزيع العمل، والمركز العام 
في  تنتشر  التي  االنتخابية  المراكز  ومراقبة  لمتابعة  المخصص 

جميع مدن ومناطق الروسية.
ثم قدم رئيس المؤسسة موجزا عن نتائج زيارة وفد المفوضية 
البحرين،  مملكة  إلــى  االتحادية  روسيا  في  اإلنسان  لحقوق  العليا 
بــرئــاســة الــبــروفــيــســور تــاتــيــانــا مــوســكــالــكــوفــا والـــوفـــد الــمــرافــق لــهــا، 
إلى  وأشــار  الــزيــارة،  خــال  عقدها  تم  التي  واللقاءات  واالجتماعات 
والمتعلق  الـــزيـــارة،  نهاية  فــي  توقيعه  تــم  الـــذي  الــتــعــاون  بــروتــوكــول 
لعام  والمفوضية  المؤسسة  بين  المشترك  والــتــعــاون  بالفعاليات 

.2022
كما أوضح الدرازي بانه تم قبول المؤسسة كعضو مراقب دائم في 

التحالف األوروبي اآلسيوي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
من جانب آخر، تم استعراض مقترح تحديث وتطوير دليل تلقي 
وتلقي  االتــصــال  »مركز  خــال  من  المقدمة  والمساعدات  الشكاوى 
المقدمة،  الخدمات  بمستوى  االرتقاء  بهدف  بالمؤسسة  الشكاوى« 

وتقليل مدد الحصول على الردود من الجهات ذات العاقة.
كما اعتمد مجلس المفوضين تقرير عمل األمانة العامة للربع 
العاملين  ولجميع  العام  لألمين  وقدم شكره   ،2021 عام  من  الثالث 
بــاألمــانــة الــعــامــة عــلــى مـــا يــقــومــون بـــه مـــن جــهــود لــارتــقــاء بعمل 

المؤسسة.

اج��ت��م��اع م��ج��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��م��وؤ���س�����س��ة 

ال����وط����ن����ي����ة ل����ح����ق����وق الإن���������س����ان
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الملكي  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
مملكة  تجمع  التي  العالقات  أن 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة بــاكــســتــان 
ــة الــشــقــيــقــة مــســتــمــرٌة  ــيـ اإلســـالمـ
ــي الـــنـــمـــو عـــلـــى الـــصـــعـــد كـــافـــة،  فــ
مشيًرا إلى أهمية مواصلة تعزيز 
التنسيق الثنائي بما ينعكس على 
المشتركة  الــعــالقــات  تقدم  مسار 
ــار  واالزدهـ النماء  مــن  مــزيــٍد  نحو 

للبلدين والشعبين الشقيقين.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه 
ــــس الــســيــد  فــــي قـــصـــر الــــرفــــاع أمـ
ــوب ســفــيــر جــمــهــوريــة  ــ مــحــمــد أيــ
مملكة  لــدى  اإلسالمية  باكستان 
ــن بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه  ــريــ ــحــ ــبــ الــ
ــدى الــمــمــلــكــة،  ــ ــبــــالده لـ ســـفـــيـــرا لــ

أداء  فــي  التوفيق  لــه  تمنى  حيث 
مهامه بما يصب في تعزيز أوجه 
الشقيقين  البلدين  بين  التعاون 
ويــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 
المنشودة، منوًها سموه بالشراكة 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تـــربـــط 
الشقيقين  والــشــعــبــيــن  الــبــلــديــن 
وســبــل تــطــويــرهــا فـــي الــمــجــاالت 

كافة.
وجــــــــــــــــرى خـــــــــــــالل الــــــلــــــقــــــاء 
استعراض القضايا ذات االهتمام 
الـــمـــشـــتـــرك ومـــنـــاقـــشـــة مــخــتــلــف 
الـــمـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــتــيــن 

اإلقليمية والدولية.
ــه، أعــــــــرب ســفــيــر  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
جــمــهــوريــة بــاكــســتــان اإلســالمــيــة 
شكره  عــن  البحرين  مملكة  لــدى 
الملكي  السمو  لصاحب  وتقديره 

الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
حــرٍص  مــن  يوليه سموه  مــا  على 
العالقات  بمسار  بالدفع  واهتمام 

الــبــحــريــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة نــحــو 
حرصه  مؤكدًا  التطور،  من  مزيٍد 
ــعــــاون  ــتــ ــلــــى مــــواصــــلــــة دعـــــــم الــ عــ

الــثــنــائــي بــمــا يــحــقــق الــتــطــلــعــات 
الــمــنــشــودة لــلــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 

الشقيقين.

خالل ا�ستقبال ال�سفير الباك�ستاني

ولي العهد رئي�س ال�زراء ي�ؤكد اأهمية تعزيز م�سار العالقات الباك�ستانية البحرينية

} �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء لدى ا�ستقبال ال�سفير الباك�ستاني.

} الشيخ خالد بن عبداهلل خالل استقباله عددا من المؤلفين والباحثين.

أكـــد الــشــيــخ خــالــد بــن عــبــداهلل آل خليفة 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء أهــمــيــة الــبــحــث 
والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي لــتــحــقــيــق رفـــعـــة وتــقــدم 
الوطن وتنميته وازدهاره، في ظل ما تتمتع به 
مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
عاهل البالد المفدى، وحرص واهتمام صاحب 
ــيـــس مــجــلــس  ــــي الـــعـــهـــد رئـ الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـ
الوزراء، من بيئة خصبة مشجعة وداعمة للعلم 

وأهله في شتى المجاالت.
يقاسان  ونهضتها  األمــم  تقدم  »إن  وقـــال: 
على  والتشجيع  للعلم  رعــايــتــهــا  بــمــدى  الــيــوم 

اإلقبال عليه، وتهيئة كل السبل لجعله متاحًا 
ثم  ومــن  عــوائــق،  أيــة  ودون  بكل حرية  للجميع 
واإلنسانية  الوطن  لخدمة  مخرجاته  توظيف 
الشيخ خالد  تفضل  لــدى  ذلــك  جــاء  جمعاء«. 
ــدد من  ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة بــاســتــقــبــال عــ بـــن عـ
صباح  القضيبية  بقصر  مكتبه  في  الباحثين 
أمس )األحد 28 نوفمبر 2021( والذين قدموا 
وهم  العلمية،  وأبحاثهم  مؤلفاتهم  من  نسخًا 
الــدكــتــورة لــولــوة بــودالمــة الــتــي قــدمــت نسخة 
مــن آخـــر إصــداراتــهــا بــعــنــوان »الــنــهــج الوطني 
فـــي خـــطـــابـــات حــمــد بـــن عـــيـــســـى«، والـــدكـــتـــورة 

أمـــل الـــجـــودر الــتــي قــدمــت نــســخــة مــن كتابها 
بعنوان »بهارات الحياة«، والمهندس عمار ياسر 
العاصمة،  أمانة  في  والتفتيش  الرقابة  رئيس 
التي  الماجستير  رسالة  الــذي قدم نسخة من 
جامعة  مــن  الــعــامــة  اإلدارة  فــي  عليها  حــصــل 
تغيير  »أثـــر  بعنوان  فرنسا  فــي  مرسيليا  أكــس 
منظم  إلــى  للخدمة  مــقــدم  مــن  الحكومة  دور 
ــا الـــعـــمـــالء: نــظــام بــنــايــات  لــلــخــدمــة عــلــى رضــ
ــــالل  ــاء - دراســـــــــة حـــــالـــــة«. وخـ ــنــ ــبــ ــرخــــص الــ لــ
آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  أشــاد  االستقبال، 
التي  والــجــديــة  الــمــؤلــفــات،  بمضامين  خليفة 

اتسمت بها األبحاث العلمية، منوهًا بما تشكله 
تــلــك اإلصـــــــدارات واألبـــحـــاث مـــن إضـــافـــة ذات 
قيمة، معربًا في الوقت ذاته عن أمنياته لجميع 
المؤلفين والباحثين بالتوفيق والنجاح لبذل 
مزيد من الجهود التي ترفد المكتبة المحلية 
واألبــحــاث  ــدارات  ــ بالمزيد مــن اإلصـ والــعــربــيــة 

التي تحتاج إليها.
والباحثون  المؤلفون  أعــرب  جانبهم،  من 
مجلس  رئيس  لنائب  وتقديرهم  شكرهم  عــن 
الـــــــوزراء عــلــى اســتــقــبــالــهــم وتــشــجــيــعــهــم على 
مـــواصـــلـــة جـــهـــودهـــم الــعــلــمــيــة لـــمـــا فـــيـــه خــيــر 

ــة  ــكــ ــلــ ــمــ تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مــ
بعد  وعن  حضوريا  البحرين 
»مــؤتــمــر ومـــعـــرض الــبــحــريــن 
والتجميل  والليزر  للجلدية 
BDLA4« في نسخته الرابعة 
وذلـــــك خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن 1 
حتى 4 ديسمبر القادم، ويقام 
الوحيد  الطبي  الحدث  هــذا 
مــــــن نـــــوعـــــه فــــــي الـــبـــحـــريـــن 
بـــشـــراكـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية  والــخــدمــات  المهن 
والطبية إضافة إلى عدد من 
أهـــم الــتــجــمــعــات والــمــحــافــل 
العالمية  التدريبية  العلمية 
ــة  ــ ــراحـ ــ ــة فـــــــي جـ ــلــ ــغــ ــتــ ــمــــشــ الــ
التجميل والجلدية، بتنظيم 
إيــــــه«  دي  »بــــــــي  شـــــركـــــة  مــــــن 

للفعاليات الطبية.
ويضم المؤتمر على مدى 
أربعة أيام عددا من الجلسات 
علمية  وبرامج  العمل  وورش 
ويناقش  عالميين،  لــشــركــاء 
المتعلقة  المستجدات  آخــر 
ــاألمــــراض الــجــلــديــة وطــب  بــ
التجميل بعد مرحلة كورونا، 
والـــعـــالجـــات الــجــديــدة الــتــي 
الجلد  ــراض  ألمـ طرحها  تــم 
الصدفية  مثل  المستعصية 
والــبــهــاق، إضــافــة إلــى أجهزة 
المتعلقة  ــزة  ــهـ واألجـ الــلــيــزر 

بطب وجراحة التجميل.
مؤتمر ومعرض البحرين 
ــيـــزر  ــلـ ــع لــلــجــلــديــة والـ ــ ــرابـ ــ الـ
معتمد   BDLA4 والتجميل 
ــن قـــبـــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  مــ
والمعلومات  المهن  لتنظيم 
الصحية بـ24 ساعة تدريبية. 
ويــقــام عــلــى هــامــشــه معرض 
الشركات  مــن  عــدد  بمشاركة 
أحــدث  تــقــدم  الــتــي  العالمية 
ذات  ومــنــتــجــاتــهــا  خــدمــاتــهــا 

الصلة بطب التجميل.
العلمية  الــلــجــنــة  رئــيــس 

للمؤتمر استشاري األمراض 
والتجميل  والليزر  الجلدية 
أعــــــرب  ــعــــة  جــــمــ ــيــــن  حــــســ د. 
عـــن تــفــاؤلــه بــنــجــاح »مــؤتــمــر 
للجلدية  الـــرابـــع  الــبــحــريــن 
والـــلـــيـــزر والـــتـــجـــمـــيـــل« كــــأول 
مؤتمر يشارك فيه هذا العدد 
الكبير من األطباء من خارج 
وداخل البحرين بعد التعافي 
طبيعتها  إلــى  الحياة  وعـــودة 

من جائحة كورونا.
إن  الــدكــتــور جمعة  وقـــال 
في  ــبـــاء  األطـ رواد  مـــن  عــــددا 
األمراض الجلدية من داخل 
وخارج البحرين يستعرضون 
خالل المؤتمر أفضل الطرق 
الــعــالــمــيــة الــمــســتــخــدمــة في 
عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل وعــــالج 
ويمثل  الــجــلــديــة،  ــــراض  األمـ
ــذا الـــحـــدث الــطــبــي منصة  هـ
والـــخـــبـــرات،  اآلراء  ــبـــادل  ــتـ لـ
ــبـــاء الــمــهــارات  وإكـــســـاب األطـ
الـــكـــافـــيـــة وصـــقـــل مــعــارفــهــم 
ــم، وتـــبـــادل  ــهــ ــدراتــ وتــنــمــيــة قــ
ــول  حــ ــات  ــ ــاشـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ اآلراء 
آخــــر الــمــســتــجــدات الــطــبــيــة 

المتعلقة بتخصصاتهم.
مــــن جـــانـــبـــه قـــــال رئــيــس 
للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة 
اح الــتــجــمــيــل الـــدكـــتـــور  جــــــــرَّ

بــيــن  ــن  ــ مـ إن  ــدا  ــهــ شــ ــد  ــمــ أحــ
الـــشـــركـــاء االســتــراتــيــجــيــيــن 
لـــ»مــؤتــمــر الــبــحــريــن الـــرابـــع 
والتجميل«  والليزر  للجلدية 
مؤتمر الشرق األوسط لطب 
األمراض الجلدية والتجميل 
ــدام«، ومــؤتــمــر ومــعــرض  ــيــ »مــ
دبي العالمي ألمراض الجلد 
والليزر »دبي ديرما«، ومؤتمر 
الــســعــوديــة لــطــب الــتــجــمــيــل 
ومؤتمر  ديــرمــا«،  »الــســعــوديــة 
ــان  ــمــ ــان لـــلـــتـــجـــمـــيـــل »عــ ــ ــمـ ــ عـ
ديرما«، إضافة إلى الجمعية 
السعودية لجراحة التجميل.
ــلــــة  مــــواصــ أن  وأضــــــــــــاف 
انعقاده  الطبي  الــحــدث  هــذا 
ــع عــلــى  ــرابــ بـــنـــجـــاح لـــلـــعـــام الــ
القائمين  عزم  يؤكد  التوالي 
عليه على إقامته دوريا بهدف 
مــواصــلــة االرتــقــاء فــي قطاع 
والتجميل  والليزر  الجلدية 
ــن،  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ فــــــــي مــــمــــلــــكــــة الـ
ــفـــاظ عــلــى مــكــتــســبــات  والـــحـ
هذا القطاع وجاذبيته نتيجة 
التي يتمتع  للسمعة الطيبة 
ــاء الـــتـــجـــمـــيـــل فــي  ــ ــبـ ــ ــا أطـ ــهـ بـ
التحتية  والــبــنــيــة  الــبــحــريــن 
القطاع  لمنشآت  المتقدمة 

من أدوات وتجهيزات.

ال��ب��ح��ري��ن ت�����ض��ت�����ض��ي��ف م���ؤت��م��ر ال��ج��ل��دي��ة 
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} د. ح�سين جمعة. } د. أحمد شهدا.

} الم�ساركون في موؤتمر البحرين لطب الطوارئ.

سجل مؤتمر البحرين الثاني لطب الطوارئ 
من  تمكنه  خــالل  مــن  الــعــام  هــذا  كبيرا  نجاحا 
استقطاب 815 مشاركا من استشاريي وأخصائي 
العاملين  والفنيين  والممرضين  الطوارئ  طب 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال بــشــكــل خـــــاص، إضـــافـــة إلــى 
مــشــاركــيــن مـــن الــطــاقــم الــطــبــي والــصــحــي ذي 
الصلة المباشرة وغير المباشرة بطب الطوارئ 
من أطباء العائلة وأطباء متدربين وطالب طب 
والمنطقة  البحرين  مــن  وغــيــرهــم،  وممرضين 
المتحدثين  أبــرز  عــدد من  إلــى  إضافة  والعالم، 
ــا  ــيـ ــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة وآسـ ــمـ ــات الـ ــ ــواليــ ــ مــــن الــ
والمنطقة. ونظمت جمعية األطباء البحرينية 
السمو  كريمة من صاحب  برعاية  المؤتمر  هذا 
ولي  آل خليفة  األمير سلمان بن حمد  الملكي 

العهد رئيس الوزراء، على مدى ثالثة أيام.
الملكية  الطبية  الخدمات  قائد  افتتح  وقد 
الـــلـــواء الــبــروفــيــســور الــشــيــخ خــالــد بــن عــلــي آل 
مركز  في  المؤتمر  هــذا  من  األول  اليوم  خليفة 
ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية بالخدمات 
الطبية الملكية، وجرى خالله تنظيم ست ورش 
 100 مــن  أكثر  الــواقــع  أرض  على  حضرها  عمل 
واستشاريون  أخصائيون  فيها  وحاضر  مشارك 
ــن الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــب الــــــطــــــوارئ مـ ــ ــي طـ ــ فـ
من  مــشــارك  مائة  مــن  أكثر  بحضور  السعودية، 
الطوارئ  أقسام  في  والعاملين  الــطــوارئ  أطباء 
في  مختلفة  صــحــيــة  ومـــراكـــز  مستشفيات  فــي 

مملكة البحرين.
وناقش المؤتمر على مدى اليومين التاليين 
بطب  الصلة  ذات  الرئيسية  المحاور  من  عــددا 
الــــطــــوارئ، مـــن بــيــنــهــا دور أقـــســـام الـــطـــوارئ في 
المستجدات  وأهــم  كوفيد-19،  فيروس  مواجهة 
الــفــيــروس،  الـــطـــوارئ فــي مكافحة هـــذا  ألطــبــاء 
والــحــوادث والـــكـــوارث، وأهـــم الــتــطــورات فــي طب 
مع جلطات  التعامل  كيفية  مثل  الكبار  طــوارئ 
التنفسية،  الـــطـــوارئ  وحــــاالت  والـــدمـــاغ  الــقــلــب 
وأهـــم الــتــطــورات فــي طــب األطـــفـــال، والــبــحــوث 
الطبية في طب الطوارئ، وإدارة أقسام الطوارئ، 

والجودة في أقسام الطوارئ.
اليومان  التي تضمنها  الفعاليات  أبرز  ومن 

البروفيسور جرجوري  للمؤتمر حديث  التاليان 
ســـايـــتـــون رئـــيـــس الـــرابـــطـــة الــعــالــمــيــة لــلــكــوارث 
ــا وتـــأثـــيـــرهـــا  ــ ــورونـ ــ والــــــطــــــوارئ حـــــول جـــائـــحـــة كـ
ــلـــى الـــعـــالـــم وأفــــضــــل الــــطــــرق فــــي الــتــعــامــل  عـ
كــمــا تحدث  الــمــســتــفــادة مــنــهــا.  ــدروس  ــ والـ معها 
أوضاع  الهند عن  كول من  تامورش  البروفيسور 
االهتمام  وتصاعد  آسيا  قــارة  في  الــطــوارئ  طب 
الدكتور  اســتــعــرض  فيما  تــطــوره،  ومستقبل  بــه 
في  أطــفــال  طـــوارئ  استشاري طــب  نديم قرشي 
الشخصية  تجربته  السعودية  العربية  المملكة 
عندما أصيب بفيروس كورونا ووصل إلى مراحل 
خطرة جدا قبل أن يتعافى، وذلك في إسقاطات 
عــلــى مـــا مـــر بـــه أطـــبـــاء الـــطـــوارئ مـــن تــحــديــات 
نتيجة وجودهم في مقدمة الصفوف األمامية، 
إضافة إلى استعراض مريض كورونا في العناية 

المركزة وكيفية التعامل معه طبيا.
إلــــى جـــانـــب ذلــــك تــحــدثــت الـــدكـــتـــورة غـــادة 
رئــيــســة قسم  األطـــبـــاء  رئــيــســة جمعية  الــقــاســم 
الملكية عن دور  الطوارئ في الخدمات الطبية 
المرأة الطبيبة في طب الطوارئ وأهمية توفير 
األجواء المناسبة للطبيبات لالنضمام إلى طب 
الرئيسية  المستشفيات  إن  وقــالــت  الـــطـــوارئ، 
الثالثة في البحرين: مجمع السلمانية الطبي 
ومــســتــشــفــى قــــوة دفـــــاع الــبــحــريــن ومــســتــشــفــى 
ــم 144 طــبــيــب  تـــضـ ــي  ــعـ ــامـ الـــجـ ــد  ــمـ حـ ــلـــك  ــمـ الـ
عدد  إن  وقــالــت  طبيبة،  و52  طبيبا   92 طـــوارئ، 
في  تخصص  شــهــادة  على  الحاصلين  األطــبــاء 
11 طبيبا وطبيبتان، أما عدد  طب الطوارئ 13 
األطباء اإلداريين في أقسام الطوارئ فهم ثالثة، 

طبيبان وطبيبة واحدة.
عن  خــاصــة  جلسة  أيــضــا  المؤتمر  وتضمن 
العربي  الخليج  دول  فــي  الــطــوارئ  أوضـــاع طــب 
في  الــطــوارئ  رؤســاء جمعيات طب  فيها  تحدث 
الجمعيات  هـــذه  دور  واســتــعــرضــوا  الــــدول،  هـــذه 
وتــدريــب األطــبــاء في  الــطــوارئ  ومستقبل طــب 
رابطة  دور  استعراض  كما جــرى  الــطــوارئ،  طب 
الخليج العربي لطب الطوارئ التي تأسست في 
األمين  القاسم  غادة  الدكتورة  وكانت   2017 عام 

العام األول لها من مملكة البحرين. 

اأقيم تحت رعاية �سمو ولي العهد رئي�س الوزراء..

في  رئ��ي�����ض��ي��ة  ج��ل�����ض��ات  واأرب�������ع  م�����ض��ارك��ا   815

م����ؤت���م���ر ال��ب��ح��ري��ن ال���ث���ان���ي ل��ط��ب ال���ط����ارئ

هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول  النائب 
رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
الــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــبــحــريــنــيــة، الــفــائــزيــن في 
الثانية  بالنسخة  النهائية  المرحلة  منافسات 
أقيمت  والــتــي  #موهبتك_فالبيت،  لمسابقة 
ــوه، وبــتــنــظــيــم مــــن الــمــكــتــب  ــمــ ــة ســ ــايــ تـــحـــت رعــ
وزارة  مع  والتنسيق  بالتعاون  لسموه  اإلعالمي 
#مبادرات_ ضمن  تأتي  والتي  اإلعـــالم،  شــؤون 

خالد_بن_حمد الداعمة للمجال الشبابي.
والدة  الـــبـــحـــريـــن  مــمــلــكــة  إن  ســـمـــوه  ــال  ــ وقــ
فـــي مختلف  الــشــبــابــيــة  والـــطـــاقـــات  لــلــمــواهــب 
الميادين، ولقد وجهنا الستمرار هذه المسابقة، 
الوالد  توجيهات سيدي  تنفيذ  منا على  حرصا 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
الشباب  لدعم  المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل 

نحو  تدفعهم  الــتــي  المثالية،  ــواء  األجــ وتهيئة 
إطالق العنان إلبداعاتهم وقدراتهم في مختلف 

المجاالت.
الــمــســابــقــة تسهم  هــــذه  »إن  ســـمـــوه:  وتـــابـــع 
من  البحريني  الشباب  به  يتمتع  ما  إظهار  في 
القدرة  مــن  لديهم  مختلفة،  وإبــداعــات  طــاقــات 
الحقيقية  وللمشاركة  الكثير،  الشيء  والعطاء 
المختلفة،  بالقطاعات  التنموية  العملية  فــي 
الملكي  السمو  صــاحــب  تطلعات  تحقق  والــتــي 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
ــــذي يــدعــم تــمــكــيــن الــشــبــاب  ـــوزراء، والـ رئــيــس الــــ
الــمــنــجــزات  مــن  الــمــزيــد  لتحقيق  ومــشــاركــتــهــم 
الحضارية بالمملكة«، مضيفا سموه أن األهداف 
تتماشى  المسابقة،  رسمها من خالل هذه  التي 
مــع مــا يــبــذلــه ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 

وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
الشباب،  دعم  في  واضحة  من جهود  والرياضة، 
طموحاتهم  ويلبي  كفاءتهم  رفــع  في  يسهم  بما 
لــيــكــونــوا قــادريــن عــلــى بــنــاء وتــطــويــر المجتمع 
البحريني. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة: »سعداء بالمشاركة المميزة من الشباب 
كانوا  والــذيــن  المسابقة،  مــن  النسخة  هــذه  فــي 
عنوانا جميال من عناوين اإلبداع الحقيقي في 
رغبة وطموح  والتي عكست  المسابقة،  مجاالت 
الــشــبــاب وحــرصــهــم عــلــى الــمــثــابــرة والــمــنــافــســة 

للوصول إلى الهدف«.
بذلتها  التي  الكبيرة  بالجهود  وأشاد سموه 
الــســيــد عــلــي بن  بــرئــاســة  وزارة شــــؤون اإلعـــــالم 
محمد الرميحي وزير شؤون اإلعالم، في تسخير 
مقدرا  المسابقة،  هــذه  إلنــجــاح  اإلمكانيات  كــل 
سموه تفاعل وسائل اإلعالم المحلية المقروءة 

ــات الــتــواصــل  ــابـ والــمــســمــوعــة والـــمـــرئـــيـــة وحـــسـ
االجتماعي مع المسابقة، والذي انعكس بشكل 

كبير على تحقيق النجاح المنشود.
ــانــــت الــحــلــقــة األخــــيــــرة مــــن مــنــافــســات  وكــ
#موهبتك_فالبيت،  لمسابقة  الثانية  النسخة 
قدمها  والتي  الماضي،  السبت  يــوم  عرضت  قد 
التحكيم  لجنة  بحضور  محمد  حسن  الــفــنــان 
الــمــكــّونــة مــن الــفــنــان عــمــاد عـــبـــداهلل، والــفــنــانــة 
فــؤاد، حيث شهدت  والفنان خالد  أميرة محمد 
األولــى، حيث  الثالثة  بالمراكز  الفائزين  إعالن 
حــقــق الــمــركــز األول الــمــتــســابــق خــالــد الــعــربــي 
المركز  حقق  فيما  اليد،  خفة  في  موهبته  عن 
األداء  في  موهبته  عن  الحمادي  أحمد  الثاني 
الثالث  المركز  على  حصل  بينما  االستعراضي 
الموسيقية  اآلالت  على  العزف  في  العنزي  بدر 

والغناء.

خالد بن حمد يهنئ الفائزين في الن�ضخة الثانية من م�ضابقة #م�هبتك_فالبيت

} الم�ساركون في الم�سابقة.} سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

لدى ا�ستقباله عددا من الموؤلفين والباحثين.. خالد بن عبداهلل: 

المملكة ت�فر بيئة خ�ضبة داعمة للعلم وم�ضجعة الأهله في �ضتى المجاالت

أكـــــــــد الــــمــــســــتــــشــــار راشـــــــد 
العام  األمين  نجمة،  بو  محمد 
ــواب أمــــيــــن ســر  ــ ــنــ ــ لـــمـــجـــلـــس الــ
لمملكة  الــبــرلــمــانــيــة  الــشــعــبــة 
البرلمان  مشروع  أن  البحرين، 
الــرقــمــي يــعــتــبــر مـــن الــمــشــاريــع 
الــنــوعــيــة الــتــي عــمــلــت األمــانــة 
إعـــداده  على  للمجلس  الــعــامــة 
تطلعات  ُيترجم  وبما  وتنفيذه، 
الــــقــــيــــادة الـــحـــكـــيـــمـــة لــحــضــرة 
الملك حمد  الــجــاللــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
البالد المفدى، لمواكبة التطور 

ــار األمـــثـــل  ــمـ ــثـ ــتـ الـــرقـــمـــي واالسـ
االصطناعي،  الــذكــاء  لتقنيات 
الــذي  الــمــشــروع  أّن  إلــى  مشيًرا 
سيتم تدشينه في يناير المقبل، 
بنت  فــوزيــة  لتوجيهات  تنفيًذا 
رئــيــســة مجلس  زيـــنـــل  ــبـــداهلل  عـ
النواب، سُيشكل نقلة نوعية في 
العمل البرلماني، وسيفتح آفاًقا 
والمساندة  الــدعــم  مــن  جــديــدة 
ــلــــس الــــــنــــــواب.  ألعــــــضــــــاء مــــجــ
ــاء ذلـــك خـــالل كــلــمــة قدمها  جـ
النواب،  لمجلس  العام  األمين 
ــنـــاء  فـــي اجـــتـــمـــاع جــمــعــيــة األمـ

الوطنية،  للمجالس  الــعــامــيــن 
الــــــــــذي ُعـــــقـــــد فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــار  اإلســـبـــانـــيـــة مــــدريــــد، فــــي إطــ
الـــ143  العامة  الجمعية  أعمال 
لــالتــحــاد الــبــرلــمــانــي الـــدولـــي. 
الــبــرلــمــان  تــدشــيــن  أن  وأوضـــــح 
الــرقــمــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــًا مـــع الــتــوجــهــات  يــمــثــل تـــوافـــقـ
استكمااًل  ُيــعــد  كــمــا  الــعــالــمــيــة، 
والمتميزة  الناجحة  للتجربة 
الــنــواب خــالل جائحة  لمجلس 
كـــورونـــا فـــي ضــمــان اســتــمــراريــة 

وديمومة العمل البرلماني.

�سمن اجتماعات الجمعية الـ143 لالتحاد البرلماني الدولي

الم�ضت�ضار ب�نجمة: »البرلمان الرقمي« م�ضروع ن�عي يعزز العمل البرلماني

} األمين العام لمجلس النواب.
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} وزير العدل خالل استقبال المستشار محمد عبدالرحمن خليل.

يـــقـــول رجــــل األعــــمــــال األمـــريـــكـــي الــشــهــيــر 
 Bill( ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس
بــأن  الــقــول  الــعــدل  أنـــه مــن  »أعــتــقــد   :)Gates
تمكيًنا  األكثر  األداة  أصبحت  الحاسوب  أجهزة 
لــلــتــواصــل،  أدوات  الــبــشــريــة، ألنـــهـــا  ــاريـــخ  تـ فـــي 
وأدوات لإلبداع، ويمكن لمستخدميها تشكيلها 
مفصليًا  دورًا  الــحــاســوب  يلعب  يـــشـــاؤون«.  كما 
العملية  جــــودة  وتــحــســيــن  التعليم  تــطــويــر  فــي 
التعليمية، حيث يعد واحدًا من أقوى الوسائل 
الـــتـــي يــمــكــن لــلــطــالــب اســتــخــدامــهــا الكــتــســاب 
ــعـــارف  ــمـ الــــمــــهــــارات الــمــخــتــلــفــة وتـــحـــصـــيـــل الـ
حول  التعليم  أنظمة  اهتمت  لذلك  الجديدة، 
الـــعـــالـــم اهـــتـــمـــامـــًا بـــالـــغـــًا بـــتـــدريـــس الــحــاســوب 
اإلمكانيات  كل  ووفــرت  وتطبيقاته،  وبرمجياته 

الالزمة لتسهيل ذلك. 
رغــــم كـــل هـــــذا، يــجــد الــكــثــيــر مـــن الــطــلــبــة 
الحاسوب  برمجيات  وتطبيق  تعلم  في  صعوبة 
إمكانياتها.  من  المثلى  واالستفادة  المختلفة 
ــــرى الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن والــمــهــتــمــيــن أن  ويـ
السبب وراء ذلك ربما يعود إلى استخدام طرق 
حفظ  على  معظمها  في  تركز  سلبية  تقليدية 
وتذكر األوامر والقوائم المختلفة للبرمجيات، 
الموجهة  الطرق  اسم  عادة  عليها  يطلق  والتي 
أن  إال   ،)Menu-Oriented( الــقــوائــم  نحو 
هــنــاك طـــرقـــًا حــديــثــة أكــثــر إيــجــابــيــة وفــاعــلــيــة 
يمكن توظيفها في تدريس برمجيات الحاسوب 
التعليمية، من أشهرها: الطريقة الموجهة نحو 
 ،)Problem-Oriented( الــمــشــكــالت  حــل 
ــو الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  ــحــ ــة نــ ــهــ ــوجــ ــمــ والــــطــــريــــقــــة الــ
والــطــريــقــة   ،)Application-Oriented(
Function-( ــائــــف  ــوظــ الــ ــو  نـــحـ ــة  ــهـ ــمـــوجـ الـ
نــحــو  الـــمـــوجـــهـــة  والـــطـــريـــقـــة   ،)Oriented
المفاهيم )Concept-Oriented(، وغيرها.
ــو حــل  ــحــ ــة نــ ــهــ ــوجــ ــمــ ــة الــ ــقــ ــريــ ــطــ ــوم الــ ــ ــقـ ــ تـ
على   )Problem-Oriented( الــمــشــكــالت 
المبنية على بعضها بعضا،  المهام  سلسلة من 
والتي تتطلب تعلم عناصر من برمجية جديدة، 
لكن في الوقت نفسه يلزمها معارف تم تعلمها 
الــطــريــقــة في  هـــذه  وتــكــمــن خصوصية  ســابــقــًا. 
من  ومنطقي  ســهــل  بشكل  الــطــالب  تــقــود  أنــهــا 
المشكلة  كان حل  إذا  آخر  نوع  إلى  تطبيق  نوع 
باستخدام  بسهولة  إدراكــهــا  يمكن  أداة  يتطلب 
في مجال  الحال  هو  كما  آخــر،  تطبيق  برنامج 
البرمجة ولغاتها. لذلك، يفضل استخدام هذه 
التعليم  مستويات  في  بشكل حصري  الطريقة 

في  التركيز  يكمن  حيث  والــثــانــوي،  االبــتــدائــي 
المقام األول على إدراك وتجريب الخوارزميات 

وليس على اكتساب لغة البرمجة بالكامل. 
التطبيقات  نــحــو  الــمــوجــهــة  الــطــريــقــة  أمـــا 
في  فــهــي   ،)Application-Oriented(
الواقع امتداد للطريقة السابقة الذكر، إال أنها 
ال تهدف إلى تدريس كل االحتماالت الممكنة، 
بل تركز فقط على تلك االحتماالت الضرورية 
إلنتاج منتج أو مستند محدد، كما هو الحال عند 
النصوص مايكروسوفت  تدريس برنامج معالج 
أو  الذاتية  السيرة  إلنتاج   )MS Word( وورد 
النماذج أو المقاالت أو غيرها. وتعتبر الطريقة 
بطبيعتها  مناسبة  التطبيقات  نحو  الموجهة 
أن يتعرف  يــفــتــرض  الــمــهــنــي، حــيــث  لــلــتــدريــب 
المختلفة،  الــمــســتــنــدات  ــواع  أنــ عــلــى  الــمــتــدرب 
باإلضافة إلى إدراك اإلمكانيات المتعددة لتلك 

المستندات.
الوظائف  نحو  الموجهة  الطريقة  وتــقــوم 
تــحــديــد  عـــلـــى   )Function-Oriented(
الوظائف أو األشياء التي يمكن القيام بها في 
التدريس  عملية  وبــنــاء  التعليمية،  البرمجية 
بــنــاًء عــلــى هـــذه الــوظــائــف. ومـــن األمــثــلــة على 
في  جديد  مستند  إنشاء  وظيفة  احتواء  ذلــك، 
برنامج معالج النصوص على إدراج وإنتاج مواد 
وبشكل  وغيرها.  والجداول  والصور  كالنصوص 
الوظائف  نحو  الموجهة  الطريقة  تجيب  عــام، 
مــاذا  معينة،  برمجية  باستخدام  الــســؤال:  عــن 

أريد أن أفعل؟
ــرًا، تـــركـــز الــطــريــقــة الــمــوجــهــة نحو  ــ ــيـ ــ وأخـ
على   )Concept-Oriented( الــمــفــاهــيــم 
يجب  التي  المفاهيم(  )أو  األساسية  العناصر 
استخدامها في البرمجية التعليمية، ثم تحدد 
نوع العمليات التي يمكن القيام بها لكل مفهوم 
أو عــنــصــر. فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال، الــعــنــاصــر أو 
 )Drawing( لــلــرســم  األســـاســـيـــة  الــمــفــاهــيــم 
الخطوط،  هــي:  الــنــصــوص  بــرنــامــج معالج  فــي 
ودائرة،  ومستطيل،  )مربع،  واألشكال  والنقاط، 
والملصقات   ،)Layers( والطبقات  وغيرها(، 

)Labels(، وغيرها.
والجدير بالذكر أن الطريقة الموجهة نحو 
المفاهيم  نحو  الموجهة  والطريقة  الوظائف 
لــلــتــدريــب االحــتــرافــي  األكــثــر مناسبة  تــعــتــبــران 
ــيـــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، بـــمـــعـــنـــى تـــدريـــب  ــبـــرمـــجـ ــلـ لـ
األشخاص الذين يستخدمون هذه البرمجيات 

بشكل متكرر ومتنوع في أعمالهم اليومية.

طرق حديثة في تدري�س برمجيات 

الحا�سوب التعليمية وتطبيقاتها 

اســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــشـــــيـــــخ 
آل خليفة  عــلــي  بـــن  خــالــد 
وزيــــــــــر الــــــعــــــدل والــــــشــــــؤون 
اإلســــــالمــــــيــــــة واألوقـــــــــــــــاف، 
بــمــكــتــبــه أمــــس، الــمــســتــشــار 
محمد عبدالرحمن خليل، 
ــة مــن  والــــــــــذي قـــــــدم نـــســـخـ
بعنوان  الماجستير  رســالــة 
الجنائية  المواجهة  »نطاق 
ــة  لــجــرائــم الــتــعــذيــب« دراسـ
ــــي الــــقــــانــــون الــبــحــريــنــي  فـ
ــتــــي حــصــل  والــــمــــقــــارن، والــ
عليها من جامعة البحرين.
ــعــــدل  وأشــــــــــاد وزيـــــــــر الــ
بالجهد المبذول في إعداد 
تضمنته  ومــا  الرسالة  هــذه 
مــن مــوضــوع مــهــم، متمنيا 
ــن الـــتـــوفـــيـــق  ــ ــه مـــــزيـــــًدا مـ ــ لـ
ــاح فــــــي مـــســـيـــرتـــه  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ والــ

األكاديمية والعملية.

وزي�ر الع�دل يت�س�لم ن�س�خة م�ن ر�س�الة ماج�س�تير

ح�ول نط�اق المواجه�ة الجنائي�ة لجرائ�م التعذيب

ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ـــة الـ ــعـ ــامــ هـــــنـــــأت جــ
للتكنولوجيا الطالبة فاطمة مراد 
العلوم  بــكــالــوريــوس  تـــدرس  الــتــي 
في  اإلداريـــة  المعلومات  نظم  في 
جائزة  على  لحصولها  الجامعة 
الــتــمــيــز لــلــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
بعد  الــبــحــريــن  مملكة  فــي   2021
اآلخرين  المرشحين  على  فوزها 
بــأفــضــل  األول  ــز  ــركـ ــمـ الـ ونـــيـــلـــهـــا 
جائزة  ُأنشئت  إلكتروني.  مقترح 
الــتــمــيــز لــلــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة 
محمد  الشيخ  سمو  رعــايــة  تحت 
نـــائـــب  ــلـــيـــفـــة  خـ آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء رئــيــس 
اللجنة العليا لتقنية المعلومات 
واالتصاالت في عام 2008 كمنصة 
المعلومات  لهيئة  اســتــراتــيــجــيــة 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة تــهــدف 
بـــمـــبـــادرات تقنية  إلـــى االحــتــفــاء 
الــرائــدة  واالتــصــاالت  المعلومات 
ــي  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ فــــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع الــ
التميز  جــائــزة  وتــقــام  ومكافأتها، 
للحكومة اإللكترونية كل سنتين 
وتجمع عددًا كبيرًا من المشاريع 
والـــمـــبـــادرات الــوطــنــيــة فـــي حقل 
تقنية المعلومات واالتصاالت في 

مختلف المجاالت.
وجاء مقترح مشروع الطالبة 
ـــراد وفـــريـــقـــهـــا الــفــائــز  ــ فـــاطـــمـــة مـ
تحت اسم »نظام بوليفارد °360«، 
المعزز  الواقع  تقنية  على  ويقوم 
تصور  للمهندسين  يمكن  حــيــث 
الــخــاصــة  األرض  تــحــت  مــنــطــقــة 
الحاجة  دون  مــن  مــحــدد  بطريق 
إلى رسومات الطرق، ويهدف هذا 
عمليات  مــن  الحد  إلــى  المقترح 

الــهــدم واألضـــــرار غــيــر الــضــروريــة 
وتــقــلــيــل الــوقــت الــمــســتــغــرق عند 
البحث عن الرسومات إلى جانب 
إسهامه في خفض الكلفة. ويوفر 
ــع مـــعـــزز تتيح  ــ الــنــظــام مـــيـــزة واقـ
ــــرض تــطــبــيــق  لــلــمــســتــخــدمــيــن عـ
ــاد وعــــــرض مــصــور  ــ ــعـ ــ ثـــالثـــي األبـ
للبيانات والحصول على البيانات 
ــا األخـــــرى،  ــزايـ ــمـ والــكــثــيــر مـــن الـ
ــذا الـــمـــشـــروع من  ــإن هــ وبـــذلـــك فــ
يــســهــم فــي دفـــع مسيرة  أن  شــأنــه 
الـــتـــقـــدم نــحــو الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
أهداف  تحقيق  أجل  من  الشامل 
رؤية البحرين االقتصادية 2030. 
الــطــالــبــة  أن  ــر  ــذكـ ــالـ بـ والـــجـــديـــر 
فــاطــمــة قــد شــاركــت فــي مــشــاريــع 
وأنشطة وبرامج تطوعية عديدة، 
ــن مــثــل  ــمـ ــانــــت واحــــــــدة مـ ــد كــ ــقـ فـ
وزارة  قــبــل  مــن  الــبــحــريــن  مملكة 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة فـــي مــعــرض 

بــاإلمــارات  إكــســبــو 2020 فــي دبـــي 
العربية المتحدة.

المتميز  االنــجــاز  هــذا  ويأتي 
التعليم  جـــودة  ليعكس  للطالبة 
في جامعة البحرين للتكنولوجيا 
للتفوق  للطلبة  الجيد  واإلعـــداد 
ــات  ــقــ ــابــ ــســ ــمــ ــل هـــــــــذه الــ ــ ــثـ ــ فـــــــي مـ
والــمــشــاريــع الــعــلــمــيــة الــتــي تــقــام 
عــلــى الــمــســتــوى الـــوطـــنـــي ضمن 
جــهــود أجــهــزة الـــدولـــة فــي إيــجــاد 
ــفــــرص والـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي مــن  الــ
نواحي  بمختلف  االرتــقــاء  شأنها 
الــمــمــلــكــة، وال شك  فـــي  الـــحـــيـــاة 
فاطمة  للطالبة  االنــجــاز  هــذا  أن 
ــازات  ــ ــجــ ــ مــــــــراد يــــضــــاف إلــــــى اإلنــ
ــتـــي يــحــقــقــهــا طــلــبــة  الـــعـــديـــدة الـ
الــمــشــاركــات  مــخــتــلــف  فـــي   UTB

ــي يـــشـــاركـــون  ــتــ ــابــــقــــات الــ والــــمــــســ
فــيــهــا وطـــنـــيـــًا وإقــلــيــمــيــًا ودولـــيـــًا 
ــات وكــــأس  ــ ــوتـ ــ ــروبـ ــ كـــمـــســـابـــقـــات الـ
وبرنامج  لميكروسوفت  التخيل 
اجــل  مـــن  ــذور  ــ »بـ للطلبة  ــواوي  ــ هـ
الــمــســتــقــبــل«، األمــــر الــــذي يــؤكــد 
حــــــرص الـــجـــامـــعـــة واهـــتـــمـــامـــهـــا 
المتاحة  الــفــرص  كــل  بــاســتــغــالل 
وتهيئتهم  الطلبة  قدرات  لتطوير 
الحياة  متطلبات  مــع  لــلــتــجــاوب 
العمل  واحتياجات سوق  العملية 
ــدار، إضـــافـــة إلــى  ــ ــتـ ــ بــكــل ثــقــة واقـ
توفير بيئة طالبية جاذبة على كل 
الجامعة  مــن  تجعل  المستويات 
الخيار األول للعديد من الطلبة.
بــالــذكــر ان جــامــعــة  الــجــديــر 
UTB تعتبر من كبرى الجامعات 

وتمتلك  الــمــمــلــكــة  فـــي  الــخــاصــة 
المرافق  متكامل  جامعيا  حرما 
توفره  ما  على  واإلمكانات، عالوة 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ مـــــن مـــنـــح ورســـــــــوم دراســ
مــتــنــاول الــجــمــيــع، ونــظــام دراســـي 
قــائــم عــلــى 3 فــصــول دراســـيـــة في 
ــة ومــــحــــاضــــرات صــبــاحــيــة  ــنـ ــسـ الـ
ــيـــة تـــتـــنـــاســـب مــــع أوقـــــات  ــائـ ومـــسـ
الطلبة والعاملين على حد سواء، 
اآلن  مــفــتــوح  التسجيل  أن  عــلــمــًا 
الــثــانــي  لــلــفــصــل  الـــجـــدد  للطلبة 
الذي سيبدأ في 16 من شهر يناير 
اآلتية:  القنوات  عبر  وذلــك   2022
االتصال على 17787950 أو الرقم 
التواصل  أو   80001800 المجاني 
info@.:اإللكتروني البريد  على 

 utb.edu.bh

القاهرة - سيد عبدالقادر:
افتتح السفير خليل إبراهيم 
الــعــام المساعد  الــــذوادي األمــيــن 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة رئــيــس قــطــاع 
القومي،  واألمــن  العربية  الشؤون 
ــاع الــــنــــدوة  ــمــ ــتــ صــــبــــاح أمــــــس اجــ
ــعـــشـــريـــن لـــرؤســـاء  الـــخـــامـــســـة والـ
ــوات  ــقــ ــي الــ ــ هـــيـــئـــات الــــتــــدريــــب فـ
جامعة  بمقر  العربية،  المسلحة 

الدول العربية بالقاهرة.
يناقش االجتماع الذي يعقد 
 2 إلــى  نوفمبر   28 الفترة من  في 
ديسمبر المقبل موضوع »منظومة 
ــي الــــمــــيــــدانــــي  ــبــ ــطــ الـــــتـــــدريـــــب الــ
لمواكبة متطلبات اإلسناد الطبي 
ويــتــرأس  الــمــشــتــركــة«،  للعمليات 
الركن  الطيار  العميد  االجــتــمــاع 
ــبـــداإللـــه عـــبـــدالـــواســـع الــخــضــر  عـ
ــكـــري  ــسـ ــعـ ــلــــحــــق الـ ــد الــــمــ ــاعــ ــســ مــ
لـــســـفـــارة الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة 

محمد  السيد  وحضور  بالقاهرة، 
العسكرية،  اإلدارة   - الــداه  المين 

ومشاركة ممثلي 17 دولة عربية.
ــاع الــســفــيــر  ــمــ ــتــ ــتـــتـــح االجــ افـ
ــذوادي األمــيــن  ــ الـ إبــراهــيــم  خليل 
العربية  للجامعة  المساعد  العام 
ــاع الــــشــــؤون الــعــربــيــة  ــيـــس قـــطـ رئـ
واألمن القومي بكلمة رحب فيها 
بــالــســادة رؤســــاء هــيــئــات الــتــدريــب 
فـــي الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــعــربــيــة 
ونــقــل لــهــم تــحــيــات الــســيــد أحمد 
لجامعة  العام  األمين  الغيط  أبو 
على  هنأهم  كما  العربية،  الــدول 
حــســن اخــتــيــارهــم لــمــوضــوع هــذه 
الـــنـــدوة وهـــو »مــنــظــومــة الــتــدريــب 
ــي لـــمـــواكـــبـــة  ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الــــطــــبــــي الـ
ــات اإلســــــــنــــــــاد الـــطـــبـــي  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ مــ
للعمليات المشتركة«، حيث يلعب 
مــهــمــًا في  دورًا  الــعــســكــري  الــطــب 
الميدانية  الــعــســكــريــة  الــعــمــلــيــات 

وتقديم الدعم واإلسناد لكل أفراد 
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة الــمــقــاتــلــة، 
ــة  ــلـ ــاعـ ــفـ ــك الــــمــــشــــاركــــة الـ ــ ــذلــ ــ وكــ
فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــمــدنــيــة أثــنــاء 
من  الطبيعية  والــكــوارث  األزمـــات 
ــراء عمليات  أولــيــة وإجــ إســعــافــات 
معدات  وتوفير  ميدانية  جراحية 
مستشفيات  وإقامة  طبية  وآليات 

ميدانية.
الـــذوادي عن  السفير  وأعـــرب 
ثقته في أن تخرج الندوة بدراسة 
قــيــمــة تــعــمــم عــلــى األكـــاديـــمـــيـــات 
العسكرية  والــمــعــاهــد  والــكــلــيــات 
فــي الــــدول الــعــربــيــة، مــشــيــرا إلــى 
للمشاركين  الرفيع  المستوى  أن 
الــقــوات  قــيــادات  توليه  مــا  يعكس 
الــمــســلــحــة الــعــربــيــة مـــن اهــتــمــام 
بفاعلية  ويسهم  العربي  بالعمل 
للعمل  التعاون  أسس  توطيد  في 

المشترك. 

هيئ��ات  روؤ�س��اء  ن��دوة  يفتت��ح  ال��ذوادي  ال�س��فير 

ال���ت���دري���ب ف���ي ال���ق���وات ال��م�����س��ل��ح��ة ال��ع��رب��ي��ة

} خالل افتتاح الندوة.

جميع  الــصــحــة  وزارة  دعـــت 
بمملكة  والمقيمين  المواطنين 
ــم يـــتـــلـــقـــوا  ــ ــن لــ ــمــ ــن مــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الـــتـــطـــعـــيـــم الــــمــــضــــاد لـــفـــيـــروس 
ــى  ــ كــــــــورونــــــــا )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19( إلـ
ــادرة بـــأخـــذ الــتــطــعــيــم من  ــبـ ــمـ الـ
وذلك  للجائحة،  التصدي  أجل 
بــالــتــوجــه مــبــاشــرًة إلـــى الــمــراكــز 
الــصــحــيــة بــجــمــيــع مــحــافــظــات 
مملكة البحرين من دون الحاجة 
اليوم  بــدًءا من  إلى أخذ موعد، 
نــوفــمــبــر  الـــمـــوافـــق 29  اإلثـــنـــيـــن 
اســتــقــبــال  ســيــتــم  حــيــث   .2021
والمقيمين  المواطنين  جميع 
إلــى  الــســاعــة 7:30 صــبــاًحــا  مــن 
ــق مــواعــيــد  الــســاعــة 5 مـــســـاًء وفـ

العمل اليومية لكل مركز.
وبينت الوزارة أن التطعيمات 
فــــي كــــل مـــركـــز صـــحـــي تــخــتــلــف 
ــتـــوجـــه إلــى  بــحــســب نـــوعـــهـــا، والـ
ــذ الــتــطــعــيــم ليس  الـــمـــركـــز ألخــ
حيث  السكن،  بمنطقة  مرتبًطا 
في  )سينوفارم(  تطعيم  يتوافر 
ــز الـــشـــيـــخ ســلــمــان  ــركـ كــــل مــــن مـ
البحرين  بنك  ومــركــز  الصحي، 
ومركز  بــعــراد،  الصحي  الوطني 
ومركز  الــصــحــي،  عيسى  مدينة 
جــــد حـــفـــص الـــصـــحـــي، ومـــركـــز 
ــبــــداهلل بــــن خـــالـــد آل  الـــشـــيـــخ عــ
ــادة جــو  ــيــ خــلــيــفــة الـــصـــحـــي، وعــ
وعسكر، ومركز المحرق الصحي، 
ومركز ابن سينا الصحي، وعيادة 

البديع الساحلية، ومركز الزالق 
الــصــحــي، ومـــركـــز مــديــنــة حمد 
ــيــــن يـــتـــوافـــر  الــــصــــحــــي. فـــــي حــ
حالة  بمركز  )سبوتنك(  تطعيم 
ويتوافر  فقط،  الصحي  بوماهر 
)كوفشيلد-أسترازينكا(  تطعيم 
ــورة الـــصـــحـــي،  ــ ــحــ ــ ــي مــــركــــز الــ ــ فـ
ومركز أحمد علي كانو الصحي.

الـــوزارة أن تطعيم  وأضــافــت 
)فايزر - بيونتينك( متوافر في 
مــركــز بــنــك الــبــحــريــن والــكــويــت 
الــصــحــي بـــالـــحـــد، ومـــركـــز بــالد 

ــي، ومـــــركـــــز  ــ ــحــ ــ ــصــ ــ ــم الــ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ الــ
ومركز  الصحي،  انجنير  يوسف 
الـــتـــطـــعـــيـــم فـــــي مـــجـــمـــع ســـتـــرة 
التجاري، ومركز سترة الصحي، 
ومركز حمد كانو الصحي، ومركز 
مــحــمــد جـــاســـم كـــانـــو الــصــحــي، 
ومـــركـــز الــشــيــخ جــابــر الــصــحــي، 
الوطني  الــبــحــريــن  بــنــك  ومــركــز 
الشيخ  ومــركــز  بالدير،  الصحي 
النعيم  الــصــحــي، ومــركــز  صــبــاح 
الصحي،  عالي  ومركز  الصحي، 
ــز الـــكـــويـــت الـــصـــحـــي، إلــى  ــركـ ومـ

جانب مركز البديع الصحي.
وجددت الوزارة التذكير بأنه 
يــمــكــن أيـــًضـــا لــلــراغــبــيــن بــأخــذ 
الجرعة المنشطة من التطعيم 
ــا  ــ ــورونــ ــ الـــــمـــــضـــــاد لـــــفـــــيـــــروس كــ
)كـــــوفـــــيـــــد-19( مــــن الــمــؤهــلــيــن 
مــمــن يظهر  عــلــيــهــا  لــلــحــصــول 
في  األصفر  باللون  الشعار  لهم 
التوجه  واعي(  تطبيق )مجتمع 
الــمــراكــز الصحية  إلـــى  مــبــاشــرًة 
ــات مــمــلــكــة  ــافــــظــ ــيـــع مــــحــ بـــجـــمـ
إلى  الحاجة  دون  مــن  البحرين 

الـــحـــصـــول عــلــى مـــوعـــد كــمــا تم 
إعــالنــه مــســبــًقــا، مــشــيــرًة الــــوزارة 
إلى أن التطعيم ضروري لحماية 
الـــفـــرد والــمــحــيــط االجــتــمــاعــي 
ــه مـــــن فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا،  ــ ــولـ ــ حـ
الجميع  الــتــزام  بأهمية  مشددة 
وحــث كــل فــرد محيطه األســري 
الحرص  بتشديد  والمجتمعي 
ــرار بـــــاإلجـــــراءات  ــمــ ــتــ عـــلـــى االســ
االحــتــرازيــة ومــواصــلــة االلــتــزام 
باإلرشادات والتعليمات الصحية 

للتصدي للفيروس. 

التطعيمات بالمراكز في جميع المحافظات

»ال�سحة« تدعو المواطنين والمقيمين اإلى اأخذ التطعيم من دون مواعيد

ال��ط��ال��ب��ة ف��اط��م��ة م�����راد م���ن ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا

2021 الإل���ك���ت���رون���ي���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ال��ت��م��ي��ز  ج���ائ���زة  ع��ل��ى  ت��ح�����س��ل 



5العدد )15956( - السنة السادسة واألربعون - اإلثنين 24 ربيع اآلخر 1443هـ - 29 نوفمبر 2021م2

تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبداألمير السالطنة

برئاسة  أمس  في جلسته  الشورى  وافــق مجلس 
الشورى على  رئيس مجلس  الصالح  علي بن صالح 
مرسوم إنشاء وسام جديد باسم »وسام األمير سلمان 
الـــطـــبـــي«، ويـــكـــون ترتيبه  بـــن حــمــد لــالســتــحــقــاق 
الطبية  للطواقم  وُيمنح  الــبــحــريــن(،  ــام  )وسـ بعد 
والممرضين في  األطباء  والمدنية من  العسكرية 
الصفوف األمامية، والعاملين في األقسام الطبية 
المساندة من إداريين وأخصائيين وفنيين، ممن 
أو  األوبئة  انتشار  أثناء  متميزة  ِخْدمات  موا  قدَّ
ــوارث، كــمــا ُيمنح  ــكـ الـ الـــظـــروف الــطــارئــة أو  فــي 
واجبات  أدائــه  بسبب  منهم  اسُتشِهد  من  لورثة 
لــأفــراد  الــوســام  ُيمنح  كما  ذلـــك،  خــالل  عمله 
والمؤسسات ممن كانت لهم إسهامات وِخْدمات 
للجهود  والمعنوي  الــمــادي  عــم  الــدَّ في  جليلة 
الظروف  في  أو  األوبــئــة  انتشار  خــالل  الطبية 
الــطــارئــة أو الـــكـــوارث. وقــــررت أن هـــذا الــوســام 

يتألف من درجة واحدة.
ــاء مــجــلــس الــــشــــورى على  ــع أعـــضـ ــمـ وأجـ

تأكيد أهمية إنشاء »وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
التصدي  فــي  الــمــبــذولــة  الوطنية  للجهود  تــقــديــرا  الــطــبــي«، 
بفضل  واسعة،  دولية  بإشادة  حظيت  والتي  كورونا،  لجائحة 
الملكي األمير سلمان  السمو  البحرين بقيادة صاحب  فريق 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والخطة 

االستباقية لمواجهة هذه الجائحة.
وأكد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس أننا يجب أن 
نفخر بملحمة وطنية كان قائدها صاحب الجاللة ومنفذها 
الــوزراء، وكان فريق البحرين  سمو ولي العهد رئيس مجلس 
البحرين أظهر  القلب منها، وعندما دعي شعب  الوطني في 

معدنه األصيل، وهذا هو ديدن شعب البحرين.
وأضاف أننا بهذا الوسام نسجل ملحمة وطنية يجب أن 
هذه  في  أسهم  من  لجميع  فشكرا  القادمة..  ألجيالنا  توثق 

الملحمة.
كلمات  إن  الصحة  وزيــرة  الصالح  فائقة  قالت  بــدورهــا 
الــطــواقــم  ــراد  أفــ مــحــفــزة لجميع  الــشــورى  أعــضــاء مجلس 
مــن عمل  وســام شــرف لجميع  الــوســام  أن  الطبية، مضيفة 
في الجائحة، وهم يستحقونه بكل جدارة ونأمل أن تنتهي 
الجائحة في أقرب فرصة ممكنة وأن تعود الحياة لطبيعتها 

في مملكة البحرين وكل دول العالم.
ورفعت وزيرة الصحة الشكر والتقدير إلى جاللة الملك 
المفدى الذي كان من اليوم األول لظهور الفيروس حريصا 

عــلــى بـــدء االســتــعــدادات والــتــوجــيــهــات بــأخــذ االحــتــيــاطــات 
الـــالزمـــة، كــمــا رفــعــت الــشــكــر إلـــى ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الــوزراء الذي شكل الفريق الوطني الطبي برئاسة  مجلس 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، والذين عملوا ساعات 
طويلة في مراجعة كافة اإلجراءات واالحترازات المطلوبة.

وتابعت قائلة: نفتخر في مملكة البحرين أن هناك أكثر 
الطبي على  الوطني  الفريق  بها  قام  دراســة علمية   25 من 
مستوى العالم للمساهمة في معرفة العالجات واللقاحات 
كما  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  وتطبيقها  للفيروس  الــمــضــادة 
ينهر خالل  ولــم  قــوي وصلب  الصحي  نظامنا  بــأن  نفتخر 

الجائحة ولن ينهار.
ونـــوهـــت وزيــــــرة الــصــحــة بـــــــأدوار الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
مؤكدة  البحرين،  لفريق  المساندة  التشريعية  والسلطة 
أن كل الطواقم الطبية على أتم االستعداد للتضحية بكل 
التطعيم  إلـــى  الجميع  داعــيــة  الــبــحــريــن،  ألجـــل  يمكن  مــا 
ــل حــمــايــة  والـــحـــصـــول عــلــى الـــجـــرعـــات الــمــنــشــطــة مـــن أجــ

المجتمع والوطن.
التشريعية  الــشــؤون  لجنة  رئيسة  الــزايــد  دالل  وقــالــت 
في  الطبية  الكوادر  جهود  نقدر  إننا  بالمجلس  والقانونية 
مــواجــهــة جــائــحــة كــورونــا والــتــي تــمــت بفضل مــن اهلل، ومــا 
رئيس  العهد  ولــي  سمو  أقرها  وطنية  خطة  من  اتباعه  تم 
قوامها  سليمة  مؤسسية  أســس  على  مبني  الـــوزراء  مجلس 

الكوادر الوطنية البحرينية في جميع التخصصات الفنية 
واإلدارية، منوهة بجهود وزيرة الصحة والكادر الطبي الذي 
إلى  الفــتــة  الوطنية،  ومسؤولية  امتياز  بكل  خدماته  قــدم 
فحسب  الوطني  المستوى  على  يكن  لــم  التقدير  هــذا  أن 
العالمية  الصحة  إشــادات منظمة  ولكن شهدناه من خالل 

واألشقاء واألصدقاء على المستويين اإلقليمي والدولي.
بدورها أكدت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات أن 
الوسام عنوانه التضحية ويهدف إلى التشجيع ورّد التحية 
لكل من قدم حياته في سبيل البحرين وأهلها، مشيرة إلى 
إلى  وعودتها  الحياة  استئناف  مرحلة  تعيش  البحرين  أن 
توجيهات  بفضل  وذلـــك  التعافي،  إلــى  واالتــجــاه  طبيعتها 
اتــخــذتــهــا الحكومة  الــتــي  الــحــكــيــمــة واإلجـــــــراءات  الــقــيــادة 
برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى 
األمامية،  الصفوف  في  يعملون  كانوا  البحرين  أبطال  أن 
ولم نشهد في المملكة انهيارا في النظام الصحي، وهو ما 

يعكس قوة اإلجراءات التي اتخذها فريق البحرين.
المرسوم ممتد  أثــر  أن  إلــى  البنمحمد  بسام  د.  وأشــار 
والشباب  الوطن  من  مشرفة  نماذج  على  الضوء  لتسليط 
إللقاء  البوصلة  ويعيد  بعطائهم،  نفتخر  الــذي  البحريني 
األجهزة  داعيا  التكريم  تستحق  التي  النماذج  على  الضوء 
المعنية والقطاع الخاص إلى إيجاد محتوى إعالمي يبرز 

عمل هذه الكفاءات والطاقات.

الحكومة  إلــى  الــشــورى  أحـــال مجلس 
ــا بــــقــــانــــون بــــإضــــافــــة مــــادة  ــراحــ ــتــ أمــــــس اقــ
جـــديـــدة لــقــانــون الــتــأمــيــن ضـــد الــتــعــطــل، 
الرقابة  إلى بسط مزيد من  والذي يهدف 
البرلمانية على المال العام لضمان حسن 
إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض 
ضد  التأمين  لحساب  الختامي  الحساب 
مجلس  ثم  الــنــواب  مجلس  على  التعطل، 
الختامي  الحساب  اعتماد  ويكون  الشورى، 
الشورى ومجلس  بقرار يصدر من مجلس 

النواب مشفوًعا بمالحظاتهما.
األعضاء:  من  مقدم  بقانون  االقــتــراح 
المناعي، رضا عبداهلل فرج،  درويش أحمد 
دالل جاسم  حــســن،  عــلــي  الــدكــتــور محمد 

الزايد، الدكتور منصور محمد سرحان.
ــارن خــالــد الــمــســقــطــي رئيس  بــــدوره قــ
ــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــؤون الـــمـ ــ ــشـ ــ لـــجـــنـــة الـ
احتياطي  صندوقي  بين  الشورى  بمجلس 
التأمين ضد  الــقــادمــة وصــنــدوق  األجــيــال 
أسسا  الصندوقين  أن  إلــى  الفتا  التعطل، 
يتم  الــذي  الوقت  عــام 2006، في  في نفس 
فــيــه إرســــال الــحــســاب الــخــتــامــي لــأجــيــال 
إلقـــراره  التشريعية  السلطة  إلــى  الــقــادمــة 
ــر  ـــو األمــ وإبــــــــداء الـــمـــالحـــظـــات عـــلـــيـــه، وهــ
لهذا  نتائج جيدة  أسهم في تحقيق  الــذي 
الــمــقــابــل صــنــدوق التعطل  الــحــســاب. فــي 
نتمكن  لم  إنشائه  مــرور 15 سنة على  رغم 
من الوصول إلى نوع من حساب ختامي له.
وتابع المسقطي قائال إنه خالل فترة 
الماضيين  العامين  مـــدار  على  الجائحة 
في  دينار  مليون   830 تبلغ  إيـــرادات  وجدنا 
صندوق التعطل وتمت االستفادة من هذه 
البحرينيين  ــور  أجــ تــعــويــض  فــي  الــمــبــالــغ 
خالل فترة الجائحة مرتين، األولى بقيمة 
230 مليون دينار باإلضافة إلى 215 مليون 
للعاملين  مــلــيــون   340 جــانــب  إلـــى  أخــــرى، 
المتضررين في قطاعات معينة خالل فترة 

الجائحة.
الــمــحــصــلــة  الـــمـــبـــالـــغ  أن  إلـــــى  وأشـــــــار 
ديــنــار  مــلــيــون  تبلغ 59  الــتــعــطــل  لــصــنــدوق 
ــار إلــــى أن مــصــروفــاتــه ال  ــ ســنــويــا، كــمــا أشـ
للباحثين  سنويا  دينار  ماليين   10 تتعدى 
جيد  معيشي  مستوى  وتــوفــيــر  العمل  عــن 
على  يزيد  ما  هناك  يكون  أن  وأتوقع  لهم، 
40 مليون ديــنــار فــي هــذا الــحــســاب، الــذي 
اقتطاع نسبة 1% من  إيــراداتــه على  تعتمد 
و%1  نفسه  العامل  من  و%1  العمل  صاحب 

من الحكومة مساهمة في الصندوق.
أن هذا  المالية  اللجنة  وأضاف رئيس 
وسيظل  انتهاء،  تاريخ  له  ليس  الصندوق 
له وجود مهم من أجل االستفادة من هذه 
تفعيل  هناك  يكون  أن  ونتمنى  اإليــــرادات، 
لــمــواد إنــشــاء هــذا الــصــنــدوق والــتــي ذكــرت 
وجــود مدقق خارجي لحساب هذا  ضــرورة 
الصندوق، وأن يكون هناك حساب منفصل 

الــتــأمــيــنــات  هــيــئــة  إدارة  تــحــت  لــلــصــنــدوق 
االجتماعية.

وأكد أنه حتى عام 2020 لم يكن هناك 
أي حساب منفصل لصندوق التأمين ضد 
وجــود  يستدعي  مــا  إنــشــائــه،  منذ  التعطل 
بد  ال  عاما  ماال  وباعتباره  ختامي  حساب 
ليتم  التشريعية  السلطة  تمريره على  من 
إبـــداء مالحظات واعــتــمــاده ومــن ثــم نشره 

في الجريدة الرسمية.
ــانـــون  قـ أن  ــى  ــ إلــ الـــمـــســـقـــطـــي  وأشــــــــار 
إدارة  إنشاء الصندوق كان يستوجب على 
التأمينات االجتماعية نشر هذا الحساب 
سنويا، ومــن خــالل هــذا االقــتــراح سيكون 
ــذا الـــحـــســـاب ومـــا  ــ ــــالع عـــلـــى هـ ــنـــاك اطــ هـ
يحتويه من أموال، وخاصة أننا استفدنا 
من أموال الصندوق خالل فترة الجائحة 
لــتــوفــيــر نــــوع مـــن الــســيــولــة، مــوضــحــا أن 
االقتراح يسهم في المحافظة على أموال 

الصندوق وتحسين األداء.
صندوق  إن  الفاضل  جهاد  د.  وقالت 
يكون  أن  في  نجح  التعطل  ضد  التأمين 
كــورونــا،  جائحة  فــي  للبحرين  عــون  خير 
السلطة  على  الختامي  الحساب  وعــرض 

ــًا عــلــى  ــابــ الــتــشــريــعــيــة ســيــنــعــكــس إيــــجــ
ويكون  المعنية،  الــجــهــات  مــع  الــتــواصــل 

جزءا من الحوكمة والشفافية التي نسعى 
لــهــا جــمــيــعــا، الفــتــة إلـــى فــائــض صــنــدوق 
التعطل بلغ 488 مليون دينار حتى نهاية 

سبتمبر 2020.
الرقابة  أن مد  الدوسري  وأكــد صباح 
الــبــرلــمــانــيــة عــلــى صــنــدوق الــتــأمــيــن ضد 
التعطل يقويه وال يضعفه، مشيرا إلى أن 
أنجح  من  التعطل  التأمين ضد  مشروع 
إذ  العمل،  وزارة  أطلقتها  التي  المشاريع 
أسهم في االستقرار المالي واالقتصادي 

خالل جائحة كورونا.
وشددت منى المؤيد على أن الرقابة 
على الــمــال الــعــام والــمــســاءلــة عــن سبل 
إنــفــاقــه تــعــتــبــران مــن أهـــم األســـس التي 

يقوم عليها النظام الديمقراطي.
مجلس  أن  أبــل  عبدالعزيز  د.  وأكــد 
ــي تـــطـــويـــر حـــســـاب  ــ ــورى ســــاهــــم فـ ــ ــشــ ــ الــ
األجيال القادمة، ونسعى للمساهمة في 

التعطل،  ضــد  التأمين  صــنــدوق  تطوير 
موضحا أن هذا الصندوق أنشئ قبل 15 
عاما، وبسبب اإلدارة المركزية في وضع 
كل أموال التأمينات والتقاعد واألجيال 
أســهــمــت  واحـــــدة  إدارة  تــحــت  والــتــعــطــل 
إنشاء  لبعض نصوص  االنتباه  عدم  في 

صندوق التعطل.
أن  إلــــــى  ــة  ــمــ رحــ آل  وأشـــــــــار صـــــــادق 
مـــد الــرقــابــة فــيــه مــزيــد مـــن الــشــفــافــيــة 
حــســابــات  كــانــت  فــــإذا  األداء،  وتــحــســيــن 
السلطة  عــلــى  تــعــرض  بــرّمــتــهــا  ــة  الـــدولـ
التشريعية فال مانع من أن يعرض هذا 

الحساب على السلطة التشريعية.
مملكة  أن  الــمــنــاعــي  درويـــــش  وذكــــر 
الــبــحــريــن تــرســل بــيــانــاتــهــا الــمــالــيــة ربــع 
سنويا إلى المنظمات الدولية، ومن باب 
أولى أن تعرض على السلطة التشريعية 

قبل أن ترسل إلى المنظمات الدولية.
ــالــــح الـــصـــالـــح  ــلـــي بــــن صــ ــقــــب عـ وعــ
الحكومة  قائال:  الشورى  مجلس  رئيس 
تقول إن ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
ــاب الـــتـــأمـــيـــن ضــد  ــسـ ــوم بــتــدقــيــق حـ ــقـ يـ
يرفع  الديوان  تقرير  وبالتالي  التعطل، 
ــان هــنــاك  كــ وإذا  ــواب،  ــنــ الــ ــى مــجــلــس  إلــ
السلطة  يــمــلــكــون  فــإنــهــم  تـــجـــاوزات  أي 
وهــذا  تــجــاوزت،  الــتــي  الجهة  لمحاسبة 

رأي السلطة التنفيذية.

اإ�شادة �شورية بجهود الثقافة في المحافظة على »الحرف اليدوية«

مواجهة كورونا ملحمة وطنية
ال�شورى يقر مر�شوم اإن�شاء »و�شام الأمير �شلمان بن حمد لال�شتحقاق الطبي«

وزيـرة ال�شحـة: الـو�شـام �شـرف.. ونظـامنـا ال�شحـي لـم ولـن ينهـار 
} رئيس مجلس الشورى.} دالل الزايد.} إجماع من الشوريين على تأييد إنشاء وسام االستحقاق الطبي.

} وزيرة الصحة.

اإحالة اقتراح الرقابة على �شندوق »التعطل« اإلى الحكومة
ال�ضوريون: الرقابة الربملانية على ح�ضاب التعطل تقويه وال ت�ضعفه

اإن�شاء بنك للموارد الجينية البحرينية

انــضــمــام مملكة  عــلــى  الــشــورى  وافـــق مجلس 
الحصول  بشأن  ناغويا  بــروتــوكــول  إلــى  البحرين 

ــتـــقـــاســـم الـــعـــادل  عـــلـــى الـــــمـــــوارد الــجــيــنــيــة والـ
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 

الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك 
لمساندة  البحرين  مملكة  سعي  إطــار  في 
ــايـــة الــبــيــئــة  ــة فــــي حـــمـ ــيــ الـــجـــهـــود الــــدولــ
ــداف  والـــحـــيـــاة الــفــطــريــة وتــحــقــيــًقــا ألهــ
صادقت  التي  البيولوجي  التنوع  اتفاقية 

عليها مملكة البحرين.
وقــــال د. مــحــمــد بـــن ديــنــه الــمــبــعــوث 

التنفيذي  الرئيس  المناخ  الخاص لشؤون 
تطابقا  هناك  إن  للبيئة  األعــلــى  للمجلس 

بين االتفاقية ومشروع قانون البيئة، واتفاقية 
تنفيذية  لــوائــح  تصدر  وســوف  الــحــيــوي،  التنوع 

الــواردة فيها، وكشف عن  البنود  للتأكد من تنفيذ 
إلنشاء  البحرية  والثروة  الزراعة  وكالة  مع  تعاون 
على  المحافظة  أجــل  مــن  الجينية  للموارد  بنك 
مملكة  فــي  الــمــوجــودة  لــلــمــوارد  الفكرية  الملكية 
االتفاقية  هــذه  إلــى  االنضمام  أن  وأكــد  البحرين. 
هو من أجل المحافظة على الموارد الجينية في 
غير  بطريقة  استغاللها  يتم  ال  بحيث  المملكة، 
مسؤولية  تتحمل  جــهــة  ــود  وجـ وضــــرورة  مــنــاســبــة، 
ــوارد، الفــتــا إلــــى أنــــه تم  ــمــ الــحــفــاظ عــلــى هــــذه الــ
الفقيرة  الــبــلــدان  لبعض  جينية  مـــوارد  اســتــغــالل 
في تصنيع األدوية من دون أن تعود أي فائدة على 
الــدول، كما تسهم في تشجيع االستثمار في  هذه 
مملكة البحرين من قبل عدد من شركات األدوية، 
من   81 نملك  األولية  إحصاءاتنا  وبحسب  واليوم 

الموارد الجينية التي تتميز بها المملكة، وواجب 
علينا المحافظة عليها. وأشار د. بن دينه إلى أن 
كلفة المشاركة في االتفاقية ستكون من الميزانية 

المخصصة للمجلس األعلى للبيئة.
وأكدت د. ابتسام الدالل أهمية االتفاقية التي 
للبحرين  الــســيــاديــة  الــحــقــوق  تأكيد  فــي  ستسهم 
التنوع  في  الــقــدرات  وبناء  الطبيعية  مــواردهــا  في 
البيئة  حماية  في  المملكة  دور  وتبرز  البيولوجي، 
إلى  مشيرة  والعالمي،  اإلقليمي  الصعيدين  على 
الخليج  دول  مــع  كبيرة  جــهــودا  تبذل  المملكة  أن 
من أجل إعداد نظام وطني لتبادل الموارد الوراثية 

بين دول مجلس التعاون.

} د. محمد بن دينه.

واآلثار  للثقافة  البحرين  بدور هيئة  الشورى  أعضاء مجلس  أشاد 
في المحافظة على الحرف اليدوية، الفتين إلى أن هناك اهتماما 
ــرويـــج لتلك  ــتـ بــتــطــويــر الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة فـــي الــبــحــريــن والـ
بالترويج  تــقــوم  الهيئة  وأن  العالمية  إلـــى  لتصل  الــصــنــاعــات 
شبابية  صفوف  بإنشاء  اهتمام  ولديها  البحريني،  للتراث 
النظر  ضــرورة  مؤكدين  والصناعات،  المهن  هــذه  تحترف 
الحفاظ  كإرث حضاري يجب  الحرفية  الصناعات  إلى 
عليه وتطويرها كي تصل إلى العالمية، فهي قطاعات 

تنعش االقتصاد.
على  النواب  مجلس  مع  الشوريون  وتوافق 
رفض مشروع قانون بشأن حماية المنتجات 
الــحــرفــيــة الــتــقــلــيــديــة الــوطــنــيــة )الــمــعــد 
فـــي ضــــوء االقــــتــــراح بـــقـــانـــون »بــصــيــغــتــه 
ــنـــواب(،  الــمــعــدلــة« الــمــقــدم مـــن مــجــلــس الـ
وقالت د. جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات 
بمجلس الشورى إن الجميع متفق على دعم ورعاية 
الحرف التقليدية الوطنية ألنها االمتداد الحي لتراثنا 
وتاريخنا، موضحة أن وجود إدارة في هيئة البحرين للثقافة 

كما  القانون،  للحرف بحسب مشروع  لجنة  تشكيل  أفضل من  الحرف  لهذه  واآلثــار 
أشارت إلى أن هيئة الثقافة وضعت سجال مهنيا لحصر المزاولين للمهن الحرفية 
واالهتمام بهم ودعمهم، مؤكدة أن الهيئة تقوم بجهود كبيرة في حماية هذه الحرف 

من االندثار وتطويرها.
البحرين  هيئة  رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  إلــى  الشكر  ووجهت 
والفنون  للثقافة  العام  المدير  آل خليفة  والشيخة هال بنت محمد  للثقافة واآلثار 
على مــا تــقــومــان بــه مــن جــهــود كبيرة فــي دعــم هــذه الــمــهــن، وخــيــر مــثــال على ذلك 
التراثية  البحرينية  الحرفية  المنتجات  لعرض   2020 دبي  اكسبو  في  وجود مساحة 
وتسويقها. بدورها قالت منى المؤيد إن أصحاب الحرف اليدوية يعانون الكثير من 
الثقافة ساعدتهم كثيرا فإن وجود لجنة سوف  أن هيئة  أكــدوا  أنهم  المشاكل، ورغم 
يساعدهم في اقتراح حلول لهذه المشكالت، محذرة من اندثار هذه الحرف النصراف 
يكون  أن  تمنياتها  عن  وعبرت  الصناعات،  هذه  في  المشاركة  عن  الجديدة  األجيال 

هناك كليات لتشجيع الشباب على اتخاذ هذه الحرف مصدر رزق وليس هواية.
البحرينية  التقليدية  للصناعات  أهــمــيــة  هــنــاك  أن  إلـــى  الــحــاجــي  فـــؤاد  ولــفــت 
كصناعة السفن والصناديق المطعمة بالنحاس والخزف والفخار وغيرها من الحرف 
التي امتهنتها عوائل بحرينية، ولكن هناك منافسة شرسة للصناعات الحرفية من 
البحريني  للمصنع  يمكن  وال  العربي،  العالم  خــارج  من  المستوردة  الصناعات  قبل 

المنافسة، لذلك يجب المحافظة على الصناعات التقليدية وتوفير الحماية لها.
} د. جهاد الفاضل.

} مشاورات بين المسقطي والمناعي قبل تمرير االقتراح بقانون.
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أكدت مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
السمو  صــاحــب  وبمتابعة  الــمــفــدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الـــــوزراء، االهــتــمــام الــبــالــغ الـــذي تــولــيــه الــحــكــومــة لــدعــم وتــعــزيــز جهود 
اتباع المعايير الدولية وإصدار  مكافحة االتجار باألشخاص، من خالل 

القوانين والتشريعات المنظمة ذات الصلة.
الرويعي  فـــارس  السفير جــمــال  ألــقــاهــا  الــتــي  الكلمة  فــي  ذلــك  جــاء 
المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى األمم المتحدة بنيويورك، خالل 
االجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل 
عقد  والـــذي  بــاألشــخــاص،  االتــجــار  لمكافحة  العالمية  المتحدة  األمــم 
بمقر األمم المتحدة، حيث نوه بأهمية هذا االجتماع لتجديد االلتزام 
هذه  على  الــقــضــاء  فــي  المشتركة  الــرغــبــة  تأكيد  وإعــــادة  الــعــمــل،  بخطة 

الجريمة التي ال تزال تشكل تحدًيا للبشرية.
المحافظة  في  البحرين  مملكة  جهود  الدائم  المندوب  واستعرض 
التقرير  التوالي في  الرابع على  للعام  األولى  الفئة  على موقعها ضمن 
الـــصـــادر عــن وزارة الــخــارجــيــة األمــريــكــيــة فــي مــجــال مــكــافــحــة االتــجــار 
بشأن   2008 لسنة   )1( رقـــم  الــقــانــون  ــدار  إصــ ضمنها  مــن  بــاألشــخــاص، 
الــوطــنــي للربط  بــاألشــخــاص، وإنــشــاء نــظــام اإلحــالــة  مكافحة االتــجــار 
اإللكتروني، وإقامة مركز حماية ودعم العمالة الوافدة لتقديم الخدمات 
تأهيل  بغرض  الضحايا  لدعم  صــنــدوق  وتأسيس  واإلرشــاديــة،  الوقائية 
الفاعلة  مساهمتها  جانب  إلى  والمالية،  المعيشية  أوضاعهم  وتحسين 

في الجهود اإلقليمية والدولية لمكافحة هذه الجريمة.
وأوضح المندوب الدائم أن مملكة البحرين تمكنت من تبني العديد 

تقوم  ما  خــالل  من  الفاعلة  الوطنية  والمشاريع  الــرائــدة  المبادرات  من 
سوق  تنظيم  وهيئة  باألشخاص  االتجار  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  به 
العمل، إضافة إلى التعاون الوثيق بين كل الوزارات والجهات ذات العالقة 

بمكافحة االتجار باألشخاص وحماية الضحايا.

تعزيز  البحرين على  بأنه حرًصا من مملكة  الدائم  المندوب  وأفــاد 
المركز  تأسيس  فــي  شرعت  فإنها  بــاألشــخــاص  االتــجــار  مكافحة  ثقافة 
اإلقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة االتجار باألشخاص بالتعاون 
مع مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة الدولية للهجرة.
قضايا  في  متخصصة  نيابة  أنشأت  البحرين  مملكة  أن  إلــى  وأشــار 
الحماية  تعزيز  في  مهمة  يعد خطوة  الــذي  األمــر  باألشخاص،  االتجار 
عليه  للمجني  يكفل  نحو  على  باألشخاص  االتجار  لضحايا  الجنائية 

حقوقه المقررة، لتكون بذلك أول دولة عربية تنشئ مثل هذه النيابة.
ــد الــمــنــدوب الــدائــم اســتــمــرار مملكة الــبــحــريــن فــي تــعــاونــهــا مع  وأكـ
المجتمع الدولي في كل الجهود الرامية إلى مكافحة االتجار باألشخاص 

ومنع هذه الجريمة العابرة للحدود وحماية ضحاياها.
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  رئيس  االجــتــمــاع  فــي  شــارك  وقــد 
وكبار المسؤولين إلى جانب مندوبي الدول األعضاء، حيث أكدوا أهمية 
التنفيذ الكامل للمعاهدات الرئيسية لمكافحة االتجار بالبشر وتكثيف 
التعاون لمواجهة هذه التجارة غير المشروعة، باإلضافة إلى استعراض 
عدد من المواضيع لتقييم خطة عمل األمم المتحدة العالمية لمكافحة 
االتجار باألشخاص التي تم اعتمادها عام 2010، التي حثت الحكومات 
التخاذ التدابير الالزمة لمكافحة هذه الجريمة وكذلك السعي إلدراجها 
في خطط وبرامج األمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية 
التنمية  أهــــداف  عــبــر   2015 فــي سبتمبر  إدمــاجــهــا  تــم  حــيــث  الــبــشــريــة، 
الــالزمــة  الــتــدابــيــر  وضــع  بــشــأن  غــايــات  مــن  فيها  بما   ،2030 المستدامة 

لمكافحة االتجار باألشخاص.

اأي دولة هي البحرين.. 

في جهودها..؟؟

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

الكريمة  الجهود  والموضوعية،  اإلنــصــاف  بعين  تــرى  حينما 
التي تقوم بها مملكة البحرين، من أجل المواطنين والمقيمين.. 
تنفيذا لرؤية وتطلعات جاللة الملك المفدى حفظه اهلل، ومتابعة 
تــدرك  اهلل،  الــــوزراء حفظه  رئيس مجلس  العهد  ولــي  ودعــم سمو 
من  تقدمه  لما  البحرين«،  نعمة  على  هلل  »الحمد  مقولة  حقيقة 
خدمات ومبادرات، ومشاريع وبرامج.. ولسان الحال يقول: أي دولة 

هي البحرين في جهودها وعطائها..؟؟
وباستمرار، جميع  تدعو  مثال،  الصحة  وزارة  أن  تقرأ  فحينما 
المواطنين والمقيمين ممن لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس 
الى  مباشرًة  بالتوجه  وذلــك  التطعيم  بأخذ  المبادرة  إلــى  كــورونــا 
أخذ  إلى  الحاجة  دون  من  المحافظات  بجميع  الصحية  المراكز 
موعد، وبالمجان.. فتأكد أنك في البحرين، ولست في دولة أخرى، 
تلقي  والمقيمون فيها، طوابير وأشهر، من أجل  المواطنون  يقف 

جرعة التطعيم وبكلفة عالية.
وعــنــدمــا تــرصــد جــهــات الــعــمــل فــي خــدمــة الــمــجــتــمــع، وأنـــواع 
من  المستفيدون  فيها  يعمل  والــتــي  فيها،  تــمــارس  التي  األعــمــال 
مــحــاٍم  مــنــهــا:  وتخصصية  متنوعة  مــهــن  هــي  الــبــديــلــة،  الــعــقــوبــات 
تتابع  بــأنــك  وغــيــرهــا.. فثق  ومــتــرجــم  ومــهــنــدس  إداري  ومــحــاســب 
حدثا واقعا في مملكة البحرين، وليس في بلد أوروبي، يتحدث عن 

حقوق السجناء، وحقوق اإلنسان، وينتقد اآلخرين.
من  الــمــغــادرة  مــن  سائق  أي  منع  يتم  ال  أنــه  تكتشف  وحينما 
يتم  وإنما  مركبته،  وجود مخالفات مسجلة على  في حال  البالد، 
إبالغه بعددها وقيمتها، وإن تعذر عن الدفع ألي سبب كان، يمكنه 
دفعها في وقت الحق.. فاعلم أنك في وطن اسمه البحرين، وليس 

وطن آخر.
شبابها،  لتوظيف  وطنيا  برنامجا  تضع  دولـــة  تجد  وعــنــدمــا 
أن  وتقرأ  زمنية معلنة،  فترة  وفي  ورقم معين،  وفق هدف محددا، 
أصل  من  ألفا   23 من  أكثر  بلغ  قد  للمتوظفين  اإلجمالي  العدد 
25 ألف، وأن من تم تدريبهم بلغوا أكثر من 11 ألف متدرب، فيما 
العدد المستهدف هو 10 آالف متدرب، فاعرف أنك تجد ذلك في 

البحرين فقط.
وحينما تتابع إنجازات استثنائية، تعليمية تربوية، يحصدها 
أبناء الوطن من ذوي الهمم وأصحاب االحتياجات الخاصة، نظير 
ما يلقونه من اهتمام ومتابعة من ووزارة التربية والتعليم، فأدرك 
بأنك تتابع أخبارا إلنجازات استثنائية في بلدك البحرين، وليس 

في بلد آخر.
وعندما تقرأ بكل شفافية، وحرية رأي وتعبير، جهود الدولة في 
مكافحة كل أشكال الفساد، وحماية المال العام، وإحالة الشبهات 
مبدأ  على  التشديد  ويــتــم  القضائية،  الــجــهــات  إلــى  والــتــجــاوزات 
الرقابة والمحاسبة، مع تعزيز العدالة والتنافسية.. فاطمئن ألنك 
تقرأ ذلك في البحرين، وعن البحرين، الحريصة على ترسيخ دولة 

القانون والمؤسسات.
وحينما تجد أن مجتمعا صلبا متماسكا، وصاحب إرادة وطنية 
شامخة متينة، صمد أمام كل التدخالت والمؤامرات، وقوى الشر 
والفتنة، ومضى بكل قوة وشجاعة نحو البناء واالنجاز والتنمية، 
بكل  رأسك  فارفع  وإمكانياته،  قلة موارده  رغم  واالستقرار،  واألمن 

فخر واعتزاز، وقل: هذه هي البحرين وأنا بحريني. 
وآراء،  وحــاالت  ومــواقــف،  هناك مشاهد  أن  اليقين،  علم  أعلم 
عكس مــا ذكــرنــا، وبــخــالف مــا جـــاء، فــي بعض مــواقــع ومــؤســســات، 
السلبية  ال  اإليــجــابــيــة،  لــلــمــســاحــة  نــنــظــر  أن  الــمــهــم  مـــن  أنـــه  إال 
السليمة  ــور  ــ األمـ كـــل  نــنــقــل  أن  عــلــى  نــعــمــل  وأن  الـــفـــارغ،  والـــكـــأس 
االنــجــازات  عند  نتوقف  أن  دون  مــن  المستقيمة،  غير  األمـــور  إلــى 
ونرفض االعتراف بجوانب الخلل والتقصير، كي نتجاوز التحديات 
المنطقة  في  أنفسنا  نحبس  أن  دون  ومــن  والمعوقات،  والصعاب 
الرمادية، ألنها حتما ستجرنا إلى مناطق سوداء مظلمة.. فليس 
الشعوب  والمجتمعات، وتنهض  الدول  تبنى  القاتمة  النظرة  بهذه 

وتتقدم، وتطمئن إلى مستقبل أجيالها.

اأمام االجتماع الرفيع الم�ستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة

ال��ب��ح��ري��ن ت�����ش��ت��ع��ر���ص ج��ه��وده��ا ف���ي م��ك��اف��ح��ة الت���ج���ار ب��الأ���ش��خ��ا���ص

} السفير جمال الرويعي.

كتب: محمد القصاص 
ــلــــس بـــلـــدي  ذكــــــــر رئـــــيـــــس مــــجــ
المحرق غازي المرباطي أن حديقة 
المحرق سيتم افتتاحها رسميا يوم 

األربعاء القادم.
وقال إن افتتاح الحديقة الذي 
سيتم برعاية وزير األشغال وشؤون 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الـــمـــهـــنـــدس عـــصـــام خـــلـــف مــقــدمــة 
لألعياد الوطنية بمملكة البحرين.

وأوضــــــــح أنــــهــــم ســــعــــداء بــقــرب 
افتتاح حديقة المحرق الكبرى التي 
سعى لها الكثير في التطوير لترى 
بعد  للحضور  األهالي  داعيا  النور، 
االفتتاح ويحث جميع أولياء األمور 
أبنائهم بالحفاظ على  على توعية 
جميع مرافق الحديقة التي تعتبر 

معلما بارزا لمحافظة المحرق. 
البالغة  الحديقة  أن  إلى  ولفت 
ــي  ــتــ والــ هـــــكـــــتـــــارا،   90 ــا  ــهـ ــتـ ــاحـ ــسـ مـ
يــتــوقــع أن تــكــون الــحــديــقــة األولـــى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــبـــحـــريـــن ســيــكــون 
من  االنتهاء  لحين  مجاًنا  دخولها 
آلــيــة وضــــع الـــرســـوم الـــمـــحـــددة في 
تزيد  ال  بحيث  الــبــلــدي،  المجلس 

على 300 فلس. 
الـــتـــي  ــة  ــقــ ــديــ الــــحــ أن  وأردف 

ــا تــحــتــاج خــالل  ســيــعــلــنــهــا رســمــًي
الفترة القادمة إلى المرافق مثل 
ــعـــربـــات الــخــدمــيــة  الــمــطــاعــم والـ

والخدمات األخرى.
وقــــال الــمــربــاطــي إنـــه عاصر 
الـــفـــتـــرة لــلــحــديــقــة مــنــذ أن كــان 
تم  حيث   ،2010 في  بلديا  عضوا 
طــرحــهــا فـــي الــمــنــاقــصــة الــعــامــة 
ــذ وعــطــاء إلــى  ــع أخـ وتـــأخـــرت ومـ
الجمالية  هـــذه  إلـــى  تــوصــلــت  أن 
في ظل الحكومة برئاسة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.
ــه وأهــــالــــي الــمــحــرق  ــمـ ــاسـ وبـ
يـــــرفـــــع رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس بـــلـــدي 
الـــمـــحـــرق شـــكـــره الــــى الــحــكــومــة 
البلديات  وشــؤون  األشغال  ووزيــر 
ــي وكــــل  ــرانــ ــمــ ــعــ والـــتـــخـــطـــيـــط الــ
الــتــي ســاهــمــت وعملت  الــجــهــات 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــى إبــــــــــــــراز هـــــــــذا الـ ــ ــلـ ــ عـ

الترفيهي.
ــاز )حـــديـــقـــة الــمــحــرق  ــتـ وتـــمـ
مساحتها  حجم  بوسع  الكبرى( 
ــارا  ــســ والـــــنـــــافـــــورة الــــراقــــصــــة ومــ
إلــى  إضــافــة  والـــريـــاضـــة،  للمشي 
الــمــســار يــحــســب الــمــســافــات من 
الــجــهــتــيــن، فـــضـــال عــــن ألــعــابــهــا 

الترفيهية ورقعتها الخضراء.

استقبلت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة األمين العام 
لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي 
التنفيذي  الرئيس  بأعمال  القائم  المداوي،  منذر  السيد  أمس  بمكتبها 
لهيئة جودة التعليم والتدريب لبحث سبل التعاون المشترك بين مجلس 

التعليم العالي وهيئة جودة التعليم والتدريب.
وخــــالل الــلــقــاء، أعـــربـــت د. الــشــيــخــة رنـــا بــنــت عــيــســى بـــن دعــيــج آل 
ترسيخ  فــي  والــتــدريــب  التعليم  جـــودة  هيئة  لـــدور  تــقــديــرهــا  عــن  خليفة 
مفهوم الجودة بين مؤسسات التعليم العالي وتطبيق أفضل الممارسات 
والمعايير الدولية لتطوير جودة المخرجات في مجال التعليم والتدريب 

لالرتقاء بقطاع التعليم.
من جانبه، عبر السيد منذر المداوي عن عميق شكره لألمين العام 
على  وحرصها  العالي  التعليم  بمخرجات  لالرتقاء  المبذولة  لجهودها 
لتطوير  المطلوبة  والــغــايــات  األهــــداف  لتحقيق  المثلى  البيئة  توفير 

المنظومة التعليمية لدعم المسيرة التنموية التي تشهدها المملكة.

} د. الشيخة رنا آل خليفة تستقبل السيد منذر المداوي.

اأم����ي����ن ع������ام ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ال���ي 

ت�����ش��ي��د ب������دور »ج�������ودة ال��ت��ع��ل��ي��م«

اف��ت��ت��اح ح��دي��ق��ة ال��م��ح��رق ال��ك��ب��رى الأرب����ع����اء ال���ق���ادم 

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

تعقد المحكمة الجنائية الكبرى غدا جلستها من المقرر 
 10 تضم  دولــيــة  إجــرامــيــة  شبكة  على  فيها  حكمها  تصدر  أن 
بلعها  عــن طــريــق  الــمــخــدرة  الــمــواد  تهريب  اعــتــادوا  متهمين 
عقب  بتفريغها  يقوموا  أن  على  احشائهم  بداخل  واخفائها 
من  العشرات  نــفــذوا  حيث  وتوزيعها،  البحرين  فــي  وصولهم 
مبالغ  مقابل  الشيطانية  الطريقة  بتلك  التهريب  عمليات 

مالية.
وكانت بداية الواقعة بتلقي إدارة مكافحة المواد المخدرة 
شديدة  الــمــخــدرة  الــمــواد  لتجارة  دولــيــة  شبكة  عــن  معلومات 
البحرين مؤخرا، ومن  تنشيط نشاطها في  الخطورة تحاول 
خالل عمليات البحث التحري الجدية تم التوصل إلى أحد 
السرية  الــمــعــلــومــات  ــارت  أشــ حــيــث  األول  المتهم  وهـــو  ــراد  أفــ
وتمكنت  الــدولــي  اإلجــرامــي  التشكيل  بذلك  عالقة  على  أنــه 
مصادر اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات من توطيد عالقتها 
بالمتهم للتأكد من صحة تلك المعلومات والتأكد من صحة 

التحريات.
من  إذن  واستصدار  الــالزمــة  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  تم  بعدها 
رفقة  عليه  القبض  وتم  المتهم  على  للقبض  العامة  النيابة 

المتهم الثاني بمنطقة المنامة حيث اعترف بتعاطي المواد 
المخدرة واتجاره بها وأقر بإخفاء كمية من المواد المخدرة 
إلى الشقة  المتهم  بمنطقة عسكر فتوجهت قوة أمنية رفقة 
المخدر  الشبو  العثور على 113 كبسولة من  وتم  التي ذكرها 
باإلضافة إلى قطع من مادة الحشيش المخدر، وباستجواب 
المتهم عن مصدر المواد المخدرة وطريقة جلبها وترويجها 
أقر بتفاصيل التشكيل اإلجرامي وادوار كل فرد من المتهمين 

الذين بلغ عددهم 9 آخرين.
التشكيل  يدير  الرابع هو من  المتهم  أن  الى  أشــار  حيث 
التي  الدولية  بالشبكة  وأنه على عالقة مباشرة  البحرين  في 
المتهمين  باقي  مع  باالتفاق  المخدرة  الحبوب  بتوريد  تقوم 
عن طريق إخفائها في أحشائهم على يقوم المتهم الخامس 
باستقبال المهربين ومساعدتهم على تفريغ الحبوب المخدرة 
وبين أنهم يتحصلوا على مبالغ مالية متباينة مقابل تهريب 
الرابع مسؤول عن  المتهم  أن  الى  المخدرة، مشيرا  الحبوب 
أن  موضحا  الــتــرويــج،  عمليات  ومــســؤول  البيع  مبالغ  تسلم 
عمليات الترويج تعتمد على طريقة البريد الميت حيث يتم 
وضع الحبوب المخدرة في احد األماكن ويقوم الزبون بأخذ 

المادة المخدرة من المكان المتفق عليه بعد دفعه المقابل 
التي  التفاصيل  وبناء على  السابقة،  الطريقة  المالي بنفس 
باقي  الــالزمــة لضبط  ــراءات  اإلجـ اتخاذ  تم  المتهم  بها  أدلــى 

أفراد التشكيل عن طريق كمائن أمنية محكمة.
الــمــواد  اعــتــيــاد جلبهم  عــلــى  المتهمون  بــاقــي  أقـــر  حــيــث 
تهريب  آخــر عملية  أن  الــثــانــي  وذكـــر  احشائهم  فــي  الــمــخــدرة 
هرب من خاللها 86 كبسولة شبو داخل أحشائه وبعد وصوله 
للبحرين استقبله المتهم الخامس وفرغ تلك الحبوب لدى 
يقرب من 10  بما  قــام  أن  الخامس  أشــار  فيما  األول،  المتهم 
عمليات تهريب بنفس الطريقة، وأفاد السادس أن آخر عملية 
تهريب قام بها تسلم 1500 دينار مقابل عملية التهريب، فيما 
اعترف المتهم الرابع بتسلم المواد المخدرة بعد تفريغها من 

قبل باقي المتهمين ثم ترويجها.
كما اعترف المتهم التاسع أنه اعتاد تسليم مبالغ مالية 
ديــنــار وهــي  10 آالف  بــيــن 8 -  تــقــارب مــا  الــرابــع  مــن المتهم 
مشيرا  المخدرة  المادة  في  واالتجار  البيع  عمليات  حصيلة 
إلى أنه يقوم بتشغيل تلك األموال من خالل محالت تجارية 

لتوريد البضائع إلى بعض الدول اآلسيوية.

غ���دا الحكم عل���ى �ش���بكة دولي���ة ته���رب المخ���درات داخ���ل اأح�ش���اء المهربين 

نـــظـــمـــت كـــــل مـــــن األمــــــانــــــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــظــلــمــات ووحـــــدة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 
ورشــة عــمل تفاعلية عن »آليــات الــتحقيق 
بدًءا  أسبوع  مدار  على  وذلك  الــمستقل«، 
بمعهد  2021م،  نــوفــمــبــر   28 ــــد  األحـ مـــن 
الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون 
بالبحرين  المتحدة  المملكة  سفارة  مع 
وبــــرنــــامــــج األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة اإلنـــمـــائـــي 
الجهات  من  أعضاء  حضرها   ،)UNDP(
والتحريات  التدقيق  إدارة  ومن  المنظمة 

الداخلية بوزارة الداخلية.
وقــــد حـــاضـــر فـــي ورشـــــة الــعــمــل هــذه 
ــتـــب  ــكـ ــمـ ــون مـــــــن الـ ــتــــخــــصــــصــ خـــــــبـــــــراء مــ
بالمملكة  الــشــرطــة  لــســلــوك  الــمــســتــقــل 
المتحدة)IOPC( ، شملت محاور مهمة، 
أبرزها المنهجية التي يتبعها المكتب في 

تحقيقاته، وال سيما في مجال التحقيق 
الــقــوة وتقييم األدلـــة، وقد  فــي اســتــخــدام 
ــاور الـــتـــعـــرف عــلــى  ــمــــحــ تـــنـــاولـــت هـــــذه الــ
إجــراءات تفصيلية من قبيل جمع األدلة 

والعناصر  الشهود،  ــادات  إفـ إلــى  والسماع 
ــتـــي يــجــب الــتــحــقــق مــنــهــا فـــي حـــاالت  الـ
باإلضافة  الشرطة،  أفـــراد  مــع  االحتكاك 
النتائج  واستخالص  التميز  معايير  إلــى 

والتعلم التنظيمي.
المتقدمة  الـــورشـــة  هـــذه  عــقــد  وجــــاء 
ضمن سلسلة الورش والــدورات التدريبية 
المشترك  التعاون  خــالل  من  تعقد  التي 
ووحـــدة  للتظلمات  الــعــامــة  األمـــانـــة  بــيــن 
ــارة الــمــمــلــكــة  ــفــ الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة، وســ
ــم  الـــمـــتـــحـــدة بــالــبــحــريــن وبـــرنـــامـــج األمــ
وذلـــك    )UNDP(،اإلنمائي الــمــتــحــدة 
ــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــعـــرف على  ــبـ بـــهـــدف تـ
أفضل الممارسات المتبعة في مجال عمل 
الرقابة  وأجهزة  التظلمات  أمناء  مكاتب 
المهارات  ولمواكبة  الشرطة،  سلوك  على 
الوظيفية واإلدارية التي تتطور باستمرار 
ما  وبحسب  العملية  الــتــجــارب  واقـــع  مــن 
تفرزه التحقيقات الواقعية من نتائج وما 

تتمخض عنه من مراجعات تقييمية.

} جانب من اعمال ورشة عمل امانة التظلمات والتحقيقات الخاصة.

بالتعاون مع ال�سفارة البريطانية والبرنامج االإنمائي للأمم المتحدة

التظلمات ووحدة التحقيق الخا�شة تنظمان ور�شة عمل »اآليات التحقيق ال�م�شتقل«

ــيــــد الـــشـــيـــخ  صـــــــرح الــــعــــمــ
عــبــدالــرحــمــن بــن عــبــدالــوهــاب 
اإلدارة  ــام  عـ مــديــر  خليفة  آل 
ــرور بـــــأنـــــه فــي  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار الــــحــــرص عـــلـــى إجـــــراء  ــ ــ إطـ
الخدمات  وتقديم  المعامالت 
الـــمـــروريـــة بــشــكــل ســلــس يتم 
ــات دول  ــبـ ــركـ قــــــادة مـ مـــعـــامـــلـــة 
مجلس التعاون لدول الخليج 
ــة، وفـــــــق مــقــتــضــيــات  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
وتطبيق  الـــمـــروريـــة،  الــســالمــة 
مواد قانون المرور، بما يضمن 

الــمــروريــة في  الــحــركــة  سهولة 
والــخــروج عبر جسر  الــدخــول 

الملك فهد.
وأوضــــــــــــح أنــــــــه فــــــي حــــال 
على  مسجلة  مخالفات  وجود 
الــمــركــبــة يــتــم إبـــــالغ الــســائــق 
يعد  ما  وهــو  وقيمتها  بعددها 
أنه  تأكيد  مــع  مسبقا،  إشــعــارا 
إن  المغادرة،  من  منعه  يتم  ال 
تعذر عن الدفع ألي سبب كان، 
وقت  فــي  دفعها  يمكن  بحيث 

الحق.

»ال�������م�������رور«: اإب��������اغ ال�������ش���ائ���ق ال��خ��ل��ي��ج��ي 

ب��م��خ��ال��ف��ات��ه م�����ش��ب��ق��ا ب����دون م��ن��ع��ه م���ن ال��م��غ��ادرة

} العميد الشيخ عبدالرحمن
 بن عبدالوهاب.

االستئناف  محكمة  أيـــدت 
على  سنوات   10 السجن  العليا 
آســــيــــوي لـــالتـــجـــار فــــي الــــمــــواد 
المحكمة  غرمته  كما  المخدرة 
5 آالف دينار وأمرت بإبعاده عن 

البالد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت بداية الواقعة بتلقي 
ــة مـــعـــلـــومـــات  ــيــ ــنــ ــهــــات األمــ الــــجــ
بالترتيب   المتهم  بــقــيــام  تفيد 
ــراك فـــي عــمــلــيــات بيع  ــ ــتـ ــ واالشـ
الـــــــمـــــــواد الــــــمــــــخــــــدرة، وأكــــــــدت 
وتم  المعلومة  التحريات صحة 
التوصل إلى المتهم عن طريق 

مـــصـــدر ســــري وطـــــدت الــعــالقــة 
معه واتفق معه على شراء مواد 
مقابل  )الــمــاريــجــوانــا(  مــخــدرة 
على  ــاق  ــفـ االتـ وتــــم  ــارا  ــنـ ديـ  150
سلماباد  منطقة  فــي  التسليم 
ــلـــى مــــرأى  ــريـــمـــة عـ ــمــــت الـــجـ وتــ

ومسمع من رجال الشرطة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته 
استخدام  وتــم  المصور،  المبلغ 
والتوجه  عليه  للسيطرة  القوة 
ــى ســكــنــه وبــتــفــتــيــشــه عــثــرت  ــ إلـ
ــلـــى كـــمـــيـــة مــن  قـــــــوات األمـــــــن عـ
الــنــبــات الــمــخــدر، وبــســؤالــه عن 

ــاد بــأنــه  ــ مـــصـــدر الــــمــــخــــدرات أفــ
مختلفة  أمـــاكـــن  مـــن  يتسلمها 
يتم تحديدها باالتفاق مع آخر. 
ــهــــم بـــانـــه  ــتــ ــمــ واعـــــــتـــــــرف الــ
منذ  بــه  اتصل  اخــر  على  تعرف 
بــيــع كمية  لــيــطــلــب مــنــه  ــتـــرة  فـ
مــن الــمــواد الــمــخــدرة وحـــدد له 
أمــاكــن تــســلــم الـــمـــواد الــمــخــدرة 
سيتسلمون  الذين  واألشــخــاص 
حصيلة البيع مقابل عمولة له 
3 مرات من  الواقعة  بتلك  وقام 
الرابعة  الــمــرة  أنــه فــي  قــبــل، إال 

سقط في قبضة األمن.

ال�شجن 10 �شنوات لآ�شيوي واإبعاده لاتجار في الماريجوانا

أصدر مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية 
ثــالث ســنــوات عن  ــراًرا بوقف مكتب هندسي مــدة  قـ
مزاولة مهنة الهندسة وذلك كجزاء تأديبي لقيامه 
)51( لسنة  رقــــم  لــلــقــانــون  الــمــخــالــفــات  مـــن  بــعــدد 
الهندسية  الــمــهــن  مـــزاولـــة  تنظيم  شـــأن  فــي   2014
ومن  لــه،  المنفذة  والـــقـــرارات  التنفيذية  والئــحــتــه 
أهم هذه المخالفات استخدام أفراد وشركات تزاول 
من  ترخيص  على  الحصول  بــدون  الهندسة  مهنة 
تنفيذ  على  الوهمي  بــاإلشــراف  والقيام  المجلس، 
المشاريع الهندسية، ما يتعارض مع شرف وكرامة 
الــمــهــنــة، وكــذلــك عـــدم االلـــتـــزام بتحرير عــقــود مع 
العامة  النيابة  إلى  المكتب  العمالء. كما تم إحالة 
غير  شركة  بتمكين  قيامه  على  اســتــدالالت  لتوافر 
من  الهندسية  المهن  إحــدى  بمزاولة  لها  مرخص 
خالله وتوفير بيانات غير صحيحة للمجلس لنفي 
المجلس  وأفاد  إليه.  المنسوبة  بالمخالفات  قيامه 
التأديبي فــي حــق المكتب  الــجــزاء  تــم إصـــدار  بــأنــه 
ــم إحـــالـــتـــه إلــى  ــا لــألنــظــمــة الــمــتــبــعــة، حــيــث تـ ــًقـ وفـ

ثبوت مخالفته ألحكام  إلى  انتهى  الــذي  التحقيق 
قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية التي تحظر 
مهنة هندسية  أي  مــزاولــة  والــشــركــات  األفـــراد  على 
خاللهم  من  أو  آخرين  مع  باالشتراك  أو  بأنفسهم 
إال بــعــد الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص مـــن الــمــجــلــس. 
والمهندسين  الهندسية  بالمكاتب  المجلس  وأهاب 
والــشــركــات الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع الــهــنــدســي ضـــرورة 
الــتــأكــد مـــن حـــالـــة تــرخــيــص الـــشـــركـــات والــمــكــاتــب 
معهم،  يتعاملون  الــذيــن  والمهندسين  الهندسية 
وأهمية االلتزام بمراعاة الدقة واألمانة، والمحافظة 
عــلــى شـــرف وكـــرامـــة الــمــهــنــة وتــقــالــيــدهــا وأعــرافــهــا 
أعمال  وتحصيل  متعارضة  مصالح  خدمة  وتجنب 
االلــتــزام  وكــذلــك  والــلــوائــح،  للقوانين  بالمخالفة 

بكامل واجباتهم المنصوص عليها في القانون.
ــاتـــب  ــــالء الـــمـــكـ ــمـ ــ ــا يــــحــــث الـــمـــجـــلـــس عـ ــمــ كــ
الهندسية على ضرورة التأكد من حالة ترخيص 
لتولي  معها  يتعاملون  التي  الهندسية  المكاتب 

مشاريعهم الهندسية.

وقف مكتب هند�شي 3 �شنوات واإحالته اإلى النيابة لمخالفات ج�شيمة
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م  يف ا�شتخدام التكنولوجيا لتمكني اأنظمة التعلاّ

ح جلائزة امللك حمد »اليون�شكو« تفتح باب الرت�شاّ

املتحدة  الأمم  منظمة  اأعلنت 

والثقافة  والعلم  للرتبية 

باب  فتح  »اليون�سكو« 

على  للمناف�سة  التقدم 

امللك   - اليون�سكو  جائزة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

تكنولوجيات  ل�ستخدام 

جمال  يف  والت�سال  املعلومات 

للعام  ع�سرة  الثالثة  دورتها  يف  التعليم 

مو�سوع  �سيكون  اإذ   ،2021

هو  العام  لهذا  اجلائزة 

التكنولوجيا  »ا�ستخدام 

التعلم  اأنظمة  لتمكني 

على  القادرة  ال�ساملة 

كما  الأزمات«،  مواجهة 

�سيكون املوعد النهائي لتقدمي 

هو  اجلائزة  لنيل  الرت�سح  ملفات 

18 فرباير 2022.

200 مليون دينار توقعات
مبيعــــــات »ديــــرة العيـــــون«

حممود اجل�سي:

بنك  يف  واملبيعات  الت�سويق  اإدارة  اأول  مدير  اأكد 

مبيعات  »قيمة  اأن  لـ»الأيام«  ت�سريح  يف  الإ�سكان، 

دينار  مليون  لـ200  �ست�سل  العيون  ديرة  م�سروع 

امل�سروع  من   %61 بيع  مت  اأنه  اإىل  واأ�سار  بحريني«. 

امل�سروع  بيع  موؤكًدا  �سكنية،  وحدة   1921 ي�سم  الذي 

تنظيم  ذلك خالل  القادمة. جاء  الأ�سهر  �ستة  كلًيا خالل 

ي�سم  الذي  امل�سروع  يف  اإعالمية  جولة  الإ�سكان  بنك 

فيلالً جاهزة للبيع الفوري للمواطنني  املوؤهلني لربنامج 

»مزايا« لل�سكن الجتماعي واخلدمات التمويلية املقدمة 

من وزارة الإ�سكان.

»ال�شورى« يلزم بعر�س تقارير 

ــل« على املجل�شـــــــني »التعطاّ

فاطمة �سلمان

وافق جمل�س ال�سورى يف جل�سته اأم�س على قانون 

�سوري يق�سي بوجوب عر�س احل�ساب اخلتامي حل�ساب 

الرقابة  التعطل بعد تدقيقه من قبل ديوان  التاأمني �سد 

املالية والإدارية على جمل�س النواب ثم جمل�س ال�سورى، 

ويكون اعتماد احل�ساب اخلتامي املذكور بقرار ي�سدر من 

جمل�س ال�سورى وجمل�س النواب م�سفوًعا مبالحظاتهما، 

وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

وقال ال�سوريون اإن القانون اجلديد يهدف اإىل ب�سط 

مزيد من الرقابة الربملانية على املال العام ل�سمان ح�سن 

اإدارته واحلفاظ عليه.

هناأ امللك باإجنازات »امللكية الإن�شانية« يف ذكراها الـ20.. نا�شر بن حمد:

رفع م�شتوى اخلدمات يف العمل الإن�شاين

�شراكة ا�شرتاتيجية بني البلدين.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

تعزيز التن�شيق الثنائي مع باك�شتان

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  بعث 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

�سكر  برقية  ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية 

بن  حمد  املفدى  امللك  جاللة  اإىل  وتهنئة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

امللكية  للموؤ�س�سة  الفخري  الرئي�س 

مرور  مبنا�سبة  الإن�سانية،  لالأعمال 

امللكية  املوؤ�س�سة  تاأ�سي�س  على  عاًما   20

لالأعمال الإن�سانية.

وقال �سموه: ن�سعى جاهدين لإحداث 

الإن�ساين  العمل  جمال  يف  نوعية  نقلة 

ورفع م�ستوى اخلدمات.

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

التي جتمع  العالقات  اأن  الوزراء  جمل�س 

باك�ستان  وجمهورية  البحرين  مملكة 

الإ�سالمية ال�سقيقة م�ستمرٌة يف النمو على 

موا�سلة  اأهمية  اإىل  م�سرًيا  كافة،  ال�سعد 

تعزيز التن�سيق الثنائي مبا ينعك�س على 

م�سار تقدم العالقات امل�سرتكة نحو مزيد 

وال�سعبني  للبلدين  والزدهار  النماء  من 

ال�سقيقني.

اأم�س،  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

باك�ستان  جمهورية  �سفري  اأيوب  حممد 

الإ�سالمية لدى البحرين مبنا�سبة تعيينه 

�سموه  منوًها  اململكة،  لدى  لبالده  �سفرًيا 

تربط  التي  ال�سرتاتيجية  بال�سراكة 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

اأثارت �سورة ترويجية ل كاأ�س العامل بقطر، ن�سرها الحتاد ويل العهد رئي�س الوزراء خالل ا�ستقباله ال�سفري الباك�ستاين

الدويل »فيفا«، غ�سب مغاربة على مواقع التوا�سل الجتماعي 

ملا ت�سمنته ال�سورة من »�سرقة للرتاث املغربي«، بح�سبهم، ما 

ا�ستدعى تدخل م�سوؤولني مغاربة.

لكاأ�س  الر�سمية  ال�سفحة  ن�سرتها  التي  ال�سورة  وتظهر 

�سعار  عليه  باب  اأمام  يقفون  القدم  كرة  جنوم  بقطر  العامل 

»قطر 2022«.

ال�سورة  التي تظهر يف  الثالثة  الأبواب  اإن  وقال مغاربة 

هي معمار مغربي اأ�سيل، متهمني قطر بـ»�سرقته« ون�سبه اإىل 

تراثها.

وح�سب امل�ستخدمني فاإن اخللفية تعود لباب �سريح حممد 

اخلام�س، جد ملك املغرب احلايل، حممد ال�ساد�س بالرباط، ومت 

القطري،  الرتاث  اأنه من  اإدخال تعديالت عليه وتقدميه على 

وهو ما اأ�سعل غ�سبهم.

وانت�سرت ال�سورة كالنار يف اله�سيم على مواقع التوا�سل 

ما  من  ا�ستيائهم  عن  نا�سطون  وعربرَّ  املغرب،  يف  الجتماعي 

و�سفوه »�سرقة تراثهم«.

واأكد املغاربة اأنهم �سيقفون دائًما يف وجه اأي اعتداء على 

الـ»فيفا«  �سفحة  وا�سطرت  وتراثهم.  وثقافتهم  ح�سارتهم 

العام،  نهاية  قطر  يف  اإقامتها  املزمع  العامل  بكاأ�س  اخلا�سة 

لإزالة ال�سورة الرتويجية.

غ�شب من �شورة ترويجية لكاأ�س العامل

قطـــر كعادتهـــا ت�شـــرق التـــراث

ه مبا�شرة لأخذ التطعيمات دون موعد »ال�شحة« تدعو للتوجاّ

دول تغلق اأجواءها خوفً ا من كورونا اجلديد
لحتواء  اأم�س،  العامل  حكومات  �سارعت 

فاأغلقت  كورونا،  لفريو�س  اجلديد  املتحور 

املواطنني  اأمام  حدودهما  واملغرب  اإ�سرائيل 

على  اإ�سابة  اأول  اأ�سرتاليا  �سّجلت  فيما  الأجانب، 

اأرا�سيها بـ»اأوميكرون«.

واأثار املتحور اجلديد ال�سكوك حيال اجلهود 

العاملية الرامية اإىل احتواء الوباء جّراء املخاوف 

من اأنها �سديدة العدوى، ما اأجرب العديد من الدول 

العودة  تتوقع  تكن  مل  تدابري  فر�س  اإعادة  على 

اإليها.

جميع  ال�سحة  وزارة  دعت  اأخرى،  جهة  من 

املواطنني واملقيمني ممن مل يتلقوا التطعيم امل�ساد 

املبادرة  اإىل  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

للجائحة،  الت�سدي  اأجل  من  التطعيم  باأخذ 

وذلك بالتوجه مبا�سرًة للمراكز ال�سحية بجميع 

لأخذ  احلاجة  دون  البحرين  مملكة  حمافظات 

موعد، بدًءا من اليوم.

ا�شتنكرت اعتقال �شحفيني نرويجيني.. »ال�شحفيني«:

ممار�شـــات قطـــر بحـــق ال�شحافـــة قمعيـــة

م�سافرون يف مطار تل اأبيب اأم�س

ت�شمل 32 جهة يف »العام« و»اخلا�س« وجمعيات.. وزير العدل:

حتديد 146 وظيفة �شمن »العقوبات البديلة«
حمرر ال�سوؤون املحلية

اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اأ�سدر 

خليفة قراًرا بتحديد الأعمال التي ميار�سها املحكوم بالعقوبات البديلة.

و�سملت الأعمال حوايل 146 وظيفة يف 31 جهة حكومية واأهلية 

وموؤ�س�سات و�سركات يف القطاع اخلا�س.

ولأول مّرة، �سملت اجلهات الأهلية 5 جمعيات خريية، كما �سملت 

اأماكن خدمة املجتمع والأعمال موؤ�س�سات يف القطاع اخلا�س.

اأما اجلهات احلكومية ف�سمت القائمة عّدة وزارات منها: ال�سحة، 

والريا�سة،  ال�سباب  والبلديات،  الأ�سغال  الجتماعية،  والتنمية  العمل 

 وزير العدلالإ�سكان، املوا�سالت.

ال�سيخ نا�سر بن حمد 
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وزير الرتبية: ابتدائية للبنني

 واأخرى للبنات يف النبيه �صالح

»ال�صحفيني البحرينية« ُتهنئ

 »البالد« بفوز املال بجائزة دبي لل�صحافة

»املهن الهند�صية« يوقف 

مكتًبا هند�صًيا عن مزاولة املهنة

املرور: اإبالغ ال�صائق اخلليجي مبخالفات 

مركبته م�صبًقا دون منعه من املغادرة

وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ا�ستقبل 

ع�سو جمل�س  ال�سواد  فا�سل  النائب  والتعليم،  الرتبية 

الإن�سائية  امل�ساريع  الوزير  معه  بحث  حيث  النواب، 

النتخابية، والتي  النائب  دائرة  للوزارة يف  امل�ستقبلية 

اإحداهما  جديدتني  ابتدائيتني  مدر�ستني  اإن�ساء  ت�سمل 

�سالح،  النبيه  منطقة  يف  للبنات  والأخرى  للبنني 

م�سّممتني وفق املوا�سفات احلديثة ال�سديقة للبيئة، مبا 

الوزارة،  التي تنفذها  التطويرية  يتنا�سب مع امل�ساريع 

املزودة  الأ�سا�سية  واملرافق  اخلدمات  كافة  توفري  مع 

باأحدث التقنيات والأجهزة اللكرتونية، بهدف الرتقاء 

بالبيئة املدر�سية. 

هّناأت جمعية ال�سحفيني البحرينية �سحيفة »البالد« 

دبي  بجائزة  املال  نواف  الر�سام  الزميل  فوز  مبنا�سبة 

لل�سحافة باأف�سل لوحة كاريكاتريية. 

والتربيكات  التهاين  خال�س  عن  اجلمعية  واأعربت 

للزميل نواف املال ولأ�سرة ال�سحيفة.

واأكدت اجلمعية اأن هذه اجلائزة متثل اإجناًزا بحرينًيا 

دعم  وتعك�س  البحرينية،  ال�سحافة  لإجنازات  ي�ساف 

املوؤ�س�سات  تعي�سه  الذي  والنفتاح  احلرية  وجو  القيادة 

الإعالمية يف مملكة البحرين. 

دبي  لنادي  الريادي  بالدور  اجلمعية  واأ�سادت 

لل�سحافة، وباملكانة التي تتمتع بها جائزة دبي لل�سحافة 

النادي  دور  عززت  والتي  العربي،  العامل  م�ستوى  على 

الريادي يف تعزيز امل�سهد ال�سحايف يف املنطقة العربية.

املهن  مزاولة  تنظيم  جمل�س  اأ�سدر 

الهند�سية قراًرا بوقف مكتب هند�سي ملدة 

الهند�سة  مهنة  مزاولة  عن  �سنوات  ثالث 

من  بعدد  لقيامه  تاأديبي  كجزاء  وذلك 

ل�سنة   )51( رقم  للقانون  املخالفات 

املهن  مزاولة  تنظيم  �ساأن  يف   2014

والقرارات  التنفيذية  ولئحته  الهند�سية 

املخالفات  هــذه  اأهــم  ومــن  لــه،  املنفذة 

مهنة  تزاول  و�سركات  اأفــراد  ا�ستخدام 

ترخي�س  على  احل�سول  بدون  الهند�سة 

الوهمي  بالإ�سراف  والقيام  املجل�س،  من 

مما  الهند�سية  امل�ساريع  تنفيذ  على 

املهنة،  وكرامة  �سرف  مع  يتعار�س 

مع  عقود  بتحرير  اللتزام  عدم  وكذلك 

للنيابة  املكتب  اإحالة  مت  كما  العمالء. 

قيامه  على  ا�ستدللت  لتوفر  العامة 

مبزاولة  لها  مرخ�س  غري  �سركة  بتمكني 

الهند�سية من خالله وتوفري  املهن  اإحدى 

لنفي  للمجل�س  �سحيحة  غري  بيانات 

قيامه باملخالفات املن�سوبة له.

اجلزاء  اإ�سدار  مت  اأنه  املجل�س  واأفاد 

لالأنظمة  وفًقا  املكتب  حق  يف  التاأديبي 

الذي  للتحقيق  اإحالته  مت  حيث  املتبعة، 

قانون  لأحكام  خمالفته  ثبوت  اإىل  انتهى 

التي  الهند�سية  املهن  مزاولة  تنظيم 

حتظر على الأفراد وال�سركات مزاولة اأية 

مهنة هند�سية باأنف�سهم اأو بال�سرتاك مع 

احل�سول  بعد  اإل  خاللهم  من  اأو  اآخرين 

على ترخي�س من املجل�س.

الهند�سية  باملكاتب  املجل�س  ويهيب 

يف  العاملة  وال�سركات  واملهند�سني 

من  التاأكد  ب�سرورة  الهند�سي  القطاع 

واملكاتب  ال�سركات  ترخي�س  حالة 

يتعاملون  الذين  واملهند�سني  الهند�سية 

الدقة  مبراعاة  اللتزام  وباأهمية  معهم، 

وكرامة  �سرف  على  واملحافظة  والأمانة، 

املهنة وتقاليدها واأعرافها وجتنب خدمة 

اأعمال  وحت�سيل  متعار�سة  م�سالح 

وكذلك  واللوائح،  للقوانني  باملخالفة 

املن�سو�س  واجباتهم  بكامل  اللتزام 

عليها يف القانون.

املكاتب  عمالء  املجل�س  يحث  كما 

من  التاأكد  �ــســرورة  على  الهند�سية 

التي  الهند�سية  املكاتب  ترخي�س  حالة 

م�ساريعهم  لتويل  معها  يتعاملون 

امل�ساريع  الأخــ�ــس  وعلى  الهند�سية 

املتعلقة باأعمال الت�سميم والإ�سراف على 

التنفيذ خالل مرحلة الإن�ساء، والتاأكد من 

حتدد  معهم  عقود  بتحرير  املكتب  قيام 

احلقوق واللتزامات املتبادلة وامل�سئولية 

النا�سئة عند اإخالل اأي منهما بالتزاماته. 

والأنظمة،  القانون  ن�سو�س  باأن  علًما 

لها  املرخ�س  الهند�سية  املكاتب  وقائمة 

واملهند�سني املرخ�س لهم يف هذه املكاتب، 

اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  يف  من�سورة 

.)www.crpep.bh( ..باملجل�س

بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  العميد  �سّرح 

الإدارة  عام  مدير  خليفة  اآل  عبدالوهاب 

اإطار احلر�س على  اأنه يف  العامة للمرور، 

اإجراء املعامالت وتقدمي اخلدمات املرورية، 

ب�سكل �سل�س، يتم معاملة قادة مركبات دول 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

وفق مقت�سيات ال�سالمة املرورية، وتطبيق 

�سهولة  ي�سمن  مبا  املرور،  قانون  مواد 

احلركة املرورية يف الدخول واخلروج عرب 

ج�سر امللك فهد.

خمالفات  وجود  حال  يف  اأنه  واأو�سح 

ال�سائق  اإبالغ  يتم  املركبة،  على  م�سجلة 

اإ�سعاًرا  ُيعد  ما  وهو  وقيمتها  بعددها 

م�سبًقا، مع التاأكيد على اأنه ل يتم منعه من 

املغادرة، اإن تعذر عن الدفع لأي �سبب كان، 

بحيث ميكن دفعها يف وقت لحق.

رحالت لل�صينما باأ�صعار رمزية يف اأثناء الدوام وخارجه.. مدير عام املدار�س:

اإدخال الأفالم والعرو�س ال�صينمائية �صمن الأن�صطة املدر�صية

دعت لت�صديد احلر�س على الإجراءات الحرتازية.. ال�صحة:

التوّجه مبا�صرًة للمراكز ال�صحية لأخذ التطعيم

اإنه  والتعليم  الرتبية  وزارة  قالت 

�سعًيا نحو تنويع قاعدة الأن�سطة الطالبية 

لطلبة  والتعليمية  الرتفيهية  والربامج 

حممد  الدكتور  وقع  املدر�سية،  املوؤ�س�سات 

ل�سوؤون  العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك 

ال�سوؤون  ورئي�س  بالوزارة  املدار�س 

كرمية  لل�سينما  البحرين  ب�سركة  الإدارية 

الطرفني،  بني  تفاهم  مذكرة  ح�سني  فرهاد 

لإدخال الرحالت اإىل دور ال�سينما مل�ساهدة 

�سمن  ال�سينمائية  والعرو�س  الأفالم 

والتعليمية  الرتفيهية  والربامج  الأن�سطة 

التي تنفذها املدار�س احلكومية واخلا�سة. 

ومبوجب هذه التفاقية، �ستقوم �سركة 

عرو�س خا�سة  بتوفري  لل�سينما  البحرين 

منح  تت�سمن  املدر�سية  للموؤ�س�سات  جًدا 

امل�ساركني  املدار�س  لطلبة  الدخول  تذاكر 

يف الرحالت الرتفيهية املدر�سية وعدد من 

الوجبات  تقدمي  مع  التعليميني  املرافقني 

وخمف�سة،  رمزية  مببالغ  لهم  الغذائية 

وهو ما �سيمكن جميع املوؤ�س�سات املدر�سية 

من تنفيذ الرحالت الرتفيهية يف اأثناء فرتة 

الدوام املدر�سي اأو خارجها اإىل دور العر�س 

التابعة اإىل �سركة البحرين لل�سينما.

وبهذه املنا�سبة، اأكد املدير العام ل�سوؤون 

املدار�س اأهمية العرو�س ال�سينمائية التي 

تتنا�سب والفئات العمرية الطالبية مبوافقة 

ا تلك التي تتناول  اأولياء اأمورهم، خ�سو�سً

اخليال العلمي وق�س�س الأطفال ومغامرات 

الإثارة وغريها من اأمناط العرو�س، والتي 

تخ�سع اإىل الرقابة ال�سينمائية والإعالمية 

ب�سكل ر�سمي، وتتنا�سب وخمتلف الأعمار 

الذي  بالتعاون  م�سيًدا  ت�سنيفها،  بح�سب 

هذا  يف  لل�سينما  البحرين  �سركة  اأبدته 

التفاهم  مذكرة  حمتوى  اأن  موؤكًدا  ال�ساأن، 

التي مت اإبرامها �سيتم تعميمها على جميع 

املدار�س لال�ستفادة من العرو�س اخلا�سة 

والرمزية املقدمة من ال�سركة.

من جانبها، تقّدمت كرمية فرهاد ح�سني 

البحرين  ب�سركة  الإدارية  ال�سوؤون  رئي�س 

العام  املدير  اإىل  بال�سكر والتقدير  لل�سينما 

اأبداه  الذي  للحر�س  املدار�س؛  ل�سوؤون 

على التعاون مع �سركة البحرين لل�سينما 

التعليمية،  اخلدمات  برامج  لتطوير 

مع  التعاون  بهذا  �سعادتها  عن  معربة 

من  ُتعد  التي  والتعليم  الرتبية  وزارة 

حتر�س  التي  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأهم 

ج�سور  مد  على  لل�سينما  البحرين  �سركة 

التوا�سل والتن�سيق معها، لدعم املوؤ�س�سات 

الأن�سطة  تقدمي  يف  والإ�سهام  التعليمية 

الرتفيهية والتعليمية لطلبة املدار�س.

مت  الذي  التوقيع،  حفل  وح�سر 

ب�سينما  العر�س  �سالت  اإحدى  داخل 

كفاية  من  كل  باجلفري،  الواحة  جممع 

للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  العنزور  حبيب 

اإبراهيم  بنت  لطيفة  وال�سيخة  التعليمية، 

اآل خليفة رئي�س التن�سيق واملتابعة مبكتب 

من  وعدد  املدار�س،  ل�سوؤون  العام  املدير 

امل�سوؤولني من اجلانبني.

جميع  ال�سحة  وزارة  دعت 

املواطنني واملقيمني مبملكة البحرين 

امل�ساد  التطعيم  يتلقوا  مل  ممن 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

اأجل  التطعيم من  باأخذ  املبادرة  اإىل 

بالتوجه  وذلك  للجائحة،  الت�سدي 

بجميع  ال�سحية  للمراكز  مبا�سرًة 

دون  البحرين  مملكة  حمافظات 

يوم  من  بدًءا  موعد،  لأخذ  احلاجة 

الثنني املوافق 29 نوفمرب 2021، 

املواطنني  جميع  ا�ستقبال  �سيتم  اإذ 

واملقيمني من ال�ساعة 7:30 �سباًحا 

وفق  م�ساًء   5:00 ال�ساعة  اإىل 

مواعيد العمل اليومية لكل مركز.

التطعيمات  اأن  الوزارة  وبّينت 

تختلف  �سحي  مركز  كل  يف 

للمركز  والتوجه  نوعها،  بح�سب 

مرتبًطا  لي�س  التطعيم  لأخذ 

تطعيم  يتوافر  اإذ  ال�سكن،  مبنطقة 

مركز  من  كل  يف  )�سينوفارم( 

ال�سيخ �سلمان ال�سحي، ومركز بنك 

بعراد،  ال�سحي  الوطني  البحرين 

ال�سحي،  عي�سى  مدينة  ومركز 

ومركز  ال�سحي،  جدحف�س  ومركز 

خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

وع�سكر،  جو  وعيادة  ال�سحي، 

ومركز  ال�سحي،  املحرق  ومركز 

البديع  وعيادة  ال�سحي،  �سينا  ابن 

ال�سحي،  الزلق  ومركز  ال�ساحلية، 

ومركز مدينة حمد ال�سحي. يف حني 

مبركز  )�سبوتنيك(  تطعيم  يتوافر 

حالة بوماهر ال�سحي فقط، ويتوافر 

يف  )كوف�سيلد-اأ�سرتازينكا(  تطعيم 

مركز احلورة ال�سحي، ومركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي.

تطعيم  اأن  الوزارة  واأ�سافت 

)فايزر-بيونتينك( متوافر يف مركز 

ال�سحي  والكويت  البحرين  بنك 

باحلد، ومركز بالد القدمي ال�سحي، 

ال�سحي،  اجننري  يو�سف  ومركز 

�سرتة  جممع  يف  التطعيم  ومركز 

ال�سحي،  �سرتة  ومركز  التجاري، 

ومركز  ال�سحي،  كانو  حمد  ومركز 

حممد جا�سم كانو ال�سحي، ومركز 

بنك  ومركز  ال�سحي،  جابر  ال�سيخ 

بالدير،  ال�سحي  الوطني  البحرين 

ال�سحي،  �سباح  ال�سيخ  ومركز 

ومركز النعيم ال�سحي، ومركز عايل 

ال�سحي،  الكويت  ومركز  ال�سحي، 

اإىل جانب مركز البديع ال�سحي.

اأنه  التذكري  الوزارة  وجددت 

اجلرعة  باأخذ  للراغبني  ا  اأي�سً ميكن 

امل�ساد  التطعيم  من  املن�سطة 

)كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س 

ممن  عليها  للح�سول  املوؤهلني  من 

الأ�سفر  باللون  ال�سعار  لهم  يظهر 

التوجه  يف تطبيق )جمتمع واعي( 

بجميع  ال�سحية  للمراكز  مبا�سرًة 

دون  البحرين  مملكة  حمافظات 

احلاجة للح�سول على موعد كما مت 

الإعالن عنه م�سبًقا، م�سريًة الوزراة 

حلماية  �سروري  التطعيم  اأن  اإىل 

الفرد واملحيط الجتماعي حوله من 

باأهمية  م�سددة  كورونا،  فريو�س 

التزام اجلميع وحّث كل فرد حميطه 

ت�سديد  على  واملجتمعي  الأ�سري 

احلر�س على ال�ستمرار بالإجراءات 

اللتزام  وموا�سلة  الحرتازية 

ال�سحية  والتعليمات  بالإر�سادات 

للت�سدي للفريو�س.

الإدارة  مدير  ال�سندي  طارق  الدكتور  �سارك 

والمتحانات  للموؤهالت  الوطني  لالإطار  العامة 

الوطنية بهيئة جودة التعليم والتدريب - بدعوة 

كرمية من احتاد اجلامعات العربية - يف اجتماع 

للجامعات،  العربي  للت�سنيف  التوجيهية  اللجنة 

الذي عقد مبقر احتاد اجلامعات العربية يف عمان 

- اململكة الأردنية الها�سمية، وذلك يف  الفرتة من 

25 اإىل 28 نوفمرب 2021.

امل�سرتك  الهتمام  اإطار  الجتماع يف  ومت عقد 

العربية  واملنظمة  العربية  الدول  جامعة  بني 

خمرجات  لتح�سني  والعلوم؛  والثقافة  للرتبية 

على  والعمل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم 

م�سروع م�سرتك لتاأ�سي�س جمل�س ُيْعَنى بت�سنيف 

العربي  »املجل�س  م�سمَّى:   حتت  اجلامعات 

م�سروع  ويهدف  هذا،  اجلامعات«.  لت�سنيف 

حتديد  اإىل  للجامعات  العربي  الت�سنيف  جمل�س 

وْفق جمموعة خمتارة  امل�ساركة  اجلامعات  موقع 

من املعايري العاملية، ومن ثمَّ مقارنتها مع مثيالتها 

اأنحاء العامل، وذلك حتفيًزا لها  من اجلامعات يف 

ومتهيًدا لدخول غمار التناف�س الدويل للت�سنيف؛ 

والبحث  العايل  التعليم  خمرجات  حت�سني  بهدف 

بناء  اإىل  بالإ�سافة  العربي.  الوطن  يف  العلمي 

ومد  العربية،  للجامعات  التناف�سية  القدرات 

بينها،  فيما  والبحثي  الأكادميي  التعاون  ج�سور 

وملخرجاتها  لها  الت�سويق  يتم  اآخر  �سعيد  وعلى 

اأ�سحاب  وم�ساعدة  ودوليًّا،  واإقليميًّا  حمليًّا 

وت�سريع  املنا�سبة،  اجلامعة  اختيار  يف  امل�سالح 

دخول اجلامعات العربية يف العتماد الأكادميي.

اأف�سل  تبني  كذلك  املجل�س  اأهداف  ومن  هذا، 

العلمي  الأداء  جودة  لتطوير  العاملية  املمار�سات 

التعليمية  للموؤ�س�سات  والبحثي  والأكادميي 

التغريات  مع  ين�سجم  مبا  العربي،  املحيط  يف 

مبادئ  وتعزيز  والدولية،  الإقليمية  الديناميكية 

مبا  والإن�سانية  املجتمعية  وامل�سئولية  امل�ساركة 

الدول  يف  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  �سمعة  يعزز 

يف  وامل�ساهمة  الدويل،  ال�سعيد  وعلى  العربية 

تطوير هذه املنظومة من خالل حتديد نقاط القوة 

ونقاط التح�سني.

هيئة جودة التعليم والتدريب ت�صارك يف اجتماع احتاد اجلامعات العربية



حمليات 08www.alayam.com

الثنني 24 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11923

Monday 29th November 2021 - No. 11923

رف�َض قانوًنا يفر�ض تعرفة جمركية 20 % على احلرف التقليدية امل�ستوردة

»ال�سورى« ُيلزم »التاأمينات« بتحويل التقارير املالية لـ»التعّطل« اإىل املجل�سني

فاطمة �سلمان:

وافق جمل�ض ال�سورى يف جل�سته اأم�ض على قانون �سوري يق�سي بوجوب عر�ض احل�ساب اخلتامي حل�ساب التاأمني �سد التعطل بعد تدقيقه من قبل 

ديوان الرقابة املالية والإدارية على جمل�ض النواب ثم جمل�ض ال�سورى، ويكون اعتماد احل�ساب اخلتامي املذكور بقرار ي�سدر من جمل�ض ال�سورى وجمل�ض 

النواب م�سفوًعا مبالحظاتهما، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

وقال ال�سوريون اإن القانون اجلديد يهدف اإىل ب�سط مزيد من الرقابة الربملانية على املال العام ل�سمان ح�سن اإدارته واحلفاظ عليه، موؤكدين اأن الرقابة 

على املال العام وامل�ساءلة عن كيفية اإنفاقه تعد من اأهم الأ�س�ض التي يقوم عليها اأي نظام �سيا�سي دميقراطي، وم�سريين اإىل �سرورة اإطالع الراأي العام على 

كيفية ا�ستعمال الدولة اأو الهيئات العامة للمال العام حًقا من حقوق الإن�سان واملجتمع؛ للتاأكد من �سالمة تنفيذ توجيهات احلفاظ على الأموال العامة وح�سن 

اإدارتها، يف �سياق مت�سل، رف�ض املجل�ض ال�سورى اأم�ض م�سروع قانوًنا نيابيًا يهدف اإىل حماية املنتجات احلرفية التقليدية الوطنية املحلية، من خالل فر�ض 

تعرفة جمركية على جميع املنتجات امل�سنعة خارج اململكة امل�سنّفة على اأنها منتجات حرفية تقليدية، بن�سبة 20 % من قيمة املنتج، واعترب ال�سوريون اأن 

القانون يعار�ض التفاقيات القت�سادية ال�سارية، وينطوي على العديد من املثالب.

ويق�سي امل�سروع النيابي باإن�ساء جلنة وطنية حلماية املنتجات احلرفية التقليدية الوطنية، تعمل على حماية املنتجات احلرفية التقليدية الوطنية من 

ناحية امللكية الفكرية وبراءات الخرتاع وت�سجيل املنتجات لدى املنظمات الدولية املعنية بذلك، كما يت�سمن القانون فر�ض تعرفة جمركية على جميع املنتجات 

امل�سنعة خارج اململكة امل�سنّفة على اأنها منتجات حرفية تقليدية بن�سبة 20 % من قيمة املنتج.

10 ماليني دينار فقط م�سروفات ال�سندوق ال�سنوية.. امل�سقطي:

مل نتمكن من الو�سول اإىل ح�سابات »التعّطل« منذ 15 �سنة

املوؤيد حتّذر من انقرا�ض احلرف التقليدية.. حاجي:

املناف�سة �سر�سة ورمبا تق�سي على املنتج البحريني 

البنمحمد: املهن اإرث تاريخي واقت�سادي مهم 

الزايد: قطاع �سياحي وا�ستثماري جاذب

احلداد: الرقابة على املال 

العام حق د�ستوري للمواطنني

الفا�سل: القانون لدعم

 ال�سفافية واحلفاظ على املال العام

اأّكد ال�سوري خالد امل�سقطي رئي�س 

والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة 

مرور  ورغم  اأنه  على  باملجل�س 

عام  ال�سندوق  اإن�ساء  من  عاًما   15

اإىل  الو�سول  من  نتمّكن  مل   2006

وقد  لل�سندوق،  اخلتامي  احل�ساب 

خالل  ال�سندوق  اإيرادات  اأن  تبنّي 

بلغت   2020 حتى  املا�سيني  العامني 

عدة  يف  منها  ال�ستفادة  مت  قد  دينار  مليون   830

اأمور ومنها تعوي�س اأجور البحرينيني يف اجلائحة 

عرب مبلغ 230 مليون من اإيرادات ال�سندوق مّتت 

بينما  البحرينيني  اأجور  لدعم  مليون   215 بواقع 

املت�سررين من  340 مليون دينار ذهبت للعاملني 

قطاعات معينة.

حت�سيل  اكت�ساف  مت  اأنه  اإىل  امل�سقطي  واأ�سار 

دينار  مليون   59 اإىل  ي�سل  �سنوًيا  ال�سندوق 

اأن م�سروفاته تقّدر بـ10 مليون  وبح�سبة ب�سيطة 

 40 من  اأكرث  هناك  يزال  ل  اأنه  اأي  �سنوًيا،  دينار 

عرب  احل�ساب  هذا  يف  دينار  مليون 

العمل  اأ�سحاب  من  معتمدة  اإيرادات 

م�ساهمة  جانب  اإىل  نف�سه  والعامل 

احلكومة، مما يعني اأن هذا ال�سندوق 

لي�س له تاريخ انتهاء اأو �سالحية.

مواد  تفعيل  ب�سرورة  طالب  كما 

على  تن�ّس  والتي  ال�سندوق،  اإن�ساء 

منف�سل  وح�ساب  خارجي  مدّقق  وجود 

حتى  اأنه  اإل  احل�ساب  لهذا  التامينات  اإدارة  حتت 

العام 2020 ل يوجد ح�ساب منف�سل لذلك ي�ستدعي 

اإبداء  من  لبد  عاًما  مالً  كونه  الأمر ح�ساًبا ختامًيا 

املالحظات واعتماد ن�سره يف اجلريدة الر�سمية ويف 

احل�ساب  معرفة  اإىل  للو�سول  حمليتني  �سحيفتني 

وما يحتويه من اأموال.

تو�سية  على  املوافقة  ب�سرورة  حديثه  وختم 

العام وحت�سني  املال  على  احلفاظ  اأجل  من  اللجنة 

اإن�ساء  قانون  مبواد  اللتزام  و�سمان  الأداء 

هذاال�سندوق.

ـــــت  ـــــال ق

جهاد  الع�سو 

ــاأن  ب الفا�سل 

احل�ساب  ــذا  ه

املايل لـ»التاأمني 

التعطل«  �سد 

اأهمية  يقّل  ل 

احل�سابات  عن 

املــالــيــة الأخـــرى 

املهمة والتي يجب تخ�سع 

للرقابة من باب دعم مبداأ 

على  واحلفاظ  ال�سفافية 

املال العام، منوًهة اإىل اأنه 

بلغت   2012 العام  يف 

ال�سندوق  ــذا  ه اأ�ــســول 

يف  دينار  مليون   572

اإىل  ي�سل  فائ�س  مقابل 

488 مليون دينار.

وتابعت 

ـــّد  م اإن 

الــرقــابــة 

نية  ملا لرب ا

ـــــى  ـــــل ع

يق  د ل�سنا ا

واحل�سابات 

باملال  املتعلقة 

تعزيز  بهدف  هو  العام 

العام،  املال  على  احلفاظ 

احل�ساب  عر�س  اأن  كما 

اأثره  له  �سيكون  اخلتامي 

اأجل  من  البالغ  الإيجابي 

مورد  تنمية  على  العمل 

اأدائه  وحت�سني  ال�سندوق 

وتعزيز اإيراداته.

وجود  اىل  املوؤيد  منى  ال�سورية  قالت 

احلرفية  املهن  اأ�سحاب  منها  يعاين  م�سكالت 

توّفر  تعد  مل  املهن  تلك  واأن  خا�سة  ال�سعبية، 

لهم الرزق املطلوب كما اأن ان�سراف اأبنائهم عن 

ب�سبب  التقليدية  احلرف  تلك  امتهان  اأو  العمل 

�سعف مدخولها، حمّذرة من انقرا�س تلك املهن 

بعد اأجيال قليلة.

لتتدار�س  هيئة  وجود  املوؤيد  واقرتحت 

امل�ساكل التي يعاين منها ا�سحاب تلك املهن اىل جانب ايجاد 

دورات تدريبية معنية بتعليم اجليل اجلديد على ماهية هذه 

اىل  انقرا�سها  او  تراجعها  اىل  الوطنية جتنًبا  املهن احلرفية 

جانب ايجاد كليات معنية بتعليم وت�سجيع ال�سباب على اأخذ 

تلك املهن كم�سدر للرزق ولي�س للهواية فقط.

الذي  احلاجي  فوؤاد  الع�سو  الراأي  ووافقها 

للمنتجات  قوية  مناف�سة  وجود  اىل  ا�سار 

خارجية  منتجات  قبل  من  احلرفية  البحرينية 

خليجية  او  عربية  غري  دول  من  م�ستورده 

ت�سعف من مكانة املنتج البحريني وت�سهم يف 

تراجعه خا�سة واأنه غري قادر على مناف�سة تلك 

عالية  وم�سنعية  بجودة  تاأتي  التي  املنتجات 

كما انها م�سنفة كعمل تراثي بحريني.

عرب  الرتاث  على  املحافظة  �سرورة  على  احلاجي  و�سّدد 

من  التعديل  على  والعمل  وحمايتها  ال�سناعات  تلك  دعم 

تلك  مراقبة  عرب  والدعم  احلماية  من  لها  يوفر  مبا  املقرتح 

لل�سناعات  �سر�سة  مناف�سة  ت�سكل  التي  اخلارجية  املنتجات 

البحرينية.

دلل  ال�سورية  اعتربت 

الزايد باأن احلرف التقليدية 

الوطنية ُتعد قطاًعا �سياحًيا 

وجاذًبا،  مهًما  وا�ستثمارًيا 

الذي  بالهتمام  منوهًة 

من  القطاع  هذا  به  يحظى 

اآل خليفة  مي  ال�سيخة  قبل 

اىل تطوير  دوًما  ت�سعى  التي 

اإي�سالها  اأجل  من  لها  والرتويج  احلرف  تلك 

الوا�سحة يف  اإىل جانب اجلهود  العاملية  اإىل 

عرب  الأ�سيل  البحريني  الرتاث  على  احلفاظ 

تبّنيها لعدد من برامج الدعم املختلفة.

ب�سام  ال�سوري  اأ�ساد  ذاته  ال�سياق  ويف 

ونظرتها  الهيئة  بجهود  البنمحمد 

الذي  املهم  القطاع  ال�سحيحة لهذا 

ميثل اإرًثا تاريخًيا واقت�سادًيا مهم 

من  وتطويره  عليه  املحافظة  عرب 

اأجل اأن يكون قادًرا على املناف�سة، 

اعتبار  عدم  �سرورة  مو�سًحا 

جمرد  التقليدية  املحلية  املنتجات 

قطع ب�سيطة متوا�سعه يتم عر�سها 

اتخاذها  وجب  اإمنا  املطارات  واجهات  يف 

اإرًثا اقت�سادًيا مهًما جًدا ي�ستوجب مزيًدا من 

الدعم واحلماية والتطوير من اأجل ت�سديرها 

لل�سياحه  عر�سها  فقط  ولي�س  للخارج 

الداخلية فقط.

الع�سو  ــد  اأك

ـــداد  اأحــمــد احل

امل�ساءلة  ـــاأن  ب

ـــالع الــراأي  واإط

كيفية  على  العام 

ت�سرف الدولة اأو 

العامة  الهيئات 

باملال العام هو حق 

د�ستوري للمواطنني، منوًها باأنه ل �سري منه 

كل  على  الطالع  الربملانية  الرقابة  حق  ومن 

ح�ساب مي�س ويهم املواطنني.

عبدالرحمن  ال�سوري  الـــراأي  ووافــقــه 

على  الربملانية  الرقابة  باأن  اأكد  الذي  جم�سري 

ل  حيث  له،  القوة  من  نوًعا  تعطي  احل�ساب 

ت�سكيل  تتم  اأن  اأو  حوله  جدلً  ذلك  بعد  يثار 

جلان حتقيق ب�ساأنه خا�سة واأن ب�سط الرقابة 

حممود  اأمر  احل�سابات  هذه  على  الربملانية 

وجيد.

ال�سالح: نظامنا ال�سحي

 متما�سك وندعو اجلميع للتطعيم

اأكدت فائقة ال�سالح وزيرة ال�سحة اأن 

فايرو�س  ملكافحة  الطبي  الوطني  الفريق 

كورونا اأجرى اأكرث من 25 درا�سة معتمدة 

ملعرفة  كورونا  بفايرو�س  مرتبطة  عاملًيا 

وتطبيقها  املنا�سبة  واللقاحات  العالجات 

يف مملكة البحرين.

مداخلتها  خالل  ال�سالح  واأكدت 

مبجل�س ال�سورى اأن امل�سوؤولني على الفريق 

والكادر الطبي عمل وعلى مدى اأيام طويلة 

لأكرث  عمل  وبع�سهم  متوا�سلة  ل�ساعات 

اأجل الو�سول  من 24 �ساعة متوا�سلة من 

باململكة اىل بّر الأمان، موؤكدة باأن التجربة 

اأثبتت مدى �سالبة النظام ال�سحي الذي مل 

ينهار امام اجلائحة.

كما اأ�سادت بتوجيهات جاللة امللك الذي 

والتوجيه  ال�ستعداد  �سرورة  على  �سّدد 

حالة  اول  منذ  الالزمة  الحتياطات  واأخذ 

جانب  اىل   2019 دي�سمرب  يف  العامل  يف 

الوزراء  رئي�س  العهد  وويل  توجيهات 

التي  لالجراءات  تقرير  اعداد  طلب  الذي 

الفريق  ت�سكيل  اثرها مت  اتخاذها وعلى  مت 

الطبي.

املجل�س  مناق�سة  خالل  واأ�سافت 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام  ل�ستحداث 

الطبي  بكادرنا  »نفخر  الطبي:  لال�ستحقاق 

والذي  واخال�س  جهد  بكل  عمل  الذي 

بكلمات  م�سيدة  التكرمي«.،  كل  ي�ستحق 

ال�سكر التي تقدم بها اأع�ساء املجل�س والتي 

اعتربتها حمفزة للطواقم الطبية للعمل بكل 

�سدق وامانة كما انها و�سام �سرف لكل من 

عمل خالل اجلائحة ملزيد من الت�سحية.

جميع  مداخلتها  يف  الوزيرة  ودعت 

املواطنني اىل اخذ اللقاحات يف اأ�سرع وقت 

من  جلميع  دعوة  »نوجه  موؤكدة:  ممكن، 

لأخذها، ولأخذ  اللقاحات  باأخذ  يبادروا  مل 

فايرو�س  من  للوقاية  املن�سطة  اجلرعة 

كورونا حلماية اأنف�سهم والآخرين، متمنية 

عودة احلياة الطبيعية وانتهاء اجلائحة يف 

اقرب وقت ودوام ال�سحة للجميع«.

فائقة ال�سالح

�سوريون: تقدير وعرفان لطواقمنا الطبية يف ال�سفوف الأمامية

مترير قانون »و�سام الأمري �سلمان لال�ستحقاق الطبي«

على  ال�سورى  جمل�س  وافق 

تو�سية جلنة ال�سوؤون الت�سريعية 

بقانون  املر�سوم  على  والقانونية 

يف �ساأن الأو�سمة، والذي يهدف اإىل 

الأو�سمة  ا�ستحداث نوع جديد من 

حتت م�سمى »و�سام الأمري �سلمان 

الطبي«  لال�ستحقاق  حمد  بن 

الع�سكرية  الطبية  للطواقم  مُينح 

واملمر�سني  الأطباء  من  واملدنية 

والعاملني  الأمامية،  ال�سفوف  يف 

من  امل�ساندة  الطبية  الأق�سام  يف 

ممن  وفنيني،  واأخ�سائيني  اإداريني 

قدَّموا ِخْدمات متميزة اأثناء انت�سار 

الأوبئة اأو يف الظروف الطارئة اأو 

الكوارث

لورثة من  الو�سام  ومُينح هذا 

ا�سُت�سِهد منهم ب�سبب اأدائه واجبات 

كذلك  ومُينح  ذلك.  خالل  عمله 

كانت  ممن  واملوؤ�س�سات  لالأفراد 

يف  جليلة  وِخْدمات  اإ�سهامات  لهم 

للجهود  واملعنوي  املادي  الدَّعم 

الطبية خالل انت�سار الأوبئة اأو يف 

الظروف الطارئة اأو الكوارث..

ع�سو  اأ�سار  مداخلته  ويف 

اخلزاعي  حممد  ال�سورى  جمل�س 

الطبي  الوطني  الفريق  بجهود 

رئي�س  العهد  ويل  �سمو  برئا�سة 

الت�سدي  يف  الوزراء  جمل�س 

اأن هذا  لفايرو�س كورونا، معترًبا 

الو�سام هو تقدير وعرفان لهم على 

بذلوها  التي  والت�سحيات  اجلهود 

�سمات  اأن من  واأكد  للوطن،  خدمة 

الدول املتقدمة واملن�سفة العرتاف 

هذا  وا�ستحداث  اأبنائها  وتقدير 

الو�سام هو خري دليل على التقدير 

البالغ الذي ت�سعى الدولة لتقدميه 

للطواقم الطبية تعبرًيا عن �سكرها 

ملا قّدمته من ت�سحيات.

اأحمد  ال�سوري  واعترب 

وهذا  الو�سام،  هذا  باأن  العري�س 

على  باجلديد  لي�س  الت�سجيع 

قيادة مملكة البحرين التي لطاملا 

الطبري  القطاع  و�سجعت  دعمت 

الأمامية  اخلطوط  يف  للعمل 

غزو  يف  كما  جهودها  وتقدمي 

الكويت وحرب 1967 يف م�سر، 

لالأطباء  الدولة  اأوعزت  حيث 

وتقديرهم  جهودهم  تقدمي 

تقدير  وهو  للم�ساهمة  ودفعهم 

بال  الأطباء  ي�ستحقه  وو�سام 

�سك، كما اأ�سادت ال�سورية فاطمة 

اجلميلة  اللفتة  بهذه  الكوهجي 

اهتمام  على  دليالً  واعتربتها 

ال�سريحة  لهذه  القيادة  وتقدير 

هذا  تخ�سي�س  عرب  املجتمع  من 

بال  �سيمثل  والذي  لها،  الو�سام 

التطوعي  العمل  نحو  دافًعا  �سك 

الت�سحيات  من  مزيد  وتقدمي 

للمملكة و�سحن الهمم وال�ستعداد 

لأي ظرف طارئ متر به.

فاطمة الكوهجيحممد اخلزاعي اأحمد العري�ض
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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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توفري الدعم للم�ضتثمرين يتطلّب اأي�ًضا من النواب 

اأن  اإىل  حتتاج  التي  القدمية  الت�ضريعات  مراجعة 

تتواكب مع التنمية احلديثة.

الكيميائية  كالتجربة  الراأي  يف  االختالف 

منهج  قيا�س.  واأدوات  جمهز  ملخترب  حتتاج 

التفكري هو ذلك املخترب املجهز واالآراء هي العنا�ضر 

التي �ضتتفاعل.
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1226 - ل�ي�ص التا�شع يت�ىل عر�ص فرن�شا.

ب�لية  ه�زيه  �شان  مدينة  تاأ�شي�ص  ـ   1777

كاليف�رنيا.

1899 - تاأ�ش�ص نادي بر�شل�نة يف اإ�شبانيا.

ال�شرتاكية  ي�غ�شالفيا  جمه�رية  قيام   -  1945

الحتادية.

رقم  الدويل  الأمن  جمل�ص  قرار  �شدور   -  1947

181 والداعي اإىل تق�شيم فل�شطني بني العرب واليه�د.

 678 رقم  القرار  ي�شدر  الأمن  جمل�ص   -  1990

مل  اإذا  الك�يت  لتحرير  الق�ة  با�شتخدام  والقا�شي 

ين�شحب العراق منها قبل 15 يناير 1991.

ال�شاد�ص يكلّف زعيم  2011 - ملك املغرب حممد 

بت�شكيل  كريان  ابن  عبدالإله  والتنمية  العدالة  حزب 

على  حزبه  ح�ش�ل  بعد  وذلك  اجلديدة،  احلك�مة 

احلك�مة  وهي  الت�شريعية،  النتخابات  يف  الأغلبية 

الأوىل يف املغرب التي ي�شكلها زعيم حزب ح�شل على 

اأغلبية يف الربملان.

ر الفتتاح فرعه الثاين يف »اجلفري �سكوير« يف مار�س القادم ..»كوكوز« يح�سّ

حمرر ال�ضوؤون املحلية

يجري مقهى »كوكوز كافيه« ال�ضهري حت�ضرياته الفتتاح فرعه 

»اجلفري  مبجمع  املقبل  مار�س  �ضهر  يف  البحرين  مبملكة  الثاين 

�ضكوير«.

للتو�ضع وافتتاح مزيد  الكافيه  اإدارة  وياأتي ذلك �ضمن خطة 

من الفروع يف خمتلف مناطق اململكة، اإذ من املقرر اأن يتم افتتاح 

فروًعا اأخرى يف ال�ضنوات القادمة.

واأكدت اإدارة املقهى حر�ضها الكبري على اال�ضتمرار يف امل�ضتوى 

الراقي الذي يتميّز به »كوكوز« وكافة التجهيزات الالزمة لتلبية 

تطلعات الزبائن ومرتادي املقهى من املواطنني واملقيمني وال�ضياح، 

واهتمامها باإ�ضافة خيارات جديدة ومتنوعة للم�ضتهلكني يف كافة 

يحظى  والذي  واملقاهي  املطاعم  قطاع  قديف  وخا�ضة  املجاالت، 

بن�ضيب كبري من االهتمام.

»ال�سكلر« يخطف ال�ساب 

علي اإبراهيم الباقر من قرية الدير

خديجة العرادي:

خطف مر�ص فقر الدم املنجلي »ال�شكلر«، اأم�ص، 

وذلك  الدير،  قرية  من  الباقر  اإبراهيم  علي  ال�شاب 

الفقيد  وكان  حادة.  �شكلر  لن�بة  تعّر�شه  اإثر  على 

املحت�م  الأجل  يت�ّفاه  اأن  قبل  امل�شت�شفى،  اأُدخل 

خال�ص  البحرينية  ال�شكلر  جمعية  واأعلنت  اأم�ص. 

التعزية وامل�ا�شاة اإىل عائلة الباقر والع�شريي يف 

الأ�شتاذ  والده  بالتعزية  ت  خ�شّ كما  الدير،  منطقة 

اإبراهيم الباقر ع�ش� جمل�ص اإدارة اجلمعية الأ�شبق.

�سيا�سية نيوزيلندية تذهب للم�ست�سفى لتلد راكبة دراجة ت�سميم جديد لعملة 50 بن�ًسا مبنا�سبة اليوبيل البالتيني مللكة بريطانيا

امللكية  العملة  �شك  دار  اأعلنت 

بالي�بيل  الحتفال  اأن  بريطانيا  يف 

اإليزابيث  امللكة  جلل��ص  البالتيني 

�شي�شهد  املقبل  العام  العر�ص  على 

اإطالق عملة معدنية جديدة من فئة 

50 بن�ًشا.

ميديا  اإيه  بي  وكالة  وذكرت 

املعدنية  العملة  اأن  الربيطانية 

الذي   ،70 الرقم  على  �شتحت�ي 

ميثل عدد �شن�ات حكم امللكة يف عام 

.2022

الت�شميم  على  امل�افقة  ومّتت 

من قبل امللكة، وهذه هي املرة الأوىل 

التي يتم فيها الحتفال بحدث ملكي 

على احلافة اخلارجية لعملة من فئة 

50 بن�ًشا.

العملة  �شّك  دار  اأن  اإىل  ُي�شار 

امللكية قامت ب�شّك عمالت معدنية يف 

منا�شبات خمتلفة للملكة ط�ال فرتة 

حكمها.

ت�شتهر  التي  ني�زيلندا  �شهدت 

والعمليني  املت�ا�شعني  ب�شا�شتها 

برملانية  طرفها  كان  جديدة  واقعة 

اآلم  فاجاأت  فقد  اخل�شر.  حزب  من 

جينرت  اآن  ج�يل  الربملانية  املخا�ص 

الأحد  �شباح  من  مبكرة  �شاعة  يف 

اإىل  بدراجتها  بالت�ّجه  اإثرها  قامت 

طفلة.  و�شعت  حيث  امل�شت�شفى، 

على  جينرت  قالت  �شاعات  وبعد 

»اأخبار  في�شب�ك:  على  �شفحتها 

�شعيدة.. ففي ال�شاعة 3:04 �شباًحا 

عائلتنا«.  يف  ع�ش�  اأحدث  ا�شتقبلنا 

وقالت جينرت: »مل تكن النقبا�شات 

ال�شاعة  يف  غادرنا  عندما  ق�ية 

2:00 �شباًحا للذهاب اإىل امل�شت�شفى 

بني  الفا�شل  اأن  من  الرغم  على   -

هذه النقبا�شات كان ما بني دقيقتني 

بحل�ل  تزيد  وبداأت  دقائق  وثالث 

ع�شر  بعد  فيه  و�شلنا  الذي  ال�قت 

دقائق«.

النجمة اللبنانية 

نور اختارْت اإطاللة 

كال�ضيكيّة ذات طابع 

ع�ضري، تاألّفت 

من ثوب اأ�ضود 

بكتف واحدة ترافق 

مع ذيل طويل، 

يف انطالق حفل 

فعاليات مهرجان 

القاهرة ال�ضينمائي 

الدويل بدورته 

الـ43، التي �ضتمتّد 

على 10 اأيام.

ت�سوير: حميد جعفر

ال�سحة: 33 حالة

 م�سابة بكورونا وال وفيات

اأعلنت  وزارة ال�ضحة اأن الفحو�ضات التي 

بلغ عددها 18239 يف يوم 28 نوفمرب 2021، 

قائمة جديدة منها  33 حالة  ت�ضجيل  اأظهرت 

7 حاالت لعمالة وافدة، و 19 حالة ملخالطني 
حلاالت قائمة، و 7 حاالت قادمة من اخلارج، 

العدد  لي�ضل  اإ�ضافية  حالة   21 تعافت  كما 

االإجمايل للحاالت املتعافية اإىل 275910.
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هنأ الفائزين في »موهبتك فالبيت«

 خالد بن حمد: البحرين »والدة« 
للمبدعين والطاقات الشبابية بمختلف الميادين

هن��أ س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة النائ��ب األول لرئيس المجلس 
األعل��ى للش��باب والرياض��ة رئي��س 
الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة 
األولمبي��ة البحريني��ة، الفائزي��ن في 
منافس��ات المرحلة النهائية بالنسخة 
الثانية لمسابقة #موهبتك_فالبيت، 
والت��ي أقيم��ت تح��ت رعاية س��موه، 
اإلعالم��ي  المكت��ب  م��ن  وبتنظي��م 
لس��موه بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
ش��ؤون اإلع��الم، والت��ي تأتي ضمن 
للمج��ال  الداعم��ة  مب��ادرات س��موه 

الشبابي.
وقال س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة: »إن مملك��ة البحري��ن والدة 
للمواه��ب والطاق��ات الش��بابية ف��ي 
وجهن��ا  ولق��د  الميادي��ن،  مختل��ف 
الستمرار هذه المس��ابقة، حرصا منا 
عل��ى تنفي��ذ توجيهات س��يدي الوالد 
حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، لدع��م 
المثالية،  األج��واء  الش��باب وتهيئ��ة 
الت��ي تدفعه��م نح��و إط��الق العنان 
إلبداعاته��م وقدراته��م ف��ي مختلف 

المجاالت«.
وتاب��ع س��موه: »إن هذه المس��ابقة 
تسهم في إظهار ما يتمتع به الشباب 
وإبداع��ات  طاق��ات  م��ن  البحرين��ي 

مختلفة، لديهم م��ن القدرة والعطاء 
الحقيقية  وللمش��اركة  الكثير،  الشيء 
ف��ي العملي��ة التنموي��ة بالقطاعات 
المختلف��ة، والت��ي تحق��ق تطلع��ات 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس 

الوزراء حفظه اهلل، والذي يدعم تمكين 
الشباب ومش��اركتهم لتحقيق المزيد 
من المنج��زات الحضارية بالمملكة«، 
مضيفًا سموه أن األهداف التي رسمها 
من خالل هذه المسابقة، تتماشى مع 
ما يبذله س��مو الش��يخ ناصر بن حمد 

آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
الش��باب رئيس  اإلنس��انية وش��ؤون 
المجل��س األعلى للش��باب والرياضة، 
م��ن جهود واضحة في دعم الش��باب، 
بما يس��هم في رف��ع كفاءتهم ويلبي 
طموحاتهم ليكونوا قادرين على بناء 

وتطوير المجتمع البحريني.
 وق��ال س��مو الش��يخ خال��د ب��ن حمد 
بالمش��اركة  »س��عداء  خليف��ة:  آل 
المميزة من الشباب في هذه النسخة 
من المس��ابقة، والذين كان��وا عنوانًا 
جمياًل م��ن عناوين اإلب��داع الحقيقي 

في مجاالت المس��ابقة، والتي عكست 
رغبة وطموح الش��باب وحرصهم على 
إلى  للوص��ول  والمنافس��ة  المثاب��رة 

الهدف.
وأش��اد س��موه بالجهود الكبيرة التي 
بذلتها وزارة ش��ؤون اإلعالم برئاسة 
وزير ش��ؤون اإلع��الم عل��ي الرميحي، 
في تس��خير كافة اإلمكاني��ات إلنجاح 
هذه المس��ابقة، مقدرًا سموه تفاعل 
المقروءة  المحلي��ة  اإلع��الم  وس��ائل 
وحس��ابات  والمرئي��ة  والمس��موعة 
التواص��ل االجتماعي مع المس��ابقة، 
وال��ذي انعك��س بش��كل كبي��ر عل��ى 

تحقيق النجاح المنشود.
وكانت الحلقة األخيرة من منافس��ات 
النسخة الثانية لمسابقة #موهبتك_

فالبي��ت، قد عرض��ت الس��بت، والتي 
قدمها الفنان حس��ن محم��د بحضور 
لجن��ة التحكي��م المكّونة م��ن الفنان 
عم��اد عبداهلل، والفنان��ة أميرة محمد 
والفن��ان خال��د ف��ؤاد، حيث ش��هدت 
اإلعالن عن الفائزين بالمراكز الثالثة 
األول  المرك��ز  حق��ق  حي��ث  األول��ى، 
المتس��ابق خالد العربي عن موهبته 
ف��ي خف��ة الي��د، فيم��ا حق��ق المركز 
الثاني أحمد الحمادي عن موهبته في 
األداء االس��تعراضي بينما حصل على 
المركز الثالث ب��در العنزي في العزف 

على اآلالت الموسيقية والغناء.

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

تفاعل وسائل اإلعالم وحسابات التواصل انعكس على تحقيق النجاح المنشود

جهود كبيرة لـ»اإلعالم« في تسخير كافة اإلمكانيات إلنجاح المسابقة

األهداف المرسومة للمسابقة تتماشى مع جهود ناصر بن حمد لدعم الشباب 

العربي يخطف المركز األول عن خفة اليد والحمادي ثانيًا والعنزي ثالثًا

 »الصحة«: إتاحة »تطعيم كورونا« 
بالمراكز مباشرة دون موعد

دع��ت وزارة الصحة جمي��ع المواطنين والمقيمين 
ف��ي البحرين ممن ل��م يتلقوا التطعي��م المضاد 
لفيروس كورون��ا )كوفيد19( إل��ى المبادرة بأخذ 
التطعي��م من أجل التص��دي للجائح��ة، بالتوجه 
الصحي��ة بجمي��ع محافظ��ات  للمراك��ز  مباش��رًة 
البحرين دون الحاج��ة ألخذ موعد، بدءًا من اليوم، 
حيث سيتم استقبال جميع المواطنين والمقيمين 
من السابعة والنصف صباحًا وحتى الخامسة مساء 

وفق مواعيد العمل اليومية لكل مركز.
وبينت ال��وزارة أن التطعيمات في كل مركز صحي 
تختلف بحس��ب نوعه��ا، حيث إن التوج��ه للمركز 
ألخ��ذ التطعيم لي��س مرتبطًا بمنطقة الس��كن، 
حي��ث يتوفر تطعي��م »س��ينوفارم« ف��ي كل من 
مركز الشيخ س��لمان الصحي، ومركز بنك البحرين 
الوطن��ي الصح��ي بع��راد، ومرك��ز مدينة عيس��ى 
الصح��ي، ومركز جدحفص الصحي، ومركز الش��يخ 
عب��داهلل بن خال��د آل خليفة الصح��ي، وعيادة جو 
وعس��كر، ومركز المحرق الصحي، ومركز ابن سينا 
الصحي، وعي��ادة البديع الس��احلية، ومركز الزالق 

الصحي، ومركز مدينة حمد الصحي. 
ف��ي حي��ن يتوف��ر تطعي��م »س��بوتنك« بمرك��ز 
 حال��ة بوماه��ر الصح��ي فق��ط، ويتوف��ر تطعيم 

»كوفشيلد-أسترازينكا« في مركز الحورة الصحي، 
ومركز أحمد علي كانو الصحي.

وأضافت الوزارة، أن تطعي��م »فايزر- بيونتينك« 
متوفر ف��ي مركز بنك البحري��ن والكويت الصحي 
بالحد، ومركز بالد القديم الصحي، ومركز يوس��ف 

انجنير الصحي، ومركز التطعيم في مجمع س��ترة 
التجاري، ومركز س��ترة الصحي، ومركز حمد كانو 
الصحي، ومركز محمد جاسم كانو الصحي، ومركز 
الش��يخ جابر الصحي، ومركز بنك البحرين الوطني 
الصح��ي بالدي��ر، ومركز الش��يخ صب��اح الصحي، 
ومرك��ز النعي��م الصح��ي، ومركز عال��ي الصحي، 
ومركز الكوي��ت الصحي، إلى جان��ب مركز البديع 

الصحي.
وجددت الوزارة التذكير بأنه يمكن أيًضا للراغبين 
بأخ��ذ الجرعة المنش��طة من التطعي��م المضاد 
لفيروس كورون��ا من المؤهلي��ن للحصول عليها 
ممن يظهر لهم الشعار باللون األصفر في تطبيق 
»مجتمع واعي« التوجه مباش��رًة للمراكز الصحية 
بجمي��ع محافظ��ات مملكة البحري��ن دون الحاجة 

للحصول على موعد كما تم اإلعالن عنه مسبقًا.
وأش��ارت إلى أن التطعيم ض��روري لحماية الفرد 
والمحي��ط االجتماعي حوله من في��روس كورونا، 
مش��ددة على أهمية الت��زام الجميع وحث كل فرد 
محيط��ه األس��ري والمجتمعي بتش��ديد الحرص 
على االس��تمرار باإلجراءات االحترازي��ة ومواصلة 
االلتزام باإلرشادات والتعليمات الصحية للتصدي 

للفيروس.

»التظلمات« و»التحقيق 
الخاصة« تنظمان ورشة حول 

آليات التحقيق المستقل

نظم��ت كل م��ن األمان��ة العامة للتظلم��ات ووح��دة التحقيق 
الخاصة ورش��ة ع��مل تفاعلية عن »آليات ال�تحقيق ال�مستقل«، 
وذلك على مدار أسبوع بدءًا من األحد 28 نوفمبر 2021، بمعهد 
الدراس��ات القضائية والقانونية، بالتعاون مع س��فارة المملكة 
 ،»UNDP« المتحدة بالبحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
حضره��ا أعض��اء م��ن الجه��ات المنظم��ة وم��ن إدارة التدقيق 
والتحريات الداخلي��ة بوزارة الداخلية. وحاضر في ورش��ة العمل 
هذه، خبراء متخصصون من المكتب المس��تقل لسلوك الشرطة 
بالمملك��ة المتح��دة »IOPC«، وش��ملت محاور مهم��ة، أبرزها 
المنهجية التي يتبعها المكتب في تحقيقاته، السيما في مجال 
التحقي��ق في اس��تخدام القوة وتقييم األدلة، وق��د تناولت هذه 
المح��اور التعرف على إج��راءات تفصيلية من قبي��ل جمع األدلة 
والسماع إلى إفادات الشهود، والعناصر التي يجب التحقق منها 
في ح��االت االحتكاك مع أفراد الش��رطة، باإلضاف��ة إلى معايير 
التميز واس��تخالص النتائج والتعل��م التنظيمي. وجاء عقد هذه 
الورش��ة المتقدمة ضمن سلس��لة الورش وال��دورات التدريبية 
الت��ي تعقد م��ن خالل التعاون المش��ترك بي��ن األمانة العامة 
للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة، وس��فارة المملكة المتحدة 

.»UNDP« بالبحرين وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 »العمل«: توعية 42 ألف منشأة لتعزيز 
الوعي بشأن الوقاية من »كورونا«

باشرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية إطالق 
حمل��ة توعية للعمال في مختلف مواقع اإلنتاج 
الس��تدامة اتخ��اذ كاف��ة اإلج��راءات الوقائية 
والتدابير االحترازية لتعزيز الس��المة والصحة 
المجتمعي��ة بهدف الوقاية من فيروس كورونا 
»كوفي��د19«، وف��ي مقدم��ة تل��ك اإلج��راءات 
ضرورة مبادرة العمال ألخذ الجرعة المنش��طة 
وذل��ك ألهميته��ا ف��ي الوقاية م��ن الفيروس 

ومتحوراته.
وضمن الخط��ة التنفيذية للحمل��ة المذكورة، 
فق��د اس��تهدفت المرحل��ة األولى م��ن الخطة 
الخاصة بتنفيذ حملة التوعية واإلرشاد 27,340 

منش��أة في قطاع التجارة، و8,275 منش��أة في 
قط��اع الصناعة، باإلضافة إلى 6,695 منش��أة 
في قط��اع اإلنش��اءات، فض��اًل عن اس��تهداف 
القطاعات اإلنتاجية األخرى في المراحل التالية 
للخط��ة التنفيذي��ة، م��ع تنوي��ه ال��وزارة على 
أصح��اب العمل ضرورة توخ��ي الحيطة والحذر 
خالل الفترة الحالي��ة خاصة مع ظهور المتحور 
الجديد إل��ى جانب العمل على تعزيز اإلجراءات 
االس��تباقية التي تمنع اآلثار الس��لبية الناتجة 
عن انتش��ار المخاط��ر البيولوجية ف��ي مختلف 

مواقع العمل ومساكن العمال.
وأوضحت ال��وزارة أنه في إط��ار جهود األجهزة 

التنفيذي��ة لتعزي��ز ثقاف��ة الصحة ف��ي مواقع 
العم��ل، فقد ب��دأت إدارة التفتيش والس��المة 
المهني��ة بالوزارة تنفيذ حملة واس��عة النطاق 
تتضمن توزيع المطبوعات اإلرش��ادية للعمال 
ف��ي مواق��ع عملهم والمس��اكن الت��ي يوفرها 
صاح��ب العمل لعماله، وذلك للتوعية بأهمية 
أخذ الجرعة المنش��طة للوقاية من المتحورات 
الخاصة بفي��روس كورونا »كوفي��د19«، حيث 
ستس��تمر الحملة لمدة أربعة أسابيع من أجل 
المحافظ��ة على صحة وس��المة القوى العاملة 
مم��ا س��ينعكس أث��ره إيجاب��ًا على رف��ع درجة 

المناعة المجتمعية ضد متحورات الفيروس.

 أمير منطقة مكة يستقبل 
سفير البحرين السابق في الرياض

اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي األمير خالد الفيصل، مستش��ار 
خادم الحرمين الش��ريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالمملكة 
العربية الس��عودية، أمس في مقر اإلمارة بجدة، سفير البحرين 
في الرياض الش��يخ حمود بن عبداهلل آل خليفة، وذلك بمناسبة 
انتهاء فت��رة عمله. وخ��الل اللقاء ثمن صاحب الس��مو الملكي 
األمير خالد الفيصل الدور المش��هود الذي قام به س��فير مملكة 
البحرين في الرياض خالل فترة عمله، والذي أس��هم في ترسيخ 
العالق��ات األخوية المتميزة التي تجمع البلدين الش��قيقين في 
ظل ما تش��هده من نمو مط��رد في كافة المس��تويات، متمنيًا 

للسفير دوام التوفيق والنجاح.
من جانبه عبر الس��فير عن خالص ش��كره وتقديره للدعم الذي 
تلق��اه من قب��ل المس��ؤولين ومختل��ف الجه��ات والهيئات في 
المملكة العربية السعودية لتسهيل مهام عمله، بما فيها إمارة 

منطقة مكة المكرمة، متمنيًا للمملكة دوام التطور واالزدهار.

 »الموهوبين« بالمركز األول 
في جائزة حمدان بن راشد

اس��تطاع فريق المملكة الذي ش��ارك تحت إش��راف مركز رعاية 
الطلب��ة الموهوبين ب��وزارة التربية والتعلي��م أن يفوز بالمركز 
األول ف��ي جائ��زة حمدان بن راش��د آل مكتوم ل��ألداء التعليمي 
 المتمي��ز الت��ي ُنظم��ت تحت إش��راف مرك��ز حمدان بن راش��د 
آل مكت��وم للموهبة واالبتكار بدولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة بالتعاون م��ع مراكز الموهبة واإلب��داع بدول مجلس 
التع��اون الخليجي. وتف��وق فريق المملكة في ُمس��ابقة تحدي 
علوم الُمس��تقبل على قائمة ضمت 251 طالبًا وطالبة من دول 
مجل��س التعاون الخليجي مثل��وا 176 فريقًا، حيث قام كل فريق 
بابتكار مش��روع قائم على الذكاء االصطناعي وإنترنت األش��ياء 
يحاكي الواقع ويس��اهم بشكل مباشر في إيجاد حلول فريدة من 
نوعه��ا لعدد من التحديات والمش��اكل الت��ي يواجهها العالم. 
وش��ارك 11 فريقًا مكونًا من 19 طالب��ًا وطالبة من الموهوبين 
ف��ي مجال ال��ذكاء االصطناع��ي والبرمجة الرقمي��ة والروبوتات 
من المرحلة اإلعدادية والثانوية من 21 مدرس��ة من المدارس 
الحكومية والخاصة في المملكة، وتمكنت تلك الفرق البحرينية 
م��ن الوصول للتصفيات النهائي��ة والتنافس مع 176 فريقًا من 
زمالئهم الموهوبين م��ن دول مجلس التعاون الخليجي.وحصل 
فري��ق TEAM 01 الُمكون م��ن الطالب الموهوب يوس��ف علي 
والطال��ب الموهوب حس��ن مطر م��ن معهد الش��يخ خليفة بن 
سلمان للتكنولوجيا على المركز األول بمشروعهما الذي تمحور 
ح��ول تقديم مفهوم مدين��ة التكنولوجيا المس��تدامة وتطبيق 
الممارسات الصديقة للبيئة، وإعداد مساحات خضراء تم دعمها 
بالتكنولوجي��ا الصديقة للبيئة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون وذلك من خالل استخدام الطاقة الشمسية 

وطاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة. 
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»الصحفيين«: قطر انتهجت 
معاقبة الصحفيين إلخفاء 

انتهاكات ضد العمال
أعرب��ت جمعي��ة الصحفيي��ن البحرينية ع��ن اس��تنكارها لقيام 
بمحط��ة  يعم��ان  باعتق��ال صحفيي��ن  القطري��ة  الس��لطات 
تلفزيوني��ة نرويجية أثناء محاولتهم��ا إعداد وتصوير تقرير عن 
قضاي��ا العّم��ال األجانب في قطر، معتبرة أن تلك الممارس��ات 
تتناف��ى مع مزاعم الس��لطات في قطر باحت��رام حرّية الصحافة 
واإلع��ام وتمكي��ن الصحافيي��ن من مزاول��ة عمله��م دون أي 

تضييق أو ترهيب.
وأّك��دت أن قطر انتهج��ت ماحقة ومعاقب��ة الصحفيين الذين 
يحاولون تغطية االنتهاكات الجسيمة التي تقوم بها السلطات 
القطري��ة ضّد العمال األجانب الذين يتم اس��تخدامهم في بناء 
منش��آت كأس العال��م، وهي االنته��اكات التي وثقته��ا تقارير 
األمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، وذلك في محاولة 

حثيثة إلخفاء تلك االنتهاكات التي أودت بحياة مئات العّمال.
وأدانت الجمعية ممارس��ات الس��لطات القطري��ة القمعية بحق 
الصحافة والصحفيين ومصادرة حرية الرأي والتعبير والتي كان 
آخرها فرض التعتيم عل��ى احتجاجات قبيلة آل مرة ضد التمييز 
الذي تم ممارسته بحقها واعتقال عدد من أبنائها وسط صمت 
مطبق من قبل وسائل اإلعام القطرية وخاصة قناة الجزيرة التي 
تدع��ي الحرية. ودعت المنظمات الدولي��ة المعنية بحرية الرأي 
والتعبير إلى رفض هذه الممارس��ات القطري��ة القمعية والتي 
هي ليس��ت األولى من نوعها، مشيرة إلى ما أكدت عليه النرويج 
وبع��ض الدول األخرى م��ن رفضها لهذه الممارس��ات القطرية 
والدعوة إلى ض��رورة التزام قطر بحرية ال��رأي والتعبير وتوفير 
األجواء المائمة للصحفيين ألداء مهامهم معربة الجمعية عن 
تضامنها ومس��اندتها لمثل هذه الدعوات والمواقف التي تعزز 

من حرية الرأي والتعبير.

 فتح الباب لتلقي مرئيات الجهات 
واألفراد لتعديل »حماية البيانات«

جددت هيئة حماية البيانات الشخصية دعوتها، 
إلى الجهات والقطاع��ات المعنية بأحكام قانون 
حماي��ة البيان��ات الش��خصية للمس��اهمة ب��أي 
مقترح��ات ح��ول مس��ودة الق��رارات التنفيذي��ة 
المرتبطة بالقانون، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل 
عل��ى الصياغ��ة النهائية للق��رارات حيث تم فتح 
الباب لتلقي المرئيات لمدة أسبوعين اعتبارًا من 

أمس.
وأوضح��ت، أنها تلق��ت العديد م��ن المقترحات 
والمرئيات من األفراد والجهات الوطنية والدولية 
المختلف��ة من خال رس��ائل البري��د اإللكتروني 
واالجتماع��ات الت��ي ت��م عقدها ع��ن ُبعد، حيث 
كانت مش��اورات مثمرة، وتم األخذ بالعديد من 
هذه المقترح��ات في تعديل مس��ودة القرارات، 
وبما ي��وازن بين حقوق أصحاب البيانات وطبيعة 
عمله��م وتطبي��ق متطلب��ات القان��ون وقراراته 

التنفيذية بيسر من قبل الجهات المختلفة.
 وبين��ت الهيئ��ة، أب��رز التعديات على مس��ودة 
القرارات في ضوء المرئيات المقدمة والمناقشات 
الت��ي تمت بش��أنها، والت��ي تضمن��ت مراجعة 
االش��تراطات التي يتعين توافرها ف��ي التدابير 
الفني��ة والتنظيمي��ة الكفيلة بحماي��ة البيانات 
وإع��ادة النظ��ر فيه��ا وتطبي��ق التدابي��ر األكثر 
ُماءم��ة وتناس��بًا وفقًا لطبيعة ونط��اق أغراض 
ومخاطر المعالجة، وج��واز تعيين مراقب داخلي 
من بين العاملين في المؤسسة أو مراقب خارجي 
وفقًا لاش��تراطات المطلوبة في هذا الشأن، مع 
إمكانية إلزام فئات معينة في المستقبل بتعيين 
مراقب طبقًا لحجم ونش��اط عم��ل الجهة وحجم 

البيانات المعالجة فيها وطبيعتها.
كم��ا تضمن��ت إتاح��ة الفرص��ة أم��ام المراقب 
الداخل��ي للجمع بي��ن ترخيصه كمراق��ب داخلي 
والعمل مراقب خارجي لدى جهة عامة أو خاصة، 
بشروط، وإعادة تنظيم االشتراطات الخاصة بنقل 
البيان��ات إلى خارج المملكة ف��ي أحوال مختلفة، 
وإلغاء ش��رط التأمين على المخاطر الناجمة عن 
انتهاك أو القصور في ُمعالجة البيانات الشخصية 
من قبل المدير والتعويض عنها، وتنظيم أحكام 
متعلق��ة بإفصاح المراقب للمدير عما يكون من 
شأنه تعارض المصالح وااللتزام بعدم إفشاء أية 
معلومات تتعل��ق بالمدير لتعزيز االس��تقالية 
والحيادية والس��رية، باإلضافة إلى إفراد مسودة 
ق��رار جدي��د يحدد الضواب��ط والضمان��ات التي 
يتعين مراعاتها للمحافظة على س��رية البيانات 

المتعلقة برفع الدعوى الجنائية.
وأعرب��ت الهيئة عن ش��كرها لألف��راد والجهات 
الذين س��اهموا في تقديم المرئيات، معبرة عن 
أمله��ا من الجهات والقطاع��ات المعنية بأحكام 
القانون للمشاركة بمقترحاتها وتصوراتها حول 
القرارات التنفيذية المرتبطة باالشتراطات التي 
يتعين توافرها في التدابي��ر الفنية والتنظيمية 
وحق��وق صاح��ب  البيان��ات،  بحماي��ة  الكفيل��ة 
البيانات، وتنظيم أعمال مراقبي حماية البيانات، 
وشروط إنشاء السجات الُمتاح للجمهور االطاع 
عليه��ا، وقواع��د وإج��راءات تقدي��م اإلخط��ارات 
وطلبات الحصول على تصاريح ُمسبقة للمعالجة، 
واإلج��راءات والقواعد المنظمة لتقديم ش��كاوى 
متعلقة بحماي��ة البيانات الش��خصية، وإجراءات 

معالجة البيانات الش��خصية الحساس��ة، بتحديد 
الدول والبلدان واألقاليم التي تتمتع بتشريعات 
وأنظم��ة تكف��ل مس��توى كاٍف وآم��ن لحماي��ة 
البيان��ات الش��خصية، وكذل��ك الق��رار التنفيذي 
الت��ي  والضمان��ات  الضواب��ط  بش��أن تحدي��د 
يتعين مراعاتها للمحافظة على س��رية البيانات 
المتعلق��ة برفع الدع��وى الجنائية ومباش��رتها 

وباألحكام الصادرة فيها.
ويأتي ذلك، انطاقًا من األهمية الكبيرة لموضوع 
حماية البيانات الش��خصية، حي��ث ارتأت الهيئة 
التوس��ع في اس��تطاع آراء القطاع��ات المعنية 
بغي��ة الوصول إلى أفضل الممارس��ات المائمة 
في شأن استخدام البيانات الشخصية وإدارتها أو 
معالجتها، وفق أحكام القانون، بما يكفل اتخاذ 
إج��راءات فعالة لحماي��ة بيانات المس��تخدمين 
ومكافحة انتهاك خصوصية معلوماتهم الخاصة 
ضمن إطار تنظيمي محدد وواضح وموثوق وآمن.
وأك��دت الهيئ��ة، الحرص عل��ى تعزي��ز وحماية 
الحق في الخصوصية م��ن خال االلتزام بتطبيق 
آلي��ات تحم��ي األفراد م��ن االنتهاكات الماس��ة 
بالخصوصي��ة أثن��اء جم��ع بياناتهم الش��خصية 
وتخزينها أو استخدامها أو االحتفاظ بها ونقلها 
وتداوله��ا م��ن قبل الجه��ات العام��ة والخاصة، 
خصوص��ًا في ظ��ل التحدي��ات الرقمي��ة، بهدف 
ضم��ان الوصول إل��ى البيان��ات ومعالجتها وفق 
تدابي��ر ش��فافة تمنح األف��راد الثقة ف��ي كل ما 
يتعلق ببياناتهم وتمنع االحتفاظ غير القانوني 
بالبيانات الش��خصية أو اس��تخدامها خ��ارج إطار 

القانون وتوظيفها بشكل غير مشروع.

استعراض دور أقسام الطوارئ في مواجهة »كورونا«

اختتام أعمال مؤتمر البحرين الثاني لطب الطوارئ
سجل مؤتمر البحرين الثاني لطب الطوارئ نجاحًا 
كبيرًا هذا العام من خال تمكنه من اس��تقطاب 
815 مش��اركًا م��ن استش��اريي وأخصائ��ي ط��ب 
الط��وارئ والممرضي��ن والفنيي��ن العاملي��ن في 
هذا المجال بش��كل خاص، إضافة لمشاركين من 
الطاقم الطبي والصحي ذي الصلة المباشرة وغير 
المباشرة بطب الطوارئ من أطباء العائلة وأطباء 
متدربين وط��اب طب وممرضي��ن وغيرهم، من 
البحري��ن والمنطقة والعالم،إل��ى جانب عدد من 
أب��رز المتحدثين من الواليات المتحدة األمريكية 
وآس��يا والمنطق��ة، حيث نظمت جمعي��ة األطباء 
البحرينية هذا المؤتمر برعاية كريمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس الوزراء، وعلى مدى ثاثة أيام.
وافتت��ح قائ��د الخدمات الطبي��ة الملكي��ة اللواء 
البروفيسور الش��يخ خالد بن علي آل خليفة اليوم 
األول م��ن ه��ذا المؤتمر ف��ي مركز ول��ي العهد 
للتدري��ب والبح��وث الطبي��ة بالخدم��ات الطبية 
الملكي��ة، وجرى خال��ه تنظيم س��ت ورش عمل 
حضره��ا على أرض الواقع أكثر من 100 مش��ارك 
وحاض��ر فيه��ا أخصائيون واستش��اريون في طب 
الط��وارئ م��ن المملك��ة العربي��ة الس��عودية، 

بحضور أكثر من مائة مشارك من أطباء الطوارئ 
والعاملين في أقس��ام الطوارئ في مستش��فيات 

ومراكز صحية مختلفة في المملكة.
وناق��ش المؤتمر على م��دى اليومي��ن التاليين 
ع��ددًا م��ن المح��اور الرئيس��ة ذات الصلة بطب 
الط��وارئ م��ن بينه��ا دور أقس��ام الط��وارئ في 
مواجه��ة في��روس كورون��ا، وأهم المس��تجدات 
ألطب��اء الط��وارئ ف��ي مكافح��ة ه��ذا الفيروس، 
والح��وادث والك��وارث، وأهم التط��ورات في طب 
ط��وارئ الكبار مث��ل كيفية التعام��ل مع جلطات 
القلب والدماغ وحاالت الطوارئ التنفس��ية، وأهم 
التطورات في ط��ب األطفال، والبحوث الطبية في 
طب الطوارئ، وإدارة أقسام الطوارئ، والجودة في 

أقسام الطوارئ.
وم��ن أب��رز الفعالي��ات الت��ي تضمنه��ا اليومان 
التاليان للمؤتمر حديث رئيس الرابطة العالمية 
للكوارث والطوارئ البروفيس��ور جرجوري سايتون 
حول جائحة كورونا وتأثيرها على العالم وأفضل 
الطرق في التعامل معها والدروس المس��تفادة 
منها. كما تحدث البروفيس��ور تامورش كول من 
الهن��د عن أوض��اع طب الط��وارئ في قارة آس��يا 
وتصاع��د االهتمام به ومس��تقبل تط��وره، فيما 

اس��تعرض استش��اري ط��ب ط��وارئ أطف��ال في 
المملكة العربية السعودية الدكتور نديم قرشي 
ع��ن تجربته الش��خصية عندما أصي��ب بفيروس 
كورون��ا ووص��ل إلى مراح��ل خطيرة ج��دًا قبل أن 
يتعافى، وذلك في إس��قاطات على ما مر به أطباء 
الطوارئ من تحديات نتيجة وجودهم في مقدمة 
الصفوف األمامية، إضافة إلى استعراض مريض 
كورونا في العناية المركزة وكيفية التعامل معه 
طبي��ًا. إلى ذلك تحدثت رئيس��ة جمعي��ة األطباء 
ورئي��س قس��م الط��وارئ ف��ي الخدم��ات الطبية 
الملكية الدكتورة غادة القاس��م ع��ن دور المرأة 
الطبيبة في طب الط��وارئ وأهمية توفير األجواء 
المناسبة للطبيبات لانضمام إلى طب الطوارئ، 
وقال��ت إن المستش��فيات الرئيس��ة الثاث��ة في 
البحرين: مجمع السلمانية الطبي ومستشفى قوة 
دفاع البحرين ومستش��فى الملك حمد الجامعي، 
تض��م 144 طبيب ط��وارئ من بينه��ن 92 طبيبًا 
و52 طبيبة، وقالت إن عدد األطباء الحاصلين على 
ش��هادة تخصص في طب الطوارئ 13 من بينهم 
11 طبيب��ًا وطبيبت��ان، أما عدد األطب��اء اإلداريين 
في أقس��ام الطوارئ فهم ثاث��ة، طبيبان وطبيبة 

واحدة. 

 »حقوق اإلنسان« 
 عضوًا مراقبًا دائمًا 

في التحالف األوروبي اآلسيوي

أك��د رئي��س المؤسس��ة الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان قب��ول 
المؤسسة كعضو مراقب دائم في التحالف األوروبي اآلسيوي 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
ج��اء ذلك خال ترؤس��ه االجتماع االعتي��ادي الثالث لمجلس 
مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بمقر المؤسسة، 
بمشاركة أعضاء مجلس المفوضين واألمين العام للمؤسسة.

وخ��ال اللق��اء، قدم رؤس��اء اللج��ان النوعية الدائم��ة »لجنة 
الحق��وق والحري��ات العام��ة، ولجن��ة زي��ارة أماك��ن االحتجاز 
والمرافق، ولجنة الش��كاوى والرص��د والمتابعة« موجزًا ألهم 
أعم��ال لجانهم خ��ال الفترة الماضية، وم��ن ثم قدم رئيس 
المؤسس��ة موج��زًا ع��ن مش��اركته ف��ي مراقب��ة االنتخابات 
البرلمانية »مجلس الدوما« في روسيا االتحادية، حيث تطرق 
إل��ى آلية توزيع العم��ل، والمركز الع��ام المخصص لمتابعة 
ومراقب��ة المراك��ز االنتخابي��ة التي تنتش��ر ف��ي جميع مدن 

ومناطق الروسية.

»المباحث« ُتشارك بالمؤتمر 
الدولي للجمعية العربية 

لعلوم األدلة الجنائية

ش��اركت اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدلة الجنائي��ة ممثلة 
بإدارة األدلة الجنائية، في المؤتمر الدولي الخامس للجمعية 
العربي��ة لعلوم األدلة الجنائية والطب الش��رعي، والذي أقيم 
في مقر جامعة ناي��ف العربية للعلوم األمنية بالرياض تحت 
رعاية رئيس الجامعة، بمشاركة 1700 مختص من 26 دولة، 

باإلضافة إلى المنظمات ذات العاقة.
وقدمت رئيس فرع مختبر األحي��اء والبصمة الوراثية بمختبر 
البحث الجنائي بإدارة األدلة الجنائية الدكتورة نوره آل سنان، 
ورقة علمية بعنوان: »مقارنة بين طرق رفع اآلثار البيولوجية 
في مس��رح الجريمة وتطبيقها في عينات القضايا«، تطرقت 
م��ن خالها إلى دراس��ة بحثي��ة أجرتها لتطوي��ر كفاءة طرق 
الرف��ع المختلفة لآلث��ار البيولوجية لعينات مس��رح الجريمة، 
وإج��راءات العم��ل الس��ليمة الخاصة لطاقم مس��رح الجريمة 
والمختب��ر الجنائي، ومدى أهمية البحث العلمي والتطوير في 

تحسين إجراءات العمل ومواكبة التطور اإلجرامي. 
كما ناقش��ت جلسات أعمال المؤتمر العديد من المستجدات 
العلمي��ة والتقني��ة والقانوني��ة ف��ي إطار مس��تجدات البحث 
العلم��ي في مجاالت عل��وم األدلة الجنائية على المس��تويين 

العربي والدولي.
وتح��رص اإلدارة العام��ة للمباح��ث واألدل��ة الجنائي��ة على 
المش��اركة الدائمة في المؤتمرات العلمي��ة لما لها من أثر 
كبير في تبادل المعلومات والخبرات بين الدول مما يس��اهم 
ف��ي إجراءات العم��ل وتقديم نماذج ألفضل الممارس��ات في 
مج��ال المختبرات الجنائية ومس��رح الجريمة، خاصة وأن هذا 
المؤتمر أقيم في صرح علمي كبير وهو جامعة نايف العربية 
للعل��وم األمنية وه��ي منظمة عربية ذات ش��خصية اعتبارية 
تتمتع بصفة دبلوماس��ية، كما أنها الجهاز العلمي لمجلس 
وزراء الداخلية العرب، وتعنى بالتعليم العالي والبحث العلمي 

والتدريب في المجاالت األمنية والميادين ذات العاقة.

خالل ترؤسها جلسة االتحاد البرلماني الدولي لبحث ملف تلقيح »كورونا«

 زينل: البحرين وّفرت رعاية صحية 
وخدمات عالجية لجميع المواطنين والمقيمين

أكدت رئيس��ة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبة 
البرلمانية الُمش��اِرك في أعمال الجمعية العامة 
ال���143 لاتح��اد البرلماني الدول��ي بالعاصمة 
اإلس��بانية مدريد فوزية زين��ل، أنَّ المملكة توفِّر 
رعاية صحي��ة وِخدمات عاجي��ة منصفة وعادلة 
لجمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن، وذل��ك ضمن 
الجهود التي تبذلها المملكة في التصدي لجائحة 
»كورون��ا«، وبم��ا ُيترج��م التوجيه��ات الملكية 
الس��امية من حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه، بتس��خير كافة اإلمكاني��ات والموارد 
من أجل الحفاظ على صحة وس��امة المواطنين 

والمقيمين.
جاء ذلك خال ترؤس��ها إحدى جلس��ات الجمعية 
العامة ال���143 لاتحاد البرلماني الدولي، والتي 
ُعقدت أمس، وتم خالها مناقش��ة حش��د الدعم 
البرلمان��ي العالمي لتحقيق اإلنصاف في التلقيح 

في مجال مكافحة جائحة كورونا. 
وأعربت زينل عن الفخر واالعتزاز الكبيرين باإلنجاز 
الوطني الرائد الذي تحققه المملكة في التصدي 

للجائحة، وال��ذي يأتي ثمرة للعطاءات المخلصة 
للفري��ق الوطني الطبي للتصدي للجائحة بقيادة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، إلى 
جانب الوعي المجتمعي والمسؤولية التي يؤكد 
عليها ش��عب البحري��ن بتكاتف��ه وتعاضده مع 
القيادة الحكيمة، والتزام��ه باإلجراءات والتدابير 

االحترازية المعتمدة.

وأشارت زينل إلى أنَّ تحقيق األمن الصحي للجميع 
يعتبر على س��لم أولوي��ات المملك��ة، وتتضافر 
المس��اعي الدؤوبة بين مختلف القطاعات لتجاوز 
تأثيرات الجائحة، مؤكدة أن السلطة التشريعية 
تساند وتدعم التشريعات التي من شأنها تعزيز 
المنظومة الصحية في المملكة، وتفتح مسارات 
جدي��دة للج��ودة والكفاءة ف��ي كاف��ة الِخدمات 

العاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

 »العمل«: توظيف 577 
وتدريب 166 خالل أسبوع

أعلنت وزارة العمل والتنمية االجتماعية، أنه تم خال الفترة من 21 حتى 27 نوفمبر 
2021 توظي��ف 577 باحثًا عن عمل في 402 ش��ركة ومؤسس��ة عامل��ة في القطاع 
الخاص من مختلف المؤهات الدراس��ية وذلك في التخصصات والمجاالت الوظيفية 

والمهنية المائمة، إلى جانب تدريب 166 شخصًا في مختلف البرامج التدريبية.
وبالتال��ي فقد بلغ العدد اإلجمالي للمتوظفين 23317 في 6342 منش��أة من أصل 
25 ألف وظيفة يستهدفها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية خال العام 
2021، بينم��ا وصل إجمالي من تم تدريبه��م 11063 متدربًا، وبذلك تجاوز إجمالي 

عدد المتدربين العدد المستهدف وهو 10 آالف فرصة تدريبية خال العام الحالي.
ويمك��ن للمهتمي��ن االط��اع على قائمة أس��ماء الش��ركات والمؤسس��ات بصورة 
تفصيلي��ة، وكذلك أع��داد المتوظفين في كل منش��أة والتي يتم تحديثها بش��كل 
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20 ألف دوالر كلفة الموافقة على بروتوكول »التنوع البيولوجي«

Mon 29 Nov 2021  |  السنة 16  |   العدد 5833   |  االثنين 24 ربيع اآلخر 1443هـ

المملكة تمتلك 81 مادة جينية خاصة بها

 بن دينه: إنشاء بنك المواد الجينية 
البحرينية للحفاظ على ملكيتها الفكرية

مريم بوجيري «

كش��ف المبعوث الخ��اص لش��ؤون المن��اخ الرئيس 
التنفيذي للمجلس األعل��ى للبيئة الدكتور محمد بن 
دينه، أن البحرين تمتلك -حسب اإلحصائيات األولية- 
81 مادة جينية تتميز بها، مؤكدًا أن تكلفة الموافقة 
على بروتوكول ناغويا بش��أن الحص��ول على الموارد 
الجينية والتقاس��م العادل والمنصف للمنافع الناشئة 
عن استخدامها، الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي، 
ال تتج��اوز 20 ألف دوالر م��ن ميزانية المجلس والتي 

هي تحت عهدة وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
جاء ذلك في مداخلته، أثناء مناقش��ة البروتوكول في 

جلس��ة مجلس الشورى، مؤكدًا في رده على تساؤالت 
األعض��اء أن م��واد قان��ون البيئة س��تكون مطابقة 
التفاقية التنوع الحيوي وس��تصدر اللوائح التنفيذية 

التي تؤكد تنفيذها.
وفيما يتعلق بالملكي��ة الفكرية أوضح بن دينه، أنه 
يت��م العمل م��ع وكالة الزراعة إلنش��اء بن��ك للمواد 
الجيني��ة للحف��اظ على الملكي��ة الفكري��ة لدينا في 

المملكة للتنوع الجيني.
وفي شأن أهمية االتفاقية، أكد بن دينه، أن أهميتها 

تكم��ن في الحف��اظ عل��ى الممتل��كات الجينية التي 
تملكها الدول��ة وأن ال يتم اس��تغاللها بطريقة غير 
مناس��بة دون أن يكون هناك جهة تأخذ المسؤولية 
للحف��اظ عل��ى تلك الم��وارد، حي��ث تم اس��تغاللها 
ف��ي دول أخرى وس��لب تل��ك الم��وارد دون وجه حق 
وتصنيعه��ا في أدوية ولم تس��تفد تل��ك الدول من 
موارده��ا وذل��ك هو اله��دف الرئيس م��ن االتفاقية 
كما تشجع االس��تثمار في المملكة ألنواع كثيرة من 

شركات األدوية.

وزيرة الصحة: النظام الصحي 
في البحرين صلب وقوي

مريم بوجيري «

كش��فت وزيرة الصحة فائقة الصالح، ع��ن وجود أكثر من 25 
دراس��ة قام به��ا الفريق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا عل��ى مس��توى العال��م لمعرف��ة ماهي��ة العالجات 
واللقاحات وتطبيقها ف��ي مملكة البحرين، مؤكدة أن النظام 

الصحي في البحرين صلب وقوي ولن ينهار.
يأتي ذلك، في مداخلتها بعد إقرار مجلس الش��ورى لمرسوم 
استحداث مرس��وم األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي، 
مؤكدة بقولها: »الوس��ام هو وسام شرف لجميع من عمل في 
هذه الجائحة ويستحقونها بكل جدارة ونتمنى أن تنتهي هذه 

الجائحة في أقرب فرصة ممكنة وتعود الحياة لطبيعتها«.
ودعت إل��ى أهمية اإلقبال عل��ى التطعيم ممن ل��م يتقدموا 
للحص��ول علي��ه وأخذ الجرعة المنش��طة مع االس��تمرار بأخذ 
اإلج��راءات االحترازية حماية للفرد نفس��ه والمجتمع والوطن 

بأكمله.
وبينت أن االس��تعدادات بأخ��ذ جميع االحتياط��ات لمواجهة 
الفيروس أخ��ذت قبل دخول الجائحة فعلي��ًا لمملكة البحرين 
في ديسمبر 2019، الفتة إلى الفخر بتبني الدراسات المذكورة 
للفريق الطبي بشأن اللقاحات والعالج ضد الفيروس، مشيرة 
إلى أهمية ال��دور الذي قامت به الجهات المعنية المس��اندة 

للوزارة في التصدي للجائحة.

إقرار شوري لوسام األمير سلمان الطبي

مريم بوجيري، تصوير: سهيل وزير «

بعد الموافقة األخيرة لمجلس النواب، أقر مجلس 
الش��ورى مرس��وم بقان��ون إنش��اء وس��ام األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة لالس��تحقاق الطبي 
باإلجماع ويعد ذلك موافقة للسلطة التشريعية 
على المرس��وم تمهيدًا لتصديق��ه وإصداره من 

حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى.
من جانبها، أكدت العضو الدكتورة جهاد الفاضل 
أن��ه في الوقت الذي كان في��ه الجميع يعمل عن 
بعد، واجه أبطال البحرين في الصفوف األمامية 
الجائح��ة عن قرب، مش��يرًة إلى أن ع��ودة أجواء 
اإلغالق في دول عديدة متقدمة لم تلقي بظاللها 

على البحرين التي تعيش مرحلة استئناف الحياة 
الطبيعية واالنتقال لمرحلة التعافي االقتصادي 
ويع��ود ذلك لإلج��راءات الت��ي يقوم به��ا فريق 
البحرين برئاسة س��مو ولي العهد رئيس الوزراء 
إل��ى جانب جهود الك��وادر الطبي��ة والتمريضية 
والصفوف األمامية ف��ي تقديم الخدمات الحتواء 

الجائحة.
ف��ي حين دعا العض��و الدكتور بس��ام البنمحمد 
عبر رس��الة وجهه��ا للجه��ات المعني��ة بقوله: 
»رك��زوا على إنت��اج محتوى إعالمي يب��رز نماذج 
مش��ّرفة لحماي��ة المجتم��ع وتوجي��ه الش��باب 
البحريني التوجه السليم في تخصصات ومجاالت 
تحت��اج لها الدولة«، معتبرًا أن الوس��ام يس��هم 

في تس��ليط الضوء على نماذج مش��ّرفة للشباب 
البحرين��ي، كما أنه لم يغفل ورثة من استش��هد 
أثناء القيام بالواجب واألثر الممتد للوسام أبعد 

بكثير.
بينم��ا ن��ادى العض��و الدكت��ور أحم��د العريض 
بأهمي��ة التطعيم خ��الل الفت��رة المقبلة والذي 
س��يكون فاعاًل في مكافح��ة الجائح��ة الجديدة، 

قائاًل: »أرجو أن يلقى هذا النداء آذانًا صاغية«.
وطالب العضو أحمد الحداد بأهمية أن تستجيب 
وزارة الصح��ة الس��تحداث لوح��ة ش��رف بالوزارة 
لجمي��ع من بذلوا جهودهم في التصدي للجائحة 
بحيث تضم أس��ماء العاملين بالصفوف األمامية 

وصورهم تقديرًا لهم.

 توافق شوري نيابي على رفض 
إنشاء لجنة حماية الحرف التقليدية

مريم بوجيري «

رف��ض مجل��س الش��ورى، مش��روع 
قانون تش��كيل لجنة تتولى حماية 
التقليدي��ة  الحرفي��ة  المنتج��ات 
الوطني��ة، وفرض تعرف��ة جمركية 
عل��ى المنتجات الحرفي��ة المصنعة 
خ��ارج البحري��ن، وحف��ظ الحق��وق 
الفكرية للحرفيي��ن وذلك بالتوافق 
الخدم��ات  لجن��ة  توصي��ة  م��ع 

بالمجلس.
وأكد عض��و المجل��س عبدالرحمن 
جمش��ير، أن ع��دم الموافق��ة على 
ه��ذا المش��روع ال��ذي جاء أساس��ًا 
باقت��راح بقانون من مجلس النواب 

ليس معناه أن السلطة التشريعية 
ال تواف��ق عل��ى دعم ه��ذه المهن 
الحرفية التقليدية بل على العكس 

نح��ن ندعمها ونؤيده��ا ولكن هذا 
الدعم متحقق على أرض الواقع. 

من��ى  العض��و  دع��ت  حي��ن  ف��ي 

المؤيد، إل��ى إيجاد كليات تش��جيع 
الش��باب على اتخاذ الحرف المهنية 
التقليدي��ة البحرينية كمصدر للرزق 

وليس هواية فحسب.
أما العضو فؤاد الحاجي، أش��ار إلى 
أهمية دع��م هيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار للح��رف التقليدي��ة والت��ي 
صرح��ت ف��ي الس��ابق باس��تحداث 
ص��ف ث��اٍن م��ن ممتهن��ي الح��رف 
التقليدية، وقال: »شخص واحد في 
البحرين يصنع دلة القهوة العربية 
التقليدي��ة، بعده��ا س��تندثر هذه 
المهنة تمامًا وواجبنا الحفاظ على 
الصناع��ات التقليدي��ة وهي بحاجة 

لحماية ودعم ومراقبة«.

المعتذرون

جميلة سلمانعادل المعاودة هالة رمزيجمال فخرو
مهمة رسميةالسفر مهمة رسميةمهمة رسمية

المسقطي: مصروفات صندوق التعطل 10 ماليين دينار سنويًا

 »الشورى«: عرض »حساب التعطل«
 الختامي على »التشريعية«

مريم بوجيري «

أق��ر مجلس الش��ورى خالل جلس��ة أم��س، اقتراحًا 
بقانون يعرض الحس��اب الختامي لتأمين التعطل 
على الس��لطة التش��ريعية بهدف بس��ط مزيد من 
الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حس��ن 
إدارت��ه والحف��اظ عليه، واط��الع ال��رأي العام على 
تفاصيله. م��ن جانبه، اعتبر رئيس لجنة الش��ؤون 
المالية واالقتصادية خالد المس��قطي، أنه لم يجد 
أية معلومات لهذا الحس��اب عل��ى الرغم من مضي 
15 عامًا على إنشائه، وقال: »اكتشفت أن التحصيل 

للصن��دوق يبل��غ 59 ملي��ون دين��ار س��نويًا ووفق��ًا 
لحس��اباتي الش��خصية فإن مصروفات الصندوق ال 
تتعدى 10 ماليين دينار سنويًا للباحثين عن عمل«.
وأش��ار أثن��اء مناقش��ة االقت��راح بقان��ون، إل��ى أن 
الصندوق ليس له تاريخ صالحية وس��يظل له وجود 
مهم لالس��تفادة م��ن اإلي��رادات، وأض��اف: »كنت 
أتمن��ى تفعيل ما ج��اء في مواد إنش��ائه من خالل 
إيج��اد مدقق خارجي وحس��اب منفص��ل تحت إدارة 
هيئ��ة التأمين��ات االجتماعي��ة ولكن حت��ى 2020 
لم يك��ن ذلك موج��ودًا«. بينما أك��د العضو صباح 
الدوس��ري، أن مش��روع التأمين ض��د التعطل من 

أنجع المشاريع التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية، حيث س��اهم في االستقرار االقتصادي 
والمال��ي نظرًا للجائح��ة، معتبرًا أن زي��ادة الرقابة 
عليه تقويه وال تضعف��ه والهدف من الرقابة على 
المال الع��ام ال يمكن لجهة واح��دة أن تنفرد بكل 
هذه المس��ؤوليات والمه��ام. بينم��ا اعتبر العضو 
الدكتور عبدالعزيز أبل، أنه بسبب اإلدارة المركزية 
الت��ي اتبعت في وضع أم��وال التأمين��ات والتقاعد 
واحتياطي األجيال وحساب التعطل، أسهمت في أن 
بعض نصوص القانون التي أسس لها الحساب لم 

يتم تفعيلها أو االنتباه إليها.

بونجمة: تدشين مشروع 
البرلمان الرقمي يناير المقبل

أكد األمين العام لمجلس النواب أمين سر الشعبة البرلمانية 
للمملكة المستشار راشد محمد بونجمة، أن مشروع البرلمان 
الرقم��ي يعتبر م��ن المش��اريع النوعية التي عمل��ت األمانة 
العامة للمجلس على إع��داده وتنفيذه، وبما ُيترجم تطلعات 
القي��ادة الحكيم��ة لحض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
لمواكبة التطور الرقمي واالس��تثمار األمث��ل لتقنيات الذكاء 
االصطناعي، مش��يرًا إلى أّن المشروع الذي سيتم تدشينه في 
يناير المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس��ة مجلس النواب فوزية 
بنت عبداهلل زينل، سُيشكل نقلة نوعية في العمل البرلماني، 
وسيفتح آفاقًا جديدة من الدعم والمساندة ألصحاب السعادة 

أعضاء مجلس النواب.
ج��اء ذلك خ��الل كلمة قدمه��ا بو نجمة، ف��ي اجتماع جمعية 
األمن��اء العامين للمجالس الوطنية، ال��ذي ُعقد في العاصمة 
اإلس��بانية مدريد، في إط��ار أعمال الجمعي��ة العامة ال� 143 

لالتحاد البرلماني الدولي.
وأوضح أن تدشين البرلمان الرقمي في البحرين يمثل توافقًا 
مع التوجهات العالمية، كما يعد اس��تكمااًل للتجربة الناجحة 
والمتمي��زة لمجلس الن��واب خالل جائحة كورون��ا في ضمان 
اس��تمرارية وديموم��ة العم��ل البرلماني وفق خط��ة العمل 

واالستراتيجية التي وضعتها األمانة العامة.
ونّوه المستشار بونجمة إلى أنَّ جائحة كورونا عزَّزت االستثمار 
في اإلجراءات الرقمية، وأسهمت في إنجاز مراحل متقدمة في 
مج��ال التحول الرقمي ف��ي العمل البرلمان��ي، وتطوير األداء 
اإلداري والتدريب��ي، وال��ذي حاز على إش��ادة وتقدي��ر االتحاد 
البرلمان��ي الدولي، واعتبار نم��وذج مجلس النواب في التحول 
الرقمي تجرب��ة متقدمة، ودع��ا إلى االحتذاء بها والتش��جيع 
عليه��ا، مبيًن��ا أنَّ المش��روع يحقق ترش��يد اإلنف��اق وتقليل 
المصروفات، واالس��تثمار األمث��ل والفاعل للم��وارد المالية، 

وتوظيفها بالشكل المناسب.



أوميك��رون هو االس��م التعريف��ي للمتح��ور الجديد من 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19( والذي ظهر قب��ل أيام في 
جن��وب أفريقي��ا وبعض ال��دول األفريقي��ة. كورونا تلك 
القصة التي ال نية لها بأن تنتهي. وتكمن مش��كلة هذا 
المتحور حس��ب المرك��ز األوروبي للوقاي��ة من األمراض 
ومكافحتها أنه ظهر بطفرة مختلفة عن النسخ السابقة، 
حي��ث قي��ل بأنه ظهر ب��� 32 تحورًا وهناك م��ن قال بأن 

أكثر من 50 تحورًا، كما أن هذا الفيروس حس��ب منظمة 
الصح��ة العالمي��ة يختلف عن الس��ابق بأنه ش��ديد في 
العدوى، ويصعب الكشف عنه، والتطعيمات أقل فعالية 

ضده.
كما أعلنت ع��دة دول أوروبية خالل األي��ام الماضية عن 
اكتش��اف حاالت مصابة بهذا المتحور الجديد، مما يدق 
ناق��وس الخطر عل��ى مس��توى العالم، بس��بب أن أغلب 

المجتمعات في أوروب��ا ليس لديهم التزام وال جدية في 
مكافحة هذا الفيروس، ونسبة أخذ اللقاح تعتبر متدنية 
في كثير من هذه الدول. مما يفسح المجال للفيروس أن 

يفرض نفسه وبقوة أكبر من السابق.
الكالم الس��ابق لي��س بغرض التخويف، بل هي رس��ائل 
تحذيرية، بأننا جميعًا عرضة لهذا الخطر إن لم نس��تبق 
في أخذ االحتياطات الالزمة ومراجعة اإلجراءات المتبعة 

لمكافحة هذه الجائحة المتجددة.
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والكوادر 
الطبي��ة نرفع لهم »العقال« على تضحياتهم وجهودهم 
ط��وال الفت��رة الماضي��ة، ونعل��م جي��دًا بأنه��م أكث��ر 
األش��خاص اش��تياقًا لعودة الحياة إل��ى طبيعتها وإنهاء 
جمي��ع اإلج��راءات والبروتوكوالت الت��ي وضعت خصيصًا 

لهذه الجائحة. 
إال أنكم اليوم أمام تحٍد قد يكون أكبر مما س��بق، وأخطر 

م��ن أي وقت مضى ما ل��م تكن هناك ق��رارات وإجراءات 
اس��تباقية وإن كان��ت قاس��ية عل��ى الجمي��ع، فهل نحن 

جاهزون للمتحور أوميكرون؟
نعل��م جميع��ًا ب��أن أه��م نقاط وص��ول الفي��روس هي 
الرحالت الجوية، ومن تجارب سابقة يجب أن نأخذ العبر، 
الموض��وع ليس في��ه مجامل��ة ألي دول��ة وال مراعاة أي 
ش��خص في البلد أو أي تاجر أو مس��تثمر، وعليه يجب أن 
تش��دد وتضيق اإلجراءات التي تسمح بدخول األشخاص 
القادمي��ن من ال��دول التي ظهر فيها المتح��ور الجديد، 
كما يجب حماي��ة وتوفير أفضل المس��تلزمات الوقائية 
لجنود الصفوف األمامية من »موظفي الجمارك، موظفي 
المط��ار، موظفي األمن، موظفي الخدمات اللوجس��تية« 
وأي وظيفة لها اتصال وتواصل مع القادمين. فسالمتهم 
هي س��المة البالد من خطر انتش��ار المتح��ور الجديد أو 

جائحة قد تظهر مستقباًل ال سمح اهلل.
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عذاري تسقي القريب؟!
درج��ة التفاؤل بمس��تقبل عمراني وخدمات��ي متقدم وصل إلى مس��توى مرتفع 
للغاي��ة بع��د التصريحات المهمة من قب��ل وزراء الدولة الذين أعلنوا عن إنش��اء 
خمس مدن جديدة في البحر وجسر ثاٍن مواٍز لجسر الملك فهد ومترو وبناء فنادق 
ومنتجع��ات ضخمة تابعة ألرق��ى العالمات التجارية في قط��اع الفندقة ومدينة 
رياضية واس��عة باإلضافة إلى مش��اريع كبيرة في القطاع الصحي وقطاع التعليم 
وقط��اع الصناعة من ضمن المخططات المس��تقبلية. ومن خالل نظرة س��ريعة 
لهذه المشاريع يكتشف المرء أن الطموح كبير وأن الرؤية شاملة وتسعى لتحديث 

وتطوير وتوسعة جميع القطاعات.
ولع��ل هذه التصريح��ات جاءت في وقته��ا خاصة وأنها تأتي ف��ي مرحلة دقيقة 
للغاية س��يتم فيها بعد أس��ابيع مضاعف��ة ضريبة القيمة المضاف��ة مما يعني 
ارتفاعًا مؤكدًا – مرة أخرى - في أس��عار الس��لع »الكمالي��ة« باإلضافة إلى الكثير 
م��ن الخدمات التي يقدمه��ا القطاع الخاص. وه��ي مرحلة تثير المخ��اوف كثيرًا 
لدى الناس الذين س��يضطرون مجبرين على تعديل نمطهم االس��تهالكي للمرة 
الثانية في غضون س��نوات قليلة وقد تجبرهم أيضًا إلى االس��تعانة بمدخراتهم 
ف��ي بعض الحاالت. ويبدو أنه كان البد من لمس��ة »بلس��مية« تخفف من القلق 

السائد وتعطي جرعة أمل لمستقبل أفضل.
ولكن يبقى األهم بعد كل ما تم اإلعالن عنه هو أثر هذه المشاريع االستراتيجية 
الكبرى على المواطن الفرد. فالمش��اريع المعلنة ستخدم الجميع -مواطنًا ومقيمًا 
وزائرًا- وستنقل البحرين نقلة مميزة من ناحية العمران والبنية التحتية والحجم 

الجغرافي لكن يبقى السؤال: ما هو نصيب الفرد من هذا كله؟
المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرص عمل كثيرة وتفتح المجال لعملية توظيف 
ضخمة وس��يكون م��ن الضروري أن ين��ال المواطن الفرد نصيب��ًا مقنعًا منها في 
مواقع عمل توفر له مدخواًل جيدًا فيس��تفيد ويفيد. وصحيح أن من ضمن الخطط 
المستقبلية تأتي مسألة إيجاد فرص عمل نوعية للمواطن كأول األولويات وهذا 
أم��ر تم التصريح به ويحمل وعودًا علنية ملزمة إال أن القلق الدائم هو اس��تحواذ 
غي��ر البحريني على نصيب األس��د م��ن الوظائف القادمة كما ه��و حاصل اآلن في 
الوظائ��ف المتاحة اليوم »85% من موظفي القط��اع الخاص من األجانب« طالما 
ال يوجد ما يلزم الش��ركة أو المؤسسة على االستعانة بالبحريني وكل المحاوالت 
الموجودة لتوظيف البحريني تبقى في نطاق اإلقناع الناعم فقط وهي بالشك غير 

كافية.
وقد اس��تغرب أح��د كبار رجال األعم��ال البحرينيين في لقاء منش��ور قبل أيام من 
العذر المس��تخدم بعدم إلزام الش��ركات بالموظف البحريني بس��بب التخوف من 
هروب المس��تثمرين. وأكد أن��ه »عندما تتوفر فرص العم��ل للعمالة البحرينية 
وال تكون هناك بطالة نحقق االس��تقرار الذي يعزز الثقة في مناخ االستثمار وفي 
بيئة األعمال بوجه عام«. وس��واء كنا نتحدث عن المستقبل أو اليوم فمن المهم 
أن يستش��عر المواطن الفرد انعكاس أي تطور وتوس��ع واستقطاب الستثمارات 
خارجية بش��كل مباشر بحيث يتحسن وضعه هو ويتحس��ن وضع أسرته الذي هو 
مس��ؤول عنها. وياحبذا أن نرفع شعارًا مغايرًا للمرحلة القادمة يكون أساسًا لكل 

ما نقوم به وهو »عذاري تسقي القريب أواًل«، هل ممكن ذلك؟

 الملك حمد بن عيسى 
يصنع من الحضارة حضارة

مهم��ا تحدثنا ع��ن هذا القائد العظيم لن نوفيه حق��ه، ملك وقائد وأب، ينظر 
إلى ش��عبه باعتباره عائلته، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، ش��خصية ال يمكن 
أن تتكرر، فالطيب هو عنوانه، وبالكرم هو األجود والشهامة هي خصاله، وفي 

السلم هو النقي.
ملكنا حمد بن عيس��ى مهما وصفناه لن نوفيه حقه، لما يملكه من حكمة في 
إدارة الدولة، يس��تبق الحدث وينظر إل��ى البحرين بعين الحضارة والتاريخ الذي 
يدفعه إلى الصدارة في كل ش��يء، يراهن على التراث الذي يصنع المس��تقبل، 

جميع خطاباته التي يتحدث فيها تعبر عن معاٍن إنسانية خالصة.
على مس��توى السياس��ة الخارجية، فملكنا حمد بن عيس��ى هو المهندس الذي 
يضع بصمة مش��رفة لمملكة البحرين، حتى أصبحنا على المستوى الدولي من 
الدول التي تتس��م باالت��زان في التعاطي مع ملفات المنطق��ة، والواضحة في 
مواقفها الداعمة لألشقاء والقضايا العادلة، واليد التي ال تتوقف عن مد جسور 

السالم.
أما على الصعيد الحقوقي، صنع القائد الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة الرؤية 
الجديدة في منطقة الش��رق األوسط في ملفات حقوق اإلنسان، فهو لم ينتظر 
ص��دور تقارير حقوقية أو غير ذلك، فهو جعل البحرين نموذجًا عالميًا في مجال 
حقوق اإلنس��ان والحريات، فحقوق المرأة وحرية التعبير كانت وال زالت الرهان 
ال��ذي نفخ��ر فيه، وكان إقرار العقوب��ات البديلة ضربة بكل م��ا تحمله الكلمة 
من معنى لكل منظمة حقوقية مؤدلجة ومسيس��ة، أما على مس��توى الحريات 
الديني��ة، لم يغفل س��يدي جالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة على هذا 
الصعيد، فتعزيز تلك الحريات وإقامة تلك الش��عائر وحمايتها وصونها كانت 
هي الش��عار الذي اتسمت به البحرين في مسارها التاريخي بالماضي والحاضر 

وبإذن اهلل بالمستقبل.
خالصة الموضوع، س��يدي جالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، إن رؤيتك 
على الشاشات ووسائل التواصل االجتماعي وفي صحفنا اليومية هي بحد ذاتها 
بش��ارة خير، مهما عصفت بنا رياح الزمان فإنن��ا تحت ظلك الذي ال يخيب أبدًا، 

وسنظل تحت السمع والطاعة ألنك القائد الذي يصنع من الحضارة حضارة.

سمو الشيخ خالد.. »المسؤول القدوة«
خالل األش��هر األخيرة الفائتة فقط، قام س��مو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة، رئيس 
الهيئ��ة العام��ة للرياضة رئيس اللجن��ة األولمبية البحريني��ة، بزيارات 
ش��خصية ومهمة ومكثفة للعديد من األندية البحرينية المحلية، سواء 

كانت أندية من الدرجة األولى أو الثانية أو حتى دون ذلك.
هذه الزيارات التي شملت مجموعة من أندية المدن والقرى، والتي قام 
بها سمو الش��يخ خالد بكل تواضع، رسمت مس��ارًا للعمل الرياضي في 
البحرين بطريقة ش��فافة وواضحة وقريبة من اإلدارات والجمهور معًا، 
كم��ا أعطت زياراته زخم��ًا ودافعًا للعم��ل اإلداري والميداني الجاد لكل 
األندي��ة، وذلك م��ن خالل توجيهات س��موه إلداراته��ا للعمل من أجل 
تطوي��ر الرياضة البحرينية بمختلف ألعابها، وعدم اس��تصغار أو إهمال 
أو تهمي��ش دور األندي��ة القروية، فكانت زيارات س��موه لتلكم األندية 
رسالة واضحة بأن الجميع س��يقف على مسافة واحدة حين يتعلق األمر 
بمس��تقبل الرياضة البحرينية، وأن من سيعطي منهم هو الذي سيصل 

أواًل، وأن من يقدم أكثر من اآلخر هو الذي يستحق الدعم المطلق.
إن الزيارات المهمة لس��مو الش��يخ خالد لألندية، ستخلق فرصًا ذهبية 
للمنافس��ة بي��ن الجميع، كم��ا أنها ستش��جع كل األندية عل��ى العطاء 

والمثابرة وتقديم كل ما هو مميز للرياضة البحرينية على مبدأ »تكافؤ 
الفرص«. هذا األمر كان جليًا من خالل زيارات س��موه دون التفريق بين 
ن��اٍد وآخر، فمن يقدم للوطن من المنجزات س��يكون ه��و النادي األكثر 

دعمًا وتشجيعًا.
نعود فنقول، بأن سمو الشيخ خالد بن حمد قدم درسًا لكل المسؤولين، 
وه��و أن��ه يجب على كل مس��ؤول أن ين��زل من برج��ه العاجي لتلمس 
احتياجات المواطنين، وأن يلتقوا بالناس ليس��معوا همومهم ويصغوا 
لش��كاواهم بشكل مباشر. فحين أراد سمو الشيخ خالد أن يطور رياضتنا 
ويدعم أنديتنا، قام بنفسه وبكل تواضع بزيارة القائمين على الرياضة 
ف��ي البحرين لالطالع عن كثب لما يجري في أروق��ة األندية من قضايا 

وهموم ألجل تطويرها وتحسين جودة العمل فيها.
ف��ي الختام، نتمنى من المس��ؤولين الكرام في الدول��ة، أن يحذو حذو 
س��موه بااللتصاق المباش��ر بالناس والجمهور، والنزول من مكاتبهم، 
وعدم تحويل المؤسس��ة الرس��مية التي يخدمون فيه��ا لقلعة حصينة 
يصعب الوصول إليها، فلدينا من أسماء الوزارات التي تعمل باستعالء، 
ما يكفي لضرب األمثلة عليها من خالل عملها بالطريقة غير الصحيحة 

إطالقًا!

يحق لنا أن نسعد ونفرح
بدأن��ا نقترب م��ن نهاية ع��ام 2021 بدخول آخر أش��هره، ولك��ن أرادت 
الحكومة برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل ورعاه، أال يم��ر هذا العام 
العصيب إال بخاتمة حسنة، وبشريات خير لمستقبل واعد للبحرين وأهلها، 

بإعالن أكبر مشروعات تنموية تشهدها المملكة في تاريخها المعاصر.
وهنا أود اإلشارة إلى الرقم المعلن لهذه المشروعات التنموية والبالغ 30 
مليار دوالر س��يتم ضخها في مشروعات البنية التحتية والخدمات الخاصة 
بالمواطن، س��واء في اإلس��كان أو إنع��اش االقتصاد بما يع��ود بوظائف 

للعاطلين عن العمل والخريجين من بعدهم.
ول��و رجعنا بالذاكرة لبداية هذا العام واس��تمرار الجائحة واألش��هر التي 
م��رت بها البحرين من ارتفاع في أعداد اإلصاب��ات والوفيات رحمهم اهلل، 
واإلغالقات س��واء المحلية أو العالمية وأثرها غير المباشر على المواطن، 
لم��ا كان ألح��د أن يتخيل هذه النهاية الس��عيدة التي ع��ادة ما تأتي في 
األف��الم والمسلس��الت، ولكن البحرين من الدول المش��هود لها بحس��ن 
إدارة األزمة والخروج منها، بينما تتخبط بعض الدول في إغالقات وأعداد 

وفيات كبيرة مثل ما حدث في دول أوروبية كثيرة.
ثم يأتي اإلعالن عن هذه األخبار لتقلب التش��اؤم والخوف من المس��تقبل 
إلى تفاؤل مبهج سيش��عر به أصحاب المؤسس��ات االقتصادية بداية، ثم 
المواطن في المرحلة التالية، حيث تمثل هذه المش��روعات المعلن عنها 

فرصًا للش��ركات الوطني��ة بعد فترة ركود، وهو ما س��يكون له عائد على 
الموظفين في تلك الشركات وعوائلهم، ألن دوران عجلة اإلنتاج يؤثر في 

باقي تروس ماكينة المجتمع.
هذه الخطة المعلن عنها تحتاج للرعاية والعناية مثل الزرع، وما أعلن عنه 
نائب رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة حفظه 
اهلل ف��ي حضور بعض ال��وزراء، يمثل بداية الغرس ال��ذي يحتاج لمتابعة 
ومراقبة ومراجعة وأمور وتفاصي��ل كثيرة في كل وزارة من الوزارات التي 

وقف رؤساؤها لكي يشرحوا تفاصيل الخطة التنموية.
وعلى المجل��س النيابي أن يكون حلقة الوصل ف��ي المتابعة مع الوزارات 
ونقلها للمواطن، لكي يعلم أين وضع كل حجر في كل منش��أة تم اإلعالن 
عنها ضمن الخطة، وأن يبادر بتمرير التش��ريعات الداعمة لس��رعة إنجاز 
هذه المشروعات، وبما يحقق األهداف المرجوة، وإن كانت ثقتنا كبيرة في 
الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، فإن هذه الثقة 
أيض��ًا تمتد إلى الوزراء العاملي��ن تحت رايته، ولعلها تك��ون فاتحة خير 
لعام جديد نرى فيه بحرين جديدة ومتجددة بس��واعد أبنائها المخلصين 

األوفياء فيحق لنا أن نسعد ونفرح.

* قبطان - رئيس تحرير جريدة »ديلي تريبيون« اإلنجليزية

هل نحن جاهزون للمتحور »أوميكرون«؟

األمير سلمان بن حمد.. وإنجازات اقتصادية ال تتوقف
ما أعلنه مؤخرًا معالي الش��يخ خالد ب��ن عبداهلل آل خليفة، نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء، رئي��س اللجن��ة الوزارية للمش��اريع التنموي��ة والبنية 
التحتية، حول تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي 
االقتصادي، يؤكد أن الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العهد، رئي��س مجلس الوزراء، 
تمضي بخطى ثابتة وبتخطيط واضح ودقيق نحو تنفيذ خطة التعافي 
االقتصادي، والمبنية على 5 أولويات، تتمثل في خلق فرص عمل واعدة 
وتوظي��ف 20 ألف بحرين��ي وتدريب 10 آالف س��نويًا حتى ع��ام 2024، 
وتس��هيل اإلجراءات التجارية وزيادة فعاليتها الس��تقطاب استثمارات 
بقيمة أكثر من 2.5 مليار دوالر أمريكي بحلول 2023، وتنفيذ المشاريع 
التنموي��ة الكبرى عبر إطالق مش��اريع إس��تراتيجية بقيمة أكثر من 30 
ملي��ار دوالر أمريكي، باإلضافة إلى تنمية القطاعات الواعدة، بما يهدف 
إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة 5% في عام 2022، 
وتعزيز مس��اعي االس��تدامة المالية واالس��تقرار االقتصادي، من خالل 

تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.
وم��ا يعزز من الثقة والوضوح والش��فافية في ما يت��م طرحه أن أولوية 
تنفيذ المش��اريع التنموية الكبرى، تتضمن إعداد المخططات العامة، 
لخم��س مدن جديدة، وقائمة مكونة من أكثر من 20 مش��روعًا تنمويًا 
كبي��رًا وضخمًا، بحيث نصل إل��ى هدف تطوير قطاع��ات البنية التحتية 
واالتص��االت، والس��ياحة، والصناع��ة، والتعليم، والصحة، واإلس��كان، 
والش��باب والرياضة، في إطار المشاريع اإلستراتيجية التي سوف تتجاوز 

ال�30 مليار دوالر.
ومن األمور التي يجب إلقاء الضوء عليها أن تلك الخطط االس��تراتيجية 
والمش��اريع التنموي��ة العمالقة تعزز م��ن ثقة المس��تثمر في الداخل 
والخارج، وتنهض بمكانة البحرين االقتصادية على المستوى اإلقليمي 
والخليج��ي والعربي والدولي، خاصة وأن المملكة تخطط لتحقيق النمو 

المستدام وفق رؤية البحرين االقتصادية 2030.
لقد اس��تطاع صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
خ��الل أقل من ع��ام من تحقي��ق إنج��ازات نوعية على جمي��ع األصعدة 
وف��ي كاف��ة المجاالت، ولع��ل أحدثها، الس��يطرة على في��روس كورونا 
)كوفي��د19(، ويقظة فري��ق البحرين، والفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفي��روس »كورون��ا«، في م��ا يحدث م��ن تح��ورات للفي��روس وآخرها 
»أوميك��رون« والذي أثار الهلع في العالم أجم��ع، بينما نجد أن البحرين 
تتعام��ل بمنطق ثابت وحكيم ال يخل��و من الثقة في تلك المواجهة مع 

هذا الفيروس العنيد.
وف��ي الوقت ذات��ه، تمضي الحكوم��ة لتحقي��ق أهدافه��ا االقتصادية 
اإلس��تراتيجية ضمن خطة التعافي االقتصادي حيث تس��عى لتحقيق 5 
إستراتيجيات أساس��ية تتعلق بالمواطنين، بش��كل مباشر، وهي، خلق 
ف��رص عمل واع��دة للمواطنين، واس��تقطاب المش��اريع االس��تثمارية 
الجاذب��ة للوظائف، وتعزيز اس��تقرار س��وق العمل، واس��تقرار الكوادر 
الوطني��ة في الوظائف، وخلق الفرص النوعية أمام تلك الكوادر لتحقيق 

االبتكار واإلبداع.
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أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة  أن العالقـــات التي تجمع 
باكســـتان  وجمهوريـــة  البحريـــن  مملكـــة 
اإلسالمية الشقيقة مستمرٌة في النمو على 

كافـــة الصعد، مشـــيًرا إلى أهميـــة مواصلة 
تعزيز التنســـيق الثنائي بمـــا ينعكس على 
مسار تقدم العالقات المشتركة نحو مزيٍد 
من النمـــاء واالزدهـــار للبلدين والشـــعبين 

الشقيقين.
جـــاء ذلـــك، لـــدى لقـــاء ســـموه فـــي قصـــر 

الرفـــاع أمـــس، ســـفير جمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية لـــدى مملكـــة البحريـــن محمـــد 
لبـــالده  ســـفيرًا  تعيينـــه  بمناســـبة  أيـــوب، 
لـــدى المملكة، حيـــث تمنى له التوفيق في 
أداء مهامـــه بمـــا يصـــب فـــي تعزيـــز أوجه 
التعـــاون بيـــن البلدين الشـــقيقين ويســـهم 

فـــي تحقيق التطلعـــات المنشـــودة، منوًها 
التـــي  االســـتراتيجية  بالشـــراكة  ســـموه 
تربط البلدين والشـــعبين الشقيقين وسبل 

تطويرها في كافة المجاالت.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض القضايا 
ذات االهتمام المشـــترك ومناقشة مختلف 

المســـتجدات علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 
والدولية.

جمهوريـــة  ســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
باكســـتان اإلســـالمية لدى مملكة البحرين 
عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء على ما 

يوليه ســـموه مـــن حرٍص واهتمـــام بالدفع 
بمســـار العالقـــات البحرينية الباكســـتانية 
نحو مزيٍد من التطور، مؤكدًا حرصه على 
مواصلـــة دعم التعاون الثنائـــي بما يحقق 
التطلعـــات المنشـــودة للبلديـــن والشـــعبين 

الشقيقين.

المنامة - بنا

مواصلـة تعزيـز التنسيـق الثنائــي مــع باكستــان
سمو ولي العهد رئيس الوزراء ينوه بتقدم العالقات المشتركة

المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمـــرور العميـــد الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن 
عبدالوهـــاب آل خليفـــة، أنه في إطار الحرص على إجراء المعامالت وتقديم 
الخدمات المرورية، بشـــكل ســـلس، يتـــم معاملة قادة مركبـــات دول مجلس 
التعـــاون لدول الخليج العربية، وفق مقتضيات الســـالمة المرورية، وتطبيق 
مواد قانون المرور، بما يضمن سهولة الحركة المرورية في الدخول والخروج 
عبـــر جســـر الملـــك فهد. وأوضح أنه فـــي حال وجود مخالفات مســـجلة على 
المركبة، يتم إبالغ الســـائق بعددها وقيمتها وهو ما يعد إشـــعارا مســـبقا، مع 
التأكيد على أنه ال يتم منعه من المغادرة، إن تعذر عن الدفع ألي سبب كان، 

بحيث يمكن دفعها في وقت الحق.

ال منع للسائق الخليجي 
المخالف من مغادرة المملكة

المنامة - وزارة الداخلية

حرًصا منها لصقل كوادرها البشرية 
وتعزيزهم بالمهارات الفنية الالزمة 
ألدائهـــم لواجبهـــم، نظمـــت اإلدارة 
متمثلـــة  المدنـــي  للدفـــاع  العامـــة 
بـــإدارة الحماية والســـالمة )الدورة 
التأسيســـية 3( والتـــي شـــارك فيهـــا 

عدد من منتسبي إدارة العمليات.
وقـــد تضمنـــت الدورة التـــي حاضر 
فيها عدد من الكـــوادر المتخصصة 
تعريـــف المشـــاركين بأنظمة اإلنذار 

وأنظمة مكافحة الحريق المختلفة، 
قـــراءة  مبـــادئ  لتعلـــم  باإلضافـــة 
ووضـــع  المعماريـــة  المخططـــات 
المتطلبـــات واالشـــتراطات الالزمة 

للوقاية من الحريق.
كمـــا تضمنـــت الـــدورة فـــي جانبهـــا 
العملـــي، قيـــام المشـــاركين بزيـــارة 
وذلـــك  البراحـــة  لســـوق  ميدانيـــة 
للتحقـــق مـــن اســـتيفائه لمتطلبات 

واشتراطات السالمة الالزمة.

تنظيم “الدورة التأسيسية 3”

المنامة - وزارة الداخلية

شـــاركت اإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة ممثلـــة بـــإدارة األدلـــة 
الجنائية في أعمال )المؤتمر الدولي الخامس للجمعية العربية لعلوم األدلة 
الجنائيـــة والطب الشـــرعي( والذي أقيـــم بمقر جامعة نايـــف العربية للعلوم 
األمنية بالرياض تحت رعاية رئيس الجامعة، بمشـــاركة 1700 مختص من 

26 دولة، باإلضافة إلى المنظمات ذات العالقة.
وخالل أعمال المؤتمر، قدمت رئيس فرع مختبر األحياء والبصمة الوراثية 
بمختبـــر البحث الجنائي بإدارة األدلة الجنائية نورة آل ســـنان ورقة علمية 
تحت عنوان: “مقارنة بين طرق رفع اآلثار البيولوجية في مسرح الجريمة 

وتطبيقها في عينات القضايا”.

استعراض علوم األدلة الجنائية

خالد بن عبد اهلل يشيد بمضامين إصدارات لباحثين بحرينيين
التحصيل العلمي ركيزة مهمة الزدهار الوطن

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الوزراء، الشـــيخ خالـــد بن عبد 
هللا آل خليفة، أهمية البحث والتحصيل العلمي لتحقيق 
رفعة وتقدم الوطن وتنميته وازدهاره، في ظل ما تتمتع 
بـــه مملكة البحريـــن بقيادة عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وحرص واهتمام ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن بيئـــة خصبة مشـــجعة 

وداعمة للعلم وأهله في شتى المجاالت.
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء: “إن تقـــدم األمـــم 
ونهضتهـــا تقاس اليـــوم بمـــدى رعايتها للعلم والتشـــجيع 
علـــى اإلقبـــال عليـــه، وتهيئـــة كل الســـبل لجعلـــه متاًحـــا 
للجميـــع بـــكل حريـــة ودون أية عوائق، ومـــن ثم توظيف 

مخرجاته لخدمة الوطن واإلنسانية جمعاء”.
جاء ذلك، لدى تفضل الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة 
باســـتقبال عدد من الباحثين فـــي مكتبه بقصر القضيبية 

صبـــاح أمـــس الذيـــن قدمـــوا لـــه نســـًخا مـــن مؤلفاتهـــم 
وأبحاثهـــم العلميـــة، وهم لولـــوة بودالمة التـــي قدمت له 
نســـخة مـــن آخـــر إصداراتها بعنـــوان “النهـــج الوطني في 
خطابـــات حمـــد بن عيســـى”، وأمـــل الجودر التـــي قدمت 
لـــه نســـخة من كتابهـــا بعنوان “بهـــارات الحيـــاة”، ورئيس 

الرقابـــة والتفتيش في أمانة العاصمة، عمار ياســـر، الذي 
قدم له نســـخة من رســـالة الماجســـتير التي حصل عليها 
في اإلدارة العامة من جامعة أكس مارســـيليا في فرنســـا 
بعنـــوان “أثـــر تغيير دور الحكومة من مقـــدم للخدمة إلى 
منظـــم للخدمة على رضـــا العمالء: نظـــام بنايات لرخص 

البناء - دراسة حالة”.
وأشـــاد الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة بمضاميـــن 
المؤلفـــات، والجديـــة التي اتســـمت بها األبحـــاث العلمية، 
منوهًا بما تشـــكله تلك اإلصـــدارات واألبحاث من إضافة 
ذات قيمـــة، معربـــًا فـــي الوقت ذاتـــه عن أمنياتـــه لجميع 
المؤلفيـــن والباحثيـــن بالتوفيق والنجاح لبـــذل مزيد من 
الجهـــود التي ترفد المكتبة المحلية والعربية بالمزيد من 

اإلصدارات واألبحاث التي تحتاج إليها.
وأعـــرب المؤلفـــون والباحثـــون عـــن شـــكرهم وتقديرهم 
لنائب رئيس مجلس الوزراء على استقبالهم وتشجيعهم 
علـــى مواصلـــة جهودهـــم العلمية لمـــا فيه خيـــر وازدهار 

مملكة البحرين.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

البحرين وّفرت رعاية صحية عادلة للمواطنين والمقيمين
زينل: تحقيق األمن الصحي للجميع على سلم أولويات المملكة

 أكدت رئيسة مجلس النواب، رئيسة وفد 
الشـــعبة البرلمانيـــة الُمشـــاِرك فـــي أعمـــال 
الجمعية العامة الــــ 143 لالتحاد البرلماني 
الدولي بالعاصمة اإلســـبانية مدريد فوزية 
بنـــت عبـــدهللا زينـــل، أنَّ مملكـــة البحريـــن 
ـــر رعايـــة صحيـــة وِخدمـــات عالجية  توفِّ
المواطنيـــن  لجميـــع  وعادلـــة  منصفـــة 
والمقيميـــن، ضمـــن الجهـــود التـــي تبذلهـــا 
المملكـــة في التصـــدي لجائحـــة “كورونا”، 
وبما ُيترجم التوجيهات الملكية الســـامية 
مـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، بتسخير كافة 
اإلمكانيات والموارد من أجل الحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.

وأعربـــت عـــن الفخـــر واالعتـــزاز الكبيرين 
تحققـــه  الـــذي  الرائـــد  الوطنـــي  باإلنجـــاز 
المملكـــة فـــي التصـــدي للجائحـــة، والـــذي 
يأتـــي ثمـــرة للعطـــاءات المخلصـــة للفريق 
الوطنـــي الطبي للتصـــدي للجائحة بقيادة 

ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
الوعـــي المجتمعـــي  إلـــى جانـــب  خليفـــة، 
شـــعب  عليهـــا  يؤكـــد  التـــي  والمســـؤولية 
البحريـــن بتكاتفـــه وتعاضـــده مـــع القيادة 

الحكيمـــة، والتزامه باإلجراءات والتدابير 
االحترازية المعتمدة.

جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس رئيســـة مجلـــس 
النـــواب، إحدى جلســـات الجمعيـــة العامة 
الــــ 143 لالتحاد البرلمانـــي الدولي، والتي 
ُعقـــدت أمـــس، وتم فيها مناقشـــة “حشـــد 
الدعم البرلماني العالمي لتحقيق اإلنصاف 
فـــي التلقيح فـــي مجال مكافحـــة جائحة 

كوفيد 19”.
وأشـــارت إلـــى أنَّ تحقيـــق األمـــن الصحي 
للجميـــع يعتبر على ســـلم أولويـــات مملكة 
الدؤوبـــة  المســـاعي  البحريـــن، وتتضافـــر 
بيـــن مختلـــف القطاعات لتجـــاوز تأثيرات 

الجائحة.

مدريد - الشعبة البرلمانية
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“بي نت”: أول ورشة عمل موجهة لمزودي الخدمة المرخص لهم
أعلنـــت بي نت، الشـــركة 
الوطنيـــة المســـؤولة عن 
تزويـــد خدمـــات شـــبكة 
فـــي  العريـــض  النطـــاق 
عـــن  البحريـــن،  مملكـــة 
فعاليتها األولى مـــن نوعها في المنطقة، 
وهي ورشة عمل موجهة لجميع مزودي 

الخدمة المرخص لهم في المملكة. 
ومـــن المقـــرر أن تســـتمر هـــذه الفعاليـــة 
والتي تهـــدف إلى ضمـــان تقديم تجربة 
مـــن الدرجـــة األولـــى لعمـــاء شـــركة بي 
نـــت مـــع تنميـــة عاقـــات تتســـم بالثقـــة 
حيـــث  أيـــام،  أربعـــة  مـــدة  والشـــفافية، 
يتم مناقشـــة وعـــرض أســـعار المنتجات 
والخدمـــات التي تقدمهـــا بي نت، والتي 

ســـيتم علـــى ضـــوء نتائجهـــا التوصيـــة 
للجهـــات ذات العاقة بتحديـــد مفردات 
“العـــرض المرجعـــي” المقـــدم لعمـــاء بي 
نـــت، إذ أن الهدف النهائي لهذه الورشـــة 
مـــزودي  جميـــع  فيهـــا  يشـــارك  والتـــي 
الخدمة المرخـــص لهم يتمثل في توفير 
خدمات شـــبكة نطاق عريـــض ذات بنية 
تحتيـــة آمنـــة وموثوقة وذكية وبأســـعار 

تنافسية ومعقولة في المملكة. 
كمـــا تتضمـــن الفعاليـــة عقد سلســـلة من 
ورش العمل يتم من خالها بحث مبادئ 
“بـــي نـــت” الرئيســـية في مجـــال تصميم 
المنتجـــات وتقديمها لمـــزودي الخدمات 
المرخـــص لهم، بما يتماشـــى مـــع الخطة 
الوطنية الخامسة لاتصاالت في مملكة 

البحرين. وتركز غالبية هذه الورش على 
تحســـين العـــرض المرجعي فـــي القطاع 
لتقديم خدمات شبكات النطاق العريض 
وفقـــًا ألفضـــل الممارســـات العالمية، من 
ذات  الجهـــات  مدخـــات  تلقـــي  خـــال 
المناســـبة، صـــرح  وبهـــذه  االختصـــاص. 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة بي نت، أحمد 
جابر الدوســـري “بأن هذه الفعالية والتي 
ُتعد األولى من نوعها، تأتي لتؤكد سعينا 
الدائم لتقديم حلول مرضية وفق أفضل 
الممارســـات العالميـــة فـــي هـــذا القطاع، 
قائـــم  نهـــج  علـــى تطبيـــق  التركيـــز  مـــع 
علـــى خدمـــة ورضاء العمـــاء في جميع 
خدماتنـــا المقدمة، وبصـــورة نحرص من 
خالهـــا على إيجاد جســـور مـــن التعاون 

والثقة مع عمائنا حيث ســـنقوم بتقييم 
متطلباتهـــم وماحظاتهـــم والعمـــل على 
علـــى  ملموســـة  نتائـــج  إلـــى  ترجمتهـــا 
أرض الواقع”. واســـتطرد الدوســـري في 
تصريحه قائاً “نحن حريصون على منح 

ُشـــركائنا خدمـــات سلســـة وفعالـــة، وبأن 
أفضـــل طريقـــة لتحقيق ذلـــك تكون من 
خال عقد مثـــل هذه الفعاليات لاطاع 
مـــن خالها بصـــورة مباشـــرة على جميع 
احتياجاتهم ومناقشـــتها وتقديم الدعم 

الكامل لهم، ليتمكنوا من تقديم خدمات 
ذات جـــودة وكفـــاءة عاليـــة، األمـــر الذي 
يصب فـــي مصلحـــة المســـتهلك النهائي 
والعماء من المستهلكين والشركات في 

جميع أنحاء المملكة”.

المشاركون في ورشة العمل

مدريد - وفد الشعبة البرلمانية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكـــد األمين العام لمجلـــس النواب أمين 
ســـر الشـــعبة البرلمانية لمملكة البحرين 
المستشـــار راشـــد بونجمـــة أن مشـــروع 
البرلمان الرقمي يعتبر من المشـــروعات 
النوعيـــة، والـــذي عملت األمانـــة العامة 
للمجلـــس علـــى إعـــداده وتنفيـــذه، وبما 
ُيترجم تطلعات القيادة الحكيمة لعاهل 
البـــاد صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
التطـــور  لمواكبـــة  خليفـــة،  آل  عيســـى 

لتقنيـــات  الرقمـــي واالســـتثمار األمثـــل 
أّن  إلـــى  مشـــيًرا  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
ينايـــر  فـــي  المشـــروع ســـيتم تدشـــينه 
المقبـــل. جـــاء ذلك خـــال كلمـــة قدمها 
فـــي اجتمـــاع جمعيـــة األمنـــاء العامين 
فـــي  ُعقـــد  الـــذي  الوطنيـــة،  للمجالـــس 
العاصمـــة اإلســـبانية )مدريد( فـــي إطار 
أعمـــال الجمعية العامة الــــ 143 لاتحاد 

البرلماني الدولي.

أقامـــت هيئـــة التخطيـــط والتطوير 
العمراني ورشـــة عمل عن ُبعد حول 
آلية اســـتخدام المنصة اإللكترونية 
لإلجـــراءات التخطيطيـــة “تخطيط 
ضمـــن  تأتـــي  التـــي   ”)Planning(
التوســـع فـــي نظـــام بنايـــات، والتي 
ســـيتم مـــن خالهـــا إعـــادة هندســـة 
وأتمتـــة 39 خدمـــة، تنفيـــذًا لخطـــة 
التعافي االقتصادي.وتأتي الورشـــة 
هيئـــة  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
اإللكترونية  والحكومـــة  المعلومات 
المهـــن  مزاولـــة  تنظيـــم  ومجلـــس 
الهندســـية، وبمشاركة أكثر من 140 

شركة استشارية ومكتب هندسي.
المتاحـــة  الخدمـــات  واســـتعراض 
فـــي المنصة وهـــي خدمة تقاســـيم 
والرئيســـة،  الجزئيـــة  األراضـــي 
وخدمـــة دمـــج األراضـــي، وخدمات 

تصنيف وتغييـــر تصنيف األراضي، 
إلـــى جانـــب دراســـات المشـــروعات 
“لتقاســـيم  الخاصـــة  الطبيعـــة  ذات 

األراضي”.
الُموّحـــد  الدليـــل  اســـُتعرض  كمـــا 
للخدمـــات التخطيطيـــة، إلى جانب 
والتشـــريعات  القوانيـــن  عـــرض 
المتعلقة بتقســـيم ودمـــج األراضي 
والتطويـــر،  للتعميـــر  المعـــدة 
الفنيـــة  والمعاييـــر  واالشـــتراطات 
المتعلقة بتقســـيم ودمـــج األراضي 

المعدة للتعمير والتطوير.
مـــن  االســـتفادة  آليـــات  ونوقشـــت 
الخدمـــات مـــع الشـــركات والمكاتب 
نقـــل  بغيـــة  المشـــاركة  الهندســـية 
الخبـــرة والمعرفـــة لهـــم بمـــا يضمن 

أقصى درجات االستفادة.

تدشين “البرلمان الرقمي” يناير المقبل

”Planning ورشة حول استخدام منصة “تخطيط

إليكم أسماء المراكز الصحية لتلقي تطعيمات “كورونا”
بدًءا من اليوم.. ومن دون مواعيد مسبقة

دعـــت وزارة الصحـــة جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
بمملكـــة البحريـــن ممن لـــم يتلقـــوا التطعيـــم المضاد 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد19-( إلـــى المبـــادرة بأخـــذ 
التطعيـــم من أجل التصـــدي للجائحة، وذلك بالتوجه 
مباشـــرًة للمراكـــز الصحية بجميـــع محافظات مملكة 
البحريـــن دون الحاجـــة ألخذ موعد، بـــدًءا من اليوم 
االثنيـــن  حيـــث ســـيتم اســـتقبال جميـــع المواطنيـــن 
والمقيميـــن من الســـاعة 7.30 صباًحا إلى الســـاعة 5 

مساًء وفق مواعيد العمل اليومية لكل مركز.
وبينـــت الـــوزارة أن التطعيمات فـــي كل مركز صحي 
تختلف بحسب نوعها، والتوجه للمركز ألخذ التطعيم 
ليـــس مرتبًطـــا بمنطقة الســـكن، حيـــث يتوفر تطعيم 
)سينوفارم( في كل من مركز الشيخ سلمان الصحي، 
ومركـــز بنك البحرين الوطنـــي الصحي بعراد، ومركز 
مدينة عيســـى الصحي، ومركز جـــد حفص الصحي، 
ومركز الشـــيخ عبـــدهللا بن خالـــد آل خليفة الصحي، 
وعيادة جو وعسكر، ومركز المحرق الصحي، ومركز 
ابن ســـينا الصحي، وعيادة البديع الســـاحلية، ومركز 

الزالق الصحي، ومركز مدينة حمد الصحي.
 فـــي حيـــن يتوفـــر تطعيـــم )ســـبوتنك( بمركـــز حالـــة 
بوماهـــر الصحي فقـــط، ويتوفر تطعيم )كوفشـــيلد-

أســـترازينكا( في مركز الحورة الصحي، ومركز أحمد 
علي كانو الصحي.

بيونتينـــك(  )فايـــزر-  أن تطعيـــم  الـــوزارة  وأضافـــت 
متوفـــر فـــي مركز بنـــك البحريـــن والكويـــت الصحي 
بالحـــد، ومركز بـــاد القديم الصحي، ومركز يوســـف 
انجنيـــر الصحـــي، ومركـــز التطعيم في مجمع ســـترة 
التجـــاري، ومركـــز ســـترة الصحي، ومركـــز حمد كانو 
الصحي، ومركز محمد جاســـم كانـــو الصحي، ومركز 
الشـــيخ جابر الصحي، ومركز بنـــك البحرين الوطني 
الصحي بالدير، ومركز الشيخ صباح الصحي، ومركز 
النعيم الصحي، ومركز عالي الصحي، ومركز الكويت 

الصحي، إلى جانب مركز البديع الصحي.
وجـــددت الـــوزارة التذكير بأنه يمكن أيًضـــا للراغبين 
بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( مـــن المؤهلين للحصـــول عليها 
ممـــن يظهـــر لهم الشـــعار باللـــون األصفر فـــي تطبيق 
)مجتمـــع واعـــي( التوجـــه مباشـــرًة للمراكـــز الصحية 
بجميـــع محافظـــات مملكـــة البحريـــن دون الحاجـــة 
للحصـــول علـــى موعـــد كما تم اإلعـــان عنه مســـبًقا، 
مشـــيرًة الـــوزراة إلـــى أن التطعيـــم ضـــروري لحماية 

الفـــرد والمحيـــط االجتماعـــي حولـــه مـــن فيـــروس 
كورونا، مشـــددة على أهمية التزام الجميع وحث كل 
فـــرد محيطه األســـري والمجتمعي بتشـــديد الحرص 

علـــى االســـتمرار باإلجـــراءات االحترازيـــة ومواصلة 
االلتـــزام باإلرشـــادات والتعليمات الصحيـــة للتصدي 

للفيروس.

المنامة - وزارة الصحة

تنظـــم إدارة تقدم المرأة بجمعية الكلمة 
الطيبـــة مـــع صحيفـــة “البـــاد” الثاثـــاء 
الموافـــق 30 نوفمبـــر الجـــاري احتفالية 
بمقـــر الجمعيـــة، لتكريـــم مجموعـــة من 
أمهـــات ذوي الهمم، تقديـــرًا لما يبذلونه 
من عطاء إنساني في االعتناء بأبنائهن 
مـــن  كل  بحضـــور  وذلـــك  ورعايتهـــن، 
أحمـــد  للصحيفـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
البحـــر، ورئيس جمعيـــة الكلمـــة الطيبة 

حسن بوهزاع.
وقالت رئيس إدارة تقدم المرأة وإدماج 
احتياجاتها في المجتمع بجمعية الكلمة 
الطيبة ســـامية حســـين إنه لمن دواعي 
الفخـــر واالعتـــزاز المشـــاركة في تنظيم 
أن  اختـــارت  التـــي  االحتفاليـــة،  هـــذه 

تســـلط الضـــوء - فـــي إطـــار احتفـــاالت 
المملكـــة بيـــوم المـــرأة البحرينية والتي 
تنطلـــق هـــذا العام تحـــت شـــعار “المرأة 
البحرينية في التنميـــة الوطنية” - على 
واحـــدة من فئات المجتمع التي تمارس 
دورًا إنســـانيًا واجتماعيـــًا مميـــزًا، كنوع 
مـــن التعبير عن التقديـــر والعرفان لهذه 
الفئـــة، والتحفيـــز علـــى بـــذل المزيد من 
الجهـــد في رعايـــة أبنائهـــم وبناتهم من 
ذوي الهمـــم وتأهيلهم تمهيدًا إلدماجهم 

في المجتمع.
وأشـــارت إلـــى أن فئـــة ذوي الهمم تمثل 
إحـــدى الفئات التـــي تحظـــى باالهتمام 
والتقدير من قبل جميع شرائح المجتمع، 
فضـــاً عن كونها واحدة مـــن األولويات 
في صياغة السياســـات الحكومية التي 
تبنـــى عليها مشـــاريع الموازنـــات العامة 

وبرامج عمل الحكومة.
العنايـــة  بمســـتوى  حســـين  وأشـــادت 
البـــاد  عاهـــل  يوليهـــا  التـــي  المتقدمـــة 
صاحـــب الجالة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، بفئـــة ذوي الهمـــم وأوليـــاء 
ولـــي  وقـــرارات  وتوجيهـــات  أمورهـــم، 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، المترجمة للتوجيهـــات والرؤى 
الملكية الســـامية، فضا عن الدور البارز 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة قرينة 
عاهـــل البـــاد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، فـــي 
تقديـــم كافة أشـــكال الدعم والمســـاندة 
وتلبيـــة  البحرينيـــة  بالمـــرأة  للنهـــوض 

احتياجاتها على مختلف األصعدة.

مـــن جهتها، قالـــت مديـــر أول المبيعات 
والتســـويق والماحق واالشتراكات في 
“البـــاد” الزميلـــة دليلـــة أرنـــؤط إن هذه 
االحتفاليـــة تأتي بالتزامن مع احتفاالت 
المملكـــة بيـــوم المـــرأة البحرينيـــة الذي 

يصادف األول من ديسمبر من كل عام.
“البـــاد”  صحيفـــة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تعتـــز بالشـــراكة مـــع إدارة تقـــدم المرأة 
فـــي جمعية الكلمـــة الطيبة فـــي تنظيم 
مـــن  إيمانـــًا  هـــذا  ويأتـــي  االحتفاليـــة 

الصحيفـــة بالـــدور البـــارز للجمعيـــة في 
دعـــم وتشـــجيع المبـــادرات االجتماعية 
االجتماعـــي  النســـيج  لترابـــط  المعـــززة 
واألســـري، بمـــا يـــؤدي إلـــى خلـــق بيئـــة 
التنمويـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  مائمـــة 

الشاملة.
الجهـــات  بمبـــادرات  أرنـــؤط  وأشـــادت 
فـــي  المشـــاركة  علـــى  حرصـــت  التـــي 
رعايـــة هـــذه االحتفاليـــة وهـــي: شـــركة 
ألمنيـــوم البحرين )ألبا(، وفندق الخليج، 
والرحـــاب للعطور، ونوال فاورز، حيث 
تجسد هذه المشاركة إيمان المساهمين 
والمواكبـــة  االجتماعيـــة،  بمســـؤوليتهم 
للمســـؤولية  البـــاد”  “درع  لمبـــادرة 
االجتماعيـــة الـــذي ســـيتم اإلعـــان عن 
العمـــل  ميثـــاق  ذكـــرى  فـــي  بـــه  الفائـــز 

الوطني.

تقديًرا لدورهن اإلنساني بالتزامن مع احتفاليات “يوم البحرينية”

إدارة تقدم المرأة بـ “الكلمة الطيبة” و“^” تحتفيان بأمهات ذوي الهمم

سامية حسين دليلة أرنؤط

محرر الشؤون المحلية

مناقشة وعرض أسعار المنتجات المقدمة من قبل الشركة

بدًءا من اليوم االثنين ودون الحاجة ألخذ موعد... 
وزارة الصحة تدعو جميع المواطنين والمقيمين بالتوجه مباشرًة 

للمراكز الصحية ألخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا )كوفيد19-(



^رفعـــت وزيرة الصحة فائقة الصالح أســـمى آيات 
الشكر والتقدير لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، بأســـمها وباســـم جميـــع العاملين 
فـــي وزارة الصحة والمنظومة الطبية، مؤكدة أن حكمة 
جاللتـــه فـــي إدارة دفة البـــالد في أزمـــة جائحة “كوفيد 
19”، وتوجيهاتـــه الســـريعة والمدركة لخطر هـــذا الوباء 
باالســـتعداد للجائحـــة قبـــل وصولها البحريـــن واإلعالن 
عـــن أول إصابـــة لها، كانت الحجر األســـاس فـــي حماية 
مملكـــة البحرين من هذا الوباء، وأخـــذ كل االحتياطات 
الالزمـــة من قبـــل كل جهات االختصاص فـــي المنظومة 
الطبيـــة وتســـخير جميـــع المـــوارد المالية مـــن أجل هذه 

االستعدادات.
وأضافـــت الوزيـــرة: لقد بدأنا بالعمل قبل نهاية ديســـمبر 
2019، حيث كان قرار ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
واضحا عند أول جلسة لمجلس الوزراء بتشكيل الفريق 

الوطنـــي لمواجهة الجائحة، وطلب ســـموه إعداد تقرير 
الوبـــاء  لمواجهـــة  اإلجـــراءات واالســـتعدادات  لمعرفـــة 
وتوجيهه لتشكيل الفريق بقيادة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة، وهو ما جنـــب البحرين الكارثة، من خالل عمل 
الفريق الوطني لـ 24 ســـاعة وقيامـــه بجميع اإلجراءات 

والدراسات من أجل احتواء الوباء، وهو ما تحقق فعال 
بالبحريـــن. وأشـــادت الوزيـــرة بقـــرار منح وســـام األمير 
ســـلمان بن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي للطواقـــم الطبية 
العسكرية والمدنية في الصفوف األمامية وممن قدموا 

خدمات متميزة أثناء انتشار األوبئة.
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رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل حاملة هدية من األمانة العامة 
بالمجلس بمناسبة يوم المرأة البحرينية

وجوب عرض حسابه الختامي على مجلسي النواب والشورى

بسط الرقابة البرلمانية على حساب “التعطل”
رفـــض مجلـــس الشـــورى مشـــروع بقانون 
بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية 
الوطنيـــة المعد في ضوء االقتراح بقانون 

المقدم من مجلس النواب.
وفـــي موضوع آخر، أقر المجلس االقتراح 
بقانـــون بإضافـــة مـــادة جديـــدة برقـــم )9 
مكـــررا( إلى قانـــون التأمين ضـــد التعطل، 
والمقـــدم مـــن األعضـــاء: درويـــش أحمـــد 
المناعـــي، رضـــا عبدهللا فـــرج، محمد علي 
حسن، دالل جاســـم الزايد، منصور محمد 

سرحان.
ويهـــدف االقتراح بقانون إلى بســـط مزيد 

مـــن الرقابـــة البرلمانيـــة علـــى المـــال العام 
إدارتـــه والحفـــاظ عليـــه،  لضمـــان حســـن 
حيـــث يوجـــب عـــرض الحســـاب الختامي 
لحساب التأمين ضد التعطل، على مجلس 
النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد 
الحســـاب الختامـــي المذكور بقـــرار يصدر 
مـــن مجلـــس الشـــورى ومجلـــس النـــواب 
مشـــفوًعا بمالحظاتهمـــا، مؤكدة اللجنة أن 
المســـاءلة وإطالع الرأي العام على كيفية 
تصـــرف الدولـــة أو الهيئات العامـــة بالمال 
العـــام، أصبحت حًقا من حقـــوق المواطن 

خالد المسقطيوالمجتمع.

أخذ كل االحتياطات من جهات االختصاص في المنظومة الطبية

وزيرة الصحة: الفريق الطبي يعمل 24 ساعة

وزيرة الصحة متوسطة عضوات مجلس الشورى

بدور المالكي | تصوير رسول الحجيري

^أعــرب رئيــس مجلــس الشــورى علي بن صالح الصالــح عن عظيم الفخر واالعتــزاز بالعطاءات الوطنيــة المهمة التي 
قدمتهــا المــرأة البحرينيــة على مــدار تاريخ مملكة البحرين، وإســهاماتها الفاعلة في مختلف مراحل بنــاء الوطن ونهضته، 
والتــي تمكنــت مــن خاللهــا مــن تأدية دورها المؤثر واإليجابي في مســاندة مســيرة التنمية الشــاملة التي تشــهدها المملكة، 
بفضل الدعم الكبير والمستمر الذي تحظى به المرأة البحرينية والرعاية الكريمة من لدن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، إذ تحقق للمرأة البحرينية العديد من المكتسبات واإلنجازات الملموسة على مختلف الُصعد.

جاء ذلك بمناسبة االحتفال بيوم 
المـــرأة الـــذي يصـــادف األول مـــن 

ديسمبر كل عام.
وقـــال الصالـــح إن المجلس يؤكد 
المكانـــة المتميـــزة التـــي تبوأتهـــا 
البحرينيـــة فـــي الشـــأن الوطنـــي، 
توليـــه  الـــذي  باالهتمـــام  مشـــيدا 

العهـــد  ولـــي  برئاســـة  الحكومـــة 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، لتهيئـــة البيئـــة 
الداعمـــة لتنفيـــذ مختلف الخطط 
والبرامـــج الوطنيـــة التـــي تهـــدف 
إلى تحقيق تقدم المرأة ونهضتها.

الـــذي  الريـــادي  بالـــدور  وأشـــاد 
األعلـــى  المجلـــس  بـــه  يضطلـــع 
عاهـــل  قرينـــة  بقيـــادة  للمـــرأة 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل 
خليفـــة، فـــي الدفع بجهـــود المرأة 

البحرينيـــة فـــي المجـــاالت كافـــة 
ضمن مســـيرة العمل الوطني، عبر 
تهيئتها وتعزيز قدراتها من خالل 
البرامـــج والخطـــط التي تضمنتها 
لنهوض  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
أصبحـــت  إذ  البحرينيـــة،  المـــرأة 
نموذًجـــا مشـــرًفا علـــى المســـتوى 
والدولـــي،  واإلقليمـــي  المحلـــي 
للمـــرأة  المجلـــس  دعـــم  مؤكـــدا 
البحرينيـــة بالمراجعـــة المســـتمرة 
لتعزيـــز  التشـــريعية  للمنظومـــة 

مكانتها.

^وافق مجلس الشـــورى على تعديل تشريعي 
بقانون األوســـمة يهدف إلى اســـتحداث نوع جديد 
من األوســـمة تحت مسمى “وسام األمير سلمان بن 
حمـــد لالســـتحقاق الطبي” ُيمنـــح للطواقـــم الطبية 
العســـكرية والمدنية مـــن األطبـــاء والممرضين في 
الصفـــوف األمامية، والعاملين في األقســـام الطبية 
المســـاندة من إدارييـــن وأخصائييـــن وفنيين، ممن 
موا ِخْدمات متميزة أثناء انتشـــار األوبئة أو في  قدَّ

الظروف الطارئة أو الكوارث.
وُيمنح هذا الوسام لورثة من اسُتشِهد منهم بسبب 
أدائـــه واجبـــات عملـــه خـــالل ذلـــك. وُيمنـــح كذلـــك 
لألفـــراد والمؤسســـات ممـــن كانـــت لهـــم إســـهامات 
المـــادي والمعنـــوي  عـــم  الدَّ فـــي  وِخْدمـــات جليلـــة 

للجهود الطبية خالل انتشار األوبئة أو في الظروف 
الطارئة أو الكـــوارث. وقبل التصويت، قدمت دالل 
الزايد كل الشـــكر لجميع الكـــوادر البحرينية لعملهم 

وتضحياتهم من أجل تجاوز االزمة.
الوســـام ألبطـــال  هـــذا  إن  الفاضـــل  وقالـــت جهـــاد 
البحرين وورثة شـــهداء الواجـــب عنوانه التضحية 
وهدفه التشـــجيع ورد التحية لمن ضحوا بأنفســـهم 

وراحتهم من أجلنا.
وأكـــد بســـام البنمحمـــد أن تكريمهم بالوســـام يعني 
إبراز دورهم وعملهم وجهودهم التي بذلوها خالل 

الجائحة.
وقـــال محمد الخزاعي إن الوســـام ســـيكون تقديرا 
لألشـــخاص وللمؤسســـات التـــي قدمـــت التضحيـــة 

مـــن أجـــل أن نتجـــاوز الجائحـــة، مؤكـــدا أن الـــدول 
المتقدمـــة تكـــرم مواطنيهـــا، وهـــي ســـنة اختطتهـــا 

البحرين منذ القدم.
وقـــال صبـــاح الدوســـري إن الوســـام ســـيكون لفتة 
كريمـــة من قائـــد محنك ال تكفيه كل كلمات الشـــكر 
وهـــو قائـــد المجـــد لتكريـــم العاملين فـــي الصفوف 

األمامية.
بـــدوره أكـــد محمـــد علـــي حســـن أن الوســـام يمثـــل 
اهتمـــام القيـــادة بهذه الفئة، وهـــو تحفيز لهم لمزيد 

من العطاء.
وأكـــد أحمد العريض أن التكريـــم ليس جديدا على 
البحرين، وقد شهدناه سابقا كأطباء ومواطنين في 

العديد من المواقف، وهو تقدير لألطباء وعملهم.

دور بارز لقرينة العاهل في الدفع بجهود المرأة

إشادة بتضحيات الكوادر.. وتقدير ألبناء البحرين وورثة الشهداء من أبطال البحرين

الصالح: البحرينيات نمـوذج مشـرف إقليميــا ودوليــا

إقرار استحداث وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي

رئيس المجلس متجها للمنصة

ابتسام الدالل وأحمد العريض بسام البنمحمد
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