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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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خليفة  الشيخ  سمو  التقى 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
من  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
ــتــــراضــــي،  خـــــال الـــمـــجـــلـــس االفــ
عددا من المواطنين من مختلف 
مناطق المحافظة بحضور عدد 
من الضباط والمسؤولين، وذلك 
ــار الــتــمــســك بــالــنــهــج  ــ ضـــمـــن إطــ
المستمر  الــتــواصــل  فــي  الــراســخ 

مع األهالي.
ــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، رحــب  فـ
ــور،  ــحـــضـ ــالـ ســــمــــو الــــمــــحــــافــــظ بـ
ــة والـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ مــــــؤكــــــدًا الـ
الجهات  مختلف  مــع  المشترك 
احــتــيــاجــات  لتلبية  الــحــكــومــيــة، 
األهــــالــــي وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم 
تنفيذًا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
لحضرة  الــســديــدة  لــلــتــوجــيــهــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى، ودعـــم صــاحــب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء.
كـــمـــا أشــــــــار ســــمــــوه إلــــــى أن 
ــن تــوجــيــهــات  ــمـ الـــمـــحـــافـــظـــة ضـ
راشــــــد  الــــشــــيــــخ  أول  الـــــفـــــريـــــق 
ــر  ــ وزيـ خـــلـــيـــفـــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
عبر  جهودها  تواصل  الداخلية، 
ــادرات  ــبــ ــمــ تـــبـــنـــي ســلــســلــة مــــن الــ
الشراكة  تعكس  الــتــي  والــبــرامــج 
تنفيذ  خــــال  مـــن  الــمــجــتــمــعــيــة 
الـــحـــمـــات الـــتـــوعـــويـــة لــضــمــان 
تــعــزيــز اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
المحافظة  مناطق  مختلف  في 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــديـــريـــة شــرطــة 

الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــهــدف 
رفــــع الــمــســتــوى الـــتـــوعـــوي تــجــاه 
الــســامــة الــعــامــة، مــشــيــدًا سموه 
ودورهــا  األمنية  الجهات  بجهود 
األمــن  ترسيخ مفهوم  فــي  الــبــارز 

المجتمعي.
وأكــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
اســتــمــرار الــلــقــاءات االفــتــراضــيــة 
بأهالي المحافظة عبر االتصال 
ــن خـــــال الــمــنــصــات  ــي مــ ــرئـ ــمـ الـ

االلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــأتـــي ضــمــن نهج 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة األصــيــل 
لرصد  األهالي  التواصل مع  في 
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ احــتــيــاجــاتــهــم واالســ
آرائهم والعمل على تنفيذها على 
المطلوبة  بالجودة  الواقع  أرض 
بالتعاون مع الجهات المختصة، 
بما يخدم التنمية الشاملة التي 
ترتقي إلى تطلعات جميع أهالي 

المحافظة.
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محميد احملميد

ســر نــجــاح مــوســم الــريــاض الــمــقــام حاليا 
بالمملكة العربية السعودية، هو: دعم رسمي، 
تــعــاون حــكــومــي، تــوظــيــف إلــكــتــرونــي عــصــري، 
اســتــثــمــار حـــضـــاري، مــشــاركــة شــعــبــيــة، انــفــتــاح 
ورؤية  قيادية،  ومركزية  شبابية،  إدارة  مسؤول، 
مظلة  تحت  عملت  وجميعها  استراتيجية.. 
»النبض  تعنى  والتي  السعودية«..  »روح  شعار 
واإلنــــجــــاز«، كــمــا تــحــمــل داللــــة »الــــذهــــاب إلــى 
للمكان  »روح  لهجتنا:  في  نقول  كما  المكان«، 

الفاني«.
ــريـــاض، هــو التكامل  الـ ســر نــجــاح مــوســم 
والــمــؤســســات، وحتى  والــهــيــئــات  ــوزارات  ــ الـ بين 
السفارات، واحترام الخصوصية في العمل، من 
دون تداخل وازدواجية، فا هيئة الترفيه تقفز 
الثقافة تتصارع  اإلعــام، وال هيئة  على هيئة 
مع هيئة السياحة، وال هيئة الرياضة تتدخل 
في مهام هيئة التجارة.. الجميع يعرف مهامه 
ومسؤولياته، ويلتزم باختصاصاته وإجراءاته.. 
والــجــمــيــع يــعــمــل مـــن أجــــل هــــدف واحــــد هــو: 

»المملكة العربية السعودية«.
بالرياض،  »الــعــاذريــة«  منطقة  زرت  حينما 
وهي منطقة في وسط الصحراء، وفيها قلعة 
ــم تــجــديــدهــا، وجــعــلــت مــنــهــا مــكــان  تـــراثـــيـــة تـ
غــايــة فـــي الـــروعـــة والـــخـــيـــال، وتــضــم الــعــديــد 
مــن الــمــحــات والــمــقــاهــي والــمــطــاعــم، وتــقــام 
فــيــهــا فـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة، وبـــحـــضـــور شــبــابــي 
ــل مــوقــع، يــســتــقــبــلــونــك  ــي كـ ــن الــجــنــســيــن فـ مـ
بالترحيب والتنظيم.. ذهلت مما شاهدت في 
كل شيء، حتى في أدق التفاصيل، هناك جودة 
الفراغ جمال،  وإبــداع وابتكار.. فإن تخلق من 
الآللئ  مكنونات  مــكــان  أي  مــن  تستخرج  وأن 
فــي طــاقــات  االســتــثــمــار  وأن تحسن  الــثــمــيــنــة، 
أجـــل مستقبل  مــن  الــشــاب،  الــوطــنــي  العنصر 
زاهر.. كله ذلك، وأكثر منه كذلك.. يعني إبداع 

سعودي رفيع في موسم الرياض.
خال وجودي والوفد الخليجي اإلعامي 
ــاال كـــريـــمـــا مــــن الــقــســم  ــنــــاك، تــلــقــيــت اتــــصــ هــ
البحرين،  فــي  السعودية  بالسفارة  اإلعــامــي 
ــره عـــلـــى مــــا قــمــت  ــقــــديــ يــــعــــرب عــــن شــــكــــره وتــ
الخليج  أخبار  بنشره من مقاالت في »جريدة 
تلقيت  كما  الــريــاض،  موسم  عــن  البحرينية« 
ــالـــة تــقــديــر وإشــــــادة هــاتــفــيــة مـــن األســـتـــاذ  رسـ

للهيئة  الــرســمــي  المتحدث  الــدخــيــل  عــبــداهلل 
الوفد  بشكر  أبلغته  وقد  للسياحة،  السعودية 
الخليجي اإلعامي لما لقيناه وشاهدناه، وتم 
للهيئة،  الــوفــد  باسم  خطاب  بــإرســال  تكليفي 

تقديرا وامتنانا وإعجابا، وجاء فيها:
»ليس من رأى كمن سمع.. وستبقى كلمات 
الــشــكــر وعـــبـــارات الــتــقــديــر، قــلــيــلــة فـــي وصــف 
من  وجدناه  لما  وأحاسيسنا،  مشاعرنا  صدق 
حسن في اإلعداد، وإبداع في التنظيم، وجمال 
في المكان، وروعة في التنسيق، وفخر واعتزاز 
وهو  الجنسين،  من  السعودي  الشباب  بوجود 
يــســهــم بــفــاعــلــيــة فـــي نــجــاح مــوســم الـــريـــاض، 
ولــيــضــيــف قــيــمــة مـــؤثـــرة، تــؤكــد نــجــاح مسيرة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادتها 

الحكيمة وشعبها الكريم وإرادتها العظيمة«.
»وســتــظــل كــل مــعــانــي االمــتــنــان والــعــرفــان 
بسيطة جدا، في بيان حقيقة ما عايشناه من 
والــتــرتــيــب،  المتابعة  فــي  الــوصــف  يــفــوق  أداء 
المشرف  الــســعــوديــة(  )روح  الــعــمــل  فــريــق  مــن 
الشهراني،  فيصل  األستاذ  وهــم:  زيارتنا،  على 
ــمــــدي، واألســــتــــاذة ربــى  ــاذ خـــالـــد األحــ ــتــ واألســ
ــاذة شـــروق اشــتــيــوي، وكــذلــك  ــتـ الــبــلــوي، واألسـ
فــريــق الــخــدمــات والـــمـــواصـــات، فــلــقــد قــامــوا 
أذهاننا  في  ورسخوا  معنا،  الواجب  من  بأكثر 
ــعـــودي فـــي خـــدمـــة وطــنــه  تــمــيــز الـــشـــبـــاب الـــسـ
الغالي، وتحقيق غاياته، ويستحقون كل الشكر 

وأسمى التقدير.
الــعــربــيــة  للمملكة  ونــتــمــنــى  لـــكـــم..  شــكــرا 
الحرمين  خـــادم  بــقــيــادة  الشقيقة،  السعودية 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
ســـعـــود حــفــظــه اهلل ورعـــــــاه، وصـــاحـــب الــســمــو 
ــان بــن  ــمــ ــلــ الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســ
رئيس  نائب  العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز 
مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل ورعاه، 
مزيد من التوفيق والنجاح واإلبداع.. لكم في 
والمحبة  الــود  الــخــتــام.. عامر  فــي  الــبــدء كما 

واالحترام«.
ســر نــجــاح مــوســم الـــريـــاض.. فــي الــتــعــاون 
والتكامل، والعمل بروح الفريق، ودفع الشباب 
الوطني للمشاركة واإلدارة.. درس رفيع، نتمنى 
والتميز،  النجاح  ينشد  بلد،  أي  في  نجده  أن 

ويسير نحو المستقبل المشرق.

malmahmeed7@gmail.com

�سر نجاح »مو�سم الريا�ض«

إتــاحــة  الــبــحــريــن  أعــلــن مجلس جــامــعــة 
الراغبين  للخريجين  الــبــكــالــوريــوس  دراســـة 
ــاق بـــالـــجـــامـــعـــة خـــــال الـــفـــتـــرة  ــتــــحــ فــــي االلــ
الثانية )المسائية(، وذلك في ثمانية برامج 

أكاديمية في ست كليات بالجامعة. 
وأوضح نائب الرئيس لخدمة المجتمع 
وشــــؤون الــخــريــجــيــن الــقــائــم بــأعــمــال عميد 
صالح  محمد  الــدكــتــور  والتسجيل  الــقــبــول 
األنصاري، أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة 
في  الجامعي  التعليم  على  للطلب  معمقة 
سوق  واحــتــيــاج  وخــارجــهــا،  البحرين  مملكة 
الــعــمــل لــلــكــوادر الــمــتــخــصــصــة فـــي الــبــرامــج 
الــمــتــاحــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــوجـــه الــجــامــعــة 
الخريجين  اتجاه  مسؤولياتها  ممارسة  إلى 
الذين ال يستطيعون االلتحاق بالجامعة في 
أو لم يستطيعوا ذلك سابقًا  الفترة األولــى، 

ألسباب مختلفة. 
وكــــان مــجــلــس الــجــامــعــة قـــد أقـــر خــال 
اجتماعه يوم األربعاء )19 يناير 2022( طرح 

ثمانية برامج بكالوريوس، هي: البكالوريوس 
في تحليل األعمال، والبكالوريوس في ريادة 
والبكالوريوس  إدارة األعمال،  بكلية  األعمال 
في األمن السيبراني والبكالوريوس في علم 
الحاسوب – الحوسبة السحابية بكلية تقنية 
المعلومات، والبكالوريوس في الحقوق بكلية 
الحقوق، والبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية 
وآدابها بكلية اآلداب، والبكالوريوس في علوم 
الــحــيــاة بــكــلــيــة الــعــلــوم، والــبــكــالــوريــوس في 
التمريض بكلية العلوم الصحية والرياضية. 

وذكر د. األنصاري أن الدراسة في الفترة 
الــثــانــيــة ســتــكــون نــظــامــيــة ومــتــاحــة لجميع 
خريجي الثانوية العامة من مختلف األعمار 
بشرط تخرجهم في الثانوية بمعدل ال يقل 
عن 70%، الفتًا إلى أن عملية القبول ستشمل 
ما  بحسب  البحرينيين  وغــيــر  البحرينيين 

تتيحه الطاقة االستيعابية. 
بـــــرامـــــج  فـــــــي  الــــمــــقــــبــــولــــيــــن  أن  كـــــمـــــا 
اللوائح  الفترة الثانية تنطبق عليهم جميع 

والــقــوانــيــن الــتــي تــطــبــق عــلــى طــلــبــة الــفــتــرة 
التي سُتوضح  األولى مع بعض االختافات 
في نظام الدراسة واالمتحانات المعتمد من 

مجلس الجامعة. 
القبول  عميد  بــأعــمــال  الــقــائــم  وأوضــــح 
الملتحقين  للطلبة  الدراسة  أن  والتسجيل، 
ــتــــي ســتــنــطــلــق فــي  ــة - الــ ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــتـ ــفـ ــالـ بـ
الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل 
السادسة  الساعة  من  ستكون   -  2022/2021
مـــســـاًء إلـــى الــتــاســعــة مـــســـاًء، غــيــر أن بعض 
المقررات التي تتطلب الحضور للمختبرات 

قد تبدأ من الرابعة عصرًا.  
الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن  ــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ أن  وذكـــــــــــــر 
يــنــطــبــق منهم  الــثــانــيــة ال  الـــفـــتـــرة  بـــبـــرامـــج 
االلتحاق بالسنة التمهيدية، وسيكون نصاب 
بهم يتراوح من  الخاص  الدراسية  المقررات 
6 إلى 15 ساعة أكاديمية في الفصل الدراسي 
الــواحــد بــحــســب مــا يسجل بــه الــطــالــب من 
ــة الــمــعــتــمــدة  ــاعـ ــكــــون رســـــم الـــسـ ــيــ ــواد، وســ مــ

الواحدة 80 دينارًا. 
تــقــديــم  أن  إلـــــى  األنـــــصـــــاري  د.  وأشــــــــار 
الثانية  الفترة  ببرامج  لالتحاق  الطلبات 
 26 األربعاء الموافق  يوم  من  اعتبارًا  سيبدأ 
يناير 2022 ويستمر إلى يوم األحد الموافق 
عبر  ذلــك  يتم  أن  على  نفسه  الشهر  30 مــن 
www.sis. الــــطــــالــــب مــعــلــومــات  إدارة  نـــظـــام 

ــا يــتــصــل بــالــمــســتــنــدات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ uob.edu.bh . وفـ
ــادة الــتــخــرج  ــ الــمــطــلــوبــة لــلــتــقــديــم، فــهــي: إفـ
وكشف  يعادلها،  مــا  أو  الــعــامــة  الثانوية  مــن 
أو ما يعادلها،  العامة  الثانوية  الدرجات من 
للمؤهل  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  وتــصــديــق 
بمملكة  الخاصة  الــمــدارس  لطلبة  العلمي 
الــمــؤهــل من  الــبــحــريــن، ومـــا يثبت تــصــديــق 
الدرجات من  البحرين، وكشف  خارج مملكة 
الجامعة التي كان بها الطالب )إن وجدت(، 
الــســفــر ســـاري المفعول،  ونــســخــة مــن جـــواز 
المفعول،  سارية  الهوية  بطاقة  من  ونسخة 

وصورة شخصية.

جامعة البحرين تتيح الح�شول على �شهادة البكالوريو�س لحملة الثانوية في الفترة الثانية 

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: ت���ع���زي���ز ال�����ش��راك��ة 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات الأه���ال���ي

} لقاء محافظ الجنوبية باألهالي.

ــى  ــلــ ــلــــس األعــ ــد الــــمــــجــ ــقــ عــ
لــلــصــحــة اجــتــمــاعــه االعــتــيــادي 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  بــرئــاســة 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
وبحضور أعضاء المجلس وعدد 
ــادات الــقــطــاع الــصــحــي،  ــيـ مـــن قـ
ــال  ــصــ وذلـــــــك عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ

المرئي.
رفع  االجتماع  مستهل  وفي 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  بـــن عـ
المجلس األعلى للصحة رئيس 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي لــلــتــصــدي 
لفيروس كورونا ونيابة عن جميع 
الطبي  الوطني  الفريق  أعضاء 
الصحي  القطاع  منتسبي  وكــل 
أســمــى آيــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
للمقام السامي لحضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم 
ــاع  ــطـ ــقـ ــة مـــــن قــــــيــــــادات الـ ــبـ ــخـ نـ
الــــصــــحــــي والــــــــكــــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
والمساندة  األمامية  والصفوف 
بــوســام األمــيــر سلمان بــن حمد 

لاستحقاق الطبي.
الملكية  اللفتة  بهذه  وأشاد 
الكبيرة والمشهودة من جالته، 
لكل  األول  والــــداعــــم  الـــمـــوّجـــه 
الطبي  الــقــطــاع  فـــي  الــعــامــلــيــن 
المخلصة  الــوطــنــيــة  ولــلــجــهــود 
الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة 
ــمـــد آل  ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
ــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــيـ خـــلـ
استعرض  كما  الـــوزراء.  مجلس 
ســيــر عــمــل مـــشـــاريـــع الــمــجــلــس 
الــفــتــرة  خـــال  للصحة  األعــلــى 
الشكر  ــر  وافــ مــقــدمــًا  الــمــقــبــلــة، 

السمو  إلـــى صــاحــب  والــتــقــديــر 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء لدعم سموه لكل 
الرعاية  قــطــاع  تطوير  مــشــاريــع 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ــر لــبــدء  ــبـــاشـ ــمـ ودعـــــــم ســــمــــوه الـ
للبرنامج  التجريبي  التطبيق 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  تسيير 
بــمــا ينعكس  الــصــحــيــة األولـــيـــة 
على جودة الخدمات المقدمة.

ــتـــعـــرض الــمــجــلــس  ــد اسـ ــ وقـ
المواضيع المدرجة على جدول 
المجلس  تــابــع  حــيــث  أعــمــالــه، 
الــمــواد  بــقــرار صـــرف  مــا يتعلق 
العقلية  والـــمـــؤثـــرات  الــمــخــدرة 
لمدة شهر واحد، وبحسب وصفة 
تم إصدار  طبية معتمدة، حيث 
ــرار مـــن وزيـــــرة الــصــحــة فيما  ــ قـ
ــر. كــمــا نــاقــش  ــ ــذا األمـ يــخــص هـ
الــمــجــلــس ســبــل وضـــع ضــوابــط 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــمــــمــــارســــة الـــطـــب 
ــل الــمــســتــشــفــيــات  ــ الـــخـــاص داخـ
الحكومية، مكلفًا مجلس أمناء 
برفع  الحكومية  المستشفيات 
للمجلس  الــشــأن  بــهــذا  مــقــتــرح 
اجتماعه  فــي  للصحة  األعــلــى 

القادم.
وعــلــى صعيد آخـــر، أوضــح 
السيد  للمجلس  العام  األمين 
ــنــــواخــــذة أّن  الــ إبـــراهـــيـــم عـــلـــي 
الــــمــــجــــلــــس بـــــحـــــث مـــــوضـــــوع 
خــريــجــي الــطــب الــبــشــري من 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة 
والــــتــــوصــــيــــات الـــمـــرفـــوعـــة فــي 
للجنة  الــتــنــســيــقــي  االجـــتـــمـــاع 
الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــات 
الــعــلــمــيــة، حــيــث تــمــت دراســــة 
حــــالــــة عـــــدد مــــن الــخــريــجــيــن 
استكمال  عليهم  تــعــذر  الــذيــن 

الــدراســي  مــا تبقى مــن عامهم 
فيروس  تفشي  نتيجة  األخــيــر 
كورونا، وناقش المجلس أفضل 
السبل لتيسير إجراءات معادلة 
استثنائية،  بصفة  مؤهاتهم 
التخرج  مــن  لتمكينهم  وذلـــك 
واعتماد مؤهاتهم من الجهات 
الرسمية في مملكة البحرين.

ــع الـــمـــجـــلـــس  ــمــ ــتــ ــا اســ ــمــ كــ
ــذي قــــدمــــه عــضــو  ــ ــ ــلـــعـــرض الـ لـ
المجلس رئيس جامعة الخليج 
العربي الدكتور خالد العوهلي 
والــتــقــريــر الــتــنــفــيــذي الــثــانــي 
عــن ســيــر أعــمــال الــتــدريــب في 
برنامج الماجستير اإلكلينيكي 
الخطة  وفــق  العائلة  طــب  فــي 
الــمــرســومــة، حــيــث تـــم تــدريــب 
الــدفــعــة األولـــــى الــمــكــونــة من 
لــنــحــو 20  بــنــجــاح  40 طــبــيــبــا 

شـــــهـــــرًا بــــدعــــم حــــكــــومــــي عــبــر 
كما  )تمكين(،  العمل  صندوق 
تــم الــتــعــاقــد مــع جــامــعــة جــون 
تدريس  في  للمشاركة  هوبكنز 
برنامج الماجستير، عاوة على 
الدفعة  ضمن  طالبا   40 قبول 
الثانية من البرنامج التدريبي، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد قـــدم رئــيــس 
المجلس األعلى للصحة وافر 
إلـــى جامعة  الــشــكــر والــتــقــديــر 
الخليج العربي و)تمكين( على 
الــكــبــيــرة فــي تهيئة  جــهــودهــمــا 
من  للطلبة  المائم  التدريب 
تدريبي  بــرنــامــج  تــوفــيــر  خـــال 

بمستوى عاٍل واحترافي.
الرئيس  ذلــك عرضت  بعد 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
ــة  الـــــدكـــــتـــــورة مـــريـــم  ــيـ الـــصـــحـ

إنشاء  بشأن  دراســة  الجاهمة 
ــحــــص األدويـــــــــــة  ــفــ ــبــــر لــ ــتــ مــــخــ
الخليج  جامعة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــيـــث أوضــــحــــت د.  ــي، حـ ــربــ ــعــ الــ
الـــجـــاهـــمـــة أهـــمـــيـــة الـــحـــاجـــة 
الــــــــى إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز مـــتـــطـــور 
لـــفـــحـــص واخـــــتـــــبـــــار األدويـــــــــة 
والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلــيــة 
وأدويـــــة الــطــب الــبــديــل بحيث 
يكون مختبرًا مرجعيًا إلصدار 
والمعترف  الــازمــة  الــشــهــادات 
بها من قبل الهيئة لكل األدوية 
وفــي  الــمــمــلــكــة،  فــي  المسجلة 
هذا الشأن نوه رئيس المجلس 
هــذا  بــأهــمــيــة  للصحة  األعــلــى 
الــمــشــروع، مــوجــهــًا إلـــى دراســـة 
النواحي  جميع  من  الموضوع 
بالتنسيق مع الجهات الرسمية 

المختصة. 

خالل �جتماعه �العتيادي برئا�شة �ل�شيخ محمد بن عبد�هلل �آل خليفة

الأعلى لل�شحة: درا�شة اإن�شاء مركز وطني متطور لفح�س واختبار الأدوية
�الأولي�ة �ل�شحي�ة  �لرعاي�ة  لمر�ك�ز  �لذ�ت�ي  �لت�ش�يير  برنام�ج  ف�ي  �لتدريج�ي  �لعم�ل  ب�دء 

} اجتماع المجلس األعلى للصحة.

ــاء واســتــشــاريــون  ــبـ ـــد أطـ أكـ
ورؤســــاء أقــســام بــــوزارة الصحة 
ــون أهـــمـــيـــة تــطــعــيــم  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ومـ
ــال فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة  ــفـ األطـ
بالتطعيم  عاًما   11 إلــى   5 من 
ــا  ــ ــورونـ ــ الــــمــــضــــاد لــــفــــيــــروس كـ
)كــوفــيــد-19(، إذ يــتــاح ألولــيــاء 
التطعيم  ــوع  نـ اخــتــيــار  األمــــور 
ــارم(  ــوفـ ــنـ ــيـ ألبـــنـــائـــهـــم بـــيـــن )سـ
لــهــذه  –بيونتيك(  و)فـــــايـــــزر 
الـــفـــئـــة، مـــؤكـــديـــن مــأمــونــيــتــه 
الـــدراســـات  أثــبــتــت  إذ  العالية, 
ــاث أهــمــيــة تــلــقــي هــذه  واألبــــحــ
بما  التطعيم  لــجــرعــات  الفئة 
يــســهــم فـــي زيــــــادة االســتــجــابــة 
ــهــــم وتــقــلــيــل  الـــمـــنـــاعـــيـــة لــــديــ
مــخــاطــر الـــعـــدوى، والــحــد من 
ــار الــــفــــيــــروس وتــقــلــيــل  ــشــ ــتــ انــ

مخاطر أعراضه.
ــة  ــمـ ــسـ بـ د.   وأوضــــــــــحــــــــــت 
مـــحـــمـــود الـــصـــفـــار اســـتـــشـــاري 
رئيسة  والوبائيات  عامة  صحة 
ــة الـــتـــمـــنـــيـــع بــــــــوزارة  ــوعـ ــمـ مـــجـ
الصحة أن التطعيمات الطبية 
ــام أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا  بــشــكــل عــ
فــي الــســيــطــرة عــلــى األمــــراض 
من  والــحــد  مــن جهة  المعدية 
انتشار األوبئة من جهة ثانية، 
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى أمـــــراض 
تجنبها  يمكن  الــتــي  األطــفــال 
بــــالــــتــــطــــعــــيــــم، ومــــــــن ضــمــنــهــا 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(. 
الجانبية  األعـــراض  أن  وبينت 
الـــتـــي تـــمـــت مــتــابــعــتــهــا أثـــنـــاء 
الــعــمــريــة مــن 3  الــفــئــة  تطعيم 
إلى 12 سنة لم تسجل أعراًضا 

شديدة في مملكة البحرين.
رضــا حبيل  فاطمة  د.  أمــا 
اســتــشــاري طــب عــائــلــة ورئــيــس 
ــرامـــج بـــــــإدارة تــعــزيــز  ــبـ قــســم الـ
الصحة فقالت إن التطعيمات 
أثــبــتــت أهــمــيــتــهــا فـــي الــوقــايــة 
ــن األمــــــــراض  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــن الــ ــ مـ

كورونا  فيروس  ومنها  المعدية 
ــع االســتــجــابــة  ــ وذلــــــك عـــبـــر رفـ
الــمــنــاعــيــة لــلــجــســم لــمــواجــهــة 
ــروس، كـــمـــا أنـــــه يــســاعــد  ــيــ ــفــ الــ
عند  األعـــــراض  تخفيف  عــلــى 
المضاعفات,  اإلصابة، وتقليل 
الحاجة  تقليل  إلــى  باإلضافة 
العناية  أو  لدخول المستشفى 

المركزة.
وبينت د. حبيل أن تطعيم 
ــاد لــفــيــروس  ــمـــضـ األطــــفــــال الـ
العمرية  للفئة  متوفر  كــورونــا 
إن  الــبــالــغــة 3-11 ســنــة، حــيــث 
هذه الفئة تشكل شريحة كبيرة 
مـــن ســـكـــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومع رفع نسبة المناعة لديهم 
المؤهلين  تطعيم  خـــال  مــن 
المناعة  نسبة  سترتفع  منهم 
الــمــجــتــمــعــيــة والـــحـــمـــايـــة مــن 

الفيروس. 
 ومـــن جــانــبــه أكـــد د. عــادل 
الــصــيــاد اســتــشــاري الــوبــائــيــات 
والــصــحــة الــعــامــة رئــيــس قسم 
ــة األمـــــــــــراض بــــــــوزارة  ــافـــحـ ــكـ مـ
الــصــحــة، أن الــفــريــق الــوطــنــي 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ
ــن تـــوفـــر الــتــطــعــيــمــات  أعـــلـــن عـ
بما  الــعــمــريــة  الــفــئــات  لجميع 
فيها فئة األطــفــال مــن ســن 3 
توفير  تــم  الــذيــن  11 سنة  إلــى 
منذ  لهم  )ســيــنــوفــارم(  تطعيم 

تــوفــيــر تطعيم  تـــم  كــمــا  فـــتـــرة، 
)فــــايــــزر-بــــيــــونــــتــــيــــك( لــلــفــئــة 
إلـــى 12 ســنــة،  الــعــمــريــة مـــن 5 
مهمة   خــطــوة  يعتبر  مــا  ــو  وهـ
لــمــحــاصــرة الـــفـــيـــروس والــحــد 
من شدته وانتشاره، فالفيروس 
ــار،  ــشـ ــتـ يــفــقــد قـــوتـــه عـــلـــى االنـ
ــدوى بين  ــعــ الــ تــقــل  وبـــالـــتـــالـــي 

فئات المجتمع.
وبين د. الصياد بلوغ نسبة 
المستهدفة  الفئات  من   %94
ــرورة  ــ بـــالـــتـــطـــعـــيـــم، مـــــؤكـــــًدا ضــ
الــمــجــتــمــع مــوضــوع  يـــولـــي  أن 
تــطــعــيــم األطـــــفـــــال اهـــتـــمـــاًمـــا 
كــــبــــيــــًرا نـــــظـــــًرا إلـــــــى أهــمــيــتــه 
ــة  ــ ــابــ ــ ــن اإلصــ ــ ــ ــتــــهــــم مـ لــــحــــمــــايــ
ولــوقــايــة مــخــالــطــيــهــم، مــؤكــًدا 
إتـــاحـــة فـــرصـــة االخـــتـــيـــار أمـــام 
أولياء األمور  بين التطعيمين 
المتاحين لألطفال في مملكة 
الــبــحــريــن وهــمــا )ســيــنــوفــارم(  

و)فايزر-بيونتيك(.
أما د. منى المهري رئيس 
لألمومة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات 
األولية  الصحة  في  والطفولة 
فــأوضــحــت أهــمــيــة تــطــعــيــمــات 
ــفـــال وضـــرورتـــهـــا الــكــبــيــرة  األطـ
فـــــي ظـــــل انــــتــــشــــار الـــمـــتـــحـــور 
)أوميكرون(، وقالت إن األطفال 
تــمــتــد لـــديـــهـــم فـــتـــرة حــضــانــة 
ــال اإلصـــابـــة  الـــفـــيـــروس فـــي حــ

وبالتالي  التطعيم،  أخذ  وعدم 
تـــزيـــد إمــكــانــيــة نــقــل الـــعـــدوى 
ــى كـــبـــار الـــســـن واألشـــخـــاص  إلــ
األكـــثـــر عــرضــة لـــألمـــراض في 
الــمــجــتــمــع، وبــالــتــالــي حـــدوث 
الفئات  هــذه  فــي  المضاعفات 
ــال عــــدم أخــذ  الــعــمــريــة فـــي حــ
التطعيم والجرعات المنشطة 

منه.
أمــر(  )ولــيــة  وجــنــان جابر, 
تــتــطــلــع إلـــى حــمــايــة أطــفــالــهــا 
مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
وخصوًصا أن لديها ابنة تذهب 
التعليم  وتتلقى  المدرسة  إلى 
حضورًيا، وأوصت جنان أولياء 
األمـــــــور بـــاالهـــتـــمـــام بــمــوضــوع 
تــطــعــيــم األبــــنــــاء بــشــكــل أكــبــر 
جــدي،  بشكل  الموضوع  وأخــذ 
داعـــيـــة الــجــمــيــع إلـــى االلـــتـــزام 
الــــــتــــــام بـــــــــإجـــــــــراءات الــــفــــريــــق 
الــطــبــي والــتــقــيــد بــتــعــلــيــمــاتــه، 
ــيــــة الـــــحـــــذر مــن  مـــــؤكـــــدة أهــــمــ
ــعـــدوى لــكــبــار الــســن  انــتــقــال الـ
يكون  فالفيروس  الصغار،  من 
كبار  عــلــى  أكــبــر  ذا مــضــاعــفــات 
ــاب األمــــــــراض  ــ ــحــ ــ الــــســــن وأصــ
ــال لم  الــمــزمــنــة خــاصــة فــي حـ

يقوموا بأخذ التطعيم. 
أما محمد علي المناصير 
وهـــو ولـــي أمـــر فــأكــد أهــمــيــة أن 
يــبــدي أولـــيـــاء األمــــور مــوضــوع 

تطعيم األبناء االهتمام الكبير 
تــقــلــيــل  فــــي  دور  مــــن  لــــه  ــا  ــمـ لـ
احــتــمــالــيــة اإلصـــابـــة وبــالــتــالــي 
الــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
مـــــــؤكـــــــًدا أهــــمــــيــــة الـــتـــطـــعـــيـــم 
بالنسبة إلى الكبار والصغار مع 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  مواصلة 

االحترازية الازمة.
ــبـــه قـــــال ســعــيــد  ــانـ ومـــــن جـ
ضــد  الـــتـــطـــعـــيـــم  إن  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ
األمراض يعتبر أساس الوقاية 
والحماية، فالتطعيم أمر مفيد 
لــصــحــة األفــــــراد، وبــيــن وجــوب 
ــن أجــل  ــا يـــلـــزم مـ ــل مـ تــوفــيــر كـ
الصحية  المخاطر  مــن  الحد 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا األطـــفـــال، 
في  انــخــراطــًا  األكــثــر  بصفتهم 
اللعب والحركة والتعليم، وهم 
األقل حذًرا وقدرة على االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة، 
موضًحا أن االلتزام بالتطعيم 
ــو واجــــــــب وطــــنــــي وشــــرعــــي،  ــ هـ
فاألطفال أكثر قدرة على حمل 
الــفــيــروس وانــتــقــالــه، وهــم فئة 
تتطلب الحماية أسوة بتطعيم 
بالفريق  ثقته  مــؤكــًدا  الــكــبــار، 
ــبــــي ومــــســــاعــــي األطــــبــــاء  الــــطــ
الناجحة والمميزة التي رفعت 
ناجح  كــنــمــوذج  البحرين  اســم 

في التصدي للجائحة. 

اأط�����ب�����اء وم����واط����ن����ون ي�����وؤك�����دون اأه���م���ي���ة ت��ط��ع��ي��م الأط����ف����ال 
ل����زي����ادة ال���ش��ت��ج��اب��ة ال��م��ن��اع��ي��ة ال���م�������ش���ادة ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا 

»�أل�����ب�����ا« ت���وق���ع م����ذك����رة ت���ف���اه���م م��ع 

»م��ي��ت�����ص��وب��ي�����ص��ي ل��ل�����ص��ن��اع��ات ال��ث��ق��ي��ل��ة«
ــيـــوم  ــنـ ــمـ ــة ألـ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــامـ ــ  قـ
مذكرة  بتوقيع  )ألبا(  البحرين 
ميتسوبيشي  شــركــة  مــع  تفاهم 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــثـــقـــيـــلـــة؛ بــهــدف 
مجال  فــي  الــتــعــاون  سبل  بحث 
خـــفـــض الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـــيـــة 

بشركة ألبا.
ــرة الــتــفــاهــم  ــذكــ وتــعــتــبــر مــ
هــي األولــــى الــتــي يــتــم إبــرامــهــا 
وتمثل  لــألــمــنــيــوم،  مصهر  مــع 
ــوة اســتــراتــيــجــيــة لــتــعــزيــز  خـــطـ
جــهــود شــركــة »ألــبــا« فــي تطبيق 

والحوكمة.  واالجتماعية  البيئية  الــجــوانــب  فــي  الــمــمــارســات  أفــضــل 
دراسة  على  للعمل  األساسية  القواعد  إرســاء  في  المذكرة  تسهم  كما 
ميتسوبيشي  مجموعة  طورتها  التي  التقنية  استخدام  حول  جــدوى 
الكهربائية  للطاقة  كانساي  شركة  مع  بالتعاون  الثقيلة  للصناعات 
الستخالص ثاني أكسيد الكربون من انبعاثات الوقود الغازية؛ وذلك 
بهدف خفض االنبعاثات في مصهر ألبا وإزالة الكربون من عملياتها. 
الجوانب  أن  خليفة  آل  دعيج  بــن  سلمان  بــن  دعيج  الشيخ  وأكــد 
شركة  عمليات  أوجــه  جميع  تتصدر  والحوكمة  واالجتماعية  البيئية 
»ألبا«، وسوف يكون لمذكرة التفاهم دور محوري في تحقيق طموحاتنا 
لمضاعفة جهودنا في مجال االستدامة وإدماج مبادئها في عملياتنا 

التشغيلية لتعزيز مسؤوليتنا تجاه البيئة.

وزي�ر الداخلي�ة: تعزي�ز التع�اون م�ع 
البح�ري الأم�ن  مج�ال  ف�ي  ال�ص�عودية 

الــشــيــخ  أول  ــريـــق  ــفـ الـ أكـــــد 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الجهود  تعزيز  أهمية  الداخلية 
ــــل مـــجـــاالت  ــــي كـ الـــمـــشـــتـــركـــة فـ
ــي  ــنـ ــاون والـــتـــنـــســـيـــق األمـ ــعــ ــتــ الــ
ــرات بــيــن حــرس  ــبـ ــادل الـــخـ ــبــ وتــ
العربية  المملكة  فــي  الـــحـــدود 
ــل  ــواحـ ــر الـــسـ ــفــ الـــســـعـــوديـــة وخــ
ــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، بــمــا  فـــــي مـــمـ
والسالمة  األمــن  حفظ  يضمن 
البحرية، منوها إلى تزويد خفر 
المنظومات  بــأحــدث  الــســواحــل 

التكنولوجية والتدريبية، بما يضمن توفير بيئة بحرية آمنة.
جاء ذلك خالل استقباله أمس اللواء محمد بن عبداهلل الشهري 
لمواجهة  الدائمة  الوطنية  اللجنة  رئيس  الــحــدود  حــرس  عــام  مدير 

الكوارث البحرية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ــر بــمــديــر عـــام حـــرس الـــحـــدود بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــوزيـ ورحــــب الـ
السعودية الشقيقة والوفد المرافق، مشيدا بعمق العالقات التاريخية 
بــقــيــادة حــضــرة صاحب  الشقيقين،  الــبــلــديــن  تــربــط  الــتــي  والــوثــيــقــة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وأخيه 

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
الكفيلة  والسبل  الموضوعات  مــن  عــدد  بحث  اللقاء  خــالل  وتــم 
آليات  وتطوير  البحرية  والسالمة  األمــن  مجال  في  التعاون  بتعزيز 

العمل المشترك.

بابن  والبتدائي  الأطفال  ري�ا�ض  ت�ح�وي�ل 
خلدون و�صانت كري�صتوفر اإلى التعلم عن ُبعد

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه في ضوء التنسيق المستمر مع 
وزارة الصحة تم تفعيل نظام الدراسة عن ُبعد لطلبة رياض األطفال 
المرحلة  الوطنية ولطلبة  ابن خلدون  والمرحلة االبتدائية بمدرسة 
إلــى تسجيل عــدد من  نــظــرا  بــمــدرســة ســانــت كريستوفر؛  االبــتــدائــيــة 
الحاالت القائمة بفيروس كورونا )كوفيد-19(، وذلك لفترة احترازية 

بدءا من أمس األربعاء الموافق 19 يناير 2022م حتى إشعار آخر.

أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
أخيه  اتصال هاتفي مع  المفدى خالل  البالد  خليفة ملك 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية 
اعتزازه بالعالقات األخوية التاريخية الراسخة التي تجمع 
الوثيق من  التعاون  إليه  البلدين والشعبين، وما وصل  بين 
مستوى متقدم على المستويات كافة، كما أكد جاللته حرص 
المملكة الدائم على تعزيز أطر التعاون والتنسيق والتشاور 
االهتمام  ذات  القضايا  مختلف  حــول  مصر  الشقيقة  مــع 
المشترك، إذ تم خالل االتصال استعراض العالقات األخوية 
بين  المشترك  والعمل  التعاون  مسارات  ومختلف  الوثيقة 
بما يخدم  آفاقه  وتوسيع  تنميته  وسبل  الشقيقين  البلدين 

مصالحهما ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
ــدور الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري فــــي تــعــزيــز  ــ وأشـــــــاد جـــاللـــتـــه بــ
وبمواقف  البحرين  مملكة  مع  الوطيدة  الثنائية  العالقات 
مصر الثابتة والداعمة على الدوام للمملكة، متمنيًا جاللته 

لمصر الشقيقة وشعبها العزيز كل الخير والرفعة والتقدم 
في ظل قيادة فخامته.

الــجــانــبــان األوضــــاع والــتــطــورات المستجدة  كــمــا بــحــث 
وتبادال وجهات  والدولية  والعربية  الساحات اإلقليمية  على 
الجهود  تضافر  أهمية  على  التوافق  تــم  إذ  بشأنها،  النظر 
على  حفاظا  المنطقة  تشهدها  التي  التحديات  لمواجهة 

األمن القومي العربي.
من جانبه، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره 
جاللته  جهود  على  المفدى  الملك  جاللة  ألخيه  وتقديره 
في توثيق عالقات البلدين األخوية المتميزة، مؤكدا اعتزاز 
مــصــر قــيــادة وشــعــبــا بــالــروابــط الــوثــيــقــة الــتــي تجمعها مع 
ورسوخها  متانتها  تستمد  والتي  وشعبها  البحرين  مملكة 
من عالقاتهما التاريخية ووحدة الهدف والمصير، كما أكد 
فخامته ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج 

جزءا ال يتجزأ من األمن القومي المصري.

الرياض - )وكاالت األنباء(: 
ــة مـــــرّوجـــــي  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ حــــــــــذرت الـ
التواصل  مواقع  على  الشائعات 
عقوبة  مواجهة  من  االجتماعي 
تصل إلى السجن خمس سنوات 
أيام  بعد  باهظة،  مالية  وغــرامــة 
تعرض  عن  تغريدات  انتشار  من 
تـــحـــرش جنسي  لــوقــائــع  فــتــيــات 
في  ترفيهية  فعالية  إلــغــاء  بــعــد 

الرياض.
وأوضــــحــــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــهــا اســتــدعــت  الــســعــوديــة أمـــس أّن
هذه  نشر  فــي  مشاركين  بالفعل 
»العمل  إلـــى  مــشــيــرة  ــات،  ــاعـ اإلشـ
عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال اإلجـــــــــــــراءات 
أن  دون  مــن  بحقهم«،  الــجــزائــيــة 
كــانــت قد  إذا  أو  عــددهــم  تــوضــح 

أوقفتهم. 

السعودية  السلطات  وكــانــت 
الماضي  الجمعة  يــوم  ألــغــت  قــد 
ــرة، عــلــى  ــيـــ فــــي الـــلـــحـــظـــات األخـــ
ــع تــــــردي األحــــــــوال الـــجـــويـــة،  ــ وقـ
ــراي كـــيـــدز«  ــ ــتـ ــ حــفــلــة لـــفـــرقـــة »سـ
ذلك  وتسّبب  الجنوبية،  الكورية 
الحفلة  ارتباك في موقع  بحالة 
ــريـــاض وخــصــوصــا  فـــي شــمــال الـ
مــع هــبــوب ريـــاح شــديــدة وأمــطــار 
موقع  في  مغردون  ونشر  غزيرة. 
ومقاطع  صــورا  الملغية  الحفلة 
ــال  ورجـ منظمين  تــظــهــر  فــيــديــو 
يــســاعــدون عــائــالت وفتيات  أمـــن 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى ســيــارتــهــم أو 

إيقاف سيارات أجرة لهم. 
وقـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
السعودية إّنه تم »رصد حسابات 
على مواقع التواصل االجتماعي 

ال  شائعات  وترويج  بإنتاج  قامت 
لــهــا مـــن الــصــحــة تتعلق  أســــاس 
بــــإحــــدى الـــفـــعـــالـــيـــات مــــؤخــــرا«. 
»بتنسيق  تــم  ذلــك  أن  وأوضــحــت 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ودعـــــــــــم مـــــــن جــــــهــــــات ُمـ
ــة عــن  ــؤولــ ــســ ــت مــ ــانــ ــة كــ ــيــ ــارجــ خــ
الــمــرصــودة،  الــمــشــاركــات  غالبية 
شاركوا  أشخاص  وراءهــا  وانساق 
ــا مـــــن داخـــــل  ــهــ ــج لــ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
إلى  النيابة  وأشــارت  السعودية«. 
تــتــرتــب عليها  األفــعــال  ــذه  »هـ أن 
عــــقــــوبــــات ُمـــغـــلـــظـــة تــــصــــل إلــــى 
الــســجــن خــمــس ســنــوات وغــرامــة 
ألــف  ــال )800  ريــ ثــالثــة مــاليــيــن 

دوالر(«. 

ــا يـــوســـف الــعــتــيــبــة الــســفــيــر  ــ ــيـــة.نـــت: دعـ ــعـــربـ الـ
األمـــريـــكـــيـــة  اإلدارة  ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ فـــــي  اإلمــــــــاراتــــــــي 
والكونجرس إلى دعم إعادة تصنيف مليشيا الحوثي 

كمنظمة إرهابية أجنبية.
اتــفــاق  حـــول  ملخًصا  اإلمـــاراتـــي  السفير  وقـــدم 
أبوظبي  آل نهيان ولي عهد  زايــد  الشيخ محمد بن 
اإلماراتية،  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
خالل اتصال مع وزير الدفاع األمريكي لويد أوستن، 
رًدا على هجوم  على ضرورة أن يكون العمل موحدا 
الــحــوثــي اإلرهــــابــــي. وبـــحـــث الــجــانــبــان الــخــطــوات 
الصواريخ  الجوية ضد  الدفاعات  لتشديد  العاجلة 
لوقف  البحري  األمــن  وتعزيز  المسيرة،  والطائرات 

تدفق األسلحة إلى الحوثيين.
ــيـــة  وطــالــبــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة عــربــيــة وأوروبـ
كمنظمة  رسميا  الحوثي  مليشيات  بتصنيف  عــدة 
اليمن  في  المدنيين  استهدافها  نتيجة  »إرهــابــيــة«، 

وخارجه.
الذي  الهجوم  أعقاب  في  المطالب  وتصاعدت 
شنته على منشآت مدنية قرب مطار أبوظبي. وشدد 
ــرورة  حــقــوقــيــون مـــن دول عــربــيــة وأوروبــــيــــة عــلــى ضـ
الجماعة  هــذه  لمواجهة  الــدولــي  المجتمع  تحرك 
لمحاصرتها  إرهابية  كجماعة  وتصنيفها  وحظرها، 
سياسيا واقتصاديا، مؤكدين أن جرائمها ترقى إلى 

مستوى الجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب. 

كتب علي عبداخلالق:

مستقلة  رقمية  شــركــات  ثــالث  »بتلكو«  دشنت 
ــر عــمــلــيــاتــهــا فــــي الــبــحــريــن  مــــن الـــمـــقـــرر أن تـــديـ
وخــارجــهــا، وتــقــدم الــشــركــات حــلــوال رقــمــيــة فــريــدة 
من نوعها وتلبي االحتياجات الناشئة للمؤسسات 
تكنولوجيا  مــثــل  متنوعة  مــجــاالت  فــي  الــتــجــاريــة 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت والــحــوســبــة الــســحــابــيــة 

واألمن السيبراني واالتصاالت الرقمية. 
تم  أمــس  مــســاء  عقد  مؤتمر صحفي  وخـــالل 
إعالن الشركات الثالث، وهي »بيون سايبر« و»بيون 
ســولــوشــنــز« و»بـــيـــون كــونــكــت«؛ إذ تــســهــم كـــل منها 

بتعزيز محفظة شركة »بيون«.
الشيخ  بتلكو  إدارة شركة  رئيس مجلس  وعبر 

عبداهلل بن خليفة آل خليفة عن سعادته بالتقدم 
الذي أحرزته شركة بتلكو في تحويل االستراتيجية 
الطويلة المدى فيما يخص التحول الرقمي إلى 
نتيجة ثالث  الــيــوم  »نشهد  وقـــال:  مــلــمــوس.  واقـــع 
ســنــوات مــن الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي والــجــهــود 

الجبارة الذي قام بها فريق العمل«.
وأضاف: »الشركات التي تّم إطالقها اليوم هي 
شركات مستقلة ومتخصصة في تلبية االحتياجات 
الــنــاشــئــة والــمــتــغــيــرة لــلــمــؤســســات الـــتـــجـــاريـــة، إذ 
األمــن  وخــدمــات  المبتكرة  الرقمية  الــحــلــول  ُتــعــد 
عمل  ألي  األســاســيــة  المتطلبات  مــن  السيبراني 

تجاري في يومنا هذا«.

تـــــــــم أمــــــــــــس وضــــــــــــع حـــجـــر 
األساس لمدرسة عوالي الوطنية 
ــات الــخــاصــة  ــاجـ ــيـ ــتـ لــــــذوي االحـ
والـــتـــي تــشــمــل جــمــيــع الــمــراحــل 
ــن مــرحــلــة ريـــاض  الـــدراســـيـــة، مـ
األطفال إلى المرحلة الثانوية.

 1200 تــســتــوعــب  الـــمـــدرســـة 
طــالــب وطــالــبــة وتــقــدم خــدمــات 
ذوي  الطلبة من  لدمج  تعليمية 
االحــتــيــاجــات الــخــاصــة فــي بيئة 

تعليمية تراعي ظروفهم.
والتعليم  التربية  وزير  وأكد 
الدكتور ماجد بن علي النعيمي 
ذوي  مــــن  ــال  ــ ــفـ ــ األطـ تــعــلــيــم  أن 
كل  يلقى  الخاصة  االحتياجات 
العهد  فـــي  واالهـــتـــمـــام  الــرعــايــة 
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 
ــيـــســـى آل  الــــمــــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ
ــبـــالد الــمــفــدى  خــلــيــفــة عـــاهـــل الـ
ــدة مــــن صــاحــب  ــانــ ــســ بــــدعــــم ومــ
الــمــلــكــي األمــيــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  بــن حمد 
الـــــــــوزراء، حيث  رئـــيـــس مــجــلــس 
الــمــدارس  مــن  الــعــديــد  أصبحت 
ــات مــتــمــيــزة لــهــذه  ــدمــ تـــقـــدم خــ

الفئة من األبناء.

إنـــشـــاء مــدرســة  أن  وأضـــــاف 
استمرار  يــؤكــد  الوطنية  عــوالــي 
الــخــدمــات  تــقــديــم  فــي  المملكة 
ــن ذوي  لــلــطــلــبــة مــ الــتــعــلــيــمــيــة 
ــّم دمـــج  ــ ــد تـ ــ طـــيـــف الـــتـــوحـــد، وقـ
مع  الصفوف  فــي  منهم  العديد 

الحكومية،  بــالــمــدارس  أقــرانــهــم 
ــل لــهــم  ــتـــح فـــصـ وتـــــــّم مــــؤخــــرا فـ
تقّدم  كما  اإلعــداديــة،  بالمرحلة 
الوزارة خدماتها لمختلف فئات 
الـــخـــاصـــة  االحــــتــــيــــاجــــات  ذوي 
بـــالـــمـــدارس، مــنــهــم ذوو اإلعــاقــة 

الــذهــنــيــة الــبــســيــطــة ومــتــالزمــة 
الــبــصــريــة  اإلعـــاقـــات  وذوو  داون 

والسمعية.

تد�ص�ين مدر�ص�ة عوال�ي ل�ص�تيعاب 1200 م�ن ذوي الحتياج�ات

تع�اون وثي�ق وت�ص�اور دائ�م م�ع ال�ص�قيقة م�صر

ال�صعودية: ال�صجن خم�ض �صنوات وغرامة 3 ماليين 
التوا�صل مواقع  على  ال��ص�ائ�ع�ات  ل�م�روج�ي  ريال 

الإم�������ارات ت��دع��و اأم��ري��ك��ا اإل����ى اإع����ادة 
ت�����ص��ن��ي��ف ال���ح���وث���ي م��ن��ظ��م��ة اإره���اب���ي���ة

�ص�ركات رقمي�ة جدي�دة  3 »بتلك�و« تد�ص�ن 

المل�ك يبح�ث م�ع الرئي��س الم�ص�ري توحي�د 
ال�ع�رب���ي الأم��ن  ع�ل��ى  ل�ل�ح�ف��اظ  ال�ج�ه��ود 

} الرئيس المصري.} جاللة الملك.

ص8 عربية ودوليةص11 المال واالقتصاد

ص10

ص2

المال واالقتصاد
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} جانب من حفل تدشين شركات بتلكو الرقمية الجديدة.

يـــمـــكـــن اســـــتـــــخـــــدام أقــــنــــعــــة الــــوجــــه 
رصــف  أســاســيــات  تشييد  فــي  المستعملة 
الــطــرق فــي حـــال الــمــوافــقــة عــلــى مقترح 
ــدر التميمي  بـ بــلــدي جــديــد. فــقــد كــشــف 
الجنوبية  المنطقة  بلدي  مجلس  رئيس 
التخلص  يتم  أنــه  المقترح  يتبنى  الــذي 
من مليون قناع يوميا في البحرين. وقال 
الجائحة  الناتجة عن  المخلفات  إن هذه 
أفضل  بصورة  استخدامها  يعاد  أن  يمكن 

عوضا عن التخلص منها أو إحراقها.
والمادة التي تستخدم عادة في أنسجة 
األقنعة هي البولي بروبيلين وهي نوع من 
اللدائن الحرارية التي يسهل تشكيلها في 

درجات حرارة عالية. 
المعهد  أجـــراهـــا  ــة  ــ ــدت دراسـ وقـــد وجــ
ــا فـــــي مـــلـــبـــورن  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــلـ الـــمـــلـــكـــي لـ
الوجه  أقنعة  بأستراليا أن استخدام مواد 
واحد من  كيلومتر  لعمل  تدويرها  المعاد 
طريق ذي اتجاهين يعني استخدام ثالثة 
ماليين قناع، مما يعني عدم إلقاء 93 طنا 

من المخلفات في مكبات النفايات.
ــواد الـــجـــديـــدة لــرصــف  ــمــ ــتـــوافـــق الــ وتـ

الــطــرق الــتــي طــورهــا بــاحــثــو الــمــركــز مع 
مــعــايــيــر الـــســـالمـــة الـــخـــاصـــة بــالــهــنــدســة 

المدنية. 
العالم شهد خالل  إن  التميمي  وقــال 
استخدام  في  زيــادة  المنصرمين  العامين 
جائحة  بسبب  الطبية  والــمــواد  المعدات 
ــه كـــان يــتــم دفـــن أو حـــرق هــذه  كـــورونـــا، وأنـ

المخلفات الطبية لعوامل صحية. 
وأشار إلى أنه وجد دوال مثل الواليات 
المتحدة تعيد استخدام األقنعة في أعمال 
الرصف، في حين وصف أحمد األنصاري 
الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات  لجنة  رئــيــس 
مبادرة التميمي بأنها طموحة ولكنه قال: 

إنها تحتاج إلى وقت لتطبيقها.

} وزير التربية والتعليم خالل وضع حجر األساس لمدرسة عوالي.

ص3 أخبار البحرين

اقت�راح با�ص�تخدام الكمام�ات الم�ص�تعملة ف�ي ر�ص�ف الط�رق

} الشيخ دعيج بن سلمان.

} وزير الداخلية.
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.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)
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 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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خليفة  الشيخ  سمو  التقى 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
من  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
ــتــــراضــــي،  خـــــال الـــمـــجـــلـــس االفــ
عددا من المواطنين من مختلف 
مناطق المحافظة بحضور عدد 
من الضباط والمسؤولين، وذلك 
ــار الــتــمــســك بــالــنــهــج  ــ ضـــمـــن إطــ
المستمر  الــتــواصــل  فــي  الــراســخ 

مع األهالي.
ــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، رحــب  فـ
ــور،  ــحـــضـ ــالـ ســــمــــو الــــمــــحــــافــــظ بـ
ــة والـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ مــــــؤكــــــدًا الـ
الجهات  مختلف  مــع  المشترك 
احــتــيــاجــات  لتلبية  الــحــكــومــيــة، 
األهــــالــــي وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم 
تنفيذًا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
لحضرة  الــســديــدة  لــلــتــوجــيــهــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى، ودعـــم صــاحــب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء.
كـــمـــا أشــــــــار ســــمــــوه إلــــــى أن 
ــن تــوجــيــهــات  ــمـ الـــمـــحـــافـــظـــة ضـ
راشــــــد  الــــشــــيــــخ  أول  الـــــفـــــريـــــق 
ــر  ــ وزيـ خـــلـــيـــفـــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
عبر  جهودها  تواصل  الداخلية، 
ــادرات  ــبــ ــمــ تـــبـــنـــي ســلــســلــة مــــن الــ
الشراكة  تعكس  الــتــي  والــبــرامــج 
تنفيذ  خــــال  مـــن  الــمــجــتــمــعــيــة 
الـــحـــمـــات الـــتـــوعـــويـــة لــضــمــان 
تــعــزيــز اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
المحافظة  مناطق  مختلف  في 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــديـــريـــة شــرطــة 

الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــهــدف 
رفــــع الــمــســتــوى الـــتـــوعـــوي تــجــاه 
الــســامــة الــعــامــة، مــشــيــدًا سموه 
ودورهــا  األمنية  الجهات  بجهود 
األمــن  ترسيخ مفهوم  فــي  الــبــارز 

المجتمعي.
وأكــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
اســتــمــرار الــلــقــاءات االفــتــراضــيــة 
بأهالي المحافظة عبر االتصال 
ــن خـــــال الــمــنــصــات  ــي مــ ــرئـ ــمـ الـ

االلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــأتـــي ضــمــن نهج 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة األصــيــل 
لرصد  األهالي  التواصل مع  في 
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ احــتــيــاجــاتــهــم واالســ
آرائهم والعمل على تنفيذها على 
المطلوبة  بالجودة  الواقع  أرض 
بالتعاون مع الجهات المختصة، 
بما يخدم التنمية الشاملة التي 
ترتقي إلى تطلعات جميع أهالي 

المحافظة.
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محميد احملميد

ســر نــجــاح مــوســم الــريــاض الــمــقــام حاليا 
بالمملكة العربية السعودية، هو: دعم رسمي، 
تــعــاون حــكــومــي، تــوظــيــف إلــكــتــرونــي عــصــري، 
اســتــثــمــار حـــضـــاري، مــشــاركــة شــعــبــيــة، انــفــتــاح 
ورؤية  قيادية،  ومركزية  شبابية،  إدارة  مسؤول، 
مظلة  تحت  عملت  وجميعها  استراتيجية.. 
»النبض  تعنى  والتي  السعودية«..  »روح  شعار 
واإلنــــجــــاز«، كــمــا تــحــمــل داللــــة »الــــذهــــاب إلــى 
للمكان  »روح  لهجتنا:  في  نقول  كما  المكان«، 

الفاني«.
ــريـــاض، هــو التكامل  الـ ســر نــجــاح مــوســم 
والــمــؤســســات، وحتى  والــهــيــئــات  ــوزارات  ــ الـ بين 
السفارات، واحترام الخصوصية في العمل، من 
دون تداخل وازدواجية، فا هيئة الترفيه تقفز 
الثقافة تتصارع  اإلعــام، وال هيئة  على هيئة 
مع هيئة السياحة، وال هيئة الرياضة تتدخل 
في مهام هيئة التجارة.. الجميع يعرف مهامه 
ومسؤولياته، ويلتزم باختصاصاته وإجراءاته.. 
والــجــمــيــع يــعــمــل مـــن أجــــل هــــدف واحــــد هــو: 

»المملكة العربية السعودية«.
بالرياض،  »الــعــاذريــة«  منطقة  زرت  حينما 
وهي منطقة في وسط الصحراء، وفيها قلعة 
ــم تــجــديــدهــا، وجــعــلــت مــنــهــا مــكــان  تـــراثـــيـــة تـ
غــايــة فـــي الـــروعـــة والـــخـــيـــال، وتــضــم الــعــديــد 
مــن الــمــحــات والــمــقــاهــي والــمــطــاعــم، وتــقــام 
فــيــهــا فـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة، وبـــحـــضـــور شــبــابــي 
ــل مــوقــع، يــســتــقــبــلــونــك  ــي كـ ــن الــجــنــســيــن فـ مـ
بالترحيب والتنظيم.. ذهلت مما شاهدت في 
كل شيء، حتى في أدق التفاصيل، هناك جودة 
الفراغ جمال،  وإبــداع وابتكار.. فإن تخلق من 
الآللئ  مكنونات  مــكــان  أي  مــن  تستخرج  وأن 
فــي طــاقــات  االســتــثــمــار  وأن تحسن  الــثــمــيــنــة، 
أجـــل مستقبل  مــن  الــشــاب،  الــوطــنــي  العنصر 
زاهر.. كله ذلك، وأكثر منه كذلك.. يعني إبداع 

سعودي رفيع في موسم الرياض.
خال وجودي والوفد الخليجي اإلعامي 
ــاال كـــريـــمـــا مــــن الــقــســم  ــنــــاك، تــلــقــيــت اتــــصــ هــ
البحرين،  فــي  السعودية  بالسفارة  اإلعــامــي 
ــره عـــلـــى مــــا قــمــت  ــقــــديــ يــــعــــرب عــــن شــــكــــره وتــ
الخليج  أخبار  بنشره من مقاالت في »جريدة 
تلقيت  كما  الــريــاض،  موسم  عــن  البحرينية« 
ــالـــة تــقــديــر وإشــــــادة هــاتــفــيــة مـــن األســـتـــاذ  رسـ

للهيئة  الــرســمــي  المتحدث  الــدخــيــل  عــبــداهلل 
الوفد  بشكر  أبلغته  وقد  للسياحة،  السعودية 
الخليجي اإلعامي لما لقيناه وشاهدناه، وتم 
للهيئة،  الــوفــد  باسم  خطاب  بــإرســال  تكليفي 

تقديرا وامتنانا وإعجابا، وجاء فيها:
»ليس من رأى كمن سمع.. وستبقى كلمات 
الــشــكــر وعـــبـــارات الــتــقــديــر، قــلــيــلــة فـــي وصــف 
من  وجدناه  لما  وأحاسيسنا،  مشاعرنا  صدق 
حسن في اإلعداد، وإبداع في التنظيم، وجمال 
في المكان، وروعة في التنسيق، وفخر واعتزاز 
وهو  الجنسين،  من  السعودي  الشباب  بوجود 
يــســهــم بــفــاعــلــيــة فـــي نــجــاح مــوســم الـــريـــاض، 
ولــيــضــيــف قــيــمــة مـــؤثـــرة، تــؤكــد نــجــاح مسيرة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادتها 

الحكيمة وشعبها الكريم وإرادتها العظيمة«.
»وســتــظــل كــل مــعــانــي االمــتــنــان والــعــرفــان 
بسيطة جدا، في بيان حقيقة ما عايشناه من 
والــتــرتــيــب،  المتابعة  فــي  الــوصــف  يــفــوق  أداء 
المشرف  الــســعــوديــة(  )روح  الــعــمــل  فــريــق  مــن 
الشهراني،  فيصل  األستاذ  وهــم:  زيارتنا،  على 
ــمــــدي، واألســــتــــاذة ربــى  ــاذ خـــالـــد األحــ ــتــ واألســ
ــاذة شـــروق اشــتــيــوي، وكــذلــك  ــتـ الــبــلــوي، واألسـ
فــريــق الــخــدمــات والـــمـــواصـــات، فــلــقــد قــامــوا 
أذهاننا  في  ورسخوا  معنا،  الواجب  من  بأكثر 
ــعـــودي فـــي خـــدمـــة وطــنــه  تــمــيــز الـــشـــبـــاب الـــسـ
الغالي، وتحقيق غاياته، ويستحقون كل الشكر 

وأسمى التقدير.
الــعــربــيــة  للمملكة  ونــتــمــنــى  لـــكـــم..  شــكــرا 
الحرمين  خـــادم  بــقــيــادة  الشقيقة،  السعودية 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
ســـعـــود حــفــظــه اهلل ورعـــــــاه، وصـــاحـــب الــســمــو 
ــان بــن  ــمــ ــلــ الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســ
رئيس  نائب  العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز 
مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل ورعاه، 
مزيد من التوفيق والنجاح واإلبداع.. لكم في 
والمحبة  الــود  الــخــتــام.. عامر  فــي  الــبــدء كما 

واالحترام«.
ســر نــجــاح مــوســم الـــريـــاض.. فــي الــتــعــاون 
والتكامل، والعمل بروح الفريق، ودفع الشباب 
الوطني للمشاركة واإلدارة.. درس رفيع، نتمنى 
والتميز،  النجاح  ينشد  بلد،  أي  في  نجده  أن 

ويسير نحو المستقبل المشرق.

malmahmeed7@gmail.com

�سر نجاح »مو�سم الريا�ض«

إتــاحــة  الــبــحــريــن  أعــلــن مجلس جــامــعــة 
الراغبين  للخريجين  الــبــكــالــوريــوس  دراســـة 
ــاق بـــالـــجـــامـــعـــة خـــــال الـــفـــتـــرة  ــتــــحــ فــــي االلــ
الثانية )المسائية(، وذلك في ثمانية برامج 

أكاديمية في ست كليات بالجامعة. 
وأوضح نائب الرئيس لخدمة المجتمع 
وشــــؤون الــخــريــجــيــن الــقــائــم بــأعــمــال عميد 
صالح  محمد  الــدكــتــور  والتسجيل  الــقــبــول 
األنصاري، أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة 
في  الجامعي  التعليم  على  للطلب  معمقة 
سوق  واحــتــيــاج  وخــارجــهــا،  البحرين  مملكة 
الــعــمــل لــلــكــوادر الــمــتــخــصــصــة فـــي الــبــرامــج 
الــمــتــاحــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــوجـــه الــجــامــعــة 
الخريجين  اتجاه  مسؤولياتها  ممارسة  إلى 
الذين ال يستطيعون االلتحاق بالجامعة في 
أو لم يستطيعوا ذلك سابقًا  الفترة األولــى، 

ألسباب مختلفة. 
وكــــان مــجــلــس الــجــامــعــة قـــد أقـــر خــال 
اجتماعه يوم األربعاء )19 يناير 2022( طرح 

ثمانية برامج بكالوريوس، هي: البكالوريوس 
في تحليل األعمال، والبكالوريوس في ريادة 
والبكالوريوس  إدارة األعمال،  بكلية  األعمال 
في األمن السيبراني والبكالوريوس في علم 
الحاسوب – الحوسبة السحابية بكلية تقنية 
المعلومات، والبكالوريوس في الحقوق بكلية 
الحقوق، والبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية 
وآدابها بكلية اآلداب، والبكالوريوس في علوم 
الــحــيــاة بــكــلــيــة الــعــلــوم، والــبــكــالــوريــوس في 
التمريض بكلية العلوم الصحية والرياضية. 

وذكر د. األنصاري أن الدراسة في الفترة 
الــثــانــيــة ســتــكــون نــظــامــيــة ومــتــاحــة لجميع 
خريجي الثانوية العامة من مختلف األعمار 
بشرط تخرجهم في الثانوية بمعدل ال يقل 
عن 70%، الفتًا إلى أن عملية القبول ستشمل 
ما  بحسب  البحرينيين  وغــيــر  البحرينيين 

تتيحه الطاقة االستيعابية. 
بـــــرامـــــج  فـــــــي  الــــمــــقــــبــــولــــيــــن  أن  كـــــمـــــا 
اللوائح  الفترة الثانية تنطبق عليهم جميع 

والــقــوانــيــن الــتــي تــطــبــق عــلــى طــلــبــة الــفــتــرة 
التي سُتوضح  األولى مع بعض االختافات 
في نظام الدراسة واالمتحانات المعتمد من 

مجلس الجامعة. 
القبول  عميد  بــأعــمــال  الــقــائــم  وأوضــــح 
الملتحقين  للطلبة  الدراسة  أن  والتسجيل، 
ــتــــي ســتــنــطــلــق فــي  ــة - الــ ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــتـ ــفـ ــالـ بـ
الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل 
السادسة  الساعة  من  ستكون   -  2022/2021
مـــســـاًء إلـــى الــتــاســعــة مـــســـاًء، غــيــر أن بعض 
المقررات التي تتطلب الحضور للمختبرات 

قد تبدأ من الرابعة عصرًا.  
الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن  ــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ أن  وذكـــــــــــــر 
يــنــطــبــق منهم  الــثــانــيــة ال  الـــفـــتـــرة  بـــبـــرامـــج 
االلتحاق بالسنة التمهيدية، وسيكون نصاب 
بهم يتراوح من  الخاص  الدراسية  المقررات 
6 إلى 15 ساعة أكاديمية في الفصل الدراسي 
الــواحــد بــحــســب مــا يسجل بــه الــطــالــب من 
ــة الــمــعــتــمــدة  ــاعـ ــكــــون رســـــم الـــسـ ــيــ ــواد، وســ مــ

الواحدة 80 دينارًا. 
تــقــديــم  أن  إلـــــى  األنـــــصـــــاري  د.  وأشــــــــار 
الثانية  الفترة  ببرامج  لالتحاق  الطلبات 
 26 األربعاء الموافق  يوم  من  اعتبارًا  سيبدأ 
يناير 2022 ويستمر إلى يوم األحد الموافق 
عبر  ذلــك  يتم  أن  على  نفسه  الشهر  30 مــن 
www.sis. الــــطــــالــــب مــعــلــومــات  إدارة  نـــظـــام 
ــا يــتــصــل بــالــمــســتــنــدات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ uob.edu.bh . وفـ
ــادة الــتــخــرج  ــ الــمــطــلــوبــة لــلــتــقــديــم، فــهــي: إفـ
وكشف  يعادلها،  مــا  أو  الــعــامــة  الثانوية  مــن 
أو ما يعادلها،  العامة  الثانوية  الدرجات من 
للمؤهل  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  وتــصــديــق 
بمملكة  الخاصة  الــمــدارس  لطلبة  العلمي 
الــمــؤهــل من  الــبــحــريــن، ومـــا يثبت تــصــديــق 
الدرجات من  البحرين، وكشف  خارج مملكة 
الجامعة التي كان بها الطالب )إن وجدت(، 
الــســفــر ســـاري المفعول،  ونــســخــة مــن جـــواز 
المفعول،  سارية  الهوية  بطاقة  من  ونسخة 

وصورة شخصية.

جامعة البحرين تتيح الح�شول على �شهادة البكالوريو�س لحملة الثانوية في الفترة الثانية 

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: ت���ع���زي���ز ال�����ش��راك��ة 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات الأه���ال���ي

} لقاء محافظ الجنوبية باألهالي.

ــى  ــلــ ــلــــس األعــ ــد الــــمــــجــ ــقــ عــ
لــلــصــحــة اجــتــمــاعــه االعــتــيــادي 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  بــرئــاســة 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
وبحضور أعضاء المجلس وعدد 
ــادات الــقــطــاع الــصــحــي،  ــيـ مـــن قـ
ــال  ــصــ وذلـــــــك عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ

المرئي.
رفع  االجتماع  مستهل  وفي 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  بـــن عـ
المجلس األعلى للصحة رئيس 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي لــلــتــصــدي 
لفيروس كورونا ونيابة عن جميع 
الطبي  الوطني  الفريق  أعضاء 
الصحي  القطاع  منتسبي  وكــل 
أســمــى آيــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
للمقام السامي لحضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم 
ــاع  ــطـ ــقـ ــة مـــــن قــــــيــــــادات الـ ــبـ ــخـ نـ
الــــصــــحــــي والــــــــكــــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
والمساندة  األمامية  والصفوف 
بــوســام األمــيــر سلمان بــن حمد 

لاستحقاق الطبي.
الملكية  اللفتة  بهذه  وأشاد 
الكبيرة والمشهودة من جالته، 
لكل  األول  والــــداعــــم  الـــمـــوّجـــه 
الطبي  الــقــطــاع  فـــي  الــعــامــلــيــن 
المخلصة  الــوطــنــيــة  ولــلــجــهــود 
الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة 
ــمـــد آل  ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
ــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــيـ خـــلـ
استعرض  كما  الـــوزراء.  مجلس 
ســيــر عــمــل مـــشـــاريـــع الــمــجــلــس 
الــفــتــرة  خـــال  للصحة  األعــلــى 
الشكر  ــر  وافــ مــقــدمــًا  الــمــقــبــلــة، 

السمو  إلـــى صــاحــب  والــتــقــديــر 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء لدعم سموه لكل 
الرعاية  قــطــاع  تطوير  مــشــاريــع 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ــر لــبــدء  ــبـــاشـ ــمـ ودعـــــــم ســــمــــوه الـ
للبرنامج  التجريبي  التطبيق 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  تسيير 
بــمــا ينعكس  الــصــحــيــة األولـــيـــة 
على جودة الخدمات المقدمة.

ــتـــعـــرض الــمــجــلــس  ــد اسـ ــ وقـ
المواضيع المدرجة على جدول 
المجلس  تــابــع  حــيــث  أعــمــالــه، 
الــمــواد  بــقــرار صـــرف  مــا يتعلق 
العقلية  والـــمـــؤثـــرات  الــمــخــدرة 
لمدة شهر واحد، وبحسب وصفة 
تم إصدار  طبية معتمدة، حيث 
ــرار مـــن وزيـــــرة الــصــحــة فيما  ــ قـ
ــر. كــمــا نــاقــش  ــ ــذا األمـ يــخــص هـ
الــمــجــلــس ســبــل وضـــع ضــوابــط 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــمــــمــــارســــة الـــطـــب 
ــل الــمــســتــشــفــيــات  ــ الـــخـــاص داخـ
الحكومية، مكلفًا مجلس أمناء 
برفع  الحكومية  المستشفيات 
للمجلس  الــشــأن  بــهــذا  مــقــتــرح 
اجتماعه  فــي  للصحة  األعــلــى 

القادم.
وعــلــى صعيد آخـــر، أوضــح 
السيد  للمجلس  العام  األمين 
ــنــــواخــــذة أّن  الــ إبـــراهـــيـــم عـــلـــي 
الــــمــــجــــلــــس بـــــحـــــث مـــــوضـــــوع 
خــريــجــي الــطــب الــبــشــري من 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة 
والــــتــــوصــــيــــات الـــمـــرفـــوعـــة فــي 
للجنة  الــتــنــســيــقــي  االجـــتـــمـــاع 
الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــات 
الــعــلــمــيــة، حــيــث تــمــت دراســــة 
حــــالــــة عـــــدد مــــن الــخــريــجــيــن 
استكمال  عليهم  تــعــذر  الــذيــن 

الــدراســي  مــا تبقى مــن عامهم 
فيروس  تفشي  نتيجة  األخــيــر 
كورونا، وناقش المجلس أفضل 
السبل لتيسير إجراءات معادلة 
استثنائية،  بصفة  مؤهاتهم 
التخرج  مــن  لتمكينهم  وذلـــك 
واعتماد مؤهاتهم من الجهات 
الرسمية في مملكة البحرين.

ــع الـــمـــجـــلـــس  ــمــ ــتــ ــا اســ ــمــ كــ
ــذي قــــدمــــه عــضــو  ــ ــ ــلـــعـــرض الـ لـ
المجلس رئيس جامعة الخليج 
العربي الدكتور خالد العوهلي 
والــتــقــريــر الــتــنــفــيــذي الــثــانــي 
عــن ســيــر أعــمــال الــتــدريــب في 
برنامج الماجستير اإلكلينيكي 
الخطة  وفــق  العائلة  طــب  فــي 
الــمــرســومــة، حــيــث تـــم تــدريــب 
الــدفــعــة األولـــــى الــمــكــونــة من 
لــنــحــو 20  بــنــجــاح  40 طــبــيــبــا 

شـــــهـــــرًا بــــدعــــم حــــكــــومــــي عــبــر 
كما  )تمكين(،  العمل  صندوق 
تــم الــتــعــاقــد مــع جــامــعــة جــون 
تدريس  في  للمشاركة  هوبكنز 
برنامج الماجستير، عاوة على 
الدفعة  ضمن  طالبا   40 قبول 
الثانية من البرنامج التدريبي، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد قـــدم رئــيــس 
المجلس األعلى للصحة وافر 
إلـــى جامعة  الــشــكــر والــتــقــديــر 
الخليج العربي و)تمكين( على 
الــكــبــيــرة فــي تهيئة  جــهــودهــمــا 
من  للطلبة  المائم  التدريب 
تدريبي  بــرنــامــج  تــوفــيــر  خـــال 

بمستوى عاٍل واحترافي.
الرئيس  ذلــك عرضت  بعد 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
ــة  الـــــدكـــــتـــــورة مـــريـــم  ــيـ الـــصـــحـ

إنشاء  بشأن  دراســة  الجاهمة 
ــحــــص األدويـــــــــــة  ــفــ ــبــــر لــ ــتــ مــــخــ
الخليج  جامعة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــيـــث أوضــــحــــت د.  ــي، حـ ــربــ ــعــ الــ
الـــجـــاهـــمـــة أهـــمـــيـــة الـــحـــاجـــة 
الــــــــى إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز مـــتـــطـــور 
لـــفـــحـــص واخـــــتـــــبـــــار األدويـــــــــة 
والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلــيــة 
وأدويـــــة الــطــب الــبــديــل بحيث 
يكون مختبرًا مرجعيًا إلصدار 
والمعترف  الــازمــة  الــشــهــادات 
بها من قبل الهيئة لكل األدوية 
وفــي  الــمــمــلــكــة،  فــي  المسجلة 
هذا الشأن نوه رئيس المجلس 
هــذا  بــأهــمــيــة  للصحة  األعــلــى 
الــمــشــروع، مــوجــهــًا إلـــى دراســـة 
النواحي  جميع  من  الموضوع 
بالتنسيق مع الجهات الرسمية 

المختصة. 
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ــاء واســتــشــاريــون  ــبـ ـــد أطـ أكـ
ورؤســــاء أقــســام بــــوزارة الصحة 
ــون أهـــمـــيـــة تــطــعــيــم  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ومـ
ــال فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة  ــفـ األطـ
بالتطعيم  عاًما   11 إلــى   5 من 
ــا  ــ ــورونـ ــ الــــمــــضــــاد لــــفــــيــــروس كـ
)كــوفــيــد-19(، إذ يــتــاح ألولــيــاء 
التطعيم  ــوع  نـ اخــتــيــار  األمــــور 
ــارم(  ــوفـ ــنـ ــيـ ألبـــنـــائـــهـــم بـــيـــن )سـ
لــهــذه  –بيونتيك(  و)فـــــايـــــزر 
الـــفـــئـــة، مـــؤكـــديـــن مــأمــونــيــتــه 
الـــدراســـات  أثــبــتــت  إذ  العالية, 
ــاث أهــمــيــة تــلــقــي هــذه  واألبــــحــ
بما  التطعيم  لــجــرعــات  الفئة 
يــســهــم فـــي زيــــــادة االســتــجــابــة 
ــهــــم وتــقــلــيــل  الـــمـــنـــاعـــيـــة لــــديــ
مــخــاطــر الـــعـــدوى، والــحــد من 
ــار الــــفــــيــــروس وتــقــلــيــل  ــشــ ــتــ انــ

مخاطر أعراضه.
ــة  ــمـ ــسـ بـ د.   وأوضــــــــــحــــــــــت 
مـــحـــمـــود الـــصـــفـــار اســـتـــشـــاري 
رئيسة  والوبائيات  عامة  صحة 
ــة الـــتـــمـــنـــيـــع بــــــــوزارة  ــوعـ ــمـ مـــجـ
الصحة أن التطعيمات الطبية 
ــام أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا  بــشــكــل عــ
فــي الــســيــطــرة عــلــى األمــــراض 
من  والــحــد  مــن جهة  المعدية 
انتشار األوبئة من جهة ثانية، 
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى أمـــــراض 
تجنبها  يمكن  الــتــي  األطــفــال 
بــــالــــتــــطــــعــــيــــم، ومــــــــن ضــمــنــهــا 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(. 
الجانبية  األعـــراض  أن  وبينت 
الـــتـــي تـــمـــت مــتــابــعــتــهــا أثـــنـــاء 
الــعــمــريــة مــن 3  الــفــئــة  تطعيم 
إلى 12 سنة لم تسجل أعراًضا 

شديدة في مملكة البحرين.
رضــا حبيل  فاطمة  د.  أمــا 
اســتــشــاري طــب عــائــلــة ورئــيــس 
ــرامـــج بـــــــإدارة تــعــزيــز  ــبـ قــســم الـ
الصحة فقالت إن التطعيمات 
أثــبــتــت أهــمــيــتــهــا فـــي الــوقــايــة 
ــن األمــــــــراض  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــن الــ ــ مـ

كورونا  فيروس  ومنها  المعدية 
ــع االســتــجــابــة  ــ وذلــــــك عـــبـــر رفـ
الــمــنــاعــيــة لــلــجــســم لــمــواجــهــة 
ــروس، كـــمـــا أنـــــه يــســاعــد  ــيــ ــفــ الــ
عند  األعـــــراض  تخفيف  عــلــى 
المضاعفات,  اإلصابة، وتقليل 
الحاجة  تقليل  إلــى  باإلضافة 
العناية  أو  لدخول المستشفى 

المركزة.
وبينت د. حبيل أن تطعيم 
ــاد لــفــيــروس  ــمـــضـ األطــــفــــال الـ
العمرية  للفئة  متوفر  كــورونــا 
إن  الــبــالــغــة 3-11 ســنــة، حــيــث 
هذه الفئة تشكل شريحة كبيرة 
مـــن ســـكـــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومع رفع نسبة المناعة لديهم 
المؤهلين  تطعيم  خـــال  مــن 
المناعة  نسبة  سترتفع  منهم 
الــمــجــتــمــعــيــة والـــحـــمـــايـــة مــن 

الفيروس. 
 ومـــن جــانــبــه أكـــد د. عــادل 
الــصــيــاد اســتــشــاري الــوبــائــيــات 
والــصــحــة الــعــامــة رئــيــس قسم 
ــة األمـــــــــــراض بــــــــوزارة  ــافـــحـ ــكـ مـ
الــصــحــة، أن الــفــريــق الــوطــنــي 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ
ــن تـــوفـــر الــتــطــعــيــمــات  أعـــلـــن عـ
بما  الــعــمــريــة  الــفــئــات  لجميع 
فيها فئة األطــفــال مــن ســن 3 
توفير  تــم  الــذيــن  11 سنة  إلــى 
منذ  لهم  )ســيــنــوفــارم(  تطعيم 

تــوفــيــر تطعيم  تـــم  كــمــا  فـــتـــرة، 
)فــــايــــزر-بــــيــــونــــتــــيــــك( لــلــفــئــة 
إلـــى 12 ســنــة،  الــعــمــريــة مـــن 5 
مهمة   خــطــوة  يعتبر  مــا  ــو  وهـ
لــمــحــاصــرة الـــفـــيـــروس والــحــد 
من شدته وانتشاره، فالفيروس 
ــار،  ــشـ ــتـ يــفــقــد قـــوتـــه عـــلـــى االنـ
ــدوى بين  ــعــ الــ تــقــل  وبـــالـــتـــالـــي 

فئات المجتمع.
وبين د. الصياد بلوغ نسبة 
المستهدفة  الفئات  من   %94
ــرورة  ــ بـــالـــتـــطـــعـــيـــم، مـــــؤكـــــًدا ضــ
الــمــجــتــمــع مــوضــوع  يـــولـــي  أن 
تــطــعــيــم األطـــــفـــــال اهـــتـــمـــاًمـــا 
كــــبــــيــــًرا نـــــظـــــًرا إلـــــــى أهــمــيــتــه 
ــة  ــ ــابــ ــ ــن اإلصــ ــ ــ ــتــــهــــم مـ لــــحــــمــــايــ
ولــوقــايــة مــخــالــطــيــهــم، مــؤكــًدا 
إتـــاحـــة فـــرصـــة االخـــتـــيـــار أمـــام 
أولياء األمور  بين التطعيمين 
المتاحين لألطفال في مملكة 
الــبــحــريــن وهــمــا )ســيــنــوفــارم(  

و)فايزر-بيونتيك(.
أما د. منى المهري رئيس 
لألمومة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات 
األولية  الصحة  في  والطفولة 
فــأوضــحــت أهــمــيــة تــطــعــيــمــات 
ــفـــال وضـــرورتـــهـــا الــكــبــيــرة  األطـ
فـــــي ظـــــل انــــتــــشــــار الـــمـــتـــحـــور 
)أوميكرون(، وقالت إن األطفال 
تــمــتــد لـــديـــهـــم فـــتـــرة حــضــانــة 
ــال اإلصـــابـــة  الـــفـــيـــروس فـــي حــ

وبالتالي  التطعيم،  أخذ  وعدم 
تـــزيـــد إمــكــانــيــة نــقــل الـــعـــدوى 
ــى كـــبـــار الـــســـن واألشـــخـــاص  إلــ
األكـــثـــر عــرضــة لـــألمـــراض في 
الــمــجــتــمــع، وبــالــتــالــي حـــدوث 
الفئات  هــذه  فــي  المضاعفات 
ــال عــــدم أخــذ  الــعــمــريــة فـــي حــ
التطعيم والجرعات المنشطة 

منه.
أمــر(  )ولــيــة  وجــنــان جابر, 
تــتــطــلــع إلـــى حــمــايــة أطــفــالــهــا 
مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
وخصوًصا أن لديها ابنة تذهب 
التعليم  وتتلقى  المدرسة  إلى 
حضورًيا، وأوصت جنان أولياء 
األمـــــــور بـــاالهـــتـــمـــام بــمــوضــوع 
تــطــعــيــم األبــــنــــاء بــشــكــل أكــبــر 
جــدي،  بشكل  الموضوع  وأخــذ 
داعـــيـــة الــجــمــيــع إلـــى االلـــتـــزام 
الــــــتــــــام بـــــــــإجـــــــــراءات الــــفــــريــــق 
الــطــبــي والــتــقــيــد بــتــعــلــيــمــاتــه، 
ــيــــة الـــــحـــــذر مــن  مـــــؤكـــــدة أهــــمــ
ــعـــدوى لــكــبــار الــســن  انــتــقــال الـ
يكون  فالفيروس  الصغار،  من 
كبار  عــلــى  أكــبــر  ذا مــضــاعــفــات 
ــاب األمــــــــراض  ــ ــحــ ــ الــــســــن وأصــ
ــال لم  الــمــزمــنــة خــاصــة فــي حـ

يقوموا بأخذ التطعيم. 
أما محمد علي المناصير 
وهـــو ولـــي أمـــر فــأكــد أهــمــيــة أن 
يــبــدي أولـــيـــاء األمــــور مــوضــوع 

تطعيم األبناء االهتمام الكبير 
تــقــلــيــل  فــــي  دور  مــــن  لــــه  ــا  ــمـ لـ
احــتــمــالــيــة اإلصـــابـــة وبــالــتــالــي 
الــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
مـــــــؤكـــــــًدا أهــــمــــيــــة الـــتـــطـــعـــيـــم 
بالنسبة إلى الكبار والصغار مع 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  مواصلة 

االحترازية الازمة.
ــبـــه قـــــال ســعــيــد  ــانـ ومـــــن جـ
ضــد  الـــتـــطـــعـــيـــم  إن  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ
األمراض يعتبر أساس الوقاية 
والحماية، فالتطعيم أمر مفيد 
لــصــحــة األفــــــراد، وبــيــن وجــوب 
ــن أجــل  ــا يـــلـــزم مـ ــل مـ تــوفــيــر كـ
الصحية  المخاطر  مــن  الحد 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا األطـــفـــال، 
في  انــخــراطــًا  األكــثــر  بصفتهم 
اللعب والحركة والتعليم، وهم 
األقل حذًرا وقدرة على االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة، 
موضًحا أن االلتزام بالتطعيم 
ــو واجــــــــب وطــــنــــي وشــــرعــــي،  ــ هـ
فاألطفال أكثر قدرة على حمل 
الــفــيــروس وانــتــقــالــه، وهــم فئة 
تتطلب الحماية أسوة بتطعيم 
بالفريق  ثقته  مــؤكــًدا  الــكــبــار، 
ــبــــي ومــــســــاعــــي األطــــبــــاء  الــــطــ
الناجحة والمميزة التي رفعت 
ناجح  كــنــمــوذج  البحرين  اســم 

في التصدي للجائحة. 

اأط�����ب�����اء وم����واط����ن����ون ي�����وؤك�����دون اأه���م���ي���ة ت��ط��ع��ي��م الأط����ف����ال 
ل����زي����ادة ال���ش��ت��ج��اب��ة ال��م��ن��اع��ي��ة ال���م�������ش���ادة ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا 

خليفة  الشيخ  سمو  التقى 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
من  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
ــتــــراضــــي،  خـــــال الـــمـــجـــلـــس االفــ
عددا من المواطنين من مختلف 
مناطق المحافظة بحضور عدد 
من الضباط والمسؤولين، وذلك 
ــار الــتــمــســك بــالــنــهــج  ــ ضـــمـــن إطــ
المستمر  الــتــواصــل  فــي  الــراســخ 

مع األهالي.
ــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، رحــب  فـ
ــور،  ــحـــضـ ــالـ ســــمــــو الــــمــــحــــافــــظ بـ
ــة والـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ مــــــؤكــــــدًا الـ
الجهات  مختلف  مــع  المشترك 
احــتــيــاجــات  لتلبية  الــحــكــومــيــة، 
األهــــالــــي وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم 
تنفيذًا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
لحضرة  الــســديــدة  لــلــتــوجــيــهــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى، ودعـــم صــاحــب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء.
كـــمـــا أشــــــــار ســــمــــوه إلــــــى أن 
ــن تــوجــيــهــات  ــمـ الـــمـــحـــافـــظـــة ضـ
راشــــــد  الــــشــــيــــخ  أول  الـــــفـــــريـــــق 
ــر  ــ وزيـ خـــلـــيـــفـــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
عبر  جهودها  تواصل  الداخلية، 
ــادرات  ــبــ ــمــ تـــبـــنـــي ســلــســلــة مــــن الــ
الشراكة  تعكس  الــتــي  والــبــرامــج 
تنفيذ  خــــال  مـــن  الــمــجــتــمــعــيــة 
الـــحـــمـــات الـــتـــوعـــويـــة لــضــمــان 
تــعــزيــز اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
المحافظة  مناطق  مختلف  في 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــديـــريـــة شــرطــة 

الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــهــدف 
رفــــع الــمــســتــوى الـــتـــوعـــوي تــجــاه 
الــســامــة الــعــامــة، مــشــيــدًا سموه 
ودورهــا  األمنية  الجهات  بجهود 
األمــن  ترسيخ مفهوم  فــي  الــبــارز 

المجتمعي.
وأكــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
اســتــمــرار الــلــقــاءات االفــتــراضــيــة 
بأهالي المحافظة عبر االتصال 
ــن خـــــال الــمــنــصــات  ــي مــ ــرئـ ــمـ الـ

االلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــأتـــي ضــمــن نهج 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة األصــيــل 
لرصد  األهالي  التواصل مع  في 
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ احــتــيــاجــاتــهــم واالســ
آرائهم والعمل على تنفيذها على 
المطلوبة  بالجودة  الواقع  أرض 
بالتعاون مع الجهات المختصة، 
بما يخدم التنمية الشاملة التي 
ترتقي إلى تطلعات جميع أهالي 

المحافظة.
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محميد احملميد

ســر نــجــاح مــوســم الــريــاض الــمــقــام حاليا 
بالمملكة العربية السعودية، هو: دعم رسمي، 
تــعــاون حــكــومــي، تــوظــيــف إلــكــتــرونــي عــصــري، 
اســتــثــمــار حـــضـــاري، مــشــاركــة شــعــبــيــة، انــفــتــاح 
ورؤية  قيادية،  ومركزية  شبابية،  إدارة  مسؤول، 
مظلة  تحت  عملت  وجميعها  استراتيجية.. 
»النبض  تعنى  والتي  السعودية«..  »روح  شعار 
واإلنــــجــــاز«، كــمــا تــحــمــل داللــــة »الــــذهــــاب إلــى 
للمكان  »روح  لهجتنا:  في  نقول  كما  المكان«، 

الفاني«.
ــريـــاض، هــو التكامل  الـ ســر نــجــاح مــوســم 
والــمــؤســســات، وحتى  والــهــيــئــات  ــوزارات  ــ الـ بين 
السفارات، واحترام الخصوصية في العمل، من 
دون تداخل وازدواجية، فا هيئة الترفيه تقفز 
الثقافة تتصارع  اإلعــام، وال هيئة  على هيئة 
مع هيئة السياحة، وال هيئة الرياضة تتدخل 
في مهام هيئة التجارة.. الجميع يعرف مهامه 
ومسؤولياته، ويلتزم باختصاصاته وإجراءاته.. 
والــجــمــيــع يــعــمــل مـــن أجــــل هــــدف واحــــد هــو: 

»المملكة العربية السعودية«.
بالرياض،  »الــعــاذريــة«  منطقة  زرت  حينما 
وهي منطقة في وسط الصحراء، وفيها قلعة 
ــم تــجــديــدهــا، وجــعــلــت مــنــهــا مــكــان  تـــراثـــيـــة تـ
غــايــة فـــي الـــروعـــة والـــخـــيـــال، وتــضــم الــعــديــد 
مــن الــمــحــات والــمــقــاهــي والــمــطــاعــم، وتــقــام 
فــيــهــا فـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة، وبـــحـــضـــور شــبــابــي 
ــل مــوقــع، يــســتــقــبــلــونــك  ــي كـ ــن الــجــنــســيــن فـ مـ
بالترحيب والتنظيم.. ذهلت مما شاهدت في 
كل شيء، حتى في أدق التفاصيل، هناك جودة 
الفراغ جمال،  وإبــداع وابتكار.. فإن تخلق من 
الآللئ  مكنونات  مــكــان  أي  مــن  تستخرج  وأن 
فــي طــاقــات  االســتــثــمــار  وأن تحسن  الــثــمــيــنــة، 
أجـــل مستقبل  مــن  الــشــاب،  الــوطــنــي  العنصر 
زاهر.. كله ذلك، وأكثر منه كذلك.. يعني إبداع 

سعودي رفيع في موسم الرياض.
خال وجودي والوفد الخليجي اإلعامي 
ــاال كـــريـــمـــا مــــن الــقــســم  ــنــــاك، تــلــقــيــت اتــــصــ هــ
البحرين،  فــي  السعودية  بالسفارة  اإلعــامــي 
ــره عـــلـــى مــــا قــمــت  ــقــــديــ يــــعــــرب عــــن شــــكــــره وتــ
الخليج  أخبار  بنشره من مقاالت في »جريدة 
تلقيت  كما  الــريــاض،  موسم  عــن  البحرينية« 
ــالـــة تــقــديــر وإشــــــادة هــاتــفــيــة مـــن األســـتـــاذ  رسـ

للهيئة  الــرســمــي  المتحدث  الــدخــيــل  عــبــداهلل 
الوفد  بشكر  أبلغته  وقد  للسياحة،  السعودية 
الخليجي اإلعامي لما لقيناه وشاهدناه، وتم 
للهيئة،  الــوفــد  باسم  خطاب  بــإرســال  تكليفي 

تقديرا وامتنانا وإعجابا، وجاء فيها:
»ليس من رأى كمن سمع.. وستبقى كلمات 
الــشــكــر وعـــبـــارات الــتــقــديــر، قــلــيــلــة فـــي وصــف 
من  وجدناه  لما  وأحاسيسنا،  مشاعرنا  صدق 
حسن في اإلعداد، وإبداع في التنظيم، وجمال 
في المكان، وروعة في التنسيق، وفخر واعتزاز 
وهو  الجنسين،  من  السعودي  الشباب  بوجود 
يــســهــم بــفــاعــلــيــة فـــي نــجــاح مــوســم الـــريـــاض، 
ولــيــضــيــف قــيــمــة مـــؤثـــرة، تــؤكــد نــجــاح مسيرة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادتها 

الحكيمة وشعبها الكريم وإرادتها العظيمة«.
»وســتــظــل كــل مــعــانــي االمــتــنــان والــعــرفــان 
بسيطة جدا، في بيان حقيقة ما عايشناه من 
والــتــرتــيــب،  المتابعة  فــي  الــوصــف  يــفــوق  أداء 
المشرف  الــســعــوديــة(  )روح  الــعــمــل  فــريــق  مــن 
الشهراني،  فيصل  األستاذ  وهــم:  زيارتنا،  على 
ــمــــدي، واألســــتــــاذة ربــى  ــاذ خـــالـــد األحــ ــتــ واألســ
ــاذة شـــروق اشــتــيــوي، وكــذلــك  ــتـ الــبــلــوي، واألسـ
فــريــق الــخــدمــات والـــمـــواصـــات، فــلــقــد قــامــوا 
أذهاننا  في  ورسخوا  معنا،  الواجب  من  بأكثر 
ــعـــودي فـــي خـــدمـــة وطــنــه  تــمــيــز الـــشـــبـــاب الـــسـ
الغالي، وتحقيق غاياته، ويستحقون كل الشكر 

وأسمى التقدير.
الــعــربــيــة  للمملكة  ونــتــمــنــى  لـــكـــم..  شــكــرا 
الحرمين  خـــادم  بــقــيــادة  الشقيقة،  السعودية 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
ســـعـــود حــفــظــه اهلل ورعـــــــاه، وصـــاحـــب الــســمــو 
ــان بــن  ــمــ ــلــ الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســ
رئيس  نائب  العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز 
مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل ورعاه، 
مزيد من التوفيق والنجاح واإلبداع.. لكم في 
والمحبة  الــود  الــخــتــام.. عامر  فــي  الــبــدء كما 

واالحترام«.
ســر نــجــاح مــوســم الـــريـــاض.. فــي الــتــعــاون 
والتكامل، والعمل بروح الفريق، ودفع الشباب 
الوطني للمشاركة واإلدارة.. درس رفيع، نتمنى 
والتميز،  النجاح  ينشد  بلد،  أي  في  نجده  أن 

ويسير نحو المستقبل المشرق.

malmahmeed7@gmail.com

�سر نجاح »مو�سم الريا�ض«

إتــاحــة  الــبــحــريــن  أعــلــن مجلس جــامــعــة 
الراغبين  للخريجين  الــبــكــالــوريــوس  دراســـة 
ــاق بـــالـــجـــامـــعـــة خـــــال الـــفـــتـــرة  ــتــــحــ فــــي االلــ
الثانية )المسائية(، وذلك في ثمانية برامج 

أكاديمية في ست كليات بالجامعة. 
وأوضح نائب الرئيس لخدمة المجتمع 
وشــــؤون الــخــريــجــيــن الــقــائــم بــأعــمــال عميد 
صالح  محمد  الــدكــتــور  والتسجيل  الــقــبــول 
األنصاري، أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة 
في  الجامعي  التعليم  على  للطلب  معمقة 
سوق  واحــتــيــاج  وخــارجــهــا،  البحرين  مملكة 
الــعــمــل لــلــكــوادر الــمــتــخــصــصــة فـــي الــبــرامــج 
الــمــتــاحــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــوجـــه الــجــامــعــة 
الخريجين  اتجاه  مسؤولياتها  ممارسة  إلى 
الذين ال يستطيعون االلتحاق بالجامعة في 
أو لم يستطيعوا ذلك سابقًا  الفترة األولــى، 

ألسباب مختلفة. 
وكــــان مــجــلــس الــجــامــعــة قـــد أقـــر خــال 
اجتماعه يوم األربعاء )19 يناير 2022( طرح 

ثمانية برامج بكالوريوس، هي: البكالوريوس 
في تحليل األعمال، والبكالوريوس في ريادة 
والبكالوريوس  إدارة األعمال،  بكلية  األعمال 
في األمن السيبراني والبكالوريوس في علم 
الحاسوب – الحوسبة السحابية بكلية تقنية 
المعلومات، والبكالوريوس في الحقوق بكلية 
الحقوق، والبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية 
وآدابها بكلية اآلداب، والبكالوريوس في علوم 
الــحــيــاة بــكــلــيــة الــعــلــوم، والــبــكــالــوريــوس في 
التمريض بكلية العلوم الصحية والرياضية. 

وذكر د. األنصاري أن الدراسة في الفترة 
الــثــانــيــة ســتــكــون نــظــامــيــة ومــتــاحــة لجميع 
خريجي الثانوية العامة من مختلف األعمار 
بشرط تخرجهم في الثانوية بمعدل ال يقل 
عن 70%، الفتًا إلى أن عملية القبول ستشمل 
ما  بحسب  البحرينيين  وغــيــر  البحرينيين 

تتيحه الطاقة االستيعابية. 
بـــــرامـــــج  فـــــــي  الــــمــــقــــبــــولــــيــــن  أن  كـــــمـــــا 
اللوائح  الفترة الثانية تنطبق عليهم جميع 

والــقــوانــيــن الــتــي تــطــبــق عــلــى طــلــبــة الــفــتــرة 
التي سُتوضح  األولى مع بعض االختافات 
في نظام الدراسة واالمتحانات المعتمد من 

مجلس الجامعة. 
القبول  عميد  بــأعــمــال  الــقــائــم  وأوضــــح 
الملتحقين  للطلبة  الدراسة  أن  والتسجيل، 
ــتــــي ســتــنــطــلــق فــي  ــة - الــ ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــتـ ــفـ ــالـ بـ
الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل 
السادسة  الساعة  من  ستكون   -  2022/2021
مـــســـاًء إلـــى الــتــاســعــة مـــســـاًء، غــيــر أن بعض 
المقررات التي تتطلب الحضور للمختبرات 

قد تبدأ من الرابعة عصرًا.  
الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن  ــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ أن  وذكـــــــــــــر 
يــنــطــبــق منهم  الــثــانــيــة ال  الـــفـــتـــرة  بـــبـــرامـــج 
االلتحاق بالسنة التمهيدية، وسيكون نصاب 
بهم يتراوح من  الخاص  الدراسية  المقررات 
6 إلى 15 ساعة أكاديمية في الفصل الدراسي 
الــواحــد بــحــســب مــا يسجل بــه الــطــالــب من 
ــة الــمــعــتــمــدة  ــاعـ ــكــــون رســـــم الـــسـ ــيــ ــواد، وســ مــ

الواحدة 80 دينارًا. 
تــقــديــم  أن  إلـــــى  األنـــــصـــــاري  د.  وأشــــــــار 
الثانية  الفترة  ببرامج  لالتحاق  الطلبات 
 26 األربعاء الموافق  يوم  من  اعتبارًا  سيبدأ 
يناير 2022 ويستمر إلى يوم األحد الموافق 
عبر  ذلــك  يتم  أن  على  نفسه  الشهر  30 مــن 
www.sis. الــــطــــالــــب مــعــلــومــات  إدارة  نـــظـــام 
ــا يــتــصــل بــالــمــســتــنــدات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ uob.edu.bh . وفـ
ــادة الــتــخــرج  ــ الــمــطــلــوبــة لــلــتــقــديــم، فــهــي: إفـ
وكشف  يعادلها،  مــا  أو  الــعــامــة  الثانوية  مــن 
أو ما يعادلها،  العامة  الثانوية  الدرجات من 
للمؤهل  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  وتــصــديــق 
بمملكة  الخاصة  الــمــدارس  لطلبة  العلمي 
الــمــؤهــل من  الــبــحــريــن، ومـــا يثبت تــصــديــق 
الدرجات من  البحرين، وكشف  خارج مملكة 
الجامعة التي كان بها الطالب )إن وجدت(، 
الــســفــر ســـاري المفعول،  ونــســخــة مــن جـــواز 
المفعول،  سارية  الهوية  بطاقة  من  ونسخة 

وصورة شخصية.

جامعة البحرين تتيح الح�شول على �شهادة البكالوريو�س لحملة الثانوية في الفترة الثانية 

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: ت���ع���زي���ز ال�����ش��راك��ة 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات الأه���ال���ي

} لقاء محافظ الجنوبية باألهالي.

ــى  ــلــ ــلــــس األعــ ــد الــــمــــجــ ــقــ عــ
لــلــصــحــة اجــتــمــاعــه االعــتــيــادي 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  بــرئــاســة 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
وبحضور أعضاء المجلس وعدد 
ــادات الــقــطــاع الــصــحــي،  ــيـ مـــن قـ
ــال  ــصــ وذلـــــــك عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ

المرئي.
رفع  االجتماع  مستهل  وفي 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  بـــن عـ
المجلس األعلى للصحة رئيس 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي لــلــتــصــدي 
لفيروس كورونا ونيابة عن جميع 
الطبي  الوطني  الفريق  أعضاء 
الصحي  القطاع  منتسبي  وكــل 
أســمــى آيــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
للمقام السامي لحضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم 
ــاع  ــطـ ــقـ ــة مـــــن قــــــيــــــادات الـ ــبـ ــخـ نـ
الــــصــــحــــي والــــــــكــــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
والمساندة  األمامية  والصفوف 
بــوســام األمــيــر سلمان بــن حمد 

لاستحقاق الطبي.
الملكية  اللفتة  بهذه  وأشاد 
الكبيرة والمشهودة من جالته، 
لكل  األول  والــــداعــــم  الـــمـــوّجـــه 
الطبي  الــقــطــاع  فـــي  الــعــامــلــيــن 
المخلصة  الــوطــنــيــة  ولــلــجــهــود 
الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة 
ــمـــد آل  ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
ــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــيـ خـــلـ
استعرض  كما  الـــوزراء.  مجلس 
ســيــر عــمــل مـــشـــاريـــع الــمــجــلــس 
الــفــتــرة  خـــال  للصحة  األعــلــى 
الشكر  ــر  وافــ مــقــدمــًا  الــمــقــبــلــة، 

السمو  إلـــى صــاحــب  والــتــقــديــر 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء لدعم سموه لكل 
الرعاية  قــطــاع  تطوير  مــشــاريــع 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ــر لــبــدء  ــبـــاشـ ــمـ ودعـــــــم ســــمــــوه الـ
للبرنامج  التجريبي  التطبيق 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  تسيير 
بــمــا ينعكس  الــصــحــيــة األولـــيـــة 
على جودة الخدمات المقدمة.

ــتـــعـــرض الــمــجــلــس  ــد اسـ ــ وقـ
المواضيع المدرجة على جدول 
المجلس  تــابــع  حــيــث  أعــمــالــه، 
الــمــواد  بــقــرار صـــرف  مــا يتعلق 
العقلية  والـــمـــؤثـــرات  الــمــخــدرة 
لمدة شهر واحد، وبحسب وصفة 
تم إصدار  طبية معتمدة، حيث 
ــرار مـــن وزيـــــرة الــصــحــة فيما  ــ قـ
ــر. كــمــا نــاقــش  ــ ــذا األمـ يــخــص هـ
الــمــجــلــس ســبــل وضـــع ضــوابــط 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــمــــمــــارســــة الـــطـــب 
ــل الــمــســتــشــفــيــات  ــ الـــخـــاص داخـ
الحكومية، مكلفًا مجلس أمناء 
برفع  الحكومية  المستشفيات 
للمجلس  الــشــأن  بــهــذا  مــقــتــرح 
اجتماعه  فــي  للصحة  األعــلــى 

القادم.
وعــلــى صعيد آخـــر، أوضــح 
السيد  للمجلس  العام  األمين 
ــنــــواخــــذة أّن  الــ إبـــراهـــيـــم عـــلـــي 
الــــمــــجــــلــــس بـــــحـــــث مـــــوضـــــوع 
خــريــجــي الــطــب الــبــشــري من 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة 
والــــتــــوصــــيــــات الـــمـــرفـــوعـــة فــي 
للجنة  الــتــنــســيــقــي  االجـــتـــمـــاع 
الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــات 
الــعــلــمــيــة، حــيــث تــمــت دراســــة 
حــــالــــة عـــــدد مــــن الــخــريــجــيــن 
استكمال  عليهم  تــعــذر  الــذيــن 

الــدراســي  مــا تبقى مــن عامهم 
فيروس  تفشي  نتيجة  األخــيــر 
كورونا، وناقش المجلس أفضل 
السبل لتيسير إجراءات معادلة 
استثنائية،  بصفة  مؤهاتهم 
التخرج  مــن  لتمكينهم  وذلـــك 
واعتماد مؤهاتهم من الجهات 
الرسمية في مملكة البحرين.

ــع الـــمـــجـــلـــس  ــمــ ــتــ ــا اســ ــمــ كــ
ــذي قــــدمــــه عــضــو  ــ ــ ــلـــعـــرض الـ لـ
المجلس رئيس جامعة الخليج 
العربي الدكتور خالد العوهلي 
والــتــقــريــر الــتــنــفــيــذي الــثــانــي 
عــن ســيــر أعــمــال الــتــدريــب في 
برنامج الماجستير اإلكلينيكي 
الخطة  وفــق  العائلة  طــب  فــي 
الــمــرســومــة، حــيــث تـــم تــدريــب 
الــدفــعــة األولـــــى الــمــكــونــة من 
لــنــحــو 20  بــنــجــاح  40 طــبــيــبــا 

شـــــهـــــرًا بــــدعــــم حــــكــــومــــي عــبــر 
كما  )تمكين(،  العمل  صندوق 
تــم الــتــعــاقــد مــع جــامــعــة جــون 
تدريس  في  للمشاركة  هوبكنز 
برنامج الماجستير، عاوة على 
الدفعة  ضمن  طالبا   40 قبول 
الثانية من البرنامج التدريبي، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد قـــدم رئــيــس 
المجلس األعلى للصحة وافر 
إلـــى جامعة  الــشــكــر والــتــقــديــر 
الخليج العربي و)تمكين( على 
الــكــبــيــرة فــي تهيئة  جــهــودهــمــا 
من  للطلبة  المائم  التدريب 
تدريبي  بــرنــامــج  تــوفــيــر  خـــال 

بمستوى عاٍل واحترافي.
الرئيس  ذلــك عرضت  بعد 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
ــة  الـــــدكـــــتـــــورة مـــريـــم  ــيـ الـــصـــحـ

إنشاء  بشأن  دراســة  الجاهمة 
ــحــــص األدويـــــــــــة  ــفــ ــبــــر لــ ــتــ مــــخــ
الخليج  جامعة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــيـــث أوضــــحــــت د.  ــي، حـ ــربــ ــعــ الــ
الـــجـــاهـــمـــة أهـــمـــيـــة الـــحـــاجـــة 
الــــــــى إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز مـــتـــطـــور 
لـــفـــحـــص واخـــــتـــــبـــــار األدويـــــــــة 
والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلــيــة 
وأدويـــــة الــطــب الــبــديــل بحيث 
يكون مختبرًا مرجعيًا إلصدار 
والمعترف  الــازمــة  الــشــهــادات 
بها من قبل الهيئة لكل األدوية 
وفــي  الــمــمــلــكــة،  فــي  المسجلة 
هذا الشأن نوه رئيس المجلس 
هــذا  بــأهــمــيــة  للصحة  األعــلــى 
الــمــشــروع، مــوجــهــًا إلـــى دراســـة 
النواحي  جميع  من  الموضوع 
بالتنسيق مع الجهات الرسمية 

المختصة. 

خالل �جتماعه �العتيادي برئا�شة �ل�شيخ محمد بن عبد�هلل �آل خليفة

الأعلى لل�شحة: درا�شة اإن�شاء مركز وطني متطور لفح�س واختبار الأدوية
�الأولي�ة �ل�شحي�ة  �لرعاي�ة  لمر�ك�ز  �لذ�ت�ي  �لت�ش�يير  برنام�ج  ف�ي  �لتدريج�ي  �لعم�ل  ب�دء 

} اجتماع المجلس األعلى للصحة.

ــاء واســتــشــاريــون  ــبـ ـــد أطـ أكـ
ورؤســــاء أقــســام بــــوزارة الصحة 
ــون أهـــمـــيـــة تــطــعــيــم  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ومـ
ــال فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة  ــفـ األطـ
بالتطعيم  عاًما   11 إلــى   5 من 
ــا  ــ ــورونـ ــ الــــمــــضــــاد لــــفــــيــــروس كـ
)كــوفــيــد-19(، إذ يــتــاح ألولــيــاء 
التطعيم  ــوع  نـ اخــتــيــار  األمــــور 
ــارم(  ــوفـ ــنـ ــيـ ألبـــنـــائـــهـــم بـــيـــن )سـ
لــهــذه  –بيونتيك(  و)فـــــايـــــزر 
الـــفـــئـــة، مـــؤكـــديـــن مــأمــونــيــتــه 
الـــدراســـات  أثــبــتــت  إذ  العالية, 
ــاث أهــمــيــة تــلــقــي هــذه  واألبــــحــ
بما  التطعيم  لــجــرعــات  الفئة 
يــســهــم فـــي زيــــــادة االســتــجــابــة 
ــهــــم وتــقــلــيــل  الـــمـــنـــاعـــيـــة لــــديــ
مــخــاطــر الـــعـــدوى، والــحــد من 
ــار الــــفــــيــــروس وتــقــلــيــل  ــشــ ــتــ انــ

مخاطر أعراضه.
ــة  ــمـ ــسـ بـ د.   وأوضــــــــــحــــــــــت 
مـــحـــمـــود الـــصـــفـــار اســـتـــشـــاري 
رئيسة  والوبائيات  عامة  صحة 
ــة الـــتـــمـــنـــيـــع بــــــــوزارة  ــوعـ ــمـ مـــجـ
الصحة أن التطعيمات الطبية 
ــام أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا  بــشــكــل عــ
فــي الــســيــطــرة عــلــى األمــــراض 
من  والــحــد  مــن جهة  المعدية 
انتشار األوبئة من جهة ثانية، 
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى أمـــــراض 
تجنبها  يمكن  الــتــي  األطــفــال 
بــــالــــتــــطــــعــــيــــم، ومــــــــن ضــمــنــهــا 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(. 
الجانبية  األعـــراض  أن  وبينت 
الـــتـــي تـــمـــت مــتــابــعــتــهــا أثـــنـــاء 
الــعــمــريــة مــن 3  الــفــئــة  تطعيم 
إلى 12 سنة لم تسجل أعراًضا 

شديدة في مملكة البحرين.
رضــا حبيل  فاطمة  د.  أمــا 
اســتــشــاري طــب عــائــلــة ورئــيــس 
ــرامـــج بـــــــإدارة تــعــزيــز  ــبـ قــســم الـ
الصحة فقالت إن التطعيمات 
أثــبــتــت أهــمــيــتــهــا فـــي الــوقــايــة 
ــن األمــــــــراض  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــن الــ ــ مـ

كورونا  فيروس  ومنها  المعدية 
ــع االســتــجــابــة  ــ وذلــــــك عـــبـــر رفـ
الــمــنــاعــيــة لــلــجــســم لــمــواجــهــة 
ــروس، كـــمـــا أنـــــه يــســاعــد  ــيــ ــفــ الــ
عند  األعـــــراض  تخفيف  عــلــى 
المضاعفات,  اإلصابة، وتقليل 
الحاجة  تقليل  إلــى  باإلضافة 
العناية  أو  لدخول المستشفى 

المركزة.
وبينت د. حبيل أن تطعيم 
ــاد لــفــيــروس  ــمـــضـ األطــــفــــال الـ
العمرية  للفئة  متوفر  كــورونــا 
إن  الــبــالــغــة 3-11 ســنــة، حــيــث 
هذه الفئة تشكل شريحة كبيرة 
مـــن ســـكـــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومع رفع نسبة المناعة لديهم 
المؤهلين  تطعيم  خـــال  مــن 
المناعة  نسبة  سترتفع  منهم 
الــمــجــتــمــعــيــة والـــحـــمـــايـــة مــن 

الفيروس. 
 ومـــن جــانــبــه أكـــد د. عــادل 
الــصــيــاد اســتــشــاري الــوبــائــيــات 
والــصــحــة الــعــامــة رئــيــس قسم 
ــة األمـــــــــــراض بــــــــوزارة  ــافـــحـ ــكـ مـ
الــصــحــة، أن الــفــريــق الــوطــنــي 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ
ــن تـــوفـــر الــتــطــعــيــمــات  أعـــلـــن عـ
بما  الــعــمــريــة  الــفــئــات  لجميع 
فيها فئة األطــفــال مــن ســن 3 
توفير  تــم  الــذيــن  11 سنة  إلــى 
منذ  لهم  )ســيــنــوفــارم(  تطعيم 

تــوفــيــر تطعيم  تـــم  كــمــا  فـــتـــرة، 
)فــــايــــزر-بــــيــــونــــتــــيــــك( لــلــفــئــة 
إلـــى 12 ســنــة،  الــعــمــريــة مـــن 5 
مهمة   خــطــوة  يعتبر  مــا  ــو  وهـ
لــمــحــاصــرة الـــفـــيـــروس والــحــد 
من شدته وانتشاره، فالفيروس 
ــار،  ــشـ ــتـ يــفــقــد قـــوتـــه عـــلـــى االنـ
ــدوى بين  ــعــ الــ تــقــل  وبـــالـــتـــالـــي 

فئات المجتمع.
وبين د. الصياد بلوغ نسبة 
المستهدفة  الفئات  من   %94
ــرورة  ــ بـــالـــتـــطـــعـــيـــم، مـــــؤكـــــًدا ضــ
الــمــجــتــمــع مــوضــوع  يـــولـــي  أن 
تــطــعــيــم األطـــــفـــــال اهـــتـــمـــاًمـــا 
كــــبــــيــــًرا نـــــظـــــًرا إلـــــــى أهــمــيــتــه 
ــة  ــ ــابــ ــ ــن اإلصــ ــ ــ ــتــــهــــم مـ لــــحــــمــــايــ
ولــوقــايــة مــخــالــطــيــهــم، مــؤكــًدا 
إتـــاحـــة فـــرصـــة االخـــتـــيـــار أمـــام 
أولياء األمور  بين التطعيمين 
المتاحين لألطفال في مملكة 
الــبــحــريــن وهــمــا )ســيــنــوفــارم(  

و)فايزر-بيونتيك(.
أما د. منى المهري رئيس 
لألمومة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات 
األولية  الصحة  في  والطفولة 
فــأوضــحــت أهــمــيــة تــطــعــيــمــات 
ــفـــال وضـــرورتـــهـــا الــكــبــيــرة  األطـ
فـــــي ظـــــل انــــتــــشــــار الـــمـــتـــحـــور 
)أوميكرون(، وقالت إن األطفال 
تــمــتــد لـــديـــهـــم فـــتـــرة حــضــانــة 
ــال اإلصـــابـــة  الـــفـــيـــروس فـــي حــ

وبالتالي  التطعيم،  أخذ  وعدم 
تـــزيـــد إمــكــانــيــة نــقــل الـــعـــدوى 
ــى كـــبـــار الـــســـن واألشـــخـــاص  إلــ
األكـــثـــر عــرضــة لـــألمـــراض في 
الــمــجــتــمــع، وبــالــتــالــي حـــدوث 
الفئات  هــذه  فــي  المضاعفات 
ــال عــــدم أخــذ  الــعــمــريــة فـــي حــ
التطعيم والجرعات المنشطة 

منه.
أمــر(  )ولــيــة  وجــنــان جابر, 
تــتــطــلــع إلـــى حــمــايــة أطــفــالــهــا 
مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
وخصوًصا أن لديها ابنة تذهب 
التعليم  وتتلقى  المدرسة  إلى 
حضورًيا، وأوصت جنان أولياء 
األمـــــــور بـــاالهـــتـــمـــام بــمــوضــوع 
تــطــعــيــم األبــــنــــاء بــشــكــل أكــبــر 
جــدي،  بشكل  الموضوع  وأخــذ 
داعـــيـــة الــجــمــيــع إلـــى االلـــتـــزام 
الــــــتــــــام بـــــــــإجـــــــــراءات الــــفــــريــــق 
الــطــبــي والــتــقــيــد بــتــعــلــيــمــاتــه، 
ــيــــة الـــــحـــــذر مــن  مـــــؤكـــــدة أهــــمــ
ــعـــدوى لــكــبــار الــســن  انــتــقــال الـ
يكون  فالفيروس  الصغار،  من 
كبار  عــلــى  أكــبــر  ذا مــضــاعــفــات 
ــاب األمــــــــراض  ــ ــحــ ــ الــــســــن وأصــ
ــال لم  الــمــزمــنــة خــاصــة فــي حـ

يقوموا بأخذ التطعيم. 
أما محمد علي المناصير 
وهـــو ولـــي أمـــر فــأكــد أهــمــيــة أن 
يــبــدي أولـــيـــاء األمــــور مــوضــوع 

تطعيم األبناء االهتمام الكبير 
تــقــلــيــل  فــــي  دور  مــــن  لــــه  ــا  ــمـ لـ
احــتــمــالــيــة اإلصـــابـــة وبــالــتــالــي 
الــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
مـــــــؤكـــــــًدا أهــــمــــيــــة الـــتـــطـــعـــيـــم 
بالنسبة إلى الكبار والصغار مع 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  مواصلة 

االحترازية الازمة.
ــبـــه قـــــال ســعــيــد  ــانـ ومـــــن جـ
ضــد  الـــتـــطـــعـــيـــم  إن  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ
األمراض يعتبر أساس الوقاية 
والحماية، فالتطعيم أمر مفيد 
لــصــحــة األفــــــراد، وبــيــن وجــوب 
ــن أجــل  ــا يـــلـــزم مـ ــل مـ تــوفــيــر كـ
الصحية  المخاطر  مــن  الحد 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا األطـــفـــال، 
في  انــخــراطــًا  األكــثــر  بصفتهم 
اللعب والحركة والتعليم، وهم 
األقل حذًرا وقدرة على االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة، 
موضًحا أن االلتزام بالتطعيم 
ــو واجــــــــب وطــــنــــي وشــــرعــــي،  ــ هـ
فاألطفال أكثر قدرة على حمل 
الــفــيــروس وانــتــقــالــه، وهــم فئة 
تتطلب الحماية أسوة بتطعيم 
بالفريق  ثقته  مــؤكــًدا  الــكــبــار، 
ــبــــي ومــــســــاعــــي األطــــبــــاء  الــــطــ
الناجحة والمميزة التي رفعت 
ناجح  كــنــمــوذج  البحرين  اســم 

في التصدي للجائحة. 

اأط�����ب�����اء وم����واط����ن����ون ي�����وؤك�����دون اأه���م���ي���ة ت��ط��ع��ي��م الأط����ف����ال 
ل����زي����ادة ال���ش��ت��ج��اب��ة ال��م��ن��اع��ي��ة ال���م�������ش���ادة ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا 

خليفة  الشيخ  سمو  التقى 
آل خليفة  بـــن خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن 
الجنوبية،  المحافظة  محافظ 
من  المرئي  االتصال  تقنية  عبر 
ــتــــراضــــي،  خـــــال الـــمـــجـــلـــس االفــ
عددا من المواطنين من مختلف 
مناطق المحافظة بحضور عدد 
من الضباط والمسؤولين، وذلك 
ــار الــتــمــســك بــالــنــهــج  ــ ضـــمـــن إطــ
المستمر  الــتــواصــل  فــي  الــراســخ 

مع األهالي.
ــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، رحــب  فـ
ــور،  ــحـــضـ ــالـ ســــمــــو الــــمــــحــــافــــظ بـ
ــة والـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ مــــــؤكــــــدًا الـ
الجهات  مختلف  مــع  المشترك 
احــتــيــاجــات  لتلبية  الــحــكــومــيــة، 
األهــــالــــي وتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم 
تنفيذًا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
لحضرة  الــســديــدة  لــلــتــوجــيــهــات 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى، ودعـــم صــاحــب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 

مجلس الوزراء.
كـــمـــا أشــــــــار ســــمــــوه إلــــــى أن 
ــن تــوجــيــهــات  ــمـ الـــمـــحـــافـــظـــة ضـ
راشــــــد  الــــشــــيــــخ  أول  الـــــفـــــريـــــق 
ــر  ــ وزيـ خـــلـــيـــفـــة  آل  ــداهلل  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ بـ
عبر  جهودها  تواصل  الداخلية، 
ــادرات  ــبــ ــمــ تـــبـــنـــي ســلــســلــة مــــن الــ
الشراكة  تعكس  الــتــي  والــبــرامــج 
تنفيذ  خــــال  مـــن  الــمــجــتــمــعــيــة 
الـــحـــمـــات الـــتـــوعـــويـــة لــضــمــان 
تــعــزيــز اإلجـــــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
المحافظة  مناطق  مختلف  في 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــديـــريـــة شــرطــة 

الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بــهــدف 
رفــــع الــمــســتــوى الـــتـــوعـــوي تــجــاه 
الــســامــة الــعــامــة، مــشــيــدًا سموه 
ودورهــا  األمنية  الجهات  بجهود 
األمــن  ترسيخ مفهوم  فــي  الــبــارز 

المجتمعي.
وأكــــــد ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن 
اســتــمــرار الــلــقــاءات االفــتــراضــيــة 
بأهالي المحافظة عبر االتصال 
ــن خـــــال الــمــنــصــات  ــي مــ ــرئـ ــمـ الـ

االلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــأتـــي ضــمــن نهج 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة األصــيــل 
لرصد  األهالي  التواصل مع  في 
ــاع إلـــى  ــمــ ــتــ احــتــيــاجــاتــهــم واالســ
آرائهم والعمل على تنفيذها على 
المطلوبة  بالجودة  الواقع  أرض 
بالتعاون مع الجهات المختصة، 
بما يخدم التنمية الشاملة التي 
ترتقي إلى تطلعات جميع أهالي 

المحافظة.
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محميد احملميد

ســر نــجــاح مــوســم الــريــاض الــمــقــام حاليا 
بالمملكة العربية السعودية، هو: دعم رسمي، 
تــعــاون حــكــومــي، تــوظــيــف إلــكــتــرونــي عــصــري، 
اســتــثــمــار حـــضـــاري، مــشــاركــة شــعــبــيــة، انــفــتــاح 
ورؤية  قيادية،  ومركزية  شبابية،  إدارة  مسؤول، 
مظلة  تحت  عملت  وجميعها  استراتيجية.. 
»النبض  تعنى  والتي  السعودية«..  »روح  شعار 
واإلنــــجــــاز«، كــمــا تــحــمــل داللــــة »الــــذهــــاب إلــى 
للمكان  »روح  لهجتنا:  في  نقول  كما  المكان«، 

الفاني«.
ــريـــاض، هــو التكامل  الـ ســر نــجــاح مــوســم 
والــمــؤســســات، وحتى  والــهــيــئــات  ــوزارات  ــ الـ بين 
السفارات، واحترام الخصوصية في العمل، من 
دون تداخل وازدواجية، فا هيئة الترفيه تقفز 
الثقافة تتصارع  اإلعــام، وال هيئة  على هيئة 
مع هيئة السياحة، وال هيئة الرياضة تتدخل 
في مهام هيئة التجارة.. الجميع يعرف مهامه 
ومسؤولياته، ويلتزم باختصاصاته وإجراءاته.. 
والــجــمــيــع يــعــمــل مـــن أجــــل هــــدف واحــــد هــو: 

»المملكة العربية السعودية«.
بالرياض،  »الــعــاذريــة«  منطقة  زرت  حينما 
وهي منطقة في وسط الصحراء، وفيها قلعة 
ــم تــجــديــدهــا، وجــعــلــت مــنــهــا مــكــان  تـــراثـــيـــة تـ
غــايــة فـــي الـــروعـــة والـــخـــيـــال، وتــضــم الــعــديــد 
مــن الــمــحــات والــمــقــاهــي والــمــطــاعــم، وتــقــام 
فــيــهــا فـــعـــالـــيـــات مـــتـــنـــوعـــة، وبـــحـــضـــور شــبــابــي 
ــل مــوقــع، يــســتــقــبــلــونــك  ــي كـ ــن الــجــنــســيــن فـ مـ
بالترحيب والتنظيم.. ذهلت مما شاهدت في 
كل شيء، حتى في أدق التفاصيل، هناك جودة 
الفراغ جمال،  وإبــداع وابتكار.. فإن تخلق من 
الآللئ  مكنونات  مــكــان  أي  مــن  تستخرج  وأن 
فــي طــاقــات  االســتــثــمــار  وأن تحسن  الــثــمــيــنــة، 
أجـــل مستقبل  مــن  الــشــاب،  الــوطــنــي  العنصر 
زاهر.. كله ذلك، وأكثر منه كذلك.. يعني إبداع 

سعودي رفيع في موسم الرياض.
خال وجودي والوفد الخليجي اإلعامي 
ــاال كـــريـــمـــا مــــن الــقــســم  ــنــــاك، تــلــقــيــت اتــــصــ هــ
البحرين،  فــي  السعودية  بالسفارة  اإلعــامــي 
ــره عـــلـــى مــــا قــمــت  ــقــــديــ يــــعــــرب عــــن شــــكــــره وتــ
الخليج  أخبار  بنشره من مقاالت في »جريدة 
تلقيت  كما  الــريــاض،  موسم  عــن  البحرينية« 
ــالـــة تــقــديــر وإشــــــادة هــاتــفــيــة مـــن األســـتـــاذ  رسـ

للهيئة  الــرســمــي  المتحدث  الــدخــيــل  عــبــداهلل 
الوفد  بشكر  أبلغته  وقد  للسياحة،  السعودية 
الخليجي اإلعامي لما لقيناه وشاهدناه، وتم 
للهيئة،  الــوفــد  باسم  خطاب  بــإرســال  تكليفي 

تقديرا وامتنانا وإعجابا، وجاء فيها:
»ليس من رأى كمن سمع.. وستبقى كلمات 
الــشــكــر وعـــبـــارات الــتــقــديــر، قــلــيــلــة فـــي وصــف 
من  وجدناه  لما  وأحاسيسنا،  مشاعرنا  صدق 
حسن في اإلعداد، وإبداع في التنظيم، وجمال 
في المكان، وروعة في التنسيق، وفخر واعتزاز 
وهو  الجنسين،  من  السعودي  الشباب  بوجود 
يــســهــم بــفــاعــلــيــة فـــي نــجــاح مــوســم الـــريـــاض، 
ولــيــضــيــف قــيــمــة مـــؤثـــرة، تــؤكــد نــجــاح مسيرة 
المملكة العربية السعودية الشقيقة، بقيادتها 

الحكيمة وشعبها الكريم وإرادتها العظيمة«.
»وســتــظــل كــل مــعــانــي االمــتــنــان والــعــرفــان 
بسيطة جدا، في بيان حقيقة ما عايشناه من 
والــتــرتــيــب،  المتابعة  فــي  الــوصــف  يــفــوق  أداء 
المشرف  الــســعــوديــة(  )روح  الــعــمــل  فــريــق  مــن 
الشهراني،  فيصل  األستاذ  وهــم:  زيارتنا،  على 
ــمــــدي، واألســــتــــاذة ربــى  ــاذ خـــالـــد األحــ ــتــ واألســ
ــاذة شـــروق اشــتــيــوي، وكــذلــك  ــتـ الــبــلــوي، واألسـ
فــريــق الــخــدمــات والـــمـــواصـــات، فــلــقــد قــامــوا 
أذهاننا  في  ورسخوا  معنا،  الواجب  من  بأكثر 
ــعـــودي فـــي خـــدمـــة وطــنــه  تــمــيــز الـــشـــبـــاب الـــسـ
الغالي، وتحقيق غاياته، ويستحقون كل الشكر 

وأسمى التقدير.
الــعــربــيــة  للمملكة  ونــتــمــنــى  لـــكـــم..  شــكــرا 
الحرمين  خـــادم  بــقــيــادة  الشقيقة،  السعودية 
آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  الملك  الشريفين 
ســـعـــود حــفــظــه اهلل ورعـــــــاه، وصـــاحـــب الــســمــو 
ــان بــن  ــمــ ــلــ الـــمـــلـــكـــي األمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســ
رئيس  نائب  العهد  ولــي  سعود  آل  عبدالعزيز 
مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه اهلل ورعاه، 
مزيد من التوفيق والنجاح واإلبداع.. لكم في 
والمحبة  الــود  الــخــتــام.. عامر  فــي  الــبــدء كما 

واالحترام«.
ســر نــجــاح مــوســم الـــريـــاض.. فــي الــتــعــاون 
والتكامل، والعمل بروح الفريق، ودفع الشباب 
الوطني للمشاركة واإلدارة.. درس رفيع، نتمنى 
والتميز،  النجاح  ينشد  بلد،  أي  في  نجده  أن 

ويسير نحو المستقبل المشرق.

malmahmeed7@gmail.com

�سر نجاح »مو�سم الريا�ض«

إتــاحــة  الــبــحــريــن  أعــلــن مجلس جــامــعــة 
الراغبين  للخريجين  الــبــكــالــوريــوس  دراســـة 
ــاق بـــالـــجـــامـــعـــة خـــــال الـــفـــتـــرة  ــتــــحــ فــــي االلــ
الثانية )المسائية(، وذلك في ثمانية برامج 

أكاديمية في ست كليات بالجامعة. 
وأوضح نائب الرئيس لخدمة المجتمع 
وشــــؤون الــخــريــجــيــن الــقــائــم بــأعــمــال عميد 
صالح  محمد  الــدكــتــور  والتسجيل  الــقــبــول 
األنصاري، أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة 
في  الجامعي  التعليم  على  للطلب  معمقة 
سوق  واحــتــيــاج  وخــارجــهــا،  البحرين  مملكة 
الــعــمــل لــلــكــوادر الــمــتــخــصــصــة فـــي الــبــرامــج 
الــمــتــاحــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــوجـــه الــجــامــعــة 
الخريجين  اتجاه  مسؤولياتها  ممارسة  إلى 
الذين ال يستطيعون االلتحاق بالجامعة في 
أو لم يستطيعوا ذلك سابقًا  الفترة األولــى، 

ألسباب مختلفة. 
وكــــان مــجــلــس الــجــامــعــة قـــد أقـــر خــال 
اجتماعه يوم األربعاء )19 يناير 2022( طرح 

ثمانية برامج بكالوريوس، هي: البكالوريوس 
في تحليل األعمال، والبكالوريوس في ريادة 
والبكالوريوس  إدارة األعمال،  بكلية  األعمال 
في األمن السيبراني والبكالوريوس في علم 
الحاسوب – الحوسبة السحابية بكلية تقنية 
المعلومات، والبكالوريوس في الحقوق بكلية 
الحقوق، والبكالوريوس في اللغة اإلنجليزية 
وآدابها بكلية اآلداب، والبكالوريوس في علوم 
الــحــيــاة بــكــلــيــة الــعــلــوم، والــبــكــالــوريــوس في 
التمريض بكلية العلوم الصحية والرياضية. 

وذكر د. األنصاري أن الدراسة في الفترة 
الــثــانــيــة ســتــكــون نــظــامــيــة ومــتــاحــة لجميع 
خريجي الثانوية العامة من مختلف األعمار 
بشرط تخرجهم في الثانوية بمعدل ال يقل 
عن 70%، الفتًا إلى أن عملية القبول ستشمل 
ما  بحسب  البحرينيين  وغــيــر  البحرينيين 

تتيحه الطاقة االستيعابية. 
بـــــرامـــــج  فـــــــي  الــــمــــقــــبــــولــــيــــن  أن  كـــــمـــــا 
اللوائح  الفترة الثانية تنطبق عليهم جميع 

والــقــوانــيــن الــتــي تــطــبــق عــلــى طــلــبــة الــفــتــرة 
التي سُتوضح  األولى مع بعض االختافات 
في نظام الدراسة واالمتحانات المعتمد من 

مجلس الجامعة. 
القبول  عميد  بــأعــمــال  الــقــائــم  وأوضــــح 
الملتحقين  للطلبة  الدراسة  أن  والتسجيل، 
ــتــــي ســتــنــطــلــق فــي  ــة - الــ ــيـ ــانـ ــثـ ــرة الـ ــتـ ــفـ ــالـ بـ
الجامعي  العام  من  الثاني  الدراسي  الفصل 
السادسة  الساعة  من  ستكون   -  2022/2021
مـــســـاًء إلـــى الــتــاســعــة مـــســـاًء، غــيــر أن بعض 
المقررات التي تتطلب الحضور للمختبرات 

قد تبدأ من الرابعة عصرًا.  
الـــمـــلـــتـــحـــقـــيـــن  ــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ الـ أن  وذكـــــــــــــر 
يــنــطــبــق منهم  الــثــانــيــة ال  الـــفـــتـــرة  بـــبـــرامـــج 
االلتحاق بالسنة التمهيدية، وسيكون نصاب 
بهم يتراوح من  الخاص  الدراسية  المقررات 
6 إلى 15 ساعة أكاديمية في الفصل الدراسي 
الــواحــد بــحــســب مــا يسجل بــه الــطــالــب من 
ــة الــمــعــتــمــدة  ــاعـ ــكــــون رســـــم الـــسـ ــيــ ــواد، وســ مــ

الواحدة 80 دينارًا. 
تــقــديــم  أن  إلـــــى  األنـــــصـــــاري  د.  وأشــــــــار 
الثانية  الفترة  ببرامج  لالتحاق  الطلبات 
 26 األربعاء الموافق  يوم  من  اعتبارًا  سيبدأ 
يناير 2022 ويستمر إلى يوم األحد الموافق 
عبر  ذلــك  يتم  أن  على  نفسه  الشهر  30 مــن 
www.sis. الــــطــــالــــب مــعــلــومــات  إدارة  نـــظـــام 
ــا يــتــصــل بــالــمــســتــنــدات  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ uob.edu.bh . وفـ
ــادة الــتــخــرج  ــ الــمــطــلــوبــة لــلــتــقــديــم، فــهــي: إفـ
وكشف  يعادلها،  مــا  أو  الــعــامــة  الثانوية  مــن 
أو ما يعادلها،  العامة  الثانوية  الدرجات من 
للمؤهل  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  وتــصــديــق 
بمملكة  الخاصة  الــمــدارس  لطلبة  العلمي 
الــمــؤهــل من  الــبــحــريــن، ومـــا يثبت تــصــديــق 
الدرجات من  البحرين، وكشف  خارج مملكة 
الجامعة التي كان بها الطالب )إن وجدت(، 
الــســفــر ســـاري المفعول،  ونــســخــة مــن جـــواز 
المفعول،  سارية  الهوية  بطاقة  من  ونسخة 

وصورة شخصية.

جامعة البحرين تتيح الح�شول على �شهادة البكالوريو�س لحملة الثانوية في الفترة الثانية 

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة: ت���ع���زي���ز ال�����ش��راك��ة 
ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات الأه���ال���ي

} لقاء محافظ الجنوبية باألهالي.

ــى  ــلــ ــلــــس األعــ ــد الــــمــــجــ ــقــ عــ
لــلــصــحــة اجــتــمــاعــه االعــتــيــادي 
الشيخ  طبيب  الــفــريــق  بــرئــاســة 
آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
وبحضور أعضاء المجلس وعدد 
ــادات الــقــطــاع الــصــحــي،  ــيـ مـــن قـ
ــال  ــصــ وذلـــــــك عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة االتــ

المرئي.
رفع  االجتماع  مستهل  وفي 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس  بـــن عـ
المجلس األعلى للصحة رئيس 
الــــفــــريــــق الــــوطــــنــــي لــلــتــصــدي 
لفيروس كورونا ونيابة عن جميع 
الطبي  الوطني  الفريق  أعضاء 
الصحي  القطاع  منتسبي  وكــل 
أســمــى آيــــات الــشــكــر والــتــقــديــر 
للمقام السامي لحضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم 
ــاع  ــطـ ــقـ ــة مـــــن قــــــيــــــادات الـ ــبـ ــخـ نـ
الــــصــــحــــي والــــــــكــــــــوادر الـــطـــبـــيـــة 
والمساندة  األمامية  والصفوف 
بــوســام األمــيــر سلمان بــن حمد 

لاستحقاق الطبي.
الملكية  اللفتة  بهذه  وأشاد 
الكبيرة والمشهودة من جالته، 
لكل  األول  والــــداعــــم  الـــمـــوّجـــه 
الطبي  الــقــطــاع  فـــي  الــعــامــلــيــن 
المخلصة  الــوطــنــيــة  ولــلــجــهــود 
الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة 
ــمـــد آل  ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
ــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس  ــيـ خـــلـ
استعرض  كما  الـــوزراء.  مجلس 
ســيــر عــمــل مـــشـــاريـــع الــمــجــلــس 
الــفــتــرة  خـــال  للصحة  األعــلــى 
الشكر  ــر  وافــ مــقــدمــًا  الــمــقــبــلــة، 

السمو  إلـــى صــاحــب  والــتــقــديــر 
ــهــــد رئـــيـــس  ــعــ الـــمـــلـــكـــي ولـــــــي الــ
مجلس الوزراء لدعم سموه لكل 
الرعاية  قــطــاع  تطوير  مــشــاريــع 
البحرين،  مملكة  فــي  الصحية 
ــر لــبــدء  ــبـــاشـ ــمـ ودعـــــــم ســــمــــوه الـ
للبرنامج  التجريبي  التطبيق 
الرعاية  لمراكز  الــذاتــي  تسيير 
بــمــا ينعكس  الــصــحــيــة األولـــيـــة 
على جودة الخدمات المقدمة.

ــتـــعـــرض الــمــجــلــس  ــد اسـ ــ وقـ
المواضيع المدرجة على جدول 
المجلس  تــابــع  حــيــث  أعــمــالــه، 
الــمــواد  بــقــرار صـــرف  مــا يتعلق 
العقلية  والـــمـــؤثـــرات  الــمــخــدرة 
لمدة شهر واحد، وبحسب وصفة 
تم إصدار  طبية معتمدة، حيث 
ــرار مـــن وزيـــــرة الــصــحــة فيما  ــ قـ
ــر. كــمــا نــاقــش  ــ ــذا األمـ يــخــص هـ
الــمــجــلــس ســبــل وضـــع ضــوابــط 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــة لــــمــــمــــارســــة الـــطـــب 
ــل الــمــســتــشــفــيــات  ــ الـــخـــاص داخـ
الحكومية، مكلفًا مجلس أمناء 
برفع  الحكومية  المستشفيات 
للمجلس  الــشــأن  بــهــذا  مــقــتــرح 
اجتماعه  فــي  للصحة  األعــلــى 

القادم.
وعــلــى صعيد آخـــر، أوضــح 
السيد  للمجلس  العام  األمين 
ــنــــواخــــذة أّن  الــ إبـــراهـــيـــم عـــلـــي 
الــــمــــجــــلــــس بـــــحـــــث مـــــوضـــــوع 
خــريــجــي الــطــب الــبــشــري من 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــيـــن الــشــعــبــيــة 
والــــتــــوصــــيــــات الـــمـــرفـــوعـــة فــي 
للجنة  الــتــنــســيــقــي  االجـــتـــمـــاع 
الــوطــنــيــة لــتــقــويــم الــمــؤهــات 
الــعــلــمــيــة، حــيــث تــمــت دراســــة 
حــــالــــة عـــــدد مــــن الــخــريــجــيــن 
استكمال  عليهم  تــعــذر  الــذيــن 

الــدراســي  مــا تبقى مــن عامهم 
فيروس  تفشي  نتيجة  األخــيــر 
كورونا، وناقش المجلس أفضل 
السبل لتيسير إجراءات معادلة 
استثنائية،  بصفة  مؤهاتهم 
التخرج  مــن  لتمكينهم  وذلـــك 
واعتماد مؤهاتهم من الجهات 
الرسمية في مملكة البحرين.

ــع الـــمـــجـــلـــس  ــمــ ــتــ ــا اســ ــمــ كــ
ــذي قــــدمــــه عــضــو  ــ ــ ــلـــعـــرض الـ لـ
المجلس رئيس جامعة الخليج 
العربي الدكتور خالد العوهلي 
والــتــقــريــر الــتــنــفــيــذي الــثــانــي 
عــن ســيــر أعــمــال الــتــدريــب في 
برنامج الماجستير اإلكلينيكي 
الخطة  وفــق  العائلة  طــب  فــي 
الــمــرســومــة، حــيــث تـــم تــدريــب 
الــدفــعــة األولـــــى الــمــكــونــة من 
لــنــحــو 20  بــنــجــاح  40 طــبــيــبــا 

شـــــهـــــرًا بــــدعــــم حــــكــــومــــي عــبــر 
كما  )تمكين(،  العمل  صندوق 
تــم الــتــعــاقــد مــع جــامــعــة جــون 
تدريس  في  للمشاركة  هوبكنز 
برنامج الماجستير، عاوة على 
الدفعة  ضمن  طالبا   40 قبول 
الثانية من البرنامج التدريبي، 
وفـــي هـــذا الـــصـــدد قـــدم رئــيــس 
المجلس األعلى للصحة وافر 
إلـــى جامعة  الــشــكــر والــتــقــديــر 
الخليج العربي و)تمكين( على 
الــكــبــيــرة فــي تهيئة  جــهــودهــمــا 
من  للطلبة  المائم  التدريب 
تدريبي  بــرنــامــج  تــوفــيــر  خـــال 

بمستوى عاٍل واحترافي.
الرئيس  ذلــك عرضت  بعد 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــتــنــظــيــم الـــمـــهـــن والـــخـــدمـــات 
ــة  الـــــدكـــــتـــــورة مـــريـــم  ــيـ الـــصـــحـ

إنشاء  بشأن  دراســة  الجاهمة 
ــحــــص األدويـــــــــــة  ــفــ ــبــــر لــ ــتــ مــــخــ
الخليج  جامعة  مــع  بــالــتــعــاون 
ــيـــث أوضــــحــــت د.  ــي، حـ ــربــ ــعــ الــ
الـــجـــاهـــمـــة أهـــمـــيـــة الـــحـــاجـــة 
الــــــــى إنــــــشــــــاء مـــــركـــــز مـــتـــطـــور 
لـــفـــحـــص واخـــــتـــــبـــــار األدويـــــــــة 
والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلــيــة 
وأدويـــــة الــطــب الــبــديــل بحيث 
يكون مختبرًا مرجعيًا إلصدار 
والمعترف  الــازمــة  الــشــهــادات 
بها من قبل الهيئة لكل األدوية 
وفــي  الــمــمــلــكــة،  فــي  المسجلة 
هذا الشأن نوه رئيس المجلس 
هــذا  بــأهــمــيــة  للصحة  األعــلــى 
الــمــشــروع، مــوجــهــًا إلـــى دراســـة 
النواحي  جميع  من  الموضوع 
بالتنسيق مع الجهات الرسمية 

المختصة. 
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ــاء واســتــشــاريــون  ــبـ ـــد أطـ أكـ
ورؤســــاء أقــســام بــــوزارة الصحة 
ــون أهـــمـــيـــة تــطــعــيــم  ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ومـ
ــال فـــي الــفــئــة الــعــمــريــة  ــفـ األطـ
بالتطعيم  عاًما   11 إلــى   5 من 
ــا  ــ ــورونـ ــ الــــمــــضــــاد لــــفــــيــــروس كـ
)كــوفــيــد-19(، إذ يــتــاح ألولــيــاء 
التطعيم  ــوع  نـ اخــتــيــار  األمــــور 
ــارم(  ــوفـ ــنـ ــيـ ألبـــنـــائـــهـــم بـــيـــن )سـ
لــهــذه  –بيونتيك(  و)فـــــايـــــزر 
الـــفـــئـــة، مـــؤكـــديـــن مــأمــونــيــتــه 
الـــدراســـات  أثــبــتــت  إذ  العالية, 
ــاث أهــمــيــة تــلــقــي هــذه  واألبــــحــ
بما  التطعيم  لــجــرعــات  الفئة 
يــســهــم فـــي زيــــــادة االســتــجــابــة 
ــهــــم وتــقــلــيــل  الـــمـــنـــاعـــيـــة لــــديــ
مــخــاطــر الـــعـــدوى، والــحــد من 
ــار الــــفــــيــــروس وتــقــلــيــل  ــشــ ــتــ انــ

مخاطر أعراضه.
ــة  ــمـ ــسـ بـ د.   وأوضــــــــــحــــــــــت 
مـــحـــمـــود الـــصـــفـــار اســـتـــشـــاري 
رئيسة  والوبائيات  عامة  صحة 
ــة الـــتـــمـــنـــيـــع بــــــــوزارة  ــوعـ ــمـ مـــجـ
الصحة أن التطعيمات الطبية 
ــام أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا  بــشــكــل عــ
فــي الــســيــطــرة عــلــى األمــــراض 
من  والــحــد  مــن جهة  المعدية 
انتشار األوبئة من جهة ثانية، 
وهــــــذا يــنــطــبــق عـــلـــى أمـــــراض 
تجنبها  يمكن  الــتــي  األطــفــال 
بــــالــــتــــطــــعــــيــــم، ومــــــــن ضــمــنــهــا 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19(. 
الجانبية  األعـــراض  أن  وبينت 
الـــتـــي تـــمـــت مــتــابــعــتــهــا أثـــنـــاء 
الــعــمــريــة مــن 3  الــفــئــة  تطعيم 
إلى 12 سنة لم تسجل أعراًضا 

شديدة في مملكة البحرين.
رضــا حبيل  فاطمة  د.  أمــا 
اســتــشــاري طــب عــائــلــة ورئــيــس 
ــرامـــج بـــــــإدارة تــعــزيــز  ــبـ قــســم الـ
الصحة فقالت إن التطعيمات 
أثــبــتــت أهــمــيــتــهــا فـــي الــوقــايــة 
ــن األمــــــــراض  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــن الــ ــ مـ

كورونا  فيروس  ومنها  المعدية 
ــع االســتــجــابــة  ــ وذلــــــك عـــبـــر رفـ
الــمــنــاعــيــة لــلــجــســم لــمــواجــهــة 
ــروس، كـــمـــا أنـــــه يــســاعــد  ــيــ ــفــ الــ
عند  األعـــــراض  تخفيف  عــلــى 
المضاعفات,  اإلصابة، وتقليل 
الحاجة  تقليل  إلــى  باإلضافة 
العناية  أو  لدخول المستشفى 

المركزة.
وبينت د. حبيل أن تطعيم 
ــاد لــفــيــروس  ــمـــضـ األطــــفــــال الـ
العمرية  للفئة  متوفر  كــورونــا 
إن  الــبــالــغــة 3-11 ســنــة، حــيــث 
هذه الفئة تشكل شريحة كبيرة 
مـــن ســـكـــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ومع رفع نسبة المناعة لديهم 
المؤهلين  تطعيم  خـــال  مــن 
المناعة  نسبة  سترتفع  منهم 
الــمــجــتــمــعــيــة والـــحـــمـــايـــة مــن 

الفيروس. 
 ومـــن جــانــبــه أكـــد د. عــادل 
الــصــيــاد اســتــشــاري الــوبــائــيــات 
والــصــحــة الــعــامــة رئــيــس قسم 
ــة األمـــــــــــراض بــــــــوزارة  ــافـــحـ ــكـ مـ
الــصــحــة، أن الــفــريــق الــوطــنــي 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ
ــن تـــوفـــر الــتــطــعــيــمــات  أعـــلـــن عـ
بما  الــعــمــريــة  الــفــئــات  لجميع 
فيها فئة األطــفــال مــن ســن 3 
توفير  تــم  الــذيــن  11 سنة  إلــى 
منذ  لهم  )ســيــنــوفــارم(  تطعيم 

تــوفــيــر تطعيم  تـــم  كــمــا  فـــتـــرة، 
)فــــايــــزر-بــــيــــونــــتــــيــــك( لــلــفــئــة 
إلـــى 12 ســنــة،  الــعــمــريــة مـــن 5 
مهمة   خــطــوة  يعتبر  مــا  ــو  وهـ
لــمــحــاصــرة الـــفـــيـــروس والــحــد 
من شدته وانتشاره، فالفيروس 
ــار،  ــشـ ــتـ يــفــقــد قـــوتـــه عـــلـــى االنـ
ــدوى بين  ــعــ الــ تــقــل  وبـــالـــتـــالـــي 

فئات المجتمع.
وبين د. الصياد بلوغ نسبة 
المستهدفة  الفئات  من   %94
ــرورة  ــ بـــالـــتـــطـــعـــيـــم، مـــــؤكـــــًدا ضــ
الــمــجــتــمــع مــوضــوع  يـــولـــي  أن 
تــطــعــيــم األطـــــفـــــال اهـــتـــمـــاًمـــا 
كــــبــــيــــًرا نـــــظـــــًرا إلـــــــى أهــمــيــتــه 
ــة  ــ ــابــ ــ ــن اإلصــ ــ ــ ــتــــهــــم مـ لــــحــــمــــايــ
ولــوقــايــة مــخــالــطــيــهــم، مــؤكــًدا 
إتـــاحـــة فـــرصـــة االخـــتـــيـــار أمـــام 
أولياء األمور  بين التطعيمين 
المتاحين لألطفال في مملكة 
الــبــحــريــن وهــمــا )ســيــنــوفــارم(  

و)فايزر-بيونتيك(.
أما د. منى المهري رئيس 
لألمومة  الــصــحــيــة  الــخــدمــات 
األولية  الصحة  في  والطفولة 
فــأوضــحــت أهــمــيــة تــطــعــيــمــات 
ــفـــال وضـــرورتـــهـــا الــكــبــيــرة  األطـ
فـــــي ظـــــل انــــتــــشــــار الـــمـــتـــحـــور 
)أوميكرون(، وقالت إن األطفال 
تــمــتــد لـــديـــهـــم فـــتـــرة حــضــانــة 
ــال اإلصـــابـــة  الـــفـــيـــروس فـــي حــ

وبالتالي  التطعيم،  أخذ  وعدم 
تـــزيـــد إمــكــانــيــة نــقــل الـــعـــدوى 
ــى كـــبـــار الـــســـن واألشـــخـــاص  إلــ
األكـــثـــر عــرضــة لـــألمـــراض في 
الــمــجــتــمــع، وبــالــتــالــي حـــدوث 
الفئات  هــذه  فــي  المضاعفات 
ــال عــــدم أخــذ  الــعــمــريــة فـــي حــ
التطعيم والجرعات المنشطة 

منه.
أمــر(  )ولــيــة  وجــنــان جابر, 
تــتــطــلــع إلـــى حــمــايــة أطــفــالــهــا 
مــن اإلصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
وخصوًصا أن لديها ابنة تذهب 
التعليم  وتتلقى  المدرسة  إلى 
حضورًيا، وأوصت جنان أولياء 
األمـــــــور بـــاالهـــتـــمـــام بــمــوضــوع 
تــطــعــيــم األبــــنــــاء بــشــكــل أكــبــر 
جــدي،  بشكل  الموضوع  وأخــذ 
داعـــيـــة الــجــمــيــع إلـــى االلـــتـــزام 
الــــــتــــــام بـــــــــإجـــــــــراءات الــــفــــريــــق 
الــطــبــي والــتــقــيــد بــتــعــلــيــمــاتــه، 
ــيــــة الـــــحـــــذر مــن  مـــــؤكـــــدة أهــــمــ
ــعـــدوى لــكــبــار الــســن  انــتــقــال الـ
يكون  فالفيروس  الصغار،  من 
كبار  عــلــى  أكــبــر  ذا مــضــاعــفــات 
ــاب األمــــــــراض  ــ ــحــ ــ الــــســــن وأصــ
ــال لم  الــمــزمــنــة خــاصــة فــي حـ

يقوموا بأخذ التطعيم. 
أما محمد علي المناصير 
وهـــو ولـــي أمـــر فــأكــد أهــمــيــة أن 
يــبــدي أولـــيـــاء األمــــور مــوضــوع 

تطعيم األبناء االهتمام الكبير 
تــقــلــيــل  فــــي  دور  مــــن  لــــه  ــا  ــمـ لـ
احــتــمــالــيــة اإلصـــابـــة وبــالــتــالــي 
الــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
مـــــــؤكـــــــًدا أهــــمــــيــــة الـــتـــطـــعـــيـــم 
بالنسبة إلى الكبار والصغار مع 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  مواصلة 

االحترازية الازمة.
ــبـــه قـــــال ســعــيــد  ــانـ ومـــــن جـ
ضــد  الـــتـــطـــعـــيـــم  إن  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ
األمراض يعتبر أساس الوقاية 
والحماية، فالتطعيم أمر مفيد 
لــصــحــة األفــــــراد، وبــيــن وجــوب 
ــن أجــل  ــا يـــلـــزم مـ ــل مـ تــوفــيــر كـ
الصحية  المخاطر  مــن  الحد 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا األطـــفـــال، 
في  انــخــراطــًا  األكــثــر  بصفتهم 
اللعب والحركة والتعليم، وهم 
األقل حذًرا وقدرة على االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة، 
موضًحا أن االلتزام بالتطعيم 
ــو واجــــــــب وطــــنــــي وشــــرعــــي،  ــ هـ
فاألطفال أكثر قدرة على حمل 
الــفــيــروس وانــتــقــالــه، وهــم فئة 
تتطلب الحماية أسوة بتطعيم 
بالفريق  ثقته  مــؤكــًدا  الــكــبــار، 
ــبــــي ومــــســــاعــــي األطــــبــــاء  الــــطــ
الناجحة والمميزة التي رفعت 
ناجح  كــنــمــوذج  البحرين  اســم 

في التصدي للجائحة. 

اأط�����ب�����اء وم����واط����ن����ون ي�����وؤك�����دون اأه���م���ي���ة ت��ط��ع��ي��م الأط����ف����ال 
ل����زي����ادة ال���ش��ت��ج��اب��ة ال��م��ن��اع��ي��ة ال���م�������ش���ادة ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا 
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ألـــــزمـــــت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
الــــدائــــرة الــثــالــثــة الــمــدنــيــة شــركــة 
تجارية بدفع 18 ألف دينار لمحاٍم 
أكثر  بالمحاكم  النزاع استمر  بعد 
امتنعت  أن  ــوام، بعد  أعـ أربــعــة  مــن 
الشركة عن سداد أتعاب عقد متفق 
عــلــيــه بــمــوجــبــه يــقــدم اســتــشــارات 
قــانــونــيــة. وقـــال الــمــحــامــي أســامــة 
ــور وكـــيـــل الــمــحــامــي ان مــوكــلــه  ــ أنـ
دعــوى ضد مجموعة شركات  رفــع 
إلزامها بأن تؤدي له مبلغا  طالبًا 
تقديمه  نظير  ديــنــار   18000 قــدره 
مــشــورة قــانــونــيــة خـــالل 60 شــهــرا، 
كــانــت  الـــمـــدعـــي  ــًا ان  ــال شــــرحــ ــ وقــ
المدعى  تربطه عالقة عقدية مع 
عليهما تقضي بأن يلتزم المدعي 
بأن يقوم بكافة األعمال القانونية 
التي يكلف بها من المدعى عليها 
من قضايا وتنفيذ أحكامها وغيره، 
ويـــكـــون هــــذا الـــشـــق مـــن االلـــتـــزام 
الـــــوارد بــالــعــقــد خــاضــعــًا لــالتــفــاق 
بتلك  الــخــاص  طرفيه  بين  فيما 
المتفق  الجدول  بحسب  القضايا 

عليه بالعقد.
وقـــــد جـــــرى تــــــــداول الـــدعـــوى 
بــالــجــلــســات ودفـــــع خــاللــهــا وكــيــل 
مجموعة الشركات بتقادم الدعوى 
المنصوص  الحولي  للتقادم  وفقا 
والتقادم  المحاماة  بقانون  عليه 
بكل  عليه  الــمــنــصــوص  الــخــمــســي 
ــون الــمــحــامــاة والـــقـــانـــون  ــانـ ــن قـ مـ
آخـــر  أن  ــار  ــبــ ــتــ اعــ عـــلـــى  ــي  ــدنــ ــمــ الــ
الــمــدعــي  أداه  قــــد  قـــانـــونـــي  عـــمـــل 
عـــام 2008 في  تـــاريـــخ  إلـــى  يــرجــع 
بتاريخ  أقــيــمــت  الــدعــوى  أن  حــيــن 
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بعدم  درجـــة  أول  محكمة  وقــضــت 

 367 بالمادة  عماًل  الدعوى  سماع 
ــزمـــت  مــــن الـــقـــانـــون الـــمـــدنـــي، والـ
الــمــدعــي بــالــرســوم والــمــصــروفــات 
ومــقــابــل أتــعــاب الــمــحــامــاة فطعن 
ــامــــي أســـــامـــــة أنـــــور  ــمــــحــ عـــلـــيـــه الــ
رئــيــس جمعية  عــن  وكــيــاًل  بصفته 
أن  إال  بــاالســتــئــنــاف  الــمــحــامــيــن 
المطعون  الــحــكــم  أيـــدت  األخــيــرة 
فطعن  الحكم  يــرتــض  ولــم  عليه، 

عليه أمام محكمة التمييز.
بأن من  المدعي  وكيل  وطعن 
عقد االتفاق المبرم بين الطرفين 
بأنه قد ُنص فيه على أن الطاعن 
تم  وقــد  ديــنــار   300 مبلغ  يستحق 
األخــيــرة  قبل  الفقرة  فــي  االتــفــاق 
مــــن الـــعـــقـــد عـــلـــى كــيــفــيــة إنــهــائــه 
حينما قرر بأنه »يجوز ألي طرف 
إنهاء هذه االتفاقية بإعطاء إشعار 
إن  ــر«، وحــيــث  واحـــد للطرف اآلخــ
الثابت من المستندات التي وردت 
بالدعوى، بأنها قد خلت مما يفيد 
بإنهاء هذا العقد البتة ولم ُيخطر 
الــمــطــعــون ضــدهــمــا بـــإنـــهـــاء هــذا 
العقد لآلن، مما يجزم بأن العقد 
وقائمًا، ال سيما  يــزال مستمرًا  ال 
الشهري  الُجعل  بشأن  تضمنه  ما 
فـــي مــقــابــل الـــمـــشـــورة الــقــانــونــيــة، 
المتعاقدين  لشريعة  طبقًا  وذلك 

الواردة بالعقد.
استقر  لما  وفقًا  أنــه  وأضــاف 
بـــأن عقد  والــقــضــاء  الــفــقــه  عليه 
المشورة القانونية أو االستشارات 
هــو مــن الــعــقــود الــمــســتــمــرة فقد 
ــي فـــــــي بـــعـــض  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــزل الـ ــ ــعــ ــ يــ
األحــيــان مــن الــتــرافــع فــي دعــاوى 
مــعــيــنــة تــكــلــفــه الــشــركــة بــهــا ومــع 
ذلـــك ال يــنــصــرف ذلـــك إلـــى عقد 

االســــتــــشــــارات الـــقـــانـــونـــيـــة الــــذي 
وفقًا  إنــهــائــه  إلــى  يــصــار  أن  يجب 
نص  الــتــي  الــطــريــقــة  أو  للصيغة 
للطرق  اتباعها  في  العقد  عليها 
ــاء هـــــذا الــعــقــد  ــهــ الـــقـــانـــونـــيـــة إلنــ
ــنـــصـــوص  ــمـ ومــــنــــهــــا اإلشـــــــعـــــــار الـ
عــلــيــه بــالــعــقــد، حــيــث أشـــــار إلــى 
مبدًأ  أرســـت  التمييز  محكمة  أن 
مهمًا قد يكون هو األول من نوعه 
عقود  أن  وهــو  العربي  الوطن  في 
االتــفــاق  والمتضمنة  المحامين 
مع الموكل على أن يلتزم بتقديم 
مــشــورة قــانــونــيــة لــه مــقــابــل ُجعل 
ــتــــزام آخــر  شــهــري خــــاص بــهــا والــ
ــأن تــكــون الــقــضــايــا الــتــي يكلف  بـ
خاص  مقابل  لها  المحامي  بها 
يتفق عليه الطرفان، فإن االتفاق 
الــــخــــاص بـــالـــمـــشـــورة الــقــانــونــيــة 
ــًا فــيــمــا بــيــن طــرفــيــه  ــاريــ يــظــل ســ
ــه قـــد ينتهي  أنــ الـــرغـــم مـــن  عــلــى 
الموكل  بتكليف  اآلخـــر  االلــتــزام 
المحامي بقضايا لمباشرتها، إال 
الــيــه مقابل  أنــه يظل فــي حــاجــة 
المشورة القانونية، وهو ما يرسي 
يعد  القانونية  المشورة  عقد  أن 
ــتـــمـــرة الـــتـــي  ــود الـــمـــسـ ــقــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
أحــكــامــهــا مــن حيث  تــســري عليه 
إنــهــائــه  وطــــرق  بمقابله  ــتـــزام  االلـ
يعد  ما  وهو  بين طرفيه  المقررة 
السباق  البحريني  للقضاء  فخرًا 
عــن غــيــره فــي الــفــصــل فــي بعض 
المسائل النوعية الجديدة والتي 
وهذا  المجتمعي  التطور  يفرزها 
الــســبــق مـــن الــقــضــاء الــبــحــريــنــي 
يؤدي حتمًا الستقرار المعامالت 
اتجاه  طــرف  كــل  حقوق  وتحديد 

اآلخر. 
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السجن  التميز  محكمة  أيــدت 
ديــنــار  آالف   5 ــة  ــرامـ وغـ ســـنـــوات   10
عــلــى مــتــهــم ثــالثــيــنــي مـــن أصــحــاب 
األســبــقــيــات ضــبــط وهـــو يبيع مــادة 
الــشــبــو الــمــخــدرة، وعــثــر فــي منزله 
عــلــى كــمــيــة مـــن مـــخـــدر الــحــشــيــش 
ــرت الــمــحــكــمــة  ــ والـــمـــاريـــجـــوانـــا، وأمــ
والمؤثرة  المخدرة  المواد  بمصادرة 

عقليا المضبوطة.
وأســـــــنـــــــدت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامــــة 
كــونــه  ــال  ــه أوال: حــ أنــ الــمــتــهــم  ــى  إلــ
ــاز وأحــــرز بــقــصــد االتــجــار  عــائــدا حـ
عقليا  ــرا  ــؤثــ ومــ الــحــشــيــش  مـــخـــدر 
ــوال  »مــيــتــافــيــتــامــيــن« فـــي غــيــر األحــ
الــمــصــرح بــهــا قـــانـــونـــا، ثــانــيــا: حــاز 
ــد الـــــتـــــعـــــاطـــــي الــــحــــشــــيــــش  ــ ــــصـ ــقـ ــ بـ

والميتافيتامين.

الى  وردت  قــد  معلومات  كــانــت 
شخصا  بــأن  تفيد  األمنية  الجهات 
ــيــــات يـــحـــوز  ــبــــقــ ــاب األســ ــ ــــحـ ــــن أصـ مـ
البيع  بقصد  مــخــدرة  ــواد  مـ ويــحــرز 
والــتــعــاطــي، وبــنــاء عــلــى الــتــحــريــات 
المعلومات  هــذه  صحة  أكــدت  التي 
تم استصدار إذن من النيابة العامة 
ومسكنه  شخصه  وتفتيش  لضبطه 
ــم اإلعـــــــداد لــكــمــيــن بــاالســتــعــانــة  وتــ
ــه هــاتــفــيــا  بــمــصــدر ســــــّري، اتـــصـــل بـ
الشبو  مــن  كمية  شـــراء  منه  وطــلــب 
يدفع  أن  على  ديــنــارا،   1000 بمبلغ 
المتهم  فــوافــق  الــبــدايــة  فــي  مقدما 

وطلب منه مقابلته.
ــــي الـــمـــوعـــد الــمــتــفــق عــلــيــه  وفـ
المنطقة  بــتــأمــيــن  الــشــرطــة  قــامــت 
الثانية  فــي  الــمــتــهــم  أن حــضــر  إلـــى 

ــم يــتــرجــل مـــن ســيــارتــه،  والـــربـــع ولــ
واتصل بالمصدر السّري وطلب منه 
السيارة،  توقف  مكان  إلــى  الحضور 
منه  وتــســلــم  كيسين  سلمه  وهــنــاك 
سيارته،  نافذة  عبر  المصور  المبلغ 
الشرطة  فقامت  مــســرعــا،  غـــادر  ثــم 
بتتبعه وتوقيفه بالقرب من مسكنه، 
المبلغ  على  عثر  سيارته  وبتفتيش 
المصور. كما فتشت الشرطة منزل 
ــود  الــمــتــهــم فــعــثــرت عــلــى كــيــس أسـ
اللون به كمية كبيرة من المخدرات 
ــدرة، وعـــلـــى 210  ــخـ ــمـ واألقــــــــراص الـ
ــن الـــــمـــــواد الـــمـــخـــدرة  ــ جـــــرامـــــات مـ
ــدرا، وخـــالل  ــخـ و32 قــرصــا طــبــيــا مـ
التهم  أنكر  المتهم  مع  التحقيقات 
ــى أنـــهـــا ملك  ــ الــمــوجــهــة إلـــيـــه وادعــ

للمصدر السري.

اآالف و5  ���ش��ن��وات   10 ال�����ش��ج��ن  ت��اأي��ي��د 
 دي���ن���ار غ���رام���ة ل��ت��اج��ر ال��م��خ��درات

استقبل الدكتور عبداللطيف 
بن راشد الزياني، وزير الخارجية، 
كــوان  هـــاي  أمس,  ــوزارة،  ــ الــ بمقر 
تــشــونــغ، ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوريــا 
الصديقة لدى مملكة البحرين. 

ــاء، بــحــث  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـــــم خـــــــالل الـ
عــالقــات الــصــداقــة الــقــائــمــة بين 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 
ــده مـــــن نــمــو  ــهــ ــشــ كـــــوريـــــا ومـــــــا تــ
الــمــجــاالت،  فــي مختلف  مــطــرد 
الثنائي  الــتــعــاون  تــعــزيــز  وفـــرص 
ــاء بــه إلــى  ــقـ بــيــن الــبــلــديــن واالرتـ
آفـــــاق أشـــمـــل خـــدمـــًة لــلــمــصــالــح 
الــمــشــتــركــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــدد 

االهــتــمــام  ذات  الـــمـــواضـــيـــع  مـــن 
المشترك.

حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء، الـــســـفـــيـــر 

رئيس  الظاعن،  عــبــداهلل  فاطمة 
قـــطـــاع الــــشــــؤون األفـــروآســـيـــويـــة 

بوزارة الخارجية. 

رئيس  الحسن  حسن  بــن  طـــارق  الــفــريــق  استقبل 
البنخليل  يــوســف محمد  الــســيــد  أمـــس،  الــعــام  األمـــن 
بحضور  الوطني،  االتــصــال  لمركز  التنفيذي  الرئيس 
إدارة  مــديــر  الــبــنــغــديــر  مــحــمــد خليفة  الــركــن  الــعــقــيــد 
الحماية والسالمة باإلدارة العامة للدفاع المدني رئيس 
الكوارث.  لمواجهة  الوطنية  للجنة  التنفيذي  المكتب 
ــام بــالــرئــيــس  ــعـ ــن الـ ــ ــب رئـــيـــس األمـ ــــالل الـــلـــقـــاء رحــ وخـ

الــتــنــفــيــذي لــمــركــز االتـــصـــال الــوطــنــي، مــشــيــدًا بــالــدور 
الذي يقوم به المركز في تعزيز التعاون والتنسيق بين 
االتصال  استراتيجيات  يدعم  بما  الحكومية،  الجهات 
ــاء، بــحــث أوجـــــه الــتــعــاون  ــقـ ــلـ ــنـــي. وتــــم خــــالل الـ الـــوطـ
لمواجهة  الوطنية  اللجنة  بين  المشترك  والتنسيق 
الكوارث ومركز االتصال الوطني، بما يخدم السياسات 

اإلعالمية الحكومية في مملكة البحرين.

كتبت : فاطمة علي
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  تطلق 
مؤتمرها  فــعــالــيــات  الصحية  الــمــهــن 
»المنامة هيلث 2022« خالل  العلمي 
الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل 
ــانـــب الـــمـــصـــري،   ــع الـــجـ ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ بـ
وستناقش جلسات المؤتمر  تداعيات 
»وباء الكورونا« »كوفيدا 19« واألمراض 
الـــفـــيـــروســـيـــة، والـــمـــيـــكـــوربـــيـــولـــوجـــى 
ومــــكــــافــــحــــة الـــــــــعـــــــــدوى،واألمـــــــــراض 
المناعية والعالج المناعى، والخاليا 
ــديــــدى،  ــجــ ــتــ ــب الــ ــ ــطــ ــ ــة والــ ــيــ ــذعــ الــــجــ
والجينات والطب التجديدى، وتوافق 
األنــســجــة والــكــيــمــيــاء األكــلــيــنــيــكــيــة، 
وطب  الــدم  وبــنــوك  والهيماتولوجى، 

نقل الدم، والهستوباثولوجى.
صــــــــرحــــــــت بــــــــذلــــــــك الـــــرئـــــيـــــس 

الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الـــدكـــتـــورة مــريــم 
الجالهمة، موضحة بأن المؤتمر يعد 
نقلة نوعية في مجال تبادل الخبرات 
نخبة  بــمــشــاركــة  مـــرة  ألول  يــعــقــد  إذ 
العرب واالجانب  منهم  الخبراء  من 
21 طــبــيــبــا مــخــتــصــا مـــن جــمــهــوريــة 
ــاركـــون فــي  ــيـــشـ إذ سـ الـــعـــربـــيـــة  مـــصـــر 
عدد  إلــى  باإلضافة  برنامجه،  اعــداد 
البحرين،  في  الرسمية  الجهات  من 
الـــمـــؤتـــمـــر ســيــشــهــد  ــى أن  ــ إلـ مـــشـــيـــرة 
اهتماما كبيرا على المستوى العربي 
واإلقليمي والعالمي وسيناقش خالل 
مـــواضـــيـــع طبية  الــعــمــلــيــة  جــلــســاتــه 
مصر  من  خبراء  يقدمها  تخصصية 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  ودول  والـــبـــحـــريـــن 
كما  عالمية،  شخصيات  الــى  إضــافــة 
ســيــنــظــم مـــعـــرض عــلــمــي مــصــاحــب 
خالله  من  يطرح  المؤتمر  لفعاليات 

ــيـــه الــعــلــم في  احـــــدث مــــا  تـــوصـــل الـ
تخصيص  الــي  منوهة  المجال،  هــذا 
والــذي سيدار  العلمي  للبحث  مجال 
عل شكل »ورشة عمل« التاحة الفرحة 

لتفاعل المشاركين وتحقيق اكبر قدر 
من االستفادة .

ومــن جانبه قــال الــدكــتــور طــارق 
مؤتمر  إن  المؤتمر،  عــام  منسق  طــه، 
»المنامة هيلث 2022« يعتبر امتدادا 
لـــنـــجـــاح جـــديـــد بـــعـــد نـــجـــاح مــؤتــمــر 
»إيجى هيلث« الذي عقد مؤخرا وأنه 
مثل  لتكرار  إنــطــالق  بمثابة  سيكون 
تــلــك الــمــؤتــمــرات الــصــحــيــة الــكــبــرى، 
يـــشـــارك عــــدد كبير  فــلــلــمــرة األولــــــى 
البحرين،  فــي  مصريين  عــلــمــاء  مــن 
الخليج،  ودول  البحرين  من  وأشقاء 

وشخصيات عالمية.
تــحــضــيــريــا  مــــؤتــــمــــرا  أن  ــر  ــذكــ يــ
ــامــــة هـــيـــلـــث« عــقــد  ــنــ لـــمـــعـــرض »الــــمــ
الرئاسي  القبة  قصر  في  االول  امس 
بــجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة بــحــضــور 
ــــس الـــمـــنـــظـــمـــة  ــيـ ــ حـــــــــازم خـــمـــيـــس رئـ

الـــمـــصـــريـــة لــمــكــافــحــة الــمــنــشــطــات، 
ــام  ــه مـــنـــســـق عـ ــ ــور طـــــــارق طـ ــ ــتـ ــ ــــدكـ والـ
شهد  والـــذي  هيلث،  المنامة  مؤتمر 
مريم  للدكتورة  متلفزة  كلمة  إذاعـــة 
الجالهمة، الرئيس التنفيذي للهيئة 
والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية 
الــصــحــيــة اشــــــادت فــيــهــا بـــــدور مصر 
ومــــبــــادرتــــهــــا لـــلـــتـــعـــاون مـــــع مــمــلــكــة 
البحرين في تنظيم مؤتمر »المنامة 
ـــن أنــــــه ســيــكــون  ــث«، مـــعـــربـــة عــ ــلــ ــيــ هــ
المؤتمر الطبي األول من نوعه، ليس 
الــبــحــريــن فقط،  نــطــاق مملكة  عــلــى 
الخليج،  دول  منطقة  نطاق  على  بل 
الجهات  من  للعديد  الشكر  ووجهت 
في  المساهمة  المصرية  الحكومية 
دعم نشاط هذا المؤتمر، والتحضير 

له وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي���ب���ح���ث م����ع ال�����ش��ف��ي��ر 
ال�����ك�����وري ت���ع���زي���ز ال����ع����اق����ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة

} وزير الخارجية خالل لقاء ال�سفير الكوري. 

يناق�ض وباء كورونا والأمرا�ض الفيرو�سية

»نه���را« تعق���د موؤتم���ر »المنام���ة هيل���ث 2022« دي�ش���مبر المقبل

رئي�س االأمن العام ي�شتقبل الرئي�س التنفيذي لمركز االت�شال الوطني

ُأقــيــم بــقــوة دفـــاع الــبــحــريــن صــبــاح أمـــس األربــعــاء 
التأسيسية  الـــدورات  إحــدى  تخريج  2022م،  يناير   19
الركن  الــلــواء  بحضور  وذلــك  للضباط،  المتخصصة 
األركــان  هيئة  رئيس  مساعد  الفضالة  إبــراهــيــم  غانم 

للعمليات.
ُقدمت  الحكيم  الذكر  آيات عطرة من  وبعد تالوة 
ــازًا عـــن الــــدورة  كــلــمــة بــهــذه الــمــنــاســبــة تــضــمــنــت إيــــجــ

ومراحل التدريب التي اشتملت عليها من مواد نظرية 
رئــيــس هيئة  مــســاعــد  قـــام  بــعــدهــا  وتــطــبــيــقــات عملية، 
الخريجين  على  الشهادات  بتوزيع  للعمليات  األركــان 

والجوائز التقديرية على المتفوقين.
السعد  راشد  الركن صالح  اللواء  التخريج  حضر 
قوة  ضباط  كبار  من  وعــدد  العسكري،  التدريب  مدير 

دفاع البحرين.

االحتفال بتخريج دورة تاأ�شي�شية لل�شباط بقوة الدفاع

ــيــــس االتـــــحـــــاد الــحــر  ــمـــن رئــ ثـ
لــنــقــابــات عــمــال الــبــحــريــن حــرص 
العمل  حرية  على  الــنــواب  مجلس 
شؤونه  في  التدخل  وعــدم  النقابي 
ورفـــــض مــقــتــرح الـــرقـــابـــة الــمــالــيــة 
عــلــى االتــــحــــادات الــنــقــابــيــة. وأكـــد 
يــعــقــوب يــوســف أن االتـــحـــاد الــحــر 
لــم يــعــارض الــتــعــديــل تــأكــيــدا منه 
لــســالمــة تـــقـــاريـــره الــمــالــيــة، وإنــمــا 
يسببه  قد  لما  عليه  كان متحفظًا 
آثــار سلبية للتدخل في شؤون  من 
الــعــمــل الــنــقــابــي والــعــمــالــي الـــذي 
ــالـــف األعـــــــــراف واالتـــفـــاقـــيـــات  يـــخـ
ــيـــة وهــــو مـــا قد  والـــمـــواثـــيـــق الـــدولـ
يـــضـــر بــســمــعــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 

أنــمــوذجــا يحتذى  أصــبــحــت  الــتــي 
على  النقابية  الحريات  بمجال  به 
وأبــدى  والعالم.  المنطقة  مستوى 
رئــيــس االتــحــاد الــحــر أســفــه لقيام 
بــعــض مــن الـــنـــواب بــطــلــب إخــضــاع 
االتــــــحــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة لـــلـــرقـــابـــة، 
فـــي تــوجــه غــريــب ال يــتــمــاشــى مع 
حـــريـــة الــعــمــل الـــنـــقـــابـــي. وأضــــاف 
تعديل  مــقــتــرح  أن  االتـــحـــاد  رئــيــس 
ــــون دون مـــســـتـــوى الــمــعــرفــة  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
بمواد  مقترحيه  قبل  من  واإللــمــام 
وآليات قانون ديوان الرقابة المالية 
المنظمة  القوانين  وال  واإلداريــــة، 
الدولية  المواثيق  أو  العام،  للمال 
الــمــنــظــمــة لــســيــر عــمــل الــنــقــابــات 

واالتحادات، حيث رد ديوان الرقابة 
المالية على ذلك بأن فرض الرقابة 
على االتحادات والنقابات العمالية 
ــر غــيــر مـــســـوغ قــانــونــيــًا ويــنــافــي  أمــ
طــبــيــعــة عـــمـــل الـــــديـــــوان والـــهـــدف 
في نص  ورد  بما  ونــوه  إنشائه،  من 
الـــمـــادة )4( مــن الــمــرســوم بــقــانــون 
تبين  التي   ،2002 لسنة   )16( رقــم 
حــصــر رقـــابـــة الـــديـــوان عــلــى أوجـــه 
الــعــام، وكــذلــك رد  الــمــال  استخدام 
وزارة العمل والتنمية االجتماعية. 
الحر يعقوب  االتحاد  رئيس  وأشــار 
ــراف  ــ يـــوســـف مــحــمــد إلـــــــى أن األعــ
النقابات  مع  التعامل  في  الدولية 
ال  النقابية  واالتـــحـــادات  العمالية 

مبدأ  إلى  الفتًا  للرقابة،  تخضعها 
ــــددت عليه  ــــذي شـ الـ االســتــقــاللــيــة 
فــي نص  الــدولــيــة  الــعــمــل  منظمة 
الخاصة  االتفاقية  من   )3( المادة 
حق  وحــمــايــة  النقابية  بــالــحــريــات 
التنظيم النقابي التي تم اعتمدها 
العمل  لمنظمة  الـــعـــام  بــالــمــؤتــمــر 
ــاد  ــيـــس االتـــحـ ــمـــن رئـ ــيــــة. وثـ الــــدولــ
والتنمية  الــعــمــل  وزارة  رأي  الــحــر 
ــتــــراح  االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــرفــضــهــا االقــ
وتأكيدها تعارضه مع االستقاللية 
الـــمـــالـــيـــة وفــــرضــــه الـــوصـــايـــة عــلــى 
لــالتــحــادات  العمومية  الجمعيات 
والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة، والــطــبــيــعــة 

القانونية ألموال االتحادات.

رئي�س االتحاد الحر يثمن رف�س مجل�س النواب مقترح الرقابة المالية على االتحادات النقابية

} د. مريم الجالهمة.

اتـــحـــاد غــرف  إدارة  رئــيــس مــجــلــس  أكــــد 
مجلس التعاون الخليجي رئيس مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبداهلل 
نـــاس أن بــنــاء قـــاعـــدة تــجــاريــة واســتــثــمــاريــة 
تكاملية بين دول مجلس التعاون الخليجي 
يخدم متطلبات السوق الخليجية المشتركة 
نحو تعزيز نمط العالقات التجارية البينية 

بين دول التعاون.
ــيـــن الـــعـــام  ــاألمـ وشــــــدد خـــــالل لـــقـــائـــه بـ
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  لمجلس 
الدكتور نايف فالح مبارك الحجرف، صباح 
الجهود  وتــواصــل  تكاتف  أهمية  على  أمــس 
الخليجية  التجارية  الغرف  المشتركة بين 
والجهات الحكومية المعنية لرفع مستوى 

التوعية بأهمية استكمال متطلبات السوق 
الــخــلــيــجــيــة الـــمـــشـــتـــركـــة لـــمـــا فـــيـــه صــالــح 
في  قطاعاته  وخدمة  الخليجي  االقتصاد 

مختلف الميادين، وصوال إلى وحدتها.
ونــــــوه بــــالــــدور الــكــبــيــر لـــأمـــيـــن الـــعـــام 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في 
التعاون، عبر  اقتصاديات دول  خدمة ودعم 
واالستراتيجيات  والسياسات  الـــرؤى  تبني 
الخاص  للقطاع  الداعمة  التنموية  العامة 
فــي  الــــهــــام  دوره  جـــانـــب  إلـــــى  الـــخـــلـــيـــجـــي، 
معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه 
تحقيق التكامل االقتصادي الخليجي بين 

دول المجلس. 

���ش��م��ي��ر ن����ا�����س: اأه���م���ي���ة ت���ك���ات���ف ال����غ����رف ال���ت���ج���اري���ة
ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة ال���ش��ت��ك��م��ال م��ت��ط��ل��ب��ات ال�������ش���وق ال��م�����ش��ت��رك��ة

} لقاء �سمير نا�س والأمين العام لمجل�س التعاون الخليجي.

بلدي ال�شمالية ي�شكو ت�شربات المياه في مرفاأ البديع
كتب: محمد القصاص

ــرة الـــثـــالـــثـــة بــمــجــلــس بــلــدي  ــ ــدائـ ــ ــد مــمــثــل الـ ــاشـ نـ
الــجــهــات المعنية  الـــدوســـري  الــشــمــالــيــة مــحــمــد ســعــد 
بــســرعــة الــتــحــرك إليــقــاف تــســرب الــمــيــاه الــمــهــدرة في 

مرافق مرفأ البديع.
وقال إنه قام غير مرة باإلبالغ عن خلل التسربات 
حلحلتها  يتم  لم  المشكلة  أن  بيد  البديع  مرفأ  لمياه 
يعتبر  المياه  من  الهدر  هــذا  وأن  ثــروة  الماء  أن  مبيًنا 
عن  فضال  للمملكة  المائية  الــثــروة  خــســارة  مــن  جـــزءا 

تشويه المنظر البصري بالمرفأ.
إلـــى عمل  تفتقر  الــمــرفــأ  مــيــاه  دورة  أن  كــمــا  وذكـــر 
لها  يرثى  وأدواتها في حالة  فترة طويلة  الصيانة منذ 

نواقصها  وإكمال  لصيانتها  المعنية  الجهات  وخاطبنا 
يخدم  المرفأ  ان  علما  صــدى  لخطابنا  يكن  لــم  ولكن 
قــطــاعــا كــبــيــرا مـــن صـــيـــادي األســـمـــاك إضـــافـــة إلـــى أنــه 
فإن  وبالتالي  الشمالية  المنطقة  ألهالي  هام  متنفس 
األهالي  واحتياجات  متطلبات  وتوفير  الصيانة  أعمال 
والصيادين ستنعكس إيجابا على األهالي حال مباشرة 

تنفيذها.
انقطاع  الــدوســري مشكلة  طــرح  السياق  ذات  وفــي 
الــبــحــارة فــي مــرفــأ البديع  الــكــهــربــاء عــن مجلس  تــيــار 
والمطالبة بفتح بوابة المرفأ أسوة بالكثير من البوابات 
يالمس  أن  متمنًيا  األخــــرى  الــمــرافــئ  فــي  الــمــفــتــوحــة 

الحلول المنشودة من قبل الجهات المعنية.

} يعقوب يو�سف.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16008/pdf/1-Supplime/16008.pdf?fixed6452
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282202
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  1

Link

P  82

Link

�أعلن رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�سون، �أم�س، �أن حكومته قّررت تخفيف 

�لقيود �ملفرو�سة ملو�جهة جائحة كورونا يف �لبالد.

�ملنزل و�سهادة »كوفيد-19« و�إلز�مية  �لعمل من  �إلغاء  �إنه �سيتم  وقال جون�سون 

�رتد�ء �الأقنعة يف �إجنلرت�. وكانت هذه �الإجر�ء�ت قد فر�ست يف �إجنلرت� ملو�جهة �الرتفاع 

�لكبري يف �الإ�سابات �لذي ت�سّبب به �ملتحور »�أوميكرون«.

و�أ�ساف جون�سون �أن هذه �الإجر�ء�ت �ستدخل حيز �لتنفيذ �بتد�ًء من �خلمي�س يف 

�الأ�سبوع �ملقبل.

طالب ع�سو جمل�س �ل�سيوخ �الأمريكي 

�جلمهوري تيد كروز �إد�رة بايدن باإعادة 

�حلوثيني؛  على  للعقوبات  �سريع  فر�س 

لوقف �عتد�ء�تهم.

ووّجه �نتقاد�ت حادة لرفع �حلوثيني 

باخلطوة  وو�سفها  �الإره��اب،  قائمة  عن 

�لنظام  دعم  �ساأنها  من  �لتي  �ملتهّورة 

�الإير�ين.

�ليمني  �لوزر�ء  جمل�س  �أكد  ذلك،  �إىل 

�الإم��ار�ت  على  �الإرهابية  �لهجمات  �أن 

و�ل�سعودية ت�سري �إىل تنامي �خلطر �لذي 

باتت متثله ذر�ع �إير�ن يف �ليمن على �أمن 

و��ستقر�ر دول �جلو�ر و�الإقليم و�لعامل.

من جهته، �أعلن حتالف دعم �ل�سرعية 

�أم�س،  �ل�سعودية،  �لذي تقوده  �ليمن  يف 

 19 بتنفيذ  قامت  �جلوية  �لقو�ت  �أن 

�حلوثي  ميلي�سيا  �سد  ��ستهد�ف  عملية 

يف ماأرب.

24
�خلمي�س 17 جمادى �الآخر 1443 � �لعدد 11975

Thursday 20th January 2022 - No. 11975

0318

»الإ�صكان« توا�صل 

توزيع الوحدات 

ال�صكنية الإ�صافية 

»اأحمر اليد« 

يتجاوز 

اأوزبك�صتان 

ويت�صدر 

املجموعة الرابعة

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

02

14
10

03

02

04

1414

11

تزويد خفر ال�صواحل باأحدث التكنولوجيا.. وزير الداخلية:

تن�صيق اأمني مع حر�س احلدود ال�صعودي

بن  ر��سد  �ل�سيخ  �أول  �لفريق  �أك��د 

تعزيز  �لد�خلية  وزير  خليفة  �آل  عبد�هلل 

جم��االت  جميع  يف  �مل�سرتكة  �جل��ه��ود 

وتبادل  �الأم��ن��ي،  و�لتن�سيق  �لتعاون 

�ل�سعودية  �خلرب�ت بني حر�س �حلدود يف 

ي�سمن  مبا  �لبحرين،  يف  �ل�سو�حل  وخفر 

�إىل  الفًتا  �لبحرية،  و�ل�سالمة  �الأمن  حفظ 

�ملنظومات  باأحدث  �ل�سو�حل  خفر  تزويد 

�لتكنولوجية و�لتدريبية، مبا ي�سمن توفري 

بيئة بحرية �آمنة. جاء ذلك خالل ��ستقباله، 

�أم�س، �للو�ء حممد بن عبد�هلل �ل�سهري مدير 

عام حر�س �حلدود بال�سعودية.

�صوابط للطب اخلا�س بامل�صت�صفيات احلكومية.. »الأعلى لل�صحة«: 

معادلة موؤهالت طلبة طب ال�صني ا�صتثنائًيا
عقد �ملجل�س �الأعلى لل�سحة �جتماًعا 

بن  حممد  �ل�سيخ  طبيب  �لفريق  برئا�سة 

�الأعلى  �ملجل�س  رئي�س  خليفة  �آل  عبد�هلل 

�سو�بط  و�سع  فيه  ناق�س  لل�سحة، 

د�خل  �خلا�س  �لطب  ملمار�سة  تنظيمية 

جمل�س  مكلًفا  �حلكومية،  �مل�ست�سفيات 

�أمناء �مل�ست�سفيات �حلكومية برفع مقرتح 

لل�سحة يف  �الأعلى  للمجل�س  �ل�ساأن  بهذ� 

�جتماعه �لقادم.

�الأم��ني  �أو�سح  �آخ��ر،  �سعيد  على 

�لنو�خذة  علي  �إبر�هيم  للمجل�س  �لعام 

�أن �ملجل�س بحث مو�سوع خريجي �لطب 

�ل�سعبية  �ل�سني  جمهورية  من  �لب�سري 

�الجتماع  يف  �ملرفوعة  و�لتو�سيات 

لتقومي  �لوطنية  للجنة  �لتن�سيقي 

حالة  در��سة  متت  �إذ  �لعلمية،  �ملوؤهالت 

عليهم  تعذر  �لذين  �خلريجني  من  عدد 

�لدر��سي  عامهم  من  تبقى  ما  ��ستكمال 

كورونا،  فريو�س  تف�سي  نتيجة  �الأخري 

لتي�سري  �ل�سبل  �أف�سل  �ملجل�س  وناق�س 

ب�سفة  موؤهالتهم  معادلة  �إج���ر�ء�ت 

�لتخرج  من  لتمكينهم  وذلك  ��ستثنائية، 

�لر�سمية  موؤهالتهم من �جلهات  و�عتماد 

يف مملكة �لبحرين.

ت�صمل البحرينيني وغري البحرينيني واأل يقّل معدل الثانوية عن %70

جــامعـة البحـــرين تفتح الــدرا�صـة جلميـع الأعـمـــار

ال�صركات العاملية ت�صابق الزمن لإعادة جدولة رحالتها

»اجليل اخلام�س« يربك رحالت الطريان لأمريكا
 �سارعت �سركات �لطري�ن �لعاملية �لكربى الإعادة جدولة رحالتها �إىل 

�لواليات �ملتحدة �أو حتى �إلغائها، قَبيل ن�سر �سبكة �جليل �خلام�س �أم�س 

�الأربعاء. ومل يهّدئ �إعالن �سركتي �ت�ساالت ال�سلكية �إرجاء ت�سغيل بع�س 

�الأبر�ج �ملخاوف �ملتعلقة بتد�خل �الإ�سار�ت و�سالمة �لطري�ن.

وكانت �إد�رة �لطري�ن �الحتادية �الأمريكية قد حذرت من �حتمال حدوث 

تد�خل �إ�سار�ت مع �سبكات �جليل �خلام�س، مبا ميكن �أن يوؤثر على قر�ء�ت 

�لطق�س  �لطائر�ت يف  رئي�ًسا يف هبوط بع�س  دوًر�  تلعب  �لتي  �الرتفاع 

وجهات  ت�سع  �إىل  رحالتها  �ستعلق  �إنها  �الإمار�ت  طري�ن  وقالت  �ل�سيئ. 

�لطري�ن  �سركتا  قالت  �ليابان،  ويف  �الأربعاء.  �أم�س  من  �بتد�ًء  �أمريكية 

�ستقل�سان  �إنهما  �ليابانية  �جلوية  و�خلطوط  نيبون«  »�أول  �لرئي�ستان 

�أعد�د �لرحالت بطائر�ت بوينج 777. وقالت لوفتهانز� �الأملانية �إنها �ألغت 

�لنم�ساوية  ميامي. و�ستقوم �خلطوط �جلوية  �إىل  فر�نكفورت  رحلة من 

بتغيري طائر�تها �مل�ستخدمة يف �لرحالت �إىل نيوجريزي. 

�أعلن جمل�س جامعة �لبحرين �إتاحة در��سة �لبكالوريو�س للخريجني 

�لر�غبني يف �اللتحاق باجلامعة خالل �لفرتة �لثانية »�مل�سائية«، وذلك 

يف ثمانية بر�مج �أكادميية يف �ست كليات باجلامعة.

وذكر �لقائم باأعمال عميد �لقبول و�لت�سجيل �لدكتور حممد �الأن�ساري 

�أن �لدر��سة يف �لفرتة �لثانية �ستكون نظامية ومتاحة جلميع خريجي 

�لثانوية �لعامة من خمتلف �الأعمار، ب�سرط تخرجهم يف �لثانوية مبعدل 

ال يقل عن 70%، الفًتا �إىل �أن عملية �لقبول �ست�سمل �لبحرينيني وغري 

�لبحرينيني بح�سب ما تتيحه �لطاقة �ال�ستيعابية.

عليهم  تنطبق  �لثانية  �لفرتة  بر�مج  يف  �ملقبولني  �أن  �إىل  و�أ�سار 

جميع �للو�ئح و�لقو�نني �لتي تطبق على طلبة �لفرتة �الأوىل، مع بع�س 

من  �ملعتمد  و�المتحانات  �لدر��سة  نظام  �ستو�سح يف  �لتي  �الختالفات 

جمل�س �جلامعة. 

و�سيكون ن�ساب �ملقّرر�ت �لدر��سية �خلا�س بهم يرت�وح من 6 �إىل 15 

�ساعة �أكادميية يف �لف�سل �لدر��سي �لو�حد، بح�سب ما ي�سجل به �لطالب 

من مو�د، و�سيكون ر�سم �ل�ساعة �ملعتمدة �لو�حدة 80 ديناًر�.

انتقادات جمهورية لإدارة بايدن

رفع العقوبات عن احلوثيني دعٌم لإيران

جاللته اأجرى ات�صالً مع الرئي�س امل�صري.. امللك:

تعزيز التعاون والتن�صيق حول الق�صايا امل�صرتكة

الــــــدوام للمملكة ثــابــتــة وداعـــمـــة عــلــى  مـــواقـــف مــ�ــصــر 

�آل  عي�سى  بن  حمد  �مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  �أجرى 

خليفة ملك �لبالد �ملفدى �ت�ساالً هاتفًيا، �أم�س، مع �أخيه �لرئي�س 

عبد�لفتاح �ل�سي�سي رئي�س جمهورية م�سر �لعربية �ل�سقيقة.

�لتاريخية  �الأخوية  بالعالقات  �عتز�زه  �مللك  جاللة  و�أكد 

�إليه  و�سل  وما  و�ل�سعبني،  �لبلدين  بني  جتمع  �لتي  �لر��سخة 

�لتعاون �لوثيق من م�ستوى متقدم على �مل�ستويات كافة، موؤكًد� 

جاللته حر�س �ململكة �لد�ئم على تعزيز �أطر �لتعاون و�لتن�سيق 

و�لت�ساور مع �ل�سقيقة م�سر حول خمتلف �لق�سايا ذ�ت �الهتمام 

�مل�سرتك.

�لعالقات  تعزيز  �مل�سري يف  �لرئي�س  بدور  و�أ�ساد جاللته 

�لثابتة  م�سر  ومبو�قف  �لبحرين،  مملكة  مع  �لوطيدة  �لثنائية 

�ل�سقيقة  مل�سر  جاللته  متمنًيا  للمملكة،  �لدو�م  على  و�لد�عمة 

قيادة  ظل  يف  و�لتقدم  و�لرفعة  �خلري  كل  �لعزيز  و�سعبها 

فخامته. جاللة امللك

وزير الداخلية خالل ا�ستقباله مدير عام حر�س احلدود ال�سعودي

مينيون خالل انت�سارهم على ميلي�سيات احلوثي يف عدد من املناطق

الرئي�س امل�سري

احلكومة خففت قيود »كورونا«

بــريطــانـيــا تتخّلــى عــن الكمامات

بريطاين يرتدي الكمامة يف لندن قبل قرار تخفيف القيود

»بتلكو« 

تطلق 3 

�صركات 

تكنولوجية

»الوطني« 

الأول باململكة 

يف ت�صنيف 

»ريفينيتيف«
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امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يـتـلـقـيــان �ســكــًرا مـــن �سلطــان ُعــمــان

امللك ي�سادق على ان�سمام

 البـحــريـــن اإلـــى بـــروتــوكــول ناغـويـــا

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�سى  تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ملك البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، برقية �سكر جوابية من اأخيه 

ُعمان  �سلطان  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

جاللته  بها  بعث  التي  التهنئة  برقية  على  رًدا  وذلك  ال�سقيقة، 

مقاليد احلكم يف  ال�سلطان  تويل جاللة  يوم  ذكرى  اإليه مبنا�سبة 

ال�سلطنة.

واأعرب جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق يف الربقية عن خال�س 

�سائالً  النبيلة،  م�ساعره  على  املفدى  امللك  جلاللة  وتقديره  �سكره 

وال�سعادة  ال�سحة  موفور  يدمي على جاللته  اأن  القدير  العلي  اهلل 

وطول العمر، واأن يحقق ل�سعب مملكة البحرين كل التقدم والرقي 

والزدهار.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، برقية �سكر جوابية 

�سلطان  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  من 

ُعمان ال�سقيقة، وذلك رًدا على برقية التهنئة التي بعث بها �سموه 

مقاليد احلكم يف  ال�سلطان  تويل جاللة  يوم  ذكرى  اإليه مبنا�سبة 

ال�سلطنة.

 واأعرب جاللة ال�سلطان هيثم بن طارق يف الربقية عن خال�س 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره 

الوزراء على م�ساعره النبيلة، �سائالً اهلل العلي القدير اأن يدمي على 

�سموه موفور ال�سحة وال�سعادة وطول العمر، واأن يحقق ململكة 

البحرين كل التقدم والزدهار.

�سادق ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

 )1( رقم  قانون  واأ�سدر  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

ل�سنة 2022 باملوافقة على ان�سمام مملكة البحرين اإىل بروتوكول 

العادل  والتقا�سم  اجلينية  املوارد  على  احل�سول  ب�ساأن  ناغويا 

واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها امللحق باتفاقية التنوع 

البيولوجي، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُووفق على ان�سمام مملكة البحرين اإىل بروتوكول 

العادل  والتقا�سم  اجلينية  املوارد  على  احل�سول  ب�ساأن  ناغويا 

واملن�سف للمنافع النا�سئة عن ا�ستخدامها، امللحق باتفاقية التنوع 

من  والع�سرين  التا�سع  اليوم  يف  ناغويا  يف  املحرر  البيولوجي، 

�سهر اأكتوبر عام 2010، واملرافق لهذا القانون.

املادة الثانية: على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء -كل فيما 

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القانون،  هذا  اأحكام  تنفيذ  يخ�سه- 

لتاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

بحثا خالل ات�سال هاتفي �سبل تنمية العمل امل�سرتك وتو�سيع اآفاقه

امللك والرئي�س امل�سري ي�ستعر�سان خمتلف م�سارات التعاون

القـــائـــد الــعـــام يتـفـقــد اإحـــدى وحــدات قــوة الدفــاع 

اأجرى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

اأخيه  مع  اأم�س،  هاتفًيا،  ات�سالً  املفدى 

رئي�س  ال�سي�سي  عبدالفتاح  الرئي�س 

مت  ال�سقيقة،  العربية  م�سر  جمهورية 

الأخوية  العالقات  ا�ستعرا�س  خالله 

التعاون  م�سارات  وخمتلف  الوثيقة 

ال�سقيقني  البلدين  بني  امل�سرتك  والعمل 

و�سبل تنميته وتو�سيع اآفاقه، مبا يخدم 

�سعبيهما  تطلعات  ويلبي  م�ساحلهما 

ال�سقيقني.

خالل  املفدى  امللك  جاللة  واأكد 

الأخوية  بالعالقات  اعتزازه  الت�سال 

بني  جتمع  التي  الرا�سخة  التاريخية 

اإليه  و�سل  وما  وال�سعبني  البلدين 

التعاون الوثيق من م�ستوى متقدم على 

حر�س  جاللته  موؤكًدا  امل�ستويات،  كل 

اأطر التعاون  اململكة الدائم على تعزيز 

والتن�سيق والت�ساور مع ال�سقيقة م�سر 

الهتمام  ذات  الق�سايا  خمتلف  حول 

امل�سرتك.

الرئي�س  بدور  جاللته  واأ�ساد 

الثنائية  العالقات  تعزيز  يف  امل�سري 

البحرين ومبواقف  الوطيدة مع مملكة 

الدوام  على  والداعمة  الثابتة  م�سر 

ال�سقيقة  للمملكة، متمنًيا جاللته مل�سر 

والرفعة  اخلري  كل  العزيز  و�سعبها 

والتقدم يف ظل قيادة فخامته.

الأو�ساع  اجلانبان  بحث  كما 

ال�ساحات  على  امل�ستجدة  والتطورات 

وتبادل  والدولية  والعربية  الإقليمية 

التوافق  مت  اإذ  ب�ساأنها،  النظر  وجهات 

ملواجهة  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  حول 

التحديات التي ت�سهدها املنطقة حفاًظا 

على الأمن القومي العربي.

الرئي�س  اأعرب  جانبه،  من 

عبدالفتاح ال�سي�سي عن �سكره وتقديره 

جهود  على  املفدى  امللك  جاللة  لأخيه 

البلدين  عالقات  توثيق  يف  جاللته 

م�سر  اعتزاز  موؤكًدا  املتميزة،  الأخوية 

التي  الوثيقة  بالروابط  و�سعًبا  قيادة 

و�سعبها،  البحرين  مملكة  مع  جتمعها 

من  ور�سوخها  متانتها  ت�ستمد  والتي 

الهدف  ووحدة  التاريخية  عالقاتهما 

وامل�سري، كما اأكد على ثوابت ال�سيا�سة 

امل�سرية التي تعترب اأمن اخلليج جزًءا 

ل يتجزاأ من الأمن القومي امل�سري.

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  قام 

خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، �سباح اأم�س 

الأربعاء، بزيارة تفقدية اإىل اإحدى وحدات قوة دفاع 

البحرين. 

لقوة  العام  القائد  ا�ستعر�س  الزيارة  بداية  ويف 

واجلهود  الوحدة  اإجنازات  اأهم  البحرين  دفاع 

املبذولة يف �ساأن الرتقاء مب�ستوى اجلاهزية القتالية 

والإدارية، كما اطلع على نتائج تقييم برامج الإعداد 

واأكد  م�ستوياتها،  خمتلف  على  والتاأهيل  والتدريب 

اأهمية ت�سافر جهود اجلميع يف �سبيل رفعة وتطور 

الوحدة وتقدمها.

كما حّث القائد العام لقوة دفاع البحرين اجلميع 

مب�ستوى  والرتقاء  اجلهود  من  املزيد  بذل  على 

ال�ستمرار بروح  الإدارية وموا�سلة  الأداء واجلودة 

يف  توجيهاته  واأ�سدى  العمل،  يف  والتفاين  املبادرة 

هذا ال�ساأن، متمنًيا للجميع دوام التوفيق ملا فيه خري 

الكرمية  الرعاية  ظل  يف  البحرين  دفاع  قوة  ومناء 

من لدن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى القائد الأعلى حفظه اهلل 

ورعاه.

الرئي�س امل�صري جاللة امللك

بدء العمل التدريجي يف برنامج الت�سيري الذاتي ملراكز الرعاية.. »الأعلى لل�سحة«:

�سوابط ملمار�سة الطب اخلا�س داخل امل�ست�سفيات احلكومية
اجتماعه  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  عقد 

العتيادي برئا�سة الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن 

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

قيادات  من  وعدد  املجل�س  اأع�ساء  وبح�سور 

القطاع ال�سحي، وذلك عرب تقنية الت�سال املرئي.

طبيب  الفريق  رفع  الجتماع  م�ستهل  ويف 

ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س 

للت�سدي  الوطني  الفريق  رئي�س  لل�سحة  الأعلى 

اأع�ساء  جميع  عن  ونيابة  كورونا،  لفريو�س 

الفريق الوطني الطبي ومنت�سبي القطاع ال�سحي 

كافة، اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير للمقام ال�سامي 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه،  اآل خليفة عاهل 

مبنا�سبة تف�سل جاللته بتكرمي نخبة من قيادات 

وال�سفوف  الطبية  والكوادر  ال�سحي  القطاع 

الأمامية وامل�ساندة بو�سام الأمري �سلمان بن حمد 

لال�ستحقاق الطبي

واأ�ساد بهذه اللفتة امللكية الكبرية وامل�سهودة 

من جاللته، املوّجه والداعم الأول لكل العاملني يف 

القطاع الطبي وللجهود الوطنية املخل�سة بقيادة 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء. 

املجل�س  م�ساريع  عمل  �سري  ا�ستعر�س  كما 

مقدًما  املقبلة،  الفرتة  خالل  لل�سحة  الأعلى 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر  وافر 

�سموه  لدعم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  تطوير  مل�ساريع 

مملكة البحرين كافة، ودعمه �سموه املبا�سر لبدء 

التطبيق التجريبي للربنامج ت�سيري الذاتي ملراكز 

الرعاية ال�سحية الأولية، مبا ينعك�س على جودة 

اخلدمات املقدمة.

املدرجة  املوا�سيع  املجل�س  ا�ستعر�س  وقد 

يتعلق  ما  املجل�س  تابع  اإذ  اأعماله،  جدول  على 

العقلية  واملوؤثرات  املخدرة  املواد  ب�سرف  بقرار 

معتمدة،  طبية  و�سفة  وح�سب  واحد،  �سهر  ملدة 

فيما  ال�سحة  وزيرة  من  قرار  اإ�سدار  مت  اإذ 

يخ�س هذا الأمر. كما ناق�س املجل�س �سبل و�سع 

داخل  اخلا�س  الطب  ملمار�سة  تنظيمية  �سوابط 

اأمناء  جمل�س  مكلًفا  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

ال�ساأن  بهذا  مقرتح  برفع  احلكومية  امل�ست�سفيات 

للمجل�س الأعلى لل�سحة يف اجتماعه القادم.

العام  الأمني  اأو�سح  اآخر،  �سعيد  وعلى 

املجل�س  اأن  النواخذة  علي  اإبراهيم  للمجل�س 

من  الب�سري  الطب  خريجي  مو�سوع  بحث 

جمهورية ال�سني ال�سعبية والتو�سيات املرفوعة 

لتقومي  الوطنية  للجنة  التن�سيقي  الجتماع  يف 

درا�سة حالة عدد من  اإذ متت  العلمية،  املوؤهالت 

تبقى  ما  ا�ستكمال  عليهم  تعذر  الذين  اخلريجني 

من عامهم الدرا�سي الأخري نتيجة تف�سي فريو�س 

لتي�سري  ال�سبل  اأف�سل  املجل�س  وناق�س  كورونا، 

ا�ستثنائية،  ب�سفة  موؤهالتهم  معادلة  اإجراءات 

موؤهالتهم  واعتماد  التخرج  من  لتمكينهم  وذلك 

من اجلهات الر�سمية يف مملكة البحرين.

كما ا�ستمع املجل�س للعر�س الذي قدمه ع�سو 

الدكتور  العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  املجل�س 

الثاين عن �سري  التنفيذي  التقرير  العوهلي  خالد 

اأعمال التدريب يف برنامج املاج�ستري الإكلينيكي 

مت  اإذ  املر�سومة،  اخلطة  وفق  العائلة  طب  يف 

تدريب الدفعة الأوىل املكونة من 40 طبيب بنجاح 

لنحو 20 �سهًرا بدعم حكومي عرب �سندوق العمل 

)متكني(، كما مت التعاقد مع جامعة جون هوبكنز 

للم�ساركة يف تدري�س برنامج املاج�ستري، عالوة 

من  الثانية  الدفعة  �سمن  طالًبا   40 قبول  على 

الربنامج التدريبي. ويف هذا ال�سدد، قدم رئي�س 

املجل�س الأعلى لل�سحة وافر ال�سكر والتقدير اىل 

جامعة اخلليج العربي و)متكني( على جهودهما 

الكبرية يف تهيئة التدريب املالئم للطلبة من خالل 

توفري برنامج تدريبي مب�ستوى عاٍل واحرتايف.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  عر�ست  ذلك  بعد 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

اإن�ساء  ب�ساأن  درا�سة  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة 

جامعة  مع  بالتعاون  الأدوية  لفح�س  خمترب 

اأهمية  د.اجلالهمة  اأو�سحت  اإذ  العربي،  اخلليج 

واختبار  لفح�س  متطور  مركز  اإن�ساء  احلاجة 

الطب  واأدوية  ال�سيدلية  وامل�ستح�سرات  الأدوية 

لإ�سدار  مرجعًيا  خمترًبا  يكون  بحيث  البديل 

الهيئة  قبل  من  بها  واملعرتف  الالزمة  ال�سهادات 

لكل الأدوية امل�سجلة يف اململكة، ويف هذا ال�ساأن 

باأهمية  لل�سحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  نوه 

من  املو�سوع  درا�سة  اإىل  موجًها  امل�سروع،  هذا 

الر�سمية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  النواحي  جميع 

املخت�سة.
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الزياين يبحث مع �صندوق النقد

 التطورات االقت�صادية يف ظل خطة التعايف

رئي�س الغرفة ي�صيد بدور احلجرف يف معاجلة 

حتديات حتقيق التكامل االقت�صادي اخلليجي

رئي�س االأمن العام ي�صيد 

بدور مركز االت�صال الوطني

تخريج اإحدى الدورات التاأ�صي�صية 

املتخ�ص�صة لل�صباط بقوة دفاع البحرين

والتجارة  ال�صناعة  وزير  الزياين  را�صد  بن  زايد  عقد 

وال�صياحة اجتماًعا مع اأع�صاء بعثة �صندوق النقد الدويل 

برئا�صة رئي�س البعثة علي العيد، مب�صاركة عدد من كبار 

امل�صوؤولني بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة، والذي مت 

عرب تقنية الت�صال املرئي.

اإطار  تاأتي يف  التي  اللقاءات  هذه  الوزير مبثل  واأ�صاد 

الجتماعات الدورية للجهات املعنية يف البحرين و�صندوق 

التطورات  وا�صتعرا�س  مناق�صة  بهدف  الدويل  النقد 

القت�صادية يف اململكة، م�صرًيا اإىل اأن البحرين ت�صري بخطى 

خالل  من  املن�صودة  التنموية  اأهدافها  حتقيق  نحو  ثابتة 

يف  الأثر  عظيم  لها  كان  والتي  متعددة،  حيوية  مبادرات 

اأهمها خطة  موا�صلة النمو الإيجابي لالقت�صاد البحريني، 

التعايف القت�صادي والدور الذي تلعبه القطاعات الواعدة 

يف الدفع بعجلة النمو.

التعاون  احتاد غرف جمل�س  اإدارة  رئي�س جمل�س  اأكد 

اخلليجي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين 

�صمري نا�س اأن بناء قاعدة جتارية وا�صتثمارية تكاملية بني 

ال�صوق  متطلبات  يخدم  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول 

التجارية  العالقات  منط  تعزيز  نحو  امل�صرتكة  اخلليجية 

البينية بني دول التعاون. و�صدد خالل لقائه بالأمني العام 

الدكتورنايف فالح  التعاون لدول اخلليج العربية  ملجل�س 

مبارك احلجرف، �صباح اأم�س، على اأهمية تكاتف وتوا�صل 

اجلهود امل�صرتكة بني الغرف التجارية اخلليجية واجلهات 

احلكومية املعنية، لرفع م�صتوى التوعية باأهمية ا�صتكمال 

متطلبات ال�صوق اخلليجية امل�صرتكة. ونوه بالدور الكبري 

فى  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام  لالأمني 

الروؤى  تبني  عرب  التعاون،  دول  اقت�صاديات  ودعم  خدمة 

الداعمة  التنموية  العامة  وال�صرتاتيجيات  وال�صيا�صات 

يف  املهم  دوره  جانب  اإىل  اخلليجي،  اخلا�س  للقطاع 

معاجلة التحديات وال�صعوبات التي تواجه حتقيق التكامل 

القت�صادي اخلليجي بني دول املجل�س.

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

الرئي�س  البنخليل  حممد  يو�صف  الأربعاء،  اأم�س  العام، 

الركن  العقيد  بح�صور  الوطني،  الت�صال  ملركز  التنفيذي 

وال�صالمة  احلماية  اإدارة  مدير  البنغدير  خليفة  حممد 

بالإدارة العامة للدفاع املدين رئي�س املكتب التنفيذي للجنة 

الوطنية ملواجهة الكوارث.

بالرئي�س  العام  الأمن  رئي�س  رحب  اللقاء،  وخالل 

الذي  بالدور  م�صيًدا  الوطني،  الت�صال  ملركز  التنفيذي 

يقوم به املركز يف تعزيز التعاون والتن�صيق بني اجلهات 

احلكومية، مبا يدعم ا�صرتاتيجيات الت�صال الوطني.

والتن�صيق  التعاون  اأوجه  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

ومركز  الكوارث  ملواجهة  الوطنية  اللجنة  بني  امل�صرتك 

الت�صال الوطني، مبا يخدم ال�صيا�صات الإعالمية احلكومية 

يف مملكة البحرين.

اإحدى  تخريج  اأم�س  �صباح  البحرين،  دفاع  بقوة  اأُقيم 

بح�صور  وذلك  لل�صباط،  املتخ�ص�صة  التاأ�صي�صية  الدورات 

هيئة  رئي�س  م�صاعد  الف�صالة  اإبراهيم  غامن  الركن  اللواء 

الأركان للعمليات.

كلمة  ُقدمت  احلكيم،  الذكر  من  اآيات عطرة  تالوة  وبعد 

التدريب  الدورة ومراحل  اإيجاًزا عن  املنا�صبة ت�صّمنت  بهذه 

التي ا�صتملت عليها من مواد نظرية وتطبيقات عملية، بعدها 

قام م�صاعد رئي�س هيئة الأركان للعمليات بتوزيع ال�صهادات 

على اخلريجني واجلوائز التقديرية على املتفوقني.

م�صيًدا بدور اجلهات االأمنية يف تر�صيخ مفهوم االأمن املجتمعي.. حمافظ اجلنوبية: 

تنفيذ احلمالت التوعوية ل�صمان تعزيز االإجراءات االحرتازية

الهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء ت�صارك يف موؤمتر الثورة ال�صناعية الرابعة

علي  بن  خليفة  ال�صيخ  �صمو  التقى 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

املرئي  الت�صال  تقنية  عرب  اجلنوبية، 

من  بعدد  الفرتا�صي،  املجل�س  خالل  من 

املحافظة  مناطق  خمتلف  من  املواطنني 

وامل�صوؤولني،  ال�صباط  من  عدد  بح�صور 

وذلك �صمن اإطار التم�صك بالنهج الرا�صخ 

يف التوا�صل امل�صتمر مع الأهايل.

�صمو  رّحب  اللقاء  م�صتهل  ويف 

ال�صراكة  على  موؤكًدا  باحل�صور،  املحافظ 

اجلهات  خمتلف  مع  امل�صرتك  والتن�صيق 

الأهايل  احتياجات  لتلبية  احلكومية، 

املجالت،  خمتلف  يف  تطلعاتهم  وحتقيق 

حل�صرة  ال�صديدة  للتوجيهات  تنفيًذا 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ورعاه، ودعم �صاحب ال�صمو امللكي الأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء.

كما اأو�صح �صموه اأن املحافظة و�صمن 

بن  را�صد  ال�صيخ  اأول  الفريق  توجيهات 

توا�صل  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

املبادرات  من  �صل�صلة  تبّني  عرب  جهودها 

والربامج التي تعك�س ال�صراكة املجتمعية 

التوعوية؛  احلمالت  تنفيذ  خالل  من 

يف  الحرتازية  الإجراءات  تعزيز  ل�صمان 

مع  بالتعاون  املحافظة  مناطق  خمتلف 

بهدف  املحافظة اجلنوبية  �صرطة  مديرية 

ال�صالمة  جتاه  التوعوي  امل�صتوى  رفع 

اجلهات  بجهود  �صموه  م�صيًدا  العامة، 

الأمنية ودورها البارز يف تر�صيخ مفهوم 

الأمن املجتمعي.

املحافظة  حر�س  �صموه،  بنّي  كما 

تطوير  خطط  متابعة  يف  وا�صتمراريتها 

التي  واخلدمية  التنموية  امل�صاريع  اأبرز 

مب�صتوى  لالرتقاء  �صعًيا  الأهايل،  تهم 

تعك�س  التي  وجودتها،  املقدمة  اخلدمات 

التي  وامل�صتدامة  التنموية  ال�صورة 

ت�صهدها مناطق املحافظة كافة، بالإ�صافة 

اإىل متابعة تطوير مرفاأي ع�صكر والزلق.

ا�صتمرار  اأن  املحافظ  �صمو  واأكد 

املحافظة  باأهايل  الفرتا�صية  اللقاءات 

املن�صات  خالل  من  املرئي  الت�صال  عرب 

املحافظة  نهج  �صمن  ياأتي  اللكرتونية 

الأهايل  مع  للتوا�صل  الأ�صيل  اجلنوبية 

اآرائهم  اإىل  وال�صتماع  احتياجاتهم  لر�صد 

الواقع  اأر�س  على  تنفيذها  على  والعمل 

اجلهات  مع  بالتعاون  املطلوبة  باجلودة 

املخت�صة، مبا يخدم ذلك التنمية ال�صاملة 

اأهايل  جميع  تطلعات  اإىل  ترتقي  التي 

املحافظة.

عرب  الفرتا�صي،  املجل�س  ختام  ويف 

على  وتقديرهم  �صكرهم  عن  احل�صور 

ال�صيخ  �صمو  يوليه  الذي  الدائم  التوا�صل 

خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ 

�صموه  ومتابعة  اجلنوبية،  املحافظة 

والجتماعية  الأمنية  الأمور  لكل  احلثيثة 

باحتياجات  تتعلق  التي  والتنموية 

ومتطلبات قاطني املحافظة.

�صارك عدد من منت�صبي الهيئة الوطنية لعلوم الف�صاء 

يف فعاليات املوؤمتر الدويل للثورة ال�صناعية الرابعة الذي 

نظمته اجلامعة الأهلية حتت رعاية الدكتور عبداحل�صني 

بن علي مريزا رئي�س هيئة الطاقة امل�صتدامة، وقد �صارك 

يف هذا املوؤمتر عدد من العلماء والباحثني والأكادمييني من 

خمتلف دول العامل من خالل 24 ورقة علمية يف جمالت 

خمتلفة ذات عالقة بالثورة ال�صناعية الرابعة. وقد قدمت 

ا حول م�صروع اأول  مهند�صة الف�صاء عائ�صة احلرم عر�صً

قمر �صناعي بحريني اإماراتي م�صرتك »�صوء1«. 

وقد متحور العر�س حول بع�س املعلومات املتعلقة 

بالقمر ال�صناعي �صوء1، منها �صبب ت�صميته التي جاءت 

تيمًنا بكتاب ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اإنه  املفدى، حفظه اهلل ورعاه، كما  البالد  اآل خليفة عاهل 

له ن�صيب من مهمته العلمية املتعلقة بالك�صف عن اأ�صعة 

جاما الأر�صية الناجتة من ال�صحب الركامية والعوا�صف 

ل�صوء1  العلمية  املهمة  اإىل  العر�س  تطرق  كما  الرعدية. 

مت  التي  ال�صناعية  والأقمار  الدولية  اجلهود  وخمتلف 

اإطالقها �صابًقا لدرا�صة هذه الظاهرة، اإذ مت ا�صتعرا�س اأهم 

التغلب عليها  ال�صابقة وكيف مت  للمهمات  ال�صعف  نقاط 

يف ت�صميم القمر ال�صناعي �صوء1. ولعل من اأهم ما مييز 

�صوء1 عن غريه من املهام ت�صميمه بطريقة مميزة وذلك 

بوجود كا�صفني لر�صد اأ�صعة جاما على جانبي القمر ويتم 

التحكم باجتاهه بطريقة جتعله يواجه الأر�س على مدار 

الوقت، ما ي�صمح له بر�صد اأ�صعة جاما حال حدوثها على 

اإىل وجود تغطية  التي كانت تفتقر  ال�صابقة  املهام  عك�س 

كاملة للمدار. 

كما اأو�صح العر�س بع�س اخل�صائ�س العلمية لأ�صعة 

جاما، ومنها اأن طاقة هذه الأ�صعة عالية جًدا وتاأثري �صدتها 

يعادل مئات املرات من التعر�س لالأ�صعة ال�صينية لبيان 

اأهمية البيانات املتح�صلة من �صوء1 والتطبيقات.

ا�صت�صافة جلنة من امل�صتثمرين لتقييم امل�صاريع وتوجيهها.. »م�صاريع االأمل«:

اإطـالق م�صــــاريــــع ريـــاديـــة بـمـ�صــــاركة عـــّدة م�صتثـمــريــن
الذراع  الأمل،  م�صاريع  اأعلنت 

قرب  الأمل،  ل�صندوق  ال�صتثمارية 

وهو  »بيبان«،  برنامج  عر�س  موعد 

الأعمال  لريادة  تلفزيوين  برنامج  اأول 

ا  فر�صً ويوفر  اململكة  م�صتوى  على 

يف  ا�صرتاتيجية  و�صراكات  ا�صتثمارية 

امل�صاريع التجارية الواعدة لرواد الأعمال 

م�صتثمرين  وذلك مب�صاركة  البحرينيني، 

حمليني واإقليميني.

بكونه  »بيبان«  برنامج  ميتاز 

يفتح  اإذ  البحرين،  يف  نوعه  من  الأول 

لأ�صحاب  والزدهار  للنمو  جديدة  اآفاًقا 

وي�صت�صيف  باململكة،  املميزة  امل�صاريع 

من  امل�صتثمرين  من  جلنة  الربنامج 

امل�صاريع  لتقييم  القطاعات  خمتلف 

اأجل  من  بها  ال�صتثمار  عرو�س  وتقدمي 

جمزية  عوائد  وحتقيق  جناحها  تعزيز 

مًعا.  وامل�صتثمرين  الأعمال  لرواد 

املبادرات  من  »بيبان«  برنامج  وُيعد 

»م�صاريع  بني  جتمع  التي  النوعية 

فر�س  لتن�صيق  اخلا�س  والقطاع  الأمل« 

م�صتوى  باأق�صى  ال�صتثمارية  ال�صراكة 

من ال�صفافية.

املنا�صبة،  هذه  حول  حديثه  ويف 

ال�صباب  املوؤيد وزير �صوؤون  اأمين  �صرح 

والريا�صة رئي�س جمل�س اإدارة �صندوق 

نوعه  من  فريد  »الربنامج  قائالً:  الأمل 

الأعمال  ورواد  امل�صتثمرين  بني  ويجمع 

وذات  الواعدة  امل�صاريع  موؤ�ص�صي  من 

املفاهيم املميزة، لبحث فر�س ال�صتثمار 

وتعود  ومثمرة  اإيجابية  نتائج  وحل�صد 

بالنفع لكل الأطراف«. 

مبالغ  يخ�ص�س  »بيبان«  برنامج 

ا�صتثمارية كبرية لأول مرة على تلفزيون 

ال�صراكة  حتفيز  على  ويركز  البحرين، 

امل�صاريع  ال�صتثماري يف هذه  والتمويل 

بجانب تعزيز جهود الت�صويق والتوزيع 

م�صاركة  مع  حدة،  على  م�صروع  لكل 

اأف�صل اخلربات ووجهات النظر التجارية 

مع رواد الأعمال. 

من  عالية  درجة  الربنامج  ويوفر 

امل�صتثمرين  بني  وال�صفافية  التفاهم 

خيار  لهم  يتيح  اإذ  امل�صاريع،  واأ�صحاب 

اأو  ال�صتثمار  عرو�س  قبول  اأو  رف�س 

التفاو�س مع امل�صتثمرين للح�صول على 

عر�س اأف�صل.

برنامج  يعر�س  اأن  املقرر  ومن 

فرباير  �صهر  من   2 تاريخ  يف  »بيبان« 

املقبل، وذلك بعد اإمتام ت�صوير الربنامج 

يف اأواخر عام 2021، اإذ يهدف الربنامج 

من  جمموعة  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل 

خمتلف  من  الواعدة  التجارية  امل�صاريع 

جولت  اإجراء  بعد  وذلك  القطاعات، 

من  عدد  وا�صت�صافة  للمتقدمني  متعددة 

املقابالت والعرو�س التقدميية اأمام جلنة 

مملكة  من  اأع�صاء  من  مكونة  خمت�صة 

اأ�صحاب  لختيار  واملنطقة  البحرين 

م�صاريعهم  �صيعر�صون  الذين  الأعمال 

امل�صاريع  اختيار  ومت  امل�صتثمرين.  على 

بعناية  الربنامج  امل�صاركة يف  التجارية 

على  بناًء  وذلك  م�صروع،   200 بني  من 

لإمكانات  ووفًقا  م�صروع  كل  متيز  مدى 

الإقليمية  الأ�صواق  اإىل  والتو�صع  النمو 

والعاملية.

»بيبان«  برنامج  اأن  بالذكر  اجلدير 

امل�صاريع  جدوى  نقا�صات  ي�صت�صيف 

وقرارات ال�صتثمار على مراأى امل�صاهدين، 

بعر�س خرباتهم  اللجنة  اأع�صاء  ويبادر 

الوا�صعة يف خمتلف القطاعات التجارية 

مع رواد الأعمال امل�صاركني، ليت�صنى لهم 

اأكمل  على  التجارية  م�صاريعهم  تنفيذ 

وجه.

لدى اجتماعها مع مديرية اخلدمات املالية التابعة لالحتاد االأوروبي

»اخلارجية« توؤكد اأهمية تكثيف التعاون يف مكافحة متويل االإرهاب
اجتماًعا  اخلارجية  وزارة  عقدت 

املالية  للخدمات  العامة  املديرية  مع 

الأوروبي  لالحتاد  التابعة  والأ�صواق 

واملتخ�ص�صة  املالية  باجلرائم  واملعنية 

عرب  اأم�س  الأو�صط،  ال�صرق  مبنطقة 

برئا�صة  املرئي،  الإلكرتوين  الت�صال 

رئي�س  جمال  عبداهلل  نان�صي  ال�صفري 

بح�صور  ال�صرتاتيجية،  ال�صوؤون  قطاع 

قطاع  رئي�س  القريني�س  اإبراهيم  اأحمد 

بنت  مي  وال�صيخة  الأوروبية،  ال�صوؤون 

التحريات  اإدارة  مدير  خليفة  اآل  حممد 

املالية بوزارة الداخلية.

وخالل الجتماع، اأكدت رئي�س قطاع 

تكثيف  اأهمية  ال�صرتاتيجية  ال�صوؤون 

مكافحة  يخ�س  فيما  املتبادل  التعاون 

متويل الإرهاب وغ�صل الأموال واجلرائم 

يف  الدويل  التعاون  وتعزيز  املالية، 

الإدراجات الدولية مبا ي�صهم يف تر�صيخ 

بالإ�صافة  الدوليني،  والأمن  ال�صلم 

يف  البحرين  مملكة  ملفات  دعم  اإىل 

املوؤ�ص�صات املعنية دولًيا، خا�صة يف ظل 

رفع  اإىل  الرامية  البحرين  مملكة  جهود 

اجلاهزية املوؤ�ص�صية التي تتطلب ت�صافر 

امل�صتويات  على  احلكومية  اجلهود 

الوطنية والإقليمية والدولية.

اخلطوات  اإىل  الجتماع  تطرق  كما 

مملكة  قبل  من  املتخذة  ال�صيا�صية 

يف  التعاون  اأوا�صر  لتقوية  البحرين 

امللفات املهمة، ل �صيما املتعلقة مبكافحة 

هذه  ظل  يف  ومتويله،  الدويل  الإرهاب 

اجلهود التي تن�صب يف اتفاقية التعاون 

العمل  وجهاز  البحرين  مملكة  بني 

املوقعة   )EEAS( الأوروبي  اخلارجي 

ت�صمنت  والتي   ،2021 فرباير  �صهر  يف 

عنا�صرها  كاأحد  الإرهاب  مكافحة 

الأ�صا�صية.

الجتماع  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير 

توليها  التي  الق�صوى  الأهمية  يعك�س 

اجلهود  تعزيز  يف  البحرين  مملكة 

يف  الدوليني  ال�صركاء  بني  امل�صرتكة 

الإرهاب وجتفيف  �صبيل حماربة متويل 

وال�صتقرار  ال�صالم  ل�صمان  منابعه، 

العاملي.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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بدء العمل يف م�شروع تطوير تقاطع �شارع الرفاع بالربع الثالث.. خلف: 

تطوير عدد من الطرق واإعادة تاأهيل احلدائق العامة باملحافظة اجلنوبية
قام املهند�س ع�صام بن عبداهلل خلف وزير 

الأ�صغال و�ص�ؤون البلديات والتخطيط العمراين 

التط�يرية  للم�صاريع  تفقدية  ميدانية  بزيارة 

واخلدمية يف املحافظة اجلن�بية، اإذ ياأتي تنفيذ 

اخلدمي  الطابع  ذات  التط�يرية  امل�صاريع  هذه 

برئا�صة  ال�زراء  جمل�س  م�افقة  على  بناًء 

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأ�صار ال�زير اإىل اأن ال�زارة ت�يل اهتماًما 

بالًغا وجه�ًدا مت�ا�صلة من اأجل اأن تك�ن مناطق 

اخلدمي،  التط�ير  م�صارات  �صمن  كافة  اململكة 

الت�ا�صل  ا�صتمرار  على  ال�زارة  حر�س  م�ؤكًدا 

الزيارات  خالل  من  مناطقهم  يف  الأهايل  مع 

واحتياجاتهم  ملالحظاتهم  لال�صتماع  امليدانية 

وت�فريها بح�صب الإمكانات وامل�ارد املتاحة.

ا�صرتاتيجية  �صمن  جاٍر  العمل  اأن  وتابع 

التط�يرية  امل�صاريع  من  عدد  لتنفيذ  ال�زارة 

واخلدمية يف املحافظة اجلن�بية، والتي ت�صهم 

يف حتقيق تطلعات امل�اطنني، من بينها م�صروع 

تط�ير طرق جممعي 915 و916، وم�صروع 

تط�ير طرق جممعي 913 و917 يف منطقة 

الرفاع  �صارع  تقاطع  تط�ير  وم�صروع  الرفاع، 

اإعادة  م�صروع  وكذلك  املحرق،  �صارع  مع 

وب�ك�ارة،  ون�ن،  )العائلة،  احلدائق  تاأهيل 

والأن�صار(.

وفيما يتعلق مب�صروع تط�ير طرق جممعي 

البدء يف  �صيتم  اإنه  ال�زير  قال  915 و916، 

اجلاري،  العام  من  الأول  الربع  خالل  تنفيذه 

لفًتا اإىل اأن اأعمال امل�صروع ت�صمل الأعمال املدنية 

والإ�صفلتية الالزمة لإعادة تاأهيل �صبكة الطرق 

واملمرات يف املنطقة، املتمثلة يف اإن�صاء الأر�صفة 

و�صبكة لت�صريف مياه الأمطار وقن�ات اأر�صية 

مع  تتعار�س  التي  اخلدمات  ونقل  وحماية 

الإ�صارات والعالمات  امل�صروع، وتركيب  اأعمال 

الالزمة  والتحذيرية  التنظيمية  املرورية 

لتحقيق ال�صالمة املطل�بة.

جممع  طرق  تط�ير  م�صروع  وبخ�ص��س 

اأن  ال�زير  اأو�صح  الرفاع،  منطقة  يف   913

�صهر  خالل  تنفيذه  من  النتهاء  املت�قع  من 

حت�صني  اإىل  امل�صروع  يهدف  اإذ  القادم،  مار�س 

�صبكة الطرق الداخلية ورفع م�صت�ى ال�صالمة 

الأمطار  مياه  م�صكلة جتمع  وتخفيف  املرورية 

يف املنطقة.

تت�صمن  امل�صروع  اأعمال  اإن  ال�زير  وقال 

اإىل  بالإ�صافة  و1312،  طريق 1311  تط�ير 

منها  بالأ�صفلت  الطرق  من  عدد  ر�صف  اإعادة 

 ،1369  ،1379  ،1307  ،1304  ،1301

جممع  من  ال�صمايل  اجلزء  طرق  جانب  اإىل 

جانبية  اأر�صفة  وت�فري  املنطقة،  يف   913

ال�صيارات يف  للم�صاة، واإن�صاء عدد من م�اقف 

لت�صريف  �صبكة  واإن�صاء  املت�افرة،  امل�صاحات 

م�صت�ى  حت�صني  اإىل  بالإ�صافة  الأمطار،  مياه 

والل�حات  املرورية  العالمات  وت�فري  الإنارة، 

الإر�صادية الالزمة وو�صع ح�اجز ال�صالمة.

من  عدد  تط�ير  م�صروع  يخ�س  فيما  اأما 

اإنه  ال�زير  قال  بالرفاع،  الطرق مبجمع 917 

اأبريل من  امل�صروع يف  النتهاء من  املت�قع  من 

العام اجلاري.

اإىل  يهدف  امل�صروع  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�صار 

ورفع  باملجمع  الداخلية  الطرق  �صبكة  حت�صني 

كفاءتها، وي�صمل اإعادة اإن�صاء ور�صف عدد من 

ال�صكني  الرئي�صية والفرعية يف املجمع  الطرق 

 ،1317  ،1727  ،1702،1723 طرق  منها 

و�صبكة  لل�صيارات،  م�اقف  اإن�صاء  عن  ف�صالً 

الأمطار ملعاجلة جتمعات مياه  لت�صريف مياه 

جانبية  اأر�صفة  ت�فري  اإىل  بالإ�صافة  الأمطار، 

للم�صاة ومراعاة متطلبات ال�صالمة املرورية.

واأردف ال�زير اأنه من املت�قع بدء العمل يف 

م�صروع تط�ير تقاطع �صارع الرفاع مع �صارع 

العام اجلاري،  من  الثالث  الربع  املحرق خالل 

التف�صيلية  الت�صاميم  اإجناز  ن�صبة  تبلغ  اإذ 

امل�صروع يت�صمن  اأن  للم�صروع 90%، م��صًحا 

الرفاع  �صارع  من  لاللتفاف مييًنا  م�صار  اإن�صاء 

جانبية  اأر�صفة  وت�فري  املحرق،  �صارع  اإىل 

وو�صع  الإنارة،  م�صت�ى  وحت�صني  للم�صاة، 

اخلدمات  قبل  من  ل�صتخدامها  اأر�صية  قن�ات 

م�صتقبالً، وو�صع الإ�صارات والعالمات املرورية 

لتحقيق  الالزمة  والتحذيرية  والتنظيمية 

ال�صالمة املطل�بة.

اإعادة  من  النتهاء  مت  اإنه  ال�زير  وقال 

تاأهيل عدد من احلدائق يف املحافظة اجلن�بية، 

اإذ ت�صمنت اأعمال تط�ير حديقة العائلة مبجمع 

م�صاحتها  تبلغ  التي  ال�صمايل  الرفاع  916 يف 

جديدة  األعاب  تركيب  مربع  مرت  اآلف   6

اأجزاء  وتظليل  عالية،  وبج�دة  حديثة  باأفكار 

و�صالل  كرا�ٍس  وتركيب  الألعاب،  منطقة  من 

مهمالت، بالإ�صافة اإىل تركيب األعاب ريا�صية، 

الأطفال  ل�صتخدام  اآمنة  مطاطية  وار�صيات 

بع�صب  اأر�صيات  وتركيب  الألعاب،  منطقة  يف 

�صناعي.

وتابع اأنه مت تط�ير حديقة ن�ن ال�اقعة يف 

الرفاع ال�صمايل على امتداد 2940 مرتا مربعا، 

اإذ مت تركيب اأر�صيات مطاطية اآمنة ل�صتخدام 

باأفكار حديثة  األعاب جديدة  الأطفال، وتركيب 

تركيب  وكذلك  اجل�دة،  عالية  وم�ا�صفات 

بالطاقة  تعمل  اإنارة  واأعمدة  ريا�صية،  األعاب 

ال�صم�صية، بالإ�صافة اإىل تركيب مظالت لتظليل 

ال�ص�ر  و�صباغة  الألعاب،  مناطق  من  اأجزاء 

وجميع املرافق، واإعادة تاأهيل دورات املياه يف 

احلديقة. 

ب�ك�ارة  حديقة  تط�ير  م�صروع  اأما 

البالغة م�صاحتها 4 اآلف و228 مرتا مربعا، 

ت�صمنت  تاأهيل  اإعادة  اأعمال  باأن  اأفادال�زير 

لالأطفال،  اآمنة  مطاطية  اأر�صيات  تركيب 

اأخرى  وتركيب  �صناعي،  بع�صب  واأر�صيات 

عالية  ومب�ا�صفات  حديثة  باأفكار  جديدة 

اجل�دة، مع تركيب مظالت لتظليل اأجزاء من 

مناطق الألعاب ومناطق اجلل�صات، بالإ�صافة 

لرتكيب كرا�ٍس و�صالل مهمالت، واأعمدة اإنارة 

�صجريات  وزراعة  ال�صم�صية،  بالطاقة  تعمل 

اخل�صراء  الرقعة  زيادة  بهدف  واأ�صجار 

باحلديقة مع تاأهيل �صبكة الري.

حديقة  يف  التط�ير  اأعمال  يخ�س  وفيما 

م�صاحتها  البالغة  ب�ك�ارة  مبنطقة  الأن�صار 

امل�صروع  اأن  ال�زير  بني  مربعا،  مرتا   2144

اآمنة  مطاطية  اأر�صيات  تركيب  ت�صمن 

ل�صتخدام الأطفال، واأر�صيات ع�صب �صناعي، 

وتركيب األعاب جديدة، و�صيانة �ص�ر امللعب 

والأهداف، بالإ�صافة اإىل اإعادة تاأهيل الكرا�صي 

باحلديقة،  الكهرباء  ونظام  املهمالت  و�صالل 

وزراعة  للطاقة،  م�فرة  اإنارة  وتركيب 

الرقعة  زيادة  بهدف  واأ�صجار  �صجريات 

اخل�صراء باحلديقة مع تاأهيل �صبكة الري.

امليدانية،  الزيارة  خالل  ال�زير  ورافق 

كل من النائب عبدالرزاق احلطاب، واملهند�س 

اأحمد عبدالعزيز اخلياط وكيل ال�زارة ل�ص�ؤون 

عبداللطيف  عا�صم  واملهند�س  الأ�صغال، 

كاظم  واملهند�س  اجلن�بية،  بلدية  عام  مدير 

ورئي�س  للطرق،  امل�صاعد  ال�كيل  عبداللطيف 

بدر  اجلن�بية  للمنطقة  البلدي  املجل�س 

التميمي، والع�ص� البلدي خالد جناحي، وعدد 

من امل�ص�ؤولني ومهند�صي ال�زارة.

حطاب  عبدالرزاق  النائب  اأ�صاد  بدوره، 

بجه�د احلك�مة برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي 

تنفيذ  يف  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

التحتية  البنية  وتط�ير  اخلدمية  امل�صاريع 

ترتجم  التي  امللم��صة  الإجنازات  وحتقيق 

تطلعات امل�اطنني يف خمتلف مناطق اململكة، 

م�صيًدا بدور وزارة الأ�صغال و�ص�ؤون البلديات 

احتياجات  تلبية  يف  العمراين  والتخطيط 

امل�اطنني واملقيمني.

منح درا�شية لطلبة الدرا�شات 

العليا البحرينيني يف اليابان

غلق م�شجد مدة اأ�شبوع لوجود حالة 

قائمة لفريو�س كورونا بني امل�شلني

ن�رة البنخليل:

باأن  اململكة  لدى  اليابانية  ال�صفارة  اأفادت 

والثقافة  التعليم  ب�زارة  ممثلة  اليابان،  حك�مة 

برنامج  تقدم  والتكن�ل�جيا،  والعل�م  والريا�صة 

 »MEXT«بـ اخت�صاًرا  -ُتعرف  درا�صية  منح 

)مك�صت(- للم�اطنني البحرينيني املهتمني بالدرا�صة 

يف اليابان.

لـ»الأيام«  ت�صريح  يف  ال�صفارة  اأكدت  وقد   

قد  اليابانية  للحك�مة  الدرا�صية  املنح  برنامج  اأن 

التفاهم  زيادة  بهدف   ،1954 العام  يف  تاأ�ص�س 

ف�صالً  الأخرى،  والبلدان  اليابان  �صعب  املتبادلبني 

وت�صمل  التعليم.  جمال  يف  دويل  اإ�صهام  تقدمي  عن 

اليابان  بني  ال�صفر  ر�ص�م  الدرا�صية  املنحة  مزايا 

والبحرين والر�ص�م الدرا�صية واإعانة �صهرية.

اأكرث من 115،000  اأن  اإىل  ال�صفارة   واأ�صارت 

العامل  ح�ل  واإقليم  دولة   160 ح�ايل  من  طالب 

ا�صتفادوا من هذا الربنامج منذ بداية اإن�صائه وحتى 

ماي� 2020، بينهم ح�ايل 40 طالًبا بحرينًيا ممن 

اأتيحت لهم الفر�صة للدرا�صة يف اجلامعات اليابانية 

منذ العام 1994، وي�جد حالًيا 4 طلبة بحرينيني 

يدر�ص�ن يف اليابان.

للحك�مة  الدرا�صية  املنح  برنامج  اأن  واأفادت 

الدرا�صات  )طلبة  العلمي  البحث  لطلبة  اليابانية 

الإلكرتوين  امل�قع  على  عنه  الإعالن  يتم  العليا( 

من  اأبريل  �صهر  يف  البحرين  يف  اليابانية  لل�صفارة 

كل عام.

الإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

التي  امل�صتمرة  املتابعة  اإطار  يف  اأنه  والأوقاف 

يق�م بها الفريق ال�طني الطبي للت�صدي لفريو�س 

لفريو�س  قائمة  حالة  وج�د  تبني  فقد  ك�رونا، 

ك�رونا يف م�صجد مبحافظة العا�صمة.

وحفاًظا على مقت�صيات ال�صحة العامة وحمايًة 

مع  التن�صيق  بعد  ال�زارة  قررت  فقد  للم�صلني، 

ك�رونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  ال�طني  الفريق 

اأ�صب�ع  ملدة  م�ؤقت  ب�صكل  وذلك  امل�صجد،  غلق 

تتبع  بعملية  القيام  من  املعنية  الفرق  تتمكن  حتى 

والتاأكد  التعقيم  بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني 

�صحيح  ب�صكل  الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من 

وو�صعها م��صع التنفيذ.

الإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزارة  و�صددت 

والأوقاف على متابعتها تنفيذ الإجراءات الحرتازية 

واتخاذ  التفتي�صية  للحمالت  وتكثيفها  بامل�صاجد 

اأن  م�ؤكدًة  امل�صلني،  و�صالمة  �صحة  يلزم حلفظ  ما 

الي�م  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات  اللتزام 

تفر�صه امل�ص�ؤولية الدينية وال�اجب ال�طني.

و�شمت بعنوان »التعليم الإلكرتوين: من خيار اإىل التزام«

درا�شة يف البحرين ت�شتعر�س مناذج ل�شمان جودة التعلم الإلكرتوين

موؤكدين اأن تلقيهم اللقاح حماية لهم وملحيطهم العائلي.. مواطنون: 

تطعيم الأطفال يقلل احتمالية الإ�شابة ويحد من انت�شار الفريو�س

عبدالرزاق،  نينا  الدكت�رة  اأعّدت 

اإدارة  يف  الأكادميية  ال�ص�ؤون  م�صت�صار 

العايل يف  التعليم  م�ؤ�ص�صات  اأداء  مراجعة 

درا�صة  والتدريب،  التعليم  ج�دة  هيئة 

الإلكرتوين:  »التعليم  عن�ان  بحثية.حتت 

خاللها  تناولت  التزام«،  اإىل  خيار  من 

ممار�صات  يف  التغيريات  مدى  حتليل 

التعليم  م�ؤ�ص�صات  يف  الإلكرتوين  التعلم 

اإىل  ا�صتناًدا  البحرين،  مملكة  يف  العايل 

تقريًرا  لـ84  الرباجمية  املراجعات  نتائج 

للمراجعة الرباجمية التي قامت بها الهيئة 

 ،2018 العام  حتى   2013 العام  من 

ومقارنة نتائج حتليلها مع نتائج التقييمات 

احلالية ملمار�صات »التعلم الإلكرتوين«، يف 

م�ؤ�ص�صات التعليم العايل منذ تف�صي جائحة 

ك�رونا.

الهدف  »اإنَّ  وقالت يف �صياق درا�صتها: 

من اإجراء الدرا�صة ه� التحقق من اإمكانية 

الداخلية  اجل�دة  مراجعات  حت�صني 

وبرامج  مل�ؤ�ص�صات  احلالية  واخلارجية 

التعليم العايل يف اململكة يف حال ا�صتمرار 

تقييمات  لتقدمي  وذلك  الإلكرتوين،  التعلم 

اأكرث تعمًقا ودقًة، والت��صل اإىل ا�صتنتاجات 

حال  امل�صتقبلية يف  اخلط�ات  ماهية  ح�ل 

ا�صتمرار هذا الن�ع من التعلم«.

يف  ا�صتندت  اأنها  عبدالرزاق  وذكرت 

اأ�صا�صي-  -ب�صكل  البحثية  الدرا�صة  اإعداد 

مراجعات  تقارير  وبيانات  معل�مات  اإىل 

املن�ص�رة  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  برامج 

على م�قع هيئة ج�دة التعليم والتدريب؛ 

نتائج  من  لال�صتفادة  مرجًعا  بذلك  لتك�ن 

الدرا�صة، يف تعزيز اأطر املراجعات اخلا�صة 

اإر�صادات مقرتحة  من  ملا حتت�يه  بالهيئة، 

لتط�ير م�ؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة 

مناذج  ا�صتعرا�س  خالل  من  البحرين 

ل�صمان اجل�دة يف التعلم الإلكرتوين.

يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة  عن  و�صدر 

التعليم  يف  للتكن�ل�جيا  الدولية  املجلة 

الت��صيات، واملتمثلة يف  والعل�م عدد من 

ج�دة  �صمان  على  لي�س  الرتكيز  �صرورة 

التعلم  ما يقدم من تعليم وتعلم من خالل 

على  ا  اأي�صً الرتكيز  بل  فقط،  الإلكرتوين 

َقْبَل  ذاته  الإلكرتوين  التعلم  ج�دة  �صمان 

اأي �صيء من خالله وفًقا  تقدمي  اأو  تطبيقه 

خالل  من  الدولية،  واملمار�صات  للمعايري 

والأن�صطة  املقررات  ت�صميم  ج�دة  �صمان 

التقنية  ال��صائل  وج�دة  التعليمية، 

من  التاأكد  مع  معها،  التعامل  و�صه�لة 

وج�د ال�صيا�صات والأنظمة الداعمة للتعلم 

املتعلمني على  كافة  التي تخدم  الإلكرتوين 

التعلمية،  واأمناطهم  احتياجاتهم  اختالف 

التعلم  خمرجات  حتقيق  يف  وت�صاهم 

املن�ص�دة.

اأم�ر  واأولياء  م�اطن�ن  اأكد 

من  احلماية  يف  التطعيمات  اأهمية 

اأهمية  واأو�صح�ا  والأمرا�س،  الأوبئة 

الحرتازية  بالإجراءات  التام  اللتزام 

الفريق  عن  ال�صادرة  والتعليمات 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  ال�طني 

واجلهات  )ك�فيد-19(  ك�رونا 

ال�طنية  اجله�د  لدعم  وذلك  املعنية، 

ال�صم�  �صاحب  بقيادة  البحرين  لفريق 

اآل خليفة  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

التطعيمات  اأن  امل�اطن�ن  وبني 

اأي  ت�صجيل  عدم  يف  فاعليتها  اأثبتت 

�صديدة  جانبية  اأعرا�س  اأو  م�صاعفات 

جلميع احلا�صلني على التطعيم، ولفت�ا 

اإىل اأهمية عدم التهاون يف خطر اإ�صابة 

الأطفال يف هذه الفئة العمرية، م�صريين 

اإىل اأهمية حت�صني الأطفال �صد فريو�س 

احلماية  وت�فري  )ك�فيد-19(  ك�رونا 

الكافية لهم، فالتطعيم له دور فعال يف 

و�صالمة  املجتمع  �صحة  على  احلفاظ 

البحرين  �صعب  اأن  معتربين  اأفراده، 

احلملة  اإجناح  اأهمية  ويدرك  يعي 

احلفاظ  يف  واأثرها  للتطعيم  ال�طنية 

على �صحة و�صالمة اجلميع.

اإىل  تتطلع  اأمر  ولية  جابر  جنان 

بفريو�س  الإ�صابة  من  اأطفالها  حماية 

اأن لديها ابنة تذهب  ا  ك�رونا، خ�ص��صً

ح�ص�رًيا،  التعليم  وتتلقى  املدر�صة  اإىل 

اإذ اأو�صت جنان اأولياء الأم�ر بالهتمام 

اأكرب  ب�صكل  الأبناء  تطعيم  مب��ص�ع 

داعية  جدي،  ب�صكل  امل��ص�ع  واأخذ 

باإجراءات  التام  اللتزام  اإىل  اجلميع 

الفريق الطبي والتقيد بتعليماته، م�ؤكدة 

لكبار  العدوى  انتقال  من  احلذر  اأهمية 

يك�ن  فالفريو�س  ال�صغار،  من  ال�صن 

ال�صن  كبار  على  اأكرب  م�صاعفات  ذو 

يف  خا�صة  املزمنة  الأمرا�س  واأ�صحاب 

حال مل يق�م�ا باأخذ التطعيم.

ويل  وه�  املنا�صري  علي  حممد  اأما 

الأم�ر  اأولياء  اأن يبدي  اأهمية  فاأكد  اأمر 

م��ص�ع تطعيم الأبناء الهتمام الكبري 

احتمالية  تقليل  يف  دور  من  له  ملا 

انت�صار  من  احلد  وبالتايل  الإ�صابة 

التطعيم  اأهمية  م�ؤكًدا  الفريو�س، 

م�ا�صلة  مع  وال�صغار  للكبار  بالن�صبة 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

الالزمة.

املنا�صري  يق�ل  ومن خالل جتربته 

الهتمام  الأم�ر  اأولياء  جميع  على  اإن 

فئاتهم  مبختلف  الأطفال  بتطعيم 

للتطعيم  ال�طنية  فاحلملة  العمرية، 

لن تنجح اإل ب�صمان ال�صري وفق اخلطة 

وحماية  مراحلها،  بجميع  امل��ص�عة 

الفئات  حماية  دون  تتم  لن  املجتمع 

واع  البحرين  وجمتمع  كافة،  العمرية 

ومثقف وقادر على الت�صدي للتحديات 

وجتاوزها باإذن اهلل.

اإن  خليفة  �صعيد  قال  جانبه،  من 

اأ�صا�س  ُيعد  الأمرا�س  �صد  التطعيم 

اأمر  فالتطعيم  واحلماية،  ال�قاية 

وج�ب  وبني  الأفراد،  ل�صحة  مفيد 

من  احلد  اأجل  من  يلزم  ما  كل  ت�فري 

لها  يتعر�س  التي  ال�صحية  املخاطر 

يف  انخراًطا  الأكرث  ب�صفتهم  الأطفال، 

الأقل  وهم  والتعليم،  واحلركة  اللعب 

بالإجراءات  اللتزام  على  وقدرة  حذًرا 

اللتزام  اأن  م��صًحا  الحرتازية، 

و�صرعي،  وطني  واجب  ه�  بالتطعيم 

فالأطفال اأكرث قدرة على حمل الفريو�س 

احلماية  تتطلب  فئة  وهم  وانتقاله، 

اأ�ص�ة بتطعيم الكبار.

د. نينا عبدالرزاق
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�أخ�صائيي  يف  نق�ًصا  �ل�صحية  �ملر�كز  تعاين 

�أكرث،  �أو  �ملري�ض النتظار �صهر  �الأ�صعة، مما ي�صطر 

للح�صول على قر�ءة �ملخت�ض!

وعود كاذبة و�أوهام متكررة تروجها �مللي�صيات 

يف  وجتنيدهم  �لعروبة  مين  �أبناء  خلد�ع  �حلوثية 

حرب مهلكة لهم.

�أما �آن للحكمة �ليمنية وعقالء �ليمن نبذ تلك �الأوهام 

�مللي�صيات  عبث  من  �الأحر�ر  �ليمن  �أبناء  على  و�ملحافظة  و�لوعود، 

�الإرهابية.
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�حتفلت �لنجمة 

مي عز�لدين، 

�أم�ض �الأربعاء، 

بعيد ميالدها، �إذ 

�إنها من مو�ليد 

19 يناير، وبد�أت 
مي عز�لدين 

رحلتها يف عامل 

�لفن بطلة منذ 

�الإطاللة �الأوىل 

لها، عندما قدمها 

�لفنان حممد فوؤ�د 

يف فيلم »رحلة 

حب« ولفتت لها 

�الأنظار لرقتها 

ونعومة مالحمها، 

وليتحقق حلمها 

�لذي طاملا متنت 

حتقيقه بالوقوف 

�أمام فوؤ�د.

1872 - �لقو�ت �لفرن�صية باجلز�ئر تعتقل 
�ملجاهد �أحمد بومرز�ق بعد قيادته لثورة �صد 

�الحتالل �لفرن�صي، وثم حتكم عليه باالإعد�م.

1945 - �إعادة تن�صيب �لرئي�ض �الأمريكي 
فر�نكلني روزفلت رئي�ًصا لفرتة رئا�صية ر�بعة، 

ثالث  �حلكم  توىل  �لذي  �لوحيد  �لرئي�ض  وهو 

رئا�صية  بفرتة  ودخل  كامله  رئا�صية  فرت�ت 

ر�بعة.

1962 - �أمري دولة �لكويت �ل�صيخ عبد�هلل 
�ملجل�ض  جل�صات  �أوىل  يفتتح  �ل�صباح  �ل�صامل 

د�صتور  بو�صع  و�ملكلف  �ملنتخب  �لتاأ�صي�صي 

للدولة.

رئا�صة  يتوىل  كارتر  جيمي   -  1977
�لواليات �ملتحدة.

1989 - جورج بو�ض �الأب يتوىل رئا�صة 
�لواليات �ملتحدة.

�لتحرير  منظمة  رئي�ض  �نتخاب   -  1996
لل�صلطة  رئي�ًصا  عرفات  يا�صر  �لفل�صطينية 

�لوطنية �لفل�صطينية.

تطيح  �لفلبني  يف  �صعبية  ثورة    -  2001
بالرئي�ض جوزيف ��صرت�د� وتوؤدي �إىل �صجنه.

رئا�صة  يتوىل  �أوباما  بار�ك   -  2009
�لواليات �ملتحدة ليكون �أول �أمريكي من �أ�صول 

�أفريقية يتوىل هذ� �ملن�صب.

واليته  �ملنتهية  �لغاين  �لرئي�ض   -  2017
وت�صليم  �لبالد  مغادرة  يقرر  جامع  يحيى 

وبذلك  بارو،  �آد�ما  �ملنتخب  للرئي�ض  �ل�صلطة 

بطريقة  غامبيا  يف  �لع�صكري  �لتدخل  ينتهي 

�صلمية.

رحيل اأكرب معمر يف العامل عن 112 عاًما
ت�يف اأكرب معمر يف العامل يف اإ�شبانيا ام�ص الثالثاء عن 112 عاًما، وفًقا ملا نقلته 

و�شائل اإعالم حملية.

اأقارب  عن  اأخرى  اإعالمية  وو�شائل  اإيجن�شي  بر�ص  ي�روبا  اأنباء  وكالة  ونقلت 

الرجل ق�لهم اإن حياة �شات�رنين� دي ل ف�ينتي »انطفاأت ك�شمعة يف ث�اٍن معدودة«.

وت�يف يف مدينة لي�ن، على بعد ح�ايل 300 كيل� مرت �شمال-�شرق مدريد، يف 

منزل واحدة من بناته.

وكان قد مت اإدراج الرجل الإ�شباين، الذي كان ط�له 1.5 مرت فقط، يف م��ش�عة 

غيني�ص لأرقام القيا�شية ك�نة اأكرب رجل معمر يف العامل منذ 10 �شبتمرب املا�شي، 

وذلك بعد وفاة ب�يرت� ريكان اإمييل� فل�ري�ص.

املقبل ت�يف 3 من بني  اأقل من �شهر من بل�غه �شن 113 يف 12 فرباير  وقبل 

اأبنائه الثمانية يف حياته.

ي�شار اإىل اأنه كان يتمتع ب�شحة بدنية وعقلية جيدة حتى نهاية حياته.

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 يناير   19 ي�م  يف   22564

حالة   1629 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   3459

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.291296

 24690 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 75 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و10 

حالة يف العناية املركزة.

ت�صجيل 3459 اإ�صابة جديدة بفريو�س 

»كورونا«.. وتعايف 1629 حالة

بريطاين ي�صنع طائرة يف حديقة منزله بتكلفة 14 األف اإ�صرتليني

�شنع  اأكملت  اأن  بعد  اإجناًزا  بريطانية  عائلة  حققت 

حديقة  يف  تركيبها  واأكمل  الأب  �شممها  حقيقية  طائرة 

 THE« منزله وتكلفت 14 الف اإ�شرتليني، حيث ذكر م�قع

عاًما،   38 العمر  من  البالغ  األي�شرييل،  اأ�ش�ك  اأن   »SUN
عاًما،   35 العمر  من  البالغة  دوبي،  اأبهيال�شا  وزوجته 

واأطفاله؛ تارا، البالغة من العمر 6 اأع�ام، وديا، 3 اأع�ام، 

لهم بعد  باأول رحلة ج�ية  القيام  ال�شرب  بفارغ  ينتظرون 

النتهاء من امل�شروع الذي تطلب اأكرث من 1500 �شاعة عمل 

الذي ميتلك رخ�شة طيار  اأ�ش�ك  على مدار �شنتني. واأ�شار 

اأكرث  ولكنها  جديدة  لعبة  بامتالك  اأ�شبه  كان  الأمر  اأن  اإىل 

متعة واإثارة، �شارك جميع الأ�شرة يف �شنعها، حتى حقق�ا 

حلمهم خط�ة بخط�ة، بينما اأكدت اأبهيال�شا اأن زوجها عمل 

بجد خالل العامني املا�شيني والآن حتقق احللم اأخرًيا.

الإغالق  عملية  خالل  املال  ت�فري  يف  »بداأنا  وقالت: 

ويف  اخلا�شة،  طائرتنا  امتالك  دائًما  نريد  لأننا  الأوىل، 

الأ�شهر القليلة الأوىل كنا ندخر الكثري من املال لذلك اعتقدنا 

اأننا �شنتمكن من اإجنازها«.

�صعودي يوثق

جتمد ثوبه من �صدة الربودة

انت�شر يف م�اقع الت�ا�شل الجتماعي مقطع فيدي� 

ال�شع�دية،  طربجل  حمافظة  يف  الربودة  �شدة  ي�ثق 

وكيف جتمد على اإثرها ث�ب املزارع ب�شكل م�شتقيم.

عتيق  ظاهر  املزارع  وثقه  فيدي�  مقطع  واأظهر 

الت�ا�شل  م�اقع  و�شفحات  رواد  وتداوله  ال�شراري، 

ا يرتديه،  الجتماعي، الث�ب املتجمد ويبدو وكاأن �شخ�شً

وه� ما اأثار تفاعالً مب�اقع الت�ا�شل.

اهلل  اأ�شعد  عليكم..  »ال�شالم  الفيدي�:  م�ثق  وقال 

�شباحكم بكل خري.. التاريخ الي�م 19 يناير 2022.. 

اهلل  ونحمد  املزرعة..  حق  ال�شغل  هذا  املتجمد  الث�ب 

ون�شكره«.

حمليات 06www.alayam.com
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بدء العمل يف م�شروع تطوير تقاطع �شارع الرفاع بالربع الثالث.. خلف: 

تطوير عدد من الطرق واإعادة تاأهيل احلدائق العامة باملحافظة اجلنوبية
قام املهند�س ع�صام بن عبداهلل خلف وزير 

الأ�صغال و�ص�ؤون البلديات والتخطيط العمراين 

التط�يرية  للم�صاريع  تفقدية  ميدانية  بزيارة 

واخلدمية يف املحافظة اجلن�بية، اإذ ياأتي تنفيذ 

اخلدمي  الطابع  ذات  التط�يرية  امل�صاريع  هذه 

برئا�صة  ال�زراء  جمل�س  م�افقة  على  بناًء 

�صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأ�صار ال�زير اإىل اأن ال�زارة ت�يل اهتماًما 

بالًغا وجه�ًدا مت�ا�صلة من اأجل اأن تك�ن مناطق 

اخلدمي،  التط�ير  م�صارات  �صمن  كافة  اململكة 

الت�ا�صل  ا�صتمرار  على  ال�زارة  حر�س  م�ؤكًدا 

الزيارات  خالل  من  مناطقهم  يف  الأهايل  مع 

واحتياجاتهم  ملالحظاتهم  لال�صتماع  امليدانية 

وت�فريها بح�صب الإمكانات وامل�ارد املتاحة.

ا�صرتاتيجية  �صمن  جاٍر  العمل  اأن  وتابع 

التط�يرية  امل�صاريع  من  عدد  لتنفيذ  ال�زارة 

واخلدمية يف املحافظة اجلن�بية، والتي ت�صهم 

يف حتقيق تطلعات امل�اطنني، من بينها م�صروع 

تط�ير طرق جممعي 915 و916، وم�صروع 

تط�ير طرق جممعي 913 و917 يف منطقة 

الرفاع  �صارع  تقاطع  تط�ير  وم�صروع  الرفاع، 

اإعادة  م�صروع  وكذلك  املحرق،  �صارع  مع 

وب�ك�ارة،  ون�ن،  )العائلة،  احلدائق  تاأهيل 

والأن�صار(.

وفيما يتعلق مب�صروع تط�ير طرق جممعي 

البدء يف  �صيتم  اإنه  ال�زير  قال  915 و916، 

اجلاري،  العام  من  الأول  الربع  خالل  تنفيذه 

لفًتا اإىل اأن اأعمال امل�صروع ت�صمل الأعمال املدنية 

والإ�صفلتية الالزمة لإعادة تاأهيل �صبكة الطرق 

واملمرات يف املنطقة، املتمثلة يف اإن�صاء الأر�صفة 

و�صبكة لت�صريف مياه الأمطار وقن�ات اأر�صية 

مع  تتعار�س  التي  اخلدمات  ونقل  وحماية 

الإ�صارات والعالمات  امل�صروع، وتركيب  اأعمال 

الالزمة  والتحذيرية  التنظيمية  املرورية 

لتحقيق ال�صالمة املطل�بة.

جممع  طرق  تط�ير  م�صروع  وبخ�ص��س 

اأن  ال�زير  اأو�صح  الرفاع،  منطقة  يف   913

�صهر  خالل  تنفيذه  من  النتهاء  املت�قع  من 

حت�صني  اإىل  امل�صروع  يهدف  اإذ  القادم،  مار�س 

�صبكة الطرق الداخلية ورفع م�صت�ى ال�صالمة 

الأمطار  مياه  م�صكلة جتمع  وتخفيف  املرورية 

يف املنطقة.

تت�صمن  امل�صروع  اأعمال  اإن  ال�زير  وقال 

اإىل  بالإ�صافة  و1312،  طريق 1311  تط�ير 

منها  بالأ�صفلت  الطرق  من  عدد  ر�صف  اإعادة 

 ،1369  ،1379  ،1307  ،1304  ،1301

جممع  من  ال�صمايل  اجلزء  طرق  جانب  اإىل 

جانبية  اأر�صفة  وت�فري  املنطقة،  يف   913

ال�صيارات يف  للم�صاة، واإن�صاء عدد من م�اقف 

لت�صريف  �صبكة  واإن�صاء  املت�افرة،  امل�صاحات 

م�صت�ى  حت�صني  اإىل  بالإ�صافة  الأمطار،  مياه 

والل�حات  املرورية  العالمات  وت�فري  الإنارة، 

الإر�صادية الالزمة وو�صع ح�اجز ال�صالمة.

من  عدد  تط�ير  م�صروع  يخ�س  فيما  اأما 

اإنه  ال�زير  قال  بالرفاع،  الطرق مبجمع 917 

اأبريل من  امل�صروع يف  النتهاء من  املت�قع  من 

العام اجلاري.

اإىل  يهدف  امل�صروع  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�صار 

ورفع  باملجمع  الداخلية  الطرق  �صبكة  حت�صني 

كفاءتها، وي�صمل اإعادة اإن�صاء ور�صف عدد من 

ال�صكني  الرئي�صية والفرعية يف املجمع  الطرق 

 ،1317  ،1727  ،1702،1723 طرق  منها 

و�صبكة  لل�صيارات،  م�اقف  اإن�صاء  عن  ف�صالً 

الأمطار ملعاجلة جتمعات مياه  لت�صريف مياه 

جانبية  اأر�صفة  ت�فري  اإىل  بالإ�صافة  الأمطار، 

للم�صاة ومراعاة متطلبات ال�صالمة املرورية.

واأردف ال�زير اأنه من املت�قع بدء العمل يف 

م�صروع تط�ير تقاطع �صارع الرفاع مع �صارع 

العام اجلاري،  من  الثالث  الربع  املحرق خالل 

التف�صيلية  الت�صاميم  اإجناز  ن�صبة  تبلغ  اإذ 

امل�صروع يت�صمن  اأن  للم�صروع 90%، م��صًحا 

الرفاع  �صارع  من  لاللتفاف مييًنا  م�صار  اإن�صاء 

جانبية  اأر�صفة  وت�فري  املحرق،  �صارع  اإىل 

وو�صع  الإنارة،  م�صت�ى  وحت�صني  للم�صاة، 

اخلدمات  قبل  من  ل�صتخدامها  اأر�صية  قن�ات 

م�صتقبالً، وو�صع الإ�صارات والعالمات املرورية 

لتحقيق  الالزمة  والتحذيرية  والتنظيمية 

ال�صالمة املطل�بة.

اإعادة  من  النتهاء  مت  اإنه  ال�زير  وقال 

تاأهيل عدد من احلدائق يف املحافظة اجلن�بية، 

اإذ ت�صمنت اأعمال تط�ير حديقة العائلة مبجمع 

م�صاحتها  تبلغ  التي  ال�صمايل  الرفاع  916 يف 

جديدة  األعاب  تركيب  مربع  مرت  اآلف   6

اأجزاء  وتظليل  عالية،  وبج�دة  حديثة  باأفكار 

و�صالل  كرا�ٍس  وتركيب  الألعاب،  منطقة  من 

مهمالت، بالإ�صافة اإىل تركيب األعاب ريا�صية، 

الأطفال  ل�صتخدام  اآمنة  مطاطية  وار�صيات 

بع�صب  اأر�صيات  وتركيب  الألعاب،  منطقة  يف 

�صناعي.

وتابع اأنه مت تط�ير حديقة ن�ن ال�اقعة يف 

الرفاع ال�صمايل على امتداد 2940 مرتا مربعا، 

اإذ مت تركيب اأر�صيات مطاطية اآمنة ل�صتخدام 

باأفكار حديثة  األعاب جديدة  الأطفال، وتركيب 

تركيب  وكذلك  اجل�دة،  عالية  وم�ا�صفات 

بالطاقة  تعمل  اإنارة  واأعمدة  ريا�صية،  األعاب 

ال�صم�صية، بالإ�صافة اإىل تركيب مظالت لتظليل 

ال�ص�ر  و�صباغة  الألعاب،  مناطق  من  اأجزاء 

وجميع املرافق، واإعادة تاأهيل دورات املياه يف 

احلديقة. 

ب�ك�ارة  حديقة  تط�ير  م�صروع  اأما 

البالغة م�صاحتها 4 اآلف و228 مرتا مربعا، 

ت�صمنت  تاأهيل  اإعادة  اأعمال  باأن  اأفادال�زير 

لالأطفال،  اآمنة  مطاطية  اأر�صيات  تركيب 

اأخرى  وتركيب  �صناعي،  بع�صب  واأر�صيات 

عالية  ومب�ا�صفات  حديثة  باأفكار  جديدة 

اجل�دة، مع تركيب مظالت لتظليل اأجزاء من 

مناطق الألعاب ومناطق اجلل�صات، بالإ�صافة 

لرتكيب كرا�ٍس و�صالل مهمالت، واأعمدة اإنارة 

�صجريات  وزراعة  ال�صم�صية،  بالطاقة  تعمل 

اخل�صراء  الرقعة  زيادة  بهدف  واأ�صجار 

باحلديقة مع تاأهيل �صبكة الري.

حديقة  يف  التط�ير  اأعمال  يخ�س  وفيما 

م�صاحتها  البالغة  ب�ك�ارة  مبنطقة  الأن�صار 

امل�صروع  اأن  ال�زير  بني  مربعا،  مرتا   2144

اآمنة  مطاطية  اأر�صيات  تركيب  ت�صمن 

ل�صتخدام الأطفال، واأر�صيات ع�صب �صناعي، 

وتركيب األعاب جديدة، و�صيانة �ص�ر امللعب 

والأهداف، بالإ�صافة اإىل اإعادة تاأهيل الكرا�صي 

باحلديقة،  الكهرباء  ونظام  املهمالت  و�صالل 

وزراعة  للطاقة،  م�فرة  اإنارة  وتركيب 

الرقعة  زيادة  بهدف  واأ�صجار  �صجريات 

اخل�صراء باحلديقة مع تاأهيل �صبكة الري.

امليدانية،  الزيارة  خالل  ال�زير  ورافق 

كل من النائب عبدالرزاق احلطاب، واملهند�س 

اأحمد عبدالعزيز اخلياط وكيل ال�زارة ل�ص�ؤون 

عبداللطيف  عا�صم  واملهند�س  الأ�صغال، 

كاظم  واملهند�س  اجلن�بية،  بلدية  عام  مدير 

ورئي�س  للطرق،  امل�صاعد  ال�كيل  عبداللطيف 

بدر  اجلن�بية  للمنطقة  البلدي  املجل�س 

التميمي، والع�ص� البلدي خالد جناحي، وعدد 

من امل�ص�ؤولني ومهند�صي ال�زارة.

حطاب  عبدالرزاق  النائب  اأ�صاد  بدوره، 

بجه�د احلك�مة برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي 

تنفيذ  يف  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

التحتية  البنية  وتط�ير  اخلدمية  امل�صاريع 

ترتجم  التي  امللم��صة  الإجنازات  وحتقيق 

تطلعات امل�اطنني يف خمتلف مناطق اململكة، 

م�صيًدا بدور وزارة الأ�صغال و�ص�ؤون البلديات 

احتياجات  تلبية  يف  العمراين  والتخطيط 

امل�اطنني واملقيمني.

منح درا�شية لطلبة الدرا�شات 

العليا البحرينيني يف اليابان

غلق م�شجد مدة اأ�شبوع لوجود حالة 

قائمة لفريو�س كورونا بني امل�شلني

ن�رة البنخليل:

باأن  اململكة  لدى  اليابانية  ال�صفارة  اأفادت 

والثقافة  التعليم  ب�زارة  ممثلة  اليابان،  حك�مة 

برنامج  تقدم  والتكن�ل�جيا،  والعل�م  والريا�صة 

 »MEXT«بـ اخت�صاًرا  -ُتعرف  درا�صية  منح 

)مك�صت(- للم�اطنني البحرينيني املهتمني بالدرا�صة 

يف اليابان.

لـ»الأيام«  ت�صريح  يف  ال�صفارة  اأكدت  وقد   

قد  اليابانية  للحك�مة  الدرا�صية  املنح  برنامج  اأن 

التفاهم  زيادة  بهدف   ،1954 العام  يف  تاأ�ص�س 

ف�صالً  الأخرى،  والبلدان  اليابان  �صعب  املتبادلبني 

وت�صمل  التعليم.  جمال  يف  دويل  اإ�صهام  تقدمي  عن 

اليابان  بني  ال�صفر  ر�ص�م  الدرا�صية  املنحة  مزايا 

والبحرين والر�ص�م الدرا�صية واإعانة �صهرية.

اأكرث من 115،000  اأن  اإىل  ال�صفارة   واأ�صارت 

العامل  ح�ل  واإقليم  دولة   160 ح�ايل  من  طالب 

ا�صتفادوا من هذا الربنامج منذ بداية اإن�صائه وحتى 

ماي� 2020، بينهم ح�ايل 40 طالًبا بحرينًيا ممن 

اأتيحت لهم الفر�صة للدرا�صة يف اجلامعات اليابانية 

منذ العام 1994، وي�جد حالًيا 4 طلبة بحرينيني 

يدر�ص�ن يف اليابان.

للحك�مة  الدرا�صية  املنح  برنامج  اأن  واأفادت 

الدرا�صات  )طلبة  العلمي  البحث  لطلبة  اليابانية 

الإلكرتوين  امل�قع  على  عنه  الإعالن  يتم  العليا( 

من  اأبريل  �صهر  يف  البحرين  يف  اليابانية  لل�صفارة 

كل عام.

الإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزارة  اأعلنت 

التي  امل�صتمرة  املتابعة  اإطار  يف  اأنه  والأوقاف 

يق�م بها الفريق ال�طني الطبي للت�صدي لفريو�س 

لفريو�س  قائمة  حالة  وج�د  تبني  فقد  ك�رونا، 

ك�رونا يف م�صجد مبحافظة العا�صمة.

وحفاًظا على مقت�صيات ال�صحة العامة وحمايًة 

مع  التن�صيق  بعد  ال�زارة  قررت  فقد  للم�صلني، 

ك�رونا  لفريو�س  للت�صدي  الطبي  ال�طني  الفريق 

اأ�صب�ع  ملدة  م�ؤقت  ب�صكل  وذلك  امل�صجد،  غلق 

تتبع  بعملية  القيام  من  املعنية  الفرق  تتمكن  حتى 

والتاأكد  التعقيم  بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني 

�صحيح  ب�صكل  الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من 

وو�صعها م��صع التنفيذ.

الإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزارة  و�صددت 

والأوقاف على متابعتها تنفيذ الإجراءات الحرتازية 

واتخاذ  التفتي�صية  للحمالت  وتكثيفها  بامل�صاجد 

اأن  م�ؤكدًة  امل�صلني،  و�صالمة  �صحة  يلزم حلفظ  ما 

الي�م  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات  اللتزام 

تفر�صه امل�ص�ؤولية الدينية وال�اجب ال�طني.

و�شمت بعنوان »التعليم الإلكرتوين: من خيار اإىل التزام«

درا�شة يف البحرين ت�شتعر�س مناذج ل�شمان جودة التعلم الإلكرتوين

موؤكدين اأن تلقيهم اللقاح حماية لهم وملحيطهم العائلي.. مواطنون: 

تطعيم الأطفال يقلل احتمالية الإ�شابة ويحد من انت�شار الفريو�س

عبدالرزاق،  نينا  الدكت�رة  اأعّدت 

اإدارة  يف  الأكادميية  ال�ص�ؤون  م�صت�صار 

العايل يف  التعليم  م�ؤ�ص�صات  اأداء  مراجعة 

درا�صة  والتدريب،  التعليم  ج�دة  هيئة 

الإلكرتوين:  »التعليم  عن�ان  بحثية.حتت 

خاللها  تناولت  التزام«،  اإىل  خيار  من 

ممار�صات  يف  التغيريات  مدى  حتليل 

التعليم  م�ؤ�ص�صات  يف  الإلكرتوين  التعلم 

اإىل  ا�صتناًدا  البحرين،  مملكة  يف  العايل 

تقريًرا  لـ84  الرباجمية  املراجعات  نتائج 

للمراجعة الرباجمية التي قامت بها الهيئة 

 ،2018 العام  حتى   2013 العام  من 

ومقارنة نتائج حتليلها مع نتائج التقييمات 

احلالية ملمار�صات »التعلم الإلكرتوين«، يف 

م�ؤ�ص�صات التعليم العايل منذ تف�صي جائحة 

ك�رونا.

الهدف  »اإنَّ  وقالت يف �صياق درا�صتها: 

من اإجراء الدرا�صة ه� التحقق من اإمكانية 

الداخلية  اجل�دة  مراجعات  حت�صني 

وبرامج  مل�ؤ�ص�صات  احلالية  واخلارجية 

التعليم العايل يف اململكة يف حال ا�صتمرار 

تقييمات  لتقدمي  وذلك  الإلكرتوين،  التعلم 

اأكرث تعمًقا ودقًة، والت��صل اإىل ا�صتنتاجات 

حال  امل�صتقبلية يف  اخلط�ات  ماهية  ح�ل 

ا�صتمرار هذا الن�ع من التعلم«.

يف  ا�صتندت  اأنها  عبدالرزاق  وذكرت 

اأ�صا�صي-  -ب�صكل  البحثية  الدرا�صة  اإعداد 

مراجعات  تقارير  وبيانات  معل�مات  اإىل 

املن�ص�رة  العايل  التعليم  م�ؤ�ص�صات  برامج 

على م�قع هيئة ج�دة التعليم والتدريب؛ 

نتائج  من  لال�صتفادة  مرجًعا  بذلك  لتك�ن 

الدرا�صة، يف تعزيز اأطر املراجعات اخلا�صة 

اإر�صادات مقرتحة  من  ملا حتت�يه  بالهيئة، 

لتط�ير م�ؤ�ص�صات التعليم العايل يف مملكة 

مناذج  ا�صتعرا�س  خالل  من  البحرين 

ل�صمان اجل�دة يف التعلم الإلكرتوين.

يف  ن�صرت  التي  الدرا�صة  عن  و�صدر 

التعليم  يف  للتكن�ل�جيا  الدولية  املجلة 

الت��صيات، واملتمثلة يف  والعل�م عدد من 

ج�دة  �صمان  على  لي�س  الرتكيز  �صرورة 

التعلم  ما يقدم من تعليم وتعلم من خالل 

على  ا  اأي�صً الرتكيز  بل  فقط،  الإلكرتوين 

َقْبَل  ذاته  الإلكرتوين  التعلم  ج�دة  �صمان 

اأي �صيء من خالله وفًقا  تقدمي  اأو  تطبيقه 

خالل  من  الدولية،  واملمار�صات  للمعايري 

والأن�صطة  املقررات  ت�صميم  ج�دة  �صمان 

التقنية  ال��صائل  وج�دة  التعليمية، 

من  التاأكد  مع  معها،  التعامل  و�صه�لة 

وج�د ال�صيا�صات والأنظمة الداعمة للتعلم 

املتعلمني على  كافة  التي تخدم  الإلكرتوين 

التعلمية،  واأمناطهم  احتياجاتهم  اختالف 

التعلم  خمرجات  حتقيق  يف  وت�صاهم 

املن�ص�دة.

اأم�ر  واأولياء  م�اطن�ن  اأكد 

من  احلماية  يف  التطعيمات  اأهمية 

اأهمية  واأو�صح�ا  والأمرا�س،  الأوبئة 

الحرتازية  بالإجراءات  التام  اللتزام 

الفريق  عن  ال�صادرة  والتعليمات 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  ال�طني 

واجلهات  )ك�فيد-19(  ك�رونا 

ال�طنية  اجله�د  لدعم  وذلك  املعنية، 

ال�صم�  �صاحب  بقيادة  البحرين  لفريق 

اآل خليفة  بن حمد  �صلمان  الأمري  امللكي 

ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

التطعيمات  اأن  امل�اطن�ن  وبني 

اأي  ت�صجيل  عدم  يف  فاعليتها  اأثبتت 

�صديدة  جانبية  اأعرا�س  اأو  م�صاعفات 

جلميع احلا�صلني على التطعيم، ولفت�ا 

اإىل اأهمية عدم التهاون يف خطر اإ�صابة 

الأطفال يف هذه الفئة العمرية، م�صريين 

اإىل اأهمية حت�صني الأطفال �صد فريو�س 

احلماية  وت�فري  )ك�فيد-19(  ك�رونا 

الكافية لهم، فالتطعيم له دور فعال يف 

و�صالمة  املجتمع  �صحة  على  احلفاظ 

البحرين  �صعب  اأن  معتربين  اأفراده، 

احلملة  اإجناح  اأهمية  ويدرك  يعي 

احلفاظ  يف  واأثرها  للتطعيم  ال�طنية 

على �صحة و�صالمة اجلميع.

اإىل  تتطلع  اأمر  ولية  جابر  جنان 

بفريو�س  الإ�صابة  من  اأطفالها  حماية 

اأن لديها ابنة تذهب  ا  ك�رونا، خ�ص��صً

ح�ص�رًيا،  التعليم  وتتلقى  املدر�صة  اإىل 

اإذ اأو�صت جنان اأولياء الأم�ر بالهتمام 

اأكرب  ب�صكل  الأبناء  تطعيم  مب��ص�ع 

داعية  جدي،  ب�صكل  امل��ص�ع  واأخذ 

باإجراءات  التام  اللتزام  اإىل  اجلميع 

الفريق الطبي والتقيد بتعليماته، م�ؤكدة 

لكبار  العدوى  انتقال  من  احلذر  اأهمية 

يك�ن  فالفريو�س  ال�صغار،  من  ال�صن 

ال�صن  كبار  على  اأكرب  م�صاعفات  ذو 

يف  خا�صة  املزمنة  الأمرا�س  واأ�صحاب 

حال مل يق�م�ا باأخذ التطعيم.

ويل  وه�  املنا�صري  علي  حممد  اأما 

الأم�ر  اأولياء  اأن يبدي  اأهمية  فاأكد  اأمر 

م��ص�ع تطعيم الأبناء الهتمام الكبري 

احتمالية  تقليل  يف  دور  من  له  ملا 

انت�صار  من  احلد  وبالتايل  الإ�صابة 

التطعيم  اأهمية  م�ؤكًدا  الفريو�س، 

م�ا�صلة  مع  وال�صغار  للكبار  بالن�صبة 

الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

الالزمة.

املنا�صري  يق�ل  ومن خالل جتربته 

الهتمام  الأم�ر  اأولياء  جميع  على  اإن 

فئاتهم  مبختلف  الأطفال  بتطعيم 

للتطعيم  ال�طنية  فاحلملة  العمرية، 

لن تنجح اإل ب�صمان ال�صري وفق اخلطة 

وحماية  مراحلها،  بجميع  امل��ص�عة 

الفئات  حماية  دون  تتم  لن  املجتمع 

واع  البحرين  وجمتمع  كافة،  العمرية 

ومثقف وقادر على الت�صدي للتحديات 

وجتاوزها باإذن اهلل.

اإن  خليفة  �صعيد  قال  جانبه،  من 

اأ�صا�س  ُيعد  الأمرا�س  �صد  التطعيم 

اأمر  فالتطعيم  واحلماية،  ال�قاية 

وج�ب  وبني  الأفراد،  ل�صحة  مفيد 

من  احلد  اأجل  من  يلزم  ما  كل  ت�فري 

لها  يتعر�س  التي  ال�صحية  املخاطر 

يف  انخراًطا  الأكرث  ب�صفتهم  الأطفال، 

الأقل  وهم  والتعليم،  واحلركة  اللعب 

بالإجراءات  اللتزام  على  وقدرة  حذًرا 

اللتزام  اأن  م��صًحا  الحرتازية، 

و�صرعي،  وطني  واجب  ه�  بالتطعيم 

فالأطفال اأكرث قدرة على حمل الفريو�س 

احلماية  تتطلب  فئة  وهم  وانتقاله، 

اأ�ص�ة بتطعيم الكبار.

د. نينا عبدالرزاق

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11975/pdf/INAF_20220120014427838.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943458/News.html
https://www.alayam.com/online/local/943383/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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الرئيس المصري عاهل البالد المفدى

الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري التطورات اإلقليمية

 تضافر الجهود لمواجهة تحديات 
المنطقة حفاظًا على األمن القومي العربي

السيسي: أمن الخليج جزء ال يتجزأ من األمن القومي المصري
بح��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، في اتص��ال هاتفي أجراه جاللت��ه أمس مع 
أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس��ي رئيس جمهورية مصر العربية 
الش��قيقة، األوض��اع والتط��ورات المس��تجدة عل��ى الس��احات اإلقليمية 
والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر بش��أنها، حيث تم التوافق حول 
أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظًا 

على األمن القومي العربي.
كما ت��م خالل االتصال، اس��تعراض العالقات األخوي��ة الوثيقة ومختلف 
مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تنميته 
وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالحهما ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
وأكد جاللة الملك المفدى، اعتزازه بالعالقات األخوية التاريخية الراسخة 
الت��ي تجمع بين البلدين والش��عبين وما وصل إلي��ه التعاون الوثيق من 
مس��توى متقدم على كافة المس��تويات، مؤكدًا جاللت��ه حرص المملكة 
الدائم على تعزيز أطر التعاون والتنس��يق والتش��اور مع الش��قيقة مصر 

حول مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.

»بتلكو« تطلق 3 شركات رقمية جديدة
ثامر طيفور  «

أعلنت شركة »بتلكو« أمس، عن إطالق 3 شركات رقمية مستقلة من المقرر 
أن تدير عملياتها داخل وخارج البحرين، حيث تقدم حلواًل رقمية في مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحوس��بة الس��حابية واألمن السيبراني 

واالتصاالت الرقمية.
وأك��د رئيس مجلس إدارة الش��ركة الش��يخ عبداهلل بن خليف��ة آل خليفة أن 
الش��ركات الت��ي تّم إطالقها هي ش��ركات مس��تقلة ومتخصص��ة في تلبية 
االحتياج��ات الناش��ئة والمتغيرة للمؤسس��ات التجارية، حي��ث ُتعد الحلول 
الرقمية المبتكرة وخدمات األمن الس��يبراني من المتطلبات األساس��ية ألي 

عمل تجاري.

رئيس األعلى للصحة

وزير الخارجية ضوابط تنظيمية لممارسة الطب الخاص بالمستشفيات الحكومية

»األعلى للصحة«: معادلة مؤهالت خريجي 
الجامعات الصينية استثنائيًا بسبب »كورونا«

ناق��ش المجلس األعل��ى للصحة، برئاس��ة الفري��ق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أمس، سبل وضع ضوابط 
تنظيمي��ة لممارس��ة الطب الخ��اص داخل المستش��فيات 
الحكومية، مكلفًا مجلس أمناء المستشفيات الحكومية برفع 
مقترح بهذا الشأن إلى المجلس األعلى للصحة في اجتماعه 

القادم.
وأكد األمين الع��ام للمجلس إبراهيم النواخذة، أن المجلس 
بحث موضوع خريجي الطب البش��ري م��ن جمهورية الصين 
الشعبية والتوصيات المرفوعة في االجتماع التنسيقي للجنة 
الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية، حيث تمت دراسة حالة 
عدد م��ن الخريجين الذين تعذر عليهم اس��تكمال ما تبقى 

من عامهم الدراسي األخير نتيجة تفشي فيروس كورونا. 
وناق��ش المجلس أفضل الس��بل لتيس��ير إج��راءات معادلة 
مؤهالته��م بصف��ة اس��تثنائية، لتمكينه��م م��ن التخرج 

واعتماد مؤهالتهم من الجهات الرسمية في البحرين.
وتاب��ع المجل��س ما يتعل��ق بقرار ص��رف الم��واد المخدرة 
والمؤثرات العقلية لمدة ش��هر واحد بحس��ب وصفة طبية 
معتم��دة، حيث تم إصدار قرار من وزيرة الصحة فيما يخص 
ه��ذا األمر. من جانب آخر، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم 
الجالهمة دراسة إلنشاء مختبر لفحص األدوية بالتعاون مع 

جامعة الخليج العربي.

 »نهرا«: استقبال حاالت 
 االحتشاء القلبي بمركز 

محمد بن خليفة عبر اإلسعاف
أيمن شكل «

أصدرت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
»نه��را« باالتف��اق م��ع مركز الش��يخ محمد آل خليف��ه للقلب 
تعميم��ًا إل��ى جميع مراف��ق الرعاي��ة الصحية ف��ي البحرين، 
يتضمن قبول المركز جميع المصابين باحتشاء عضلة القلب 
الح��اد للمواطني��ن أو المقيمي��ن القادمي��ن إليه عبر س��يارة 

اإلسعاف وفق معايير محددة.

تخدم 1200 طالب من ذوي االحتياجات الخاصة
وضع حجر أساس مدرسة عالية الوطنية

وضع وزي��ر التربية والتعليم الدكتور ماجد 
النعيم��ي حج��ر األس��اس لمدرس��ة عالية 
الوطني��ة ف��ي منطقة عوالي، حيث تتس��ع 
ألكثر من 1200 طالب من ذوي االحتياجات 

الخاصة.
وأك��د الوزير أن الوزارة قدم��ت كّل الرعاية 
واالهتمام والدعم لمدرسة عالية الوطنية 
منذ إنشائها في 2006، وكان عدد الطلبة 
فيها ال يتجاوز 15 طالبًا، موضحًا أن إنش��اء 
المدرس��ة يؤك��د اس��تمرار المملك��ة في 
تقدي��م الخدم��ات التعليمي��ة للطلبة من 
ذوي طي��ف التوحد، حيث ت��ّم دمج العديد 
منهم في الصفوف مع أقرانهم بالمدارس 
الحكومي��ة وت��ّم مؤخ��رًا فتح فص��ل لهم 

بالمرحلة اإلعدادية.

النفط يتخطى 89 دوالرًا
قفز النفط عند أعلى مس��توى منذ 2014 مع تزايد القلق بش��أن 

المعروض، ليتجاوز 89 دوالرًا للبرميل أمس.
وارتفعت أس��عار النف��ط، في تعامالت أمس، للي��وم الرابع على 
التوال��ي، بع��د أن أدى حري��ق في خ��ط أنابيب من الع��راق إلى 
تركيا إلى توقف اإلمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بش��أن 
توقعات لش��ح في المعروض في المدى القريب. وتجاوزت عقود 
برن��ت مس��توى 89 دوالرًا للبرمي��ل، كم��ا قفزت العق��ود اآلجلة 

للنفط األمريكي أكثر من دوالرين إلى 87.61 دوالر للبرميل.
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»التحالف«: 90 قتياًل وتدمير 11 آلية عسكرية تتبع المليشيات بمأرب
 اإلمارات بمجلس األمن: محاوالت 

حوثية غاشمة لنشر اإلرهاب بالمنطقة
أك��دت مندوب��ة اإلم��ارات لدى مجل��س األمن النا زكي نس��يبة، 
أن هناك محاوالت غاش��مة لنش��ر اإلرهاب ف��ي المنطقة على يد 

مليشيا الحوثي وآخرها استهداف منشآت مدنية باإلمارات.
وأك��دت، ف��ي كلم��ة بمجل��س األم��ن، دع��م اإلمارات للش��عب 
الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 
1967، مش��يرة إلى أن تحقيق مستقبل مزدهر للمنطقة يتطلب 

توفير بيئة حاضنة للسالم.
وش��ددت على ضرورة استمرار وقف إطالق النار بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، مثمنة دور مصر واألردن في هذا الشأن. 
م��ن جانب آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة الس��عودية، أمس، 
تنفي��ذ 19 عملية اس��تهداف ضد مليش��يات الحوث��ي في مأرب 
شرقي اليمن خالل 24 س��اعة، موضحًا أن العمليات أسفرت عن 

مقتل 90 عنصرًا وتدمير 11 آلية عسكرية.

 وزير الخارجية: تغطية متميزة 
لـ                   باليوم الدبلوماسي 

وجهودها مقدرة في نقل األحداث
الخارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
عبداللطي��ف  الدكت��ور 
التغطية  عل��ى  الزيان��ي، 
المتميزة لصحيفة الوطن 
الحتف��اء البحري��ن باليوم 

الدبلوماسي للمملكة. 
وأك��د في رس��الة موجهة 
التحري��ر، تقديره  لرئيس 
التي  اإلعالمي��ة  للجه��ود 
»الوط��ن«،  به��ا  تق��وم 
أنش��طة  لمتابع��ة 
البحريني��ة  الدبلوماس��ية 

وتغطية األحداث اإلقليمية والدولية وتس��ليط الضوء على 
المواق��ف الثابت��ة للبحرين تج��اه مختلف التحدي��ات التي 

تواجه المنطقة.
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الرئيس المصري عاهل البالد المفدى

الملك يبحث في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري التطورات اإلقليمية

 تضافر الجهود لمواجهة تحديات 
المنطقة حفاظًا على األمن القومي العربي

السيسي: أمن الخليج جزء ال يتجزأ من األمن القومي المصري
بح��ث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه، في اتص��ال هاتفي أجراه جاللت��ه أمس مع 
أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيس��ي رئيس جمهورية مصر العربية 
الش��قيقة، األوض��اع والتط��ورات المس��تجدة عل��ى الس��احات اإلقليمية 
والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر بش��أنها، حيث تم التوافق حول 
أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظًا 

على األمن القومي العربي.
كما ت��م خالل االتصال، اس��تعراض العالقات األخوي��ة الوثيقة ومختلف 
مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تنميته 
وتوسيع آفاقه بما يخدم مصالحهما ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.

وأكد جاللة الملك المفدى، اعتزازه بالعالقات األخوية التاريخية الراسخة 
الت��ي تجمع بين البلدين والش��عبين وما وصل إلي��ه التعاون الوثيق من 
مس��توى متقدم على كافة المس��تويات، مؤكدًا جاللت��ه حرص المملكة 
الدائم على تعزيز أطر التعاون والتنس��يق والتش��اور مع الش��قيقة مصر 

حول مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.

»بتلكو« تطلق 3 شركات رقمية جديدة
ثامر طيفور  «

أعلنت شركة »بتلكو« أمس، عن إطالق 3 شركات رقمية مستقلة من المقرر 
أن تدير عملياتها داخل وخارج البحرين، حيث تقدم حلواًل رقمية في مجاالت 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والحوس��بة الس��حابية واألمن السيبراني 

واالتصاالت الرقمية.
وأك��د رئيس مجلس إدارة الش��ركة الش��يخ عبداهلل بن خليف��ة آل خليفة أن 
الش��ركات الت��ي تّم إطالقها هي ش��ركات مس��تقلة ومتخصص��ة في تلبية 
االحتياج��ات الناش��ئة والمتغيرة للمؤسس��ات التجارية، حي��ث ُتعد الحلول 
الرقمية المبتكرة وخدمات األمن الس��يبراني من المتطلبات األساس��ية ألي 

عمل تجاري.

رئيس األعلى للصحة

وزير الخارجية ضوابط تنظيمية لممارسة الطب الخاص بالمستشفيات الحكومية

»األعلى للصحة«: معادلة مؤهالت خريجي 
الجامعات الصينية استثنائيًا بسبب »كورونا«

ناق��ش المجلس األعل��ى للصحة، برئاس��ة الفري��ق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أمس، سبل وضع ضوابط 
تنظيمي��ة لممارس��ة الطب الخ��اص داخل المستش��فيات 
الحكومية، مكلفًا مجلس أمناء المستشفيات الحكومية برفع 
مقترح بهذا الشأن إلى المجلس األعلى للصحة في اجتماعه 

القادم.
وأكد األمين الع��ام للمجلس إبراهيم النواخذة، أن المجلس 
بحث موضوع خريجي الطب البش��ري م��ن جمهورية الصين 
الشعبية والتوصيات المرفوعة في االجتماع التنسيقي للجنة 
الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية، حيث تمت دراسة حالة 
عدد م��ن الخريجين الذين تعذر عليهم اس��تكمال ما تبقى 

من عامهم الدراسي األخير نتيجة تفشي فيروس كورونا. 
وناق��ش المجلس أفضل الس��بل لتيس��ير إج��راءات معادلة 
مؤهالته��م بصف��ة اس��تثنائية، لتمكينه��م م��ن التخرج 

واعتماد مؤهالتهم من الجهات الرسمية في البحرين.
وتاب��ع المجل��س ما يتعل��ق بقرار ص��رف الم��واد المخدرة 
والمؤثرات العقلية لمدة ش��هر واحد بحس��ب وصفة طبية 
معتم��دة، حيث تم إصدار قرار من وزيرة الصحة فيما يخص 
ه��ذا األمر. من جانب آخر، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطنية لتنظي��م المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم 
الجالهمة دراسة إلنشاء مختبر لفحص األدوية بالتعاون مع 

جامعة الخليج العربي.

 »نهرا«: استقبال حاالت 
 االحتشاء القلبي بمركز 

محمد بن خليفة عبر اإلسعاف
أيمن شكل «

أصدرت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
»نه��را« باالتف��اق م��ع مركز الش��يخ محمد آل خليف��ه للقلب 
تعميم��ًا إل��ى جميع مراف��ق الرعاي��ة الصحية ف��ي البحرين، 
يتضمن قبول المركز جميع المصابين باحتشاء عضلة القلب 
الح��اد للمواطني��ن أو المقيمي��ن القادمي��ن إليه عبر س��يارة 

اإلسعاف وفق معايير محددة.

تخدم 1200 طالب من ذوي االحتياجات الخاصة
وضع حجر أساس مدرسة عالية الوطنية

وضع وزي��ر التربية والتعليم الدكتور ماجد 
النعيم��ي حج��ر األس��اس لمدرس��ة عالية 
الوطني��ة ف��ي منطقة عوالي، حيث تتس��ع 
ألكثر من 1200 طالب من ذوي االحتياجات 

الخاصة.
وأك��د الوزير أن الوزارة قدم��ت كّل الرعاية 
واالهتمام والدعم لمدرسة عالية الوطنية 
منذ إنشائها في 2006، وكان عدد الطلبة 
فيها ال يتجاوز 15 طالبًا، موضحًا أن إنش��اء 
المدرس��ة يؤك��د اس��تمرار المملك��ة في 
تقدي��م الخدم��ات التعليمي��ة للطلبة من 
ذوي طي��ف التوحد، حيث ت��ّم دمج العديد 
منهم في الصفوف مع أقرانهم بالمدارس 
الحكومي��ة وت��ّم مؤخ��رًا فتح فص��ل لهم 

بالمرحلة اإلعدادية.

النفط يتخطى 89 دوالرًا
قفز النفط عند أعلى مس��توى منذ 2014 مع تزايد القلق بش��أن 

المعروض، ليتجاوز 89 دوالرًا للبرميل أمس.
وارتفعت أس��عار النف��ط، في تعامالت أمس، للي��وم الرابع على 
التوال��ي، بع��د أن أدى حري��ق في خ��ط أنابيب من الع��راق إلى 
تركيا إلى توقف اإلمدادات لفترة وجيزة، مما زاد المخاوف بش��أن 
توقعات لش��ح في المعروض في المدى القريب. وتجاوزت عقود 
برن��ت مس��توى 89 دوالرًا للبرمي��ل، كم��ا قفزت العق��ود اآلجلة 

للنفط األمريكي أكثر من دوالرين إلى 87.61 دوالر للبرميل.
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»التحالف«: 90 قتياًل وتدمير 11 آلية عسكرية تتبع المليشيات بمأرب
 اإلمارات بمجلس األمن: محاوالت 

حوثية غاشمة لنشر اإلرهاب بالمنطقة
أك��دت مندوب��ة اإلم��ارات لدى مجل��س األمن النا زكي نس��يبة، 
أن هناك محاوالت غاش��مة لنش��ر اإلرهاب ف��ي المنطقة على يد 

مليشيا الحوثي وآخرها استهداف منشآت مدنية باإلمارات.
وأك��دت، ف��ي كلم��ة بمجل��س األم��ن، دع��م اإلمارات للش��عب 
الفلسطيني وحقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 
1967، مش��يرة إلى أن تحقيق مستقبل مزدهر للمنطقة يتطلب 

توفير بيئة حاضنة للسالم.
وش��ددت على ضرورة استمرار وقف إطالق النار بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين، مثمنة دور مصر واألردن في هذا الشأن. 
م��ن جانب آخر، أعلن التحالف العربي بقيادة الس��عودية، أمس، 
تنفي��ذ 19 عملية اس��تهداف ضد مليش��يات الحوث��ي في مأرب 
شرقي اليمن خالل 24 س��اعة، موضحًا أن العمليات أسفرت عن 

مقتل 90 عنصرًا وتدمير 11 آلية عسكرية.

 وزير الخارجية: تغطية متميزة 
لـ                   باليوم الدبلوماسي 

وجهودها مقدرة في نقل األحداث
الخارجي��ة  وزي��ر  أك��د 
عبداللطي��ف  الدكت��ور 
التغطية  عل��ى  الزيان��ي، 
المتميزة لصحيفة الوطن 
الحتف��اء البحري��ن باليوم 

الدبلوماسي للمملكة. 
وأك��د في رس��الة موجهة 
التحري��ر، تقديره  لرئيس 
التي  اإلعالمي��ة  للجه��ود 
»الوط��ن«،  به��ا  تق��وم 
أنش��طة  لمتابع��ة 
البحريني��ة  الدبلوماس��ية 

وتغطية األحداث اإلقليمية والدولية وتس��ليط الضوء على 
المواق��ف الثابت��ة للبحرين تج��اه مختلف التحدي��ات التي 

تواجه المنطقة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/20/watan-20220120.pdf?1642660273
https://alwatannews.net/article/985594
https://alwatannews.net/article/985553
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»األعلى للصحة«: ضوابط تنظيمية لممارسة 
الطب الخاص بالمستشفيات الحكومية قريبًا

ناق��ش المجل��س األعل��ى للصح��ة س��بل وض��ع 
ضوابط تنظيمية لممارس��ة الطب الخاص داخل 
المستش��فيات الحكومي��ة، مكلفًا مجل��س أمناء 
المستشفيات الحكومية برفع مقترح بهذا الشأن 
إلى المجلس األعلى للصحة في اجتماعه القادم.

ج��اء ذلك خ��ال اجتم��اع عق��د برئاس��ة رئيس 
المجلس الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، وبحضور أعضاء المجل��س وعدد من 
قي��ادات القط��اع الصح��ي، عبر تقني��ة االتصال 

المرئي.
ورف��ع الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليف��ة رئيس المجل��س األعلى للصح��ة رئيس 
الفريق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا نيابة 
عن جمي��ع أعضاء الفريق الوطن��ي الطبي وكافة 
منتس��بي القطاع الصح��ي الش��كر والتقدير إلى 
المق��ام الس��امي لحضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى، 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم نخبة من قيادات 
القط��اع الصح��ي والك��وادر الطبي��ة والصف��وف 
األمامية والمس��اندة بوس��ام األمير س��لمان بن 

حمد لاستحقاق الطبي.
وأشاد بهذه اللفتة الملكية الكبيرة والمشهودة 
من جالته، الموّجه والداعم األول لكل العاملين 
في القط��اع الطبي وللجه��ود الوطنية المخلصة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض س��ير عمل مش��اريع المجلس األعلى 
للصح��ة خال الفت��رة المقبل��ة، مقدمًا الش��كر 
والتقدير إلى صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لدعم س��موه كافة مشاريع 
تطوير قطاع الرعاية الصحية في البحرين، ودعم 
سموه المباش��ر لبدء التطبيق التجريبي لبرنامج 
التس��يير الذاتي لمراكز الرعاي��ة الصحية األولية 

بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
واس��تعرض المجل��س المواضي��ع المدرجة على 
ج��دول أعماله، حيث تابع م��ا يتعلق بقرار صرف 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمدة ش��هر 
واحد بحس��ب وصف��ة طبية معتم��دة، حيث تم 
إص��دار قرار من وزي��رة الصحة فيم��ا يخص هذا 

األمر.
وأوضح األمين الع��ام للمجلس إبراهيم النواخذة 

أّن المجلس بحث موضوع خريجي الطب البش��ري 
م��ن جمهوري��ة الصي��ن الش��عبية والتوصي��ات 
المرفوعة في االجتماع التنسيقي للجنة الوطنية 
لتقوي��م المؤهات العلمية، حيث تمت دراس��ة 
حال��ة عدد م��ن الخريجي��ن الذين تع��ذر عليهم 
اس��تكمال ما تبقى من عامهم الدراس��ي األخير 
نتيجة تفش��ي فيروس كورونا. وناقش المجلس 
أفضل السبل لتيسير إجراءات معادلة مؤهاتهم 
بصفة استثنائية، لتمكينهم من التخرج واعتماد 

مؤهاتهم من الجهات الرسمية في البحرين.
كما اس��تمع المجل��س إلى العرض ال��ذي قدمه 
عض��و المجل��س رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
الدكتور خالد العوهلي، بش��أن التقرير التنفيذي 
الثان��ي ع��ن س��ير أعم��ال التدريب ف��ي برنامج 
الماجس��تير اإلكلينيك��ي ف��ي ط��ب العائلة وفق 
الخطة المرسومة، حيث تم تدريب الدفعة األولى 
المكون��ة م��ن 40 طبيب��ًا بنجاح لنحو 20 ش��هرًا 

بدعم حكومي عبر صندوق العمل »تمكين«.
كم��ا ت��م التعاق��د م��ع جامع��ة ج��ون هوبكنز 
للمشاركة في تدريس برنامج الماجستير، عاوًة 

على قب��ول 40 طالبًا ضمن الدفع��ة الثانية من 
البرنامج التدريبي، وف��ي هذا الصدد قدم رئيس 
المجلس األعلى للصحة الشكر والتقدير لجامعة 
الخليج العربي و»تمكين« على جهودهما الكبيرة 
ف��ي تهيئة التدري��ب المائم للطلب��ة من خال 

توفير برنامج تدريبي بمستوى عاٍل واحترافي.
من جانب آخر، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحية 
الدكتورة مريم الجاهمة دراس��ة بش��أن إنش��اء 
مختب��ر لفح��ص األدوي��ة بالتعاون م��ع جامعة 

الخليج العربي.
وأكدت أهمية الحاجة إلنشاء مركز متطور لفحص 
واختبار األدوية والمستحضرات الصيدلية وأدوية 
الط��ب البدي��ل، بحي��ث يك��ون مختب��رًا مرجعيًا 
إلص��دار الش��هادات الازمة والمعت��رف بها من 
قبل الهيئة لكل األدوية المس��جلة في المملكة. 
وفي ه��ذا الش��أن نوه رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة إلى أهمية ه��ذا المش��روع، موجهًا إلى 
دراسة الموضوع من جميع النواحي بالتنسيق مع 

الجهات الرسمية المختصة.

غلق مسجد أسبوعًا لوجود 
حالة »كورونا« بين المصلين

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، أنه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا، فقد تبي��ن وجود حال��ة قائمة 

لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة العاصمة.
وحفاظ��ًا على مقتضي��ات الصحة العامة وحماي��ًة للمصلين، 
قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا غلق المسجد، بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى 
تتمك��ن الفرق المعنية من القي��ام بعملية تتبع المخالطين 
وكذلك القيام بعملية التعقي��م والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وش��ددت الوزارة عل��ى متابعتها تنفيذ اإلج��راءات االحترازية 
م��ا  واتخ��اذ  التفتيش��ية  للحم��ات  بالمس��اجد وتكثيفه��ا 
يل��زم لحفظ صحة وس��امة المصلي��ن، مؤك��دًة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

في تعميم يشمل المواطنين والمقيمين.. »نهرا«:

 استقبال حاالت االحتشاء القلبي 
بمركز محمد بن خليفة عبر اإلسعاف

أيمن شكل «

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أص��درت 
والخدمات الصحي��ة، باالتفاق مع مركز الش��يخ 
محم��د آل خليف��ه للقل��ب، تعميمًا إل��ى جميع 
مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي البحري��ن، يفيد 
بقبول المركز جميع المصابين باحتش��اء عضلة 
القل��ب الح��اد س��واء المواطني��ن أو المقيمين 
القادمين إليه عبر سيارة اإلسعاف ووفق معايير 
محددة. وأش��ار التعميم، إلى أن المركز الكائن 
ف��ي منطقة عوال��ي هو مركز مرجع��ي لخدمات 
المس��توى الثالث متخصص في ح��االت القلب، 
مش��يرًا إل��ى أن ذل��ك يعد ج��زءًا م��ن البرنامج 

الوطني »احتشاء عضلة القلب STEMI«، ولذلك 
س��يتم قبول جميع المقيمين »البحرينيين وغير 
البحرينيين« المصابين باحتش��اء عضلة القلب 
الحاد )ST( اعتبارًا من 15 يناير الحالي. وس��يتم 
قبول جمي��ع المرضى المحالين إلج��راء التدخل 
العاج��ل، فيما أوض��ح التعميم معايي��ر القبول 
وهي أن تقبل اإلحالة/ القبول عن طريق س��يارة 
اإلسعاف فقط، كما سيتم قبول جميع المرضى 
الذين يحتاجون إل��ى التدخل الطارىء كجزء من 
البرنام��ج الوطني STEMI وعبر الخط الس��اخن 
من جميع مراف��ق الرعاية الصحي��ة في القطاع 
الخاص والعام في البحرين سواء كان مواطنًا أو 

غير بحريني.

كما س��يتم قبول حاالت الط��وارئ القلبية الحادة 
األخرى من مستش��فيات الرعاي��ة الثانوية وهي 
مستش��فى قوة الدف��اع والملك حم��د الجامعي، 
ومستش��فى الس��لمانية، والحاالت التي تتطلب 
تدخًا ثالثًا طارئًا، حيث س��يتم نقلها عبر سيارة 
إسعاف وستحتاج إلى مناقشتها وقبولها من قبل 

استشاري بالمركز عند الطلب.
وبالنس��بة للحاالت العاجلة المحال��ة من مرافق 
الذي��ن  للمرض��ى  والثانوي��ة  األولي��ة  الرعاي��ة 
يحتاجون إل��ى المزيد من الرعاية الثاثية، ويتم 
نقلهم عبر سيارة إسعاف، فسيتم قبولهم بمجرد 
موافق��ة استش��اري المرك��ز عن��د الطل��ب وبعد 

مراجعة الحالة تخطيط القلب.

مختبر لفحص األدوية بالتعاون مع »الخليج العربي«

معادلة مؤهالت خريجي جامعات صينية استثنائيًا بسبب »كورونا«

تدريب 40 طبيبًا في طب العائلة 20 شهرًا بدعم من »تمكين«

تحويل رياض األطفال 
وابتدائيتي ابن خلدون وسانت 

كريستوفر للتعلم عن بعد
أفادت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق المستمر 
م��ع وزارة الصح��ة، تم تفعيل نظام الدراس��ة عن ُبعد لطلبة 
رياض األطف��ال والمرحل��ة االبتدائية بمدرس��ة ابن خلدون 
بمدرس��ة س��انت  االبتدائي��ة  المرحل��ة  ولطلب��ة  الوطني��ة 
كريستوفر؛ نظرًا لتسجيل عدد من الحاالت القائمة بفيروس 
كورونا، وذلك لفترة احترازية بدءًا من أمس األربعاء ١٩ يناير 

وحتى إشعار آخر.

»اإلسكان« تواصل توزيع وحدات 
مدن سلمان وشرق سترة واللوزي

ضمن التوجيه��ات الملكية الس��امية بتوفي��ر 40 ألف وحدة 
س��كنية وإنفاذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 
وحدة س��كنية إضافية على المواطنين، واصلت وزارة اإلسكان 
تس��ليم ش��هادات التخصيص بمدينة شرق س��ترة، وتسليم 
المفاتيح في مدينة سلمان وضاحية اللوزي ألصحاب الطلبات 
ضم��ن القوائم التي قام��ت بإعدادها بصورة مس��بقة، حيث 
تمت عملية التس��ليم وفق��ًا لإلجراءات االحترازي��ة والوقائية 

الازمة في عملية التوزيع.
وأك��دت ال��وزارة مواصلة عملي��ة التوزيعات اإلس��كانية على 
المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين 
بوتي��رة عمل متس��ارعة ومس��تمرة ضمن الج��دول الزمني، 
مش��يرًة إلى أن تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنش��اء مدن 
جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع 
اإلس��كانية التي يمك��ن للمواطنين االس��تفادة منها، وذلك 

تحقيقًا ألهداف خطة التعافي االقتصادي.
وأوضحت أن هذه المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة 
عل��ى واجه��ات بحرية، كما توفر مس��ارات لممارس��ة رياضة 
المش��ي والدراج��ات الهوائي��ة، فض��ًا عن توفر المس��احات 
المفتوحة واالهتمام بالتش��جير والمساحات الخضراء، وذلك 
في إط��ار حرص الحكوم��ة على توفير مقومات ج��ودة الحياة 
بالمشاريع اإلسكانية، مش��يرة إلى حرصها الدائم على توفير 
المتطلب��ات اإلس��كانية والتنموي��ة من أج��ل تقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية.

طرح تخصصات الوراثة الجزيئية والمناعة الجزيئية وطب النانو

 إطالق برنامج ماجستير
الطب الجزيئي في »الخليج العربي«

واف��ق مجل��س أمناء جامع��ة الخليج 
العربي ف��ي اجتماعه ال��دوري على 
تأس��يس برنامج جديد ف��ي جامعة 
مس��مى  تح��ت  العرب��ي  الخلي��ج 
الط��ب  ف��ي  العل��وم  »ماجس��تير 
الجزيئ��ي« الذي يط��رح تخصصات: 
علوم الوراثة الجزيئية، وعلم المناعة 
الجزيئية، وط��ب النانو. وقال رئيس 
جامعة الخليج العربي الدكتور خالد 
بن عبدالرحمن العوهلي إن الجامعة 
في س��ياق تبنيها علوم المس��تقبل 
أطلق��ت ه��ذا البرنامج ال��ذي يعتبر 
من أحدث علوم الطب والذي يدرس 
ويش��خص ويعالج الحاالت المرضية 

على المستوى الجزيئي.
تطوي��ر  إل��ى  البرنام��ج  ويه��دف 
عل��وم  ف��ي  والمه��ارات  المعرف��ة 
الط��ب الجزيئ��ي، ما يمك��ن خريجي 
العملية  الترجم��ة  الماجس��تير من 
لمقررات البرنام��ج إلى المنفعة في 
الطب، واالس��تفادة م��ن مواضيعه 
المتعددة التخصص��ات في مجاالت 
الصحية.  والرعاي��ة  العلم��ي  البحث 
م��ن جانبه، عرف عمي��د كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة األس��تاذ الدكتور 
بأه��داف  اهلل  ضي��ف  عبدالحلي��م 
الماجستير، ومنها: اكتساب  برنامج 
الملتحقين به مهارات مختلفة، من 
بينها إتق��ان تقنيات مختارة لتحليل 
وقي��اس ومعالج��ة ه��ذه الجزيئات 

التش��خيص  لتحس��ين  البيولوجي��ة 
والع��اج والوقاي��ة م��ن األم��راض، 
وكذلك التعبير عن النتائج العلمية 
في أشكال ش��فهية ومكتوبة إلنتاج 
أوراق بحثية عالية الجودة. باإلضافة 
إلى الحصول على خلفية نظرية حول 
الحيوية لفهم  المب��ادئ األساس��ية 
الجزيئ��ات البيولوجي��ة الت��ي تعتبر 
مفاتي��ح للعم��ل الطبيعي للجس��م 
وتل��ك المتعلقة باآللي��ات العميقة 
الج��ذور لألمراض. إل��ى جانب إجراء 
البحوث الموجهة نحو حل المشكات 
الطبية من خ��ال التحليل المتعمق 

والتحقيق في التشخيص الجزيئي.
فيم��ا أش��ار مدير برنامج ماجس��تير 
الط��ب الجزيئ��ي األس��تاذ الدكت��ور 

خالد جريش إل��ى أن البرنامج يتألف 
 ،»Blended« نم��وذج مدم��ج م��ن 
ويتضم��ن محاض��رات وجه��ًا لوجه 
وندوات افتراضية عبر اإلنترنت. كما 
سيستخدم نموذجًا تعليميًا تعاونيًا 
نش��طًا للتدري��س يتضم��ن طرائق 
التعلم النش��ط »على سبيل المثال: 
طرق التحليل الجماعية والمناقشات، 
الثنائ��ي، ولعب  التفكير  ومناقش��ة 
عب��ر  بالم��وارد  »مدعوم��ًا  األدوار 
 AGUف��ي المس��تضافة  اإلنترن��ت 
صوتي��ة  »محاض��رات   Moodle
المناقش��ة،  ومنتدي��ات  ومرئي��ة، 
ومش��اريع جماعية عب��ر اإلنترنت«. 
كم��ا س��وف يت��م توظي��ف ال��ذكاء 
االصطناع��ي وتقنية المعلومات في 

تدري��س البرنامج، وذل��ك في الجزء 
الخ��اص بالمش��اريع المطلوب��ة في 
مجال تحلي��ل الجين��ات والبروتينات 
باالس��تعانة بقواع��د البيان��ات في 
ه��ذا المجال. أما عن ف��رص العمل 
لخريجي البرنامج فقد أش��ار الدكتور 
خال��د جريش: س��تتاح لخريجي هذا 
احتياج��ات  لس��د  ف��رص  البرنام��ج 
العم��ل ف��ي مختلف المج��االت، بما 
الحيوي��ة،  التكنولوجي��ا  ذل��ك  ف��ي 
والطب السريري في مجاالت المناعة 
والمجاالت  الجيني��ة،  واالستش��ارات 
الطبية والمستحضرات الصيدالنية، 
الطب  وعل��وم  والتطوير،  والبح��وث 
والتحك��م  والمراقب��ة  الش��رعي، 

والمعالجة البيئية.

د. خالد جريش د. عبدالحليم ضيف اهلل د. خالد العوهلي

مستشار بـ»جودة التدريب« 
تعد دراسة حول »التعليم 

اإللكتروني: من خيار إلى التزام«
أعدت مستش��ار الش��ؤون األكاديمية ف��ي إدارة مراجعة أداء 
مؤسس��ات التعليم العالي بهيئة ج��ودة التعليم والتدريب، 
الدكت��ورة نينا عبدالرزاق، دراس��ة بحثية، بعن��وان: »التعليم 
اإللكتروني: من خيار إلى التزام«، والتي تناولت خالها تحليل 
مدى التغييرات في ممارسات التعلم اإللكتروني في مؤسسات 
التعليم العالي في البحرين، اس��تنادًا إل��ى نتائج المراجعات 
البرامجية ل�84 تقريرًا للمراجعة البرامجية قامت بها الهيئة 
من��ذ الع��ام 2013 وحتى 2018، ومقارنة نتائ��ج تحليلها مع 
نتائ��ج التقييمات الحالية لممارس��ات »التعلم اإللكتروني«، 

في مؤسسات التعليم العالي منذ تفشي جائحة كورونا. 
وقال��ت: »إنَّ اله��دف م��ن إج��راء الدراس��ة ه��و التحقق من 
إمكانية تحسين مراجعات الجودة الداخلية والخارجية الحالية 
لمؤسس��ات وبرام��ج التعليم العال��ي في المملك��ة في حال 
اس��تمرار التعلم اإللكتروني، لتقديم تقييم��ات أكثر تعمقًا 
ودق��ًة، والتوص��ل إل��ى اس��تنتاجات ح��ول ماهي��ة الخطوات 
المستقبلية في حال استمرار هذا النوع من التعلم«.  وذكرت 
عبدالرزاق، أنها اس��تندت في إعداد الدراس��ة البحثية -بشكل 
أس��اس- إل��ى معلومات وبيان��ات تقاري��ر مراجع��ات برامج 
مؤسس��ات التعليم العالي المنش��ورة على موقع هيئة جودة 
التعليم والتدريب؛ لتكون بذلك مرجعًا لاستفادة من نتائج 
الدراس��ة، في تعزيز أط��ر المراجعات الخاص��ة بالهيئة، لما 
تحتويه من إرش��ادات مقترح��ة لتطوير مؤسس��ات التعليم 
العال��ي ف��ي مملك��ة البحرين من خ��ال اس��تعراض نماذج 

لضمان الجودة في التعلم اإللكتروني. 
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»األعلى للصحة«: ضوابط تنظيمية لممارسة 
الطب الخاص بالمستشفيات الحكومية قريبًا

ناق��ش المجل��س األعل��ى للصح��ة س��بل وض��ع 
ضوابط تنظيمية لممارس��ة الطب الخاص داخل 
المستش��فيات الحكومي��ة، مكلفًا مجل��س أمناء 
المستشفيات الحكومية برفع مقترح بهذا الشأن 
إلى المجلس األعلى للصحة في اجتماعه القادم.

ج��اء ذلك خ��ال اجتم��اع عق��د برئاس��ة رئيس 
المجلس الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، وبحضور أعضاء المجل��س وعدد من 
قي��ادات القط��اع الصح��ي، عبر تقني��ة االتصال 

المرئي.
ورف��ع الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليف��ة رئيس المجل��س األعلى للصح��ة رئيس 
الفريق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا نيابة 
عن جمي��ع أعضاء الفريق الوطن��ي الطبي وكافة 
منتس��بي القطاع الصح��ي الش��كر والتقدير إلى 
المق��ام الس��امي لحضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى، 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم نخبة من قيادات 
القط��اع الصح��ي والك��وادر الطبي��ة والصف��وف 
األمامية والمس��اندة بوس��ام األمير س��لمان بن 

حمد لاستحقاق الطبي.
وأشاد بهذه اللفتة الملكية الكبيرة والمشهودة 
من جالته، الموّجه والداعم األول لكل العاملين 
في القط��اع الطبي وللجه��ود الوطنية المخلصة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض س��ير عمل مش��اريع المجلس األعلى 
للصح��ة خال الفت��رة المقبل��ة، مقدمًا الش��كر 
والتقدير إلى صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لدعم س��موه كافة مشاريع 
تطوير قطاع الرعاية الصحية في البحرين، ودعم 
سموه المباش��ر لبدء التطبيق التجريبي لبرنامج 
التس��يير الذاتي لمراكز الرعاي��ة الصحية األولية 

بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
واس��تعرض المجل��س المواضي��ع المدرجة على 
ج��دول أعماله، حيث تابع م��ا يتعلق بقرار صرف 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمدة ش��هر 
واحد بحس��ب وصف��ة طبية معتم��دة، حيث تم 
إص��دار قرار من وزي��رة الصحة فيم��ا يخص هذا 

األمر.
وأوضح األمين الع��ام للمجلس إبراهيم النواخذة 

أّن المجلس بحث موضوع خريجي الطب البش��ري 
م��ن جمهوري��ة الصي��ن الش��عبية والتوصي��ات 
المرفوعة في االجتماع التنسيقي للجنة الوطنية 
لتقوي��م المؤهات العلمية، حيث تمت دراس��ة 
حال��ة عدد م��ن الخريجي��ن الذين تع��ذر عليهم 
اس��تكمال ما تبقى من عامهم الدراس��ي األخير 
نتيجة تفش��ي فيروس كورونا. وناقش المجلس 
أفضل السبل لتيسير إجراءات معادلة مؤهاتهم 
بصفة استثنائية، لتمكينهم من التخرج واعتماد 

مؤهاتهم من الجهات الرسمية في البحرين.
كما اس��تمع المجل��س إلى العرض ال��ذي قدمه 
عض��و المجل��س رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
الدكتور خالد العوهلي، بش��أن التقرير التنفيذي 
الثان��ي ع��ن س��ير أعم��ال التدريب ف��ي برنامج 
الماجس��تير اإلكلينيك��ي ف��ي ط��ب العائلة وفق 
الخطة المرسومة، حيث تم تدريب الدفعة األولى 
المكون��ة م��ن 40 طبيب��ًا بنجاح لنحو 20 ش��هرًا 

بدعم حكومي عبر صندوق العمل »تمكين«.
كم��ا ت��م التعاق��د م��ع جامع��ة ج��ون هوبكنز 
للمشاركة في تدريس برنامج الماجستير، عاوًة 

على قب��ول 40 طالبًا ضمن الدفع��ة الثانية من 
البرنامج التدريبي، وف��ي هذا الصدد قدم رئيس 
المجلس األعلى للصحة الشكر والتقدير لجامعة 
الخليج العربي و»تمكين« على جهودهما الكبيرة 
ف��ي تهيئة التدري��ب المائم للطلب��ة من خال 

توفير برنامج تدريبي بمستوى عاٍل واحترافي.
من جانب آخر، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحية 
الدكتورة مريم الجاهمة دراس��ة بش��أن إنش��اء 
مختب��ر لفح��ص األدوي��ة بالتعاون م��ع جامعة 

الخليج العربي.
وأكدت أهمية الحاجة إلنشاء مركز متطور لفحص 
واختبار األدوية والمستحضرات الصيدلية وأدوية 
الط��ب البدي��ل، بحي��ث يك��ون مختب��رًا مرجعيًا 
إلص��دار الش��هادات الازمة والمعت��رف بها من 
قبل الهيئة لكل األدوية المس��جلة في المملكة. 
وفي ه��ذا الش��أن نوه رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة إلى أهمية ه��ذا المش��روع، موجهًا إلى 
دراسة الموضوع من جميع النواحي بالتنسيق مع 

الجهات الرسمية المختصة.

غلق مسجد أسبوعًا لوجود 
حالة »كورونا« بين المصلين

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، أنه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا، فقد تبي��ن وجود حال��ة قائمة 

لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة العاصمة.
وحفاظ��ًا على مقتضي��ات الصحة العامة وحماي��ًة للمصلين، 
قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا غلق المسجد، بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى 
تتمك��ن الفرق المعنية من القي��ام بعملية تتبع المخالطين 
وكذلك القيام بعملية التعقي��م والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وش��ددت الوزارة عل��ى متابعتها تنفيذ اإلج��راءات االحترازية 
م��ا  واتخ��اذ  التفتيش��ية  للحم��ات  بالمس��اجد وتكثيفه��ا 
يل��زم لحفظ صحة وس��امة المصلي��ن، مؤك��دًة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

في تعميم يشمل المواطنين والمقيمين.. »نهرا«:

 استقبال حاالت االحتشاء القلبي 
بمركز محمد بن خليفة عبر اإلسعاف

أيمن شكل «

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أص��درت 
والخدمات الصحي��ة، باالتفاق مع مركز الش��يخ 
محم��د آل خليف��ه للقل��ب، تعميمًا إل��ى جميع 
مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي البحري��ن، يفيد 
بقبول المركز جميع المصابين باحتش��اء عضلة 
القل��ب الح��اد س��واء المواطني��ن أو المقيمين 
القادمين إليه عبر سيارة اإلسعاف ووفق معايير 
محددة. وأش��ار التعميم، إلى أن المركز الكائن 
ف��ي منطقة عوال��ي هو مركز مرجع��ي لخدمات 
المس��توى الثالث متخصص في ح��االت القلب، 
مش��يرًا إل��ى أن ذل��ك يعد ج��زءًا م��ن البرنامج 

الوطني »احتشاء عضلة القلب STEMI«، ولذلك 
س��يتم قبول جميع المقيمين »البحرينيين وغير 
البحرينيين« المصابين باحتش��اء عضلة القلب 
الحاد )ST( اعتبارًا من 15 يناير الحالي. وس��يتم 
قبول جمي��ع المرضى المحالين إلج��راء التدخل 
العاج��ل، فيما أوض��ح التعميم معايي��ر القبول 
وهي أن تقبل اإلحالة/ القبول عن طريق س��يارة 
اإلسعاف فقط، كما سيتم قبول جميع المرضى 
الذين يحتاجون إل��ى التدخل الطارىء كجزء من 
البرنام��ج الوطني STEMI وعبر الخط الس��اخن 
من جميع مراف��ق الرعاية الصحي��ة في القطاع 
الخاص والعام في البحرين سواء كان مواطنًا أو 

غير بحريني.

كما س��يتم قبول حاالت الط��وارئ القلبية الحادة 
األخرى من مستش��فيات الرعاي��ة الثانوية وهي 
مستش��فى قوة الدف��اع والملك حم��د الجامعي، 
ومستش��فى الس��لمانية، والحاالت التي تتطلب 
تدخًا ثالثًا طارئًا، حيث س��يتم نقلها عبر سيارة 
إسعاف وستحتاج إلى مناقشتها وقبولها من قبل 

استشاري بالمركز عند الطلب.
وبالنس��بة للحاالت العاجلة المحال��ة من مرافق 
الذي��ن  للمرض��ى  والثانوي��ة  األولي��ة  الرعاي��ة 
يحتاجون إل��ى المزيد من الرعاية الثاثية، ويتم 
نقلهم عبر سيارة إسعاف، فسيتم قبولهم بمجرد 
موافق��ة استش��اري المرك��ز عن��د الطل��ب وبعد 

مراجعة الحالة تخطيط القلب.

مختبر لفحص األدوية بالتعاون مع »الخليج العربي«

معادلة مؤهالت خريجي جامعات صينية استثنائيًا بسبب »كورونا«

تدريب 40 طبيبًا في طب العائلة 20 شهرًا بدعم من »تمكين«

تحويل رياض األطفال 
وابتدائيتي ابن خلدون وسانت 

كريستوفر للتعلم عن بعد
أفادت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق المستمر 
م��ع وزارة الصح��ة، تم تفعيل نظام الدراس��ة عن ُبعد لطلبة 
رياض األطف��ال والمرحل��ة االبتدائية بمدرس��ة ابن خلدون 
بمدرس��ة س��انت  االبتدائي��ة  المرحل��ة  ولطلب��ة  الوطني��ة 
كريستوفر؛ نظرًا لتسجيل عدد من الحاالت القائمة بفيروس 
كورونا، وذلك لفترة احترازية بدءًا من أمس األربعاء ١٩ يناير 

وحتى إشعار آخر.

»اإلسكان« تواصل توزيع وحدات 
مدن سلمان وشرق سترة واللوزي

ضمن التوجيه��ات الملكية الس��امية بتوفي��ر 40 ألف وحدة 
س��كنية وإنفاذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 
وحدة س��كنية إضافية على المواطنين، واصلت وزارة اإلسكان 
تس��ليم ش��هادات التخصيص بمدينة شرق س��ترة، وتسليم 
المفاتيح في مدينة سلمان وضاحية اللوزي ألصحاب الطلبات 
ضم��ن القوائم التي قام��ت بإعدادها بصورة مس��بقة، حيث 
تمت عملية التس��ليم وفق��ًا لإلجراءات االحترازي��ة والوقائية 

الازمة في عملية التوزيع.
وأك��دت ال��وزارة مواصلة عملي��ة التوزيعات اإلس��كانية على 
المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين 
بوتي��رة عمل متس��ارعة ومس��تمرة ضمن الج��دول الزمني، 
مش��يرًة إلى أن تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنش��اء مدن 
جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع 
اإلس��كانية التي يمك��ن للمواطنين االس��تفادة منها، وذلك 

تحقيقًا ألهداف خطة التعافي االقتصادي.
وأوضحت أن هذه المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة 
عل��ى واجه��ات بحرية، كما توفر مس��ارات لممارس��ة رياضة 
المش��ي والدراج��ات الهوائي��ة، فض��ًا عن توفر المس��احات 
المفتوحة واالهتمام بالتش��جير والمساحات الخضراء، وذلك 
في إط��ار حرص الحكوم��ة على توفير مقومات ج��ودة الحياة 
بالمشاريع اإلسكانية، مش��يرة إلى حرصها الدائم على توفير 
المتطلب��ات اإلس��كانية والتنموي��ة من أج��ل تقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية.

طرح تخصصات الوراثة الجزيئية والمناعة الجزيئية وطب النانو

 إطالق برنامج ماجستير
الطب الجزيئي في »الخليج العربي«

واف��ق مجل��س أمناء جامع��ة الخليج 
العربي ف��ي اجتماعه ال��دوري على 
تأس��يس برنامج جديد ف��ي جامعة 
مس��مى  تح��ت  العرب��ي  الخلي��ج 
الط��ب  ف��ي  العل��وم  »ماجس��تير 
الجزيئ��ي« الذي يط��رح تخصصات: 
علوم الوراثة الجزيئية، وعلم المناعة 
الجزيئية، وط��ب النانو. وقال رئيس 
جامعة الخليج العربي الدكتور خالد 
بن عبدالرحمن العوهلي إن الجامعة 
في س��ياق تبنيها علوم المس��تقبل 
أطلق��ت ه��ذا البرنامج ال��ذي يعتبر 
من أحدث علوم الطب والذي يدرس 
ويش��خص ويعالج الحاالت المرضية 

على المستوى الجزيئي.
تطوي��ر  إل��ى  البرنام��ج  ويه��دف 
عل��وم  ف��ي  والمه��ارات  المعرف��ة 
الط��ب الجزيئ��ي، ما يمك��ن خريجي 
العملية  الترجم��ة  الماجس��تير من 
لمقررات البرنام��ج إلى المنفعة في 
الطب، واالس��تفادة م��ن مواضيعه 
المتعددة التخصص��ات في مجاالت 
الصحية.  والرعاي��ة  العلم��ي  البحث 
م��ن جانبه، عرف عمي��د كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة األس��تاذ الدكتور 
بأه��داف  اهلل  ضي��ف  عبدالحلي��م 
الماجستير، ومنها: اكتساب  برنامج 
الملتحقين به مهارات مختلفة، من 
بينها إتق��ان تقنيات مختارة لتحليل 
وقي��اس ومعالج��ة ه��ذه الجزيئات 

التش��خيص  لتحس��ين  البيولوجي��ة 
والع��اج والوقاي��ة م��ن األم��راض، 
وكذلك التعبير عن النتائج العلمية 
في أشكال ش��فهية ومكتوبة إلنتاج 
أوراق بحثية عالية الجودة. باإلضافة 
إلى الحصول على خلفية نظرية حول 
الحيوية لفهم  المب��ادئ األساس��ية 
الجزيئ��ات البيولوجي��ة الت��ي تعتبر 
مفاتي��ح للعم��ل الطبيعي للجس��م 
وتل��ك المتعلقة باآللي��ات العميقة 
الج��ذور لألمراض. إل��ى جانب إجراء 
البحوث الموجهة نحو حل المشكات 
الطبية من خ��ال التحليل المتعمق 

والتحقيق في التشخيص الجزيئي.
فيم��ا أش��ار مدير برنامج ماجس��تير 
الط��ب الجزيئ��ي األس��تاذ الدكت��ور 

خالد جريش إل��ى أن البرنامج يتألف 
 ،»Blended« نم��وذج مدم��ج م��ن 
ويتضم��ن محاض��رات وجه��ًا لوجه 
وندوات افتراضية عبر اإلنترنت. كما 
سيستخدم نموذجًا تعليميًا تعاونيًا 
نش��طًا للتدري��س يتضم��ن طرائق 
التعلم النش��ط »على سبيل المثال: 
طرق التحليل الجماعية والمناقشات، 
الثنائ��ي، ولعب  التفكير  ومناقش��ة 
عب��ر  بالم��وارد  »مدعوم��ًا  األدوار 
 AGUف��ي المس��تضافة  اإلنترن��ت 
صوتي��ة  »محاض��رات   Moodle
المناقش��ة،  ومنتدي��ات  ومرئي��ة، 
ومش��اريع جماعية عب��ر اإلنترنت«. 
كم��ا س��وف يت��م توظي��ف ال��ذكاء 
االصطناع��ي وتقنية المعلومات في 

تدري��س البرنامج، وذل��ك في الجزء 
الخ��اص بالمش��اريع المطلوب��ة في 
مجال تحلي��ل الجين��ات والبروتينات 
باالس��تعانة بقواع��د البيان��ات في 
ه��ذا المجال. أما عن ف��رص العمل 
لخريجي البرنامج فقد أش��ار الدكتور 
خال��د جريش: س��تتاح لخريجي هذا 
احتياج��ات  لس��د  ف��رص  البرنام��ج 
العم��ل ف��ي مختلف المج��االت، بما 
الحيوي��ة،  التكنولوجي��ا  ذل��ك  ف��ي 
والطب السريري في مجاالت المناعة 
والمجاالت  الجيني��ة،  واالستش��ارات 
الطبية والمستحضرات الصيدالنية، 
الطب  وعل��وم  والتطوير،  والبح��وث 
والتحك��م  والمراقب��ة  الش��رعي، 

والمعالجة البيئية.

د. خالد جريش د. عبدالحليم ضيف اهلل د. خالد العوهلي

مستشار بـ»جودة التدريب« 
تعد دراسة حول »التعليم 

اإللكتروني: من خيار إلى التزام«
أعدت مستش��ار الش��ؤون األكاديمية ف��ي إدارة مراجعة أداء 
مؤسس��ات التعليم العالي بهيئة ج��ودة التعليم والتدريب، 
الدكت��ورة نينا عبدالرزاق، دراس��ة بحثية، بعن��وان: »التعليم 
اإللكتروني: من خيار إلى التزام«، والتي تناولت خالها تحليل 
مدى التغييرات في ممارسات التعلم اإللكتروني في مؤسسات 
التعليم العالي في البحرين، اس��تنادًا إل��ى نتائج المراجعات 
البرامجية ل�84 تقريرًا للمراجعة البرامجية قامت بها الهيئة 
من��ذ الع��ام 2013 وحتى 2018، ومقارنة نتائ��ج تحليلها مع 
نتائ��ج التقييمات الحالية لممارس��ات »التعلم اإللكتروني«، 

في مؤسسات التعليم العالي منذ تفشي جائحة كورونا. 
وقال��ت: »إنَّ اله��دف م��ن إج��راء الدراس��ة ه��و التحقق من 
إمكانية تحسين مراجعات الجودة الداخلية والخارجية الحالية 
لمؤسس��ات وبرام��ج التعليم العال��ي في المملك��ة في حال 
اس��تمرار التعلم اإللكتروني، لتقديم تقييم��ات أكثر تعمقًا 
ودق��ًة، والتوص��ل إل��ى اس��تنتاجات ح��ول ماهي��ة الخطوات 
المستقبلية في حال استمرار هذا النوع من التعلم«.  وذكرت 
عبدالرزاق، أنها اس��تندت في إعداد الدراس��ة البحثية -بشكل 
أس��اس- إل��ى معلومات وبيان��ات تقاري��ر مراجع��ات برامج 
مؤسس��ات التعليم العالي المنش��ورة على موقع هيئة جودة 
التعليم والتدريب؛ لتكون بذلك مرجعًا لاستفادة من نتائج 
الدراس��ة، في تعزيز أط��ر المراجعات الخاص��ة بالهيئة، لما 
تحتويه من إرش��ادات مقترح��ة لتطوير مؤسس��ات التعليم 
العال��ي ف��ي مملك��ة البحرين من خ��ال اس��تعراض نماذج 

لضمان الجودة في التعلم اإللكتروني. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/20/watan-20220120.pdf?1642660273
https://alwatannews.net/article/985553
https://alwatannews.net/article/985594
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»األعلى للصحة«: ضوابط تنظيمية لممارسة 
الطب الخاص بالمستشفيات الحكومية قريبًا

ناق��ش المجل��س األعل��ى للصح��ة س��بل وض��ع 
ضوابط تنظيمية لممارس��ة الطب الخاص داخل 
المستش��فيات الحكومي��ة، مكلفًا مجل��س أمناء 
المستشفيات الحكومية برفع مقترح بهذا الشأن 
إلى المجلس األعلى للصحة في اجتماعه القادم.

ج��اء ذلك خ��ال اجتم��اع عق��د برئاس��ة رئيس 
المجلس الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، وبحضور أعضاء المجل��س وعدد من 
قي��ادات القط��اع الصح��ي، عبر تقني��ة االتصال 

المرئي.
ورف��ع الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليف��ة رئيس المجل��س األعلى للصح��ة رئيس 
الفريق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا نيابة 
عن جمي��ع أعضاء الفريق الوطن��ي الطبي وكافة 
منتس��بي القطاع الصح��ي الش��كر والتقدير إلى 
المق��ام الس��امي لحضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى، 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم نخبة من قيادات 
القط��اع الصح��ي والك��وادر الطبي��ة والصف��وف 
األمامية والمس��اندة بوس��ام األمير س��لمان بن 

حمد لاستحقاق الطبي.
وأشاد بهذه اللفتة الملكية الكبيرة والمشهودة 
من جالته، الموّجه والداعم األول لكل العاملين 
في القط��اع الطبي وللجه��ود الوطنية المخلصة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض س��ير عمل مش��اريع المجلس األعلى 
للصح��ة خال الفت��رة المقبل��ة، مقدمًا الش��كر 
والتقدير إلى صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لدعم س��موه كافة مشاريع 
تطوير قطاع الرعاية الصحية في البحرين، ودعم 
سموه المباش��ر لبدء التطبيق التجريبي لبرنامج 
التس��يير الذاتي لمراكز الرعاي��ة الصحية األولية 

بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
واس��تعرض المجل��س المواضي��ع المدرجة على 
ج��دول أعماله، حيث تابع م��ا يتعلق بقرار صرف 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمدة ش��هر 
واحد بحس��ب وصف��ة طبية معتم��دة، حيث تم 
إص��دار قرار من وزي��رة الصحة فيم��ا يخص هذا 

األمر.
وأوضح األمين الع��ام للمجلس إبراهيم النواخذة 

أّن المجلس بحث موضوع خريجي الطب البش��ري 
م��ن جمهوري��ة الصي��ن الش��عبية والتوصي��ات 
المرفوعة في االجتماع التنسيقي للجنة الوطنية 
لتقوي��م المؤهات العلمية، حيث تمت دراس��ة 
حال��ة عدد م��ن الخريجي��ن الذين تع��ذر عليهم 
اس��تكمال ما تبقى من عامهم الدراس��ي األخير 
نتيجة تفش��ي فيروس كورونا. وناقش المجلس 
أفضل السبل لتيسير إجراءات معادلة مؤهاتهم 
بصفة استثنائية، لتمكينهم من التخرج واعتماد 

مؤهاتهم من الجهات الرسمية في البحرين.
كما اس��تمع المجل��س إلى العرض ال��ذي قدمه 
عض��و المجل��س رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
الدكتور خالد العوهلي، بش��أن التقرير التنفيذي 
الثان��ي ع��ن س��ير أعم��ال التدريب ف��ي برنامج 
الماجس��تير اإلكلينيك��ي ف��ي ط��ب العائلة وفق 
الخطة المرسومة، حيث تم تدريب الدفعة األولى 
المكون��ة م��ن 40 طبيب��ًا بنجاح لنحو 20 ش��هرًا 

بدعم حكومي عبر صندوق العمل »تمكين«.
كم��ا ت��م التعاق��د م��ع جامع��ة ج��ون هوبكنز 
للمشاركة في تدريس برنامج الماجستير، عاوًة 

على قب��ول 40 طالبًا ضمن الدفع��ة الثانية من 
البرنامج التدريبي، وف��ي هذا الصدد قدم رئيس 
المجلس األعلى للصحة الشكر والتقدير لجامعة 
الخليج العربي و»تمكين« على جهودهما الكبيرة 
ف��ي تهيئة التدري��ب المائم للطلب��ة من خال 

توفير برنامج تدريبي بمستوى عاٍل واحترافي.
من جانب آخر، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحية 
الدكتورة مريم الجاهمة دراس��ة بش��أن إنش��اء 
مختب��ر لفح��ص األدوي��ة بالتعاون م��ع جامعة 

الخليج العربي.
وأكدت أهمية الحاجة إلنشاء مركز متطور لفحص 
واختبار األدوية والمستحضرات الصيدلية وأدوية 
الط��ب البدي��ل، بحي��ث يك��ون مختب��رًا مرجعيًا 
إلص��دار الش��هادات الازمة والمعت��رف بها من 
قبل الهيئة لكل األدوية المس��جلة في المملكة. 
وفي ه��ذا الش��أن نوه رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة إلى أهمية ه��ذا المش��روع، موجهًا إلى 
دراسة الموضوع من جميع النواحي بالتنسيق مع 

الجهات الرسمية المختصة.

غلق مسجد أسبوعًا لوجود 
حالة »كورونا« بين المصلين

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، أنه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا، فقد تبي��ن وجود حال��ة قائمة 

لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة العاصمة.
وحفاظ��ًا على مقتضي��ات الصحة العامة وحماي��ًة للمصلين، 
قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا غلق المسجد، بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى 
تتمك��ن الفرق المعنية من القي��ام بعملية تتبع المخالطين 
وكذلك القيام بعملية التعقي��م والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وش��ددت الوزارة عل��ى متابعتها تنفيذ اإلج��راءات االحترازية 
م��ا  واتخ��اذ  التفتيش��ية  للحم��ات  بالمس��اجد وتكثيفه��ا 
يل��زم لحفظ صحة وس��امة المصلي��ن، مؤك��دًة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

في تعميم يشمل المواطنين والمقيمين.. »نهرا«:

 استقبال حاالت االحتشاء القلبي 
بمركز محمد بن خليفة عبر اإلسعاف

أيمن شكل «

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أص��درت 
والخدمات الصحي��ة، باالتفاق مع مركز الش��يخ 
محم��د آل خليف��ه للقل��ب، تعميمًا إل��ى جميع 
مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي البحري��ن، يفيد 
بقبول المركز جميع المصابين باحتش��اء عضلة 
القل��ب الح��اد س��واء المواطني��ن أو المقيمين 
القادمين إليه عبر سيارة اإلسعاف ووفق معايير 
محددة. وأش��ار التعميم، إلى أن المركز الكائن 
ف��ي منطقة عوال��ي هو مركز مرجع��ي لخدمات 
المس��توى الثالث متخصص في ح��االت القلب، 
مش��يرًا إل��ى أن ذل��ك يعد ج��زءًا م��ن البرنامج 

الوطني »احتشاء عضلة القلب STEMI«، ولذلك 
س��يتم قبول جميع المقيمين »البحرينيين وغير 
البحرينيين« المصابين باحتش��اء عضلة القلب 
الحاد )ST( اعتبارًا من 15 يناير الحالي. وس��يتم 
قبول جمي��ع المرضى المحالين إلج��راء التدخل 
العاج��ل، فيما أوض��ح التعميم معايي��ر القبول 
وهي أن تقبل اإلحالة/ القبول عن طريق س��يارة 
اإلسعاف فقط، كما سيتم قبول جميع المرضى 
الذين يحتاجون إل��ى التدخل الطارىء كجزء من 
البرنام��ج الوطني STEMI وعبر الخط الس��اخن 
من جميع مراف��ق الرعاية الصحي��ة في القطاع 
الخاص والعام في البحرين سواء كان مواطنًا أو 

غير بحريني.

كما س��يتم قبول حاالت الط��وارئ القلبية الحادة 
األخرى من مستش��فيات الرعاي��ة الثانوية وهي 
مستش��فى قوة الدف��اع والملك حم��د الجامعي، 
ومستش��فى الس��لمانية، والحاالت التي تتطلب 
تدخًا ثالثًا طارئًا، حيث س��يتم نقلها عبر سيارة 
إسعاف وستحتاج إلى مناقشتها وقبولها من قبل 

استشاري بالمركز عند الطلب.
وبالنس��بة للحاالت العاجلة المحال��ة من مرافق 
الذي��ن  للمرض��ى  والثانوي��ة  األولي��ة  الرعاي��ة 
يحتاجون إل��ى المزيد من الرعاية الثاثية، ويتم 
نقلهم عبر سيارة إسعاف، فسيتم قبولهم بمجرد 
موافق��ة استش��اري المرك��ز عن��د الطل��ب وبعد 

مراجعة الحالة تخطيط القلب.

مختبر لفحص األدوية بالتعاون مع »الخليج العربي«

معادلة مؤهالت خريجي جامعات صينية استثنائيًا بسبب »كورونا«

تدريب 40 طبيبًا في طب العائلة 20 شهرًا بدعم من »تمكين«

تحويل رياض األطفال 
وابتدائيتي ابن خلدون وسانت 

كريستوفر للتعلم عن بعد
أفادت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق المستمر 
م��ع وزارة الصح��ة، تم تفعيل نظام الدراس��ة عن ُبعد لطلبة 
رياض األطف��ال والمرحل��ة االبتدائية بمدرس��ة ابن خلدون 
بمدرس��ة س��انت  االبتدائي��ة  المرحل��ة  ولطلب��ة  الوطني��ة 
كريستوفر؛ نظرًا لتسجيل عدد من الحاالت القائمة بفيروس 
كورونا، وذلك لفترة احترازية بدءًا من أمس األربعاء ١٩ يناير 

وحتى إشعار آخر.

»اإلسكان« تواصل توزيع وحدات 
مدن سلمان وشرق سترة واللوزي

ضمن التوجيه��ات الملكية الس��امية بتوفي��ر 40 ألف وحدة 
س��كنية وإنفاذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 
وحدة س��كنية إضافية على المواطنين، واصلت وزارة اإلسكان 
تس��ليم ش��هادات التخصيص بمدينة شرق س��ترة، وتسليم 
المفاتيح في مدينة سلمان وضاحية اللوزي ألصحاب الطلبات 
ضم��ن القوائم التي قام��ت بإعدادها بصورة مس��بقة، حيث 
تمت عملية التس��ليم وفق��ًا لإلجراءات االحترازي��ة والوقائية 

الازمة في عملية التوزيع.
وأك��دت ال��وزارة مواصلة عملي��ة التوزيعات اإلس��كانية على 
المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين 
بوتي��رة عمل متس��ارعة ومس��تمرة ضمن الج��دول الزمني، 
مش��يرًة إلى أن تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنش��اء مدن 
جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع 
اإلس��كانية التي يمك��ن للمواطنين االس��تفادة منها، وذلك 

تحقيقًا ألهداف خطة التعافي االقتصادي.
وأوضحت أن هذه المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة 
عل��ى واجه��ات بحرية، كما توفر مس��ارات لممارس��ة رياضة 
المش��ي والدراج��ات الهوائي��ة، فض��ًا عن توفر المس��احات 
المفتوحة واالهتمام بالتش��جير والمساحات الخضراء، وذلك 
في إط��ار حرص الحكوم��ة على توفير مقومات ج��ودة الحياة 
بالمشاريع اإلسكانية، مش��يرة إلى حرصها الدائم على توفير 
المتطلب��ات اإلس��كانية والتنموي��ة من أج��ل تقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية.

طرح تخصصات الوراثة الجزيئية والمناعة الجزيئية وطب النانو

 إطالق برنامج ماجستير
الطب الجزيئي في »الخليج العربي«

واف��ق مجل��س أمناء جامع��ة الخليج 
العربي ف��ي اجتماعه ال��دوري على 
تأس��يس برنامج جديد ف��ي جامعة 
مس��مى  تح��ت  العرب��ي  الخلي��ج 
الط��ب  ف��ي  العل��وم  »ماجس��تير 
الجزيئ��ي« الذي يط��رح تخصصات: 
علوم الوراثة الجزيئية، وعلم المناعة 
الجزيئية، وط��ب النانو. وقال رئيس 
جامعة الخليج العربي الدكتور خالد 
بن عبدالرحمن العوهلي إن الجامعة 
في س��ياق تبنيها علوم المس��تقبل 
أطلق��ت ه��ذا البرنامج ال��ذي يعتبر 
من أحدث علوم الطب والذي يدرس 
ويش��خص ويعالج الحاالت المرضية 

على المستوى الجزيئي.
تطوي��ر  إل��ى  البرنام��ج  ويه��دف 
عل��وم  ف��ي  والمه��ارات  المعرف��ة 
الط��ب الجزيئ��ي، ما يمك��ن خريجي 
العملية  الترجم��ة  الماجس��تير من 
لمقررات البرنام��ج إلى المنفعة في 
الطب، واالس��تفادة م��ن مواضيعه 
المتعددة التخصص��ات في مجاالت 
الصحية.  والرعاي��ة  العلم��ي  البحث 
م��ن جانبه، عرف عمي��د كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة األس��تاذ الدكتور 
بأه��داف  اهلل  ضي��ف  عبدالحلي��م 
الماجستير، ومنها: اكتساب  برنامج 
الملتحقين به مهارات مختلفة، من 
بينها إتق��ان تقنيات مختارة لتحليل 
وقي��اس ومعالج��ة ه��ذه الجزيئات 

التش��خيص  لتحس��ين  البيولوجي��ة 
والع��اج والوقاي��ة م��ن األم��راض، 
وكذلك التعبير عن النتائج العلمية 
في أشكال ش��فهية ومكتوبة إلنتاج 
أوراق بحثية عالية الجودة. باإلضافة 
إلى الحصول على خلفية نظرية حول 
الحيوية لفهم  المب��ادئ األساس��ية 
الجزيئ��ات البيولوجي��ة الت��ي تعتبر 
مفاتي��ح للعم��ل الطبيعي للجس��م 
وتل��ك المتعلقة باآللي��ات العميقة 
الج��ذور لألمراض. إل��ى جانب إجراء 
البحوث الموجهة نحو حل المشكات 
الطبية من خ��ال التحليل المتعمق 

والتحقيق في التشخيص الجزيئي.
فيم��ا أش��ار مدير برنامج ماجس��تير 
الط��ب الجزيئ��ي األس��تاذ الدكت��ور 

خالد جريش إل��ى أن البرنامج يتألف 
 ،»Blended« نم��وذج مدم��ج م��ن 
ويتضم��ن محاض��رات وجه��ًا لوجه 
وندوات افتراضية عبر اإلنترنت. كما 
سيستخدم نموذجًا تعليميًا تعاونيًا 
نش��طًا للتدري��س يتضم��ن طرائق 
التعلم النش��ط »على سبيل المثال: 
طرق التحليل الجماعية والمناقشات، 
الثنائ��ي، ولعب  التفكير  ومناقش��ة 
عب��ر  بالم��وارد  »مدعوم��ًا  األدوار 
 AGUف��ي المس��تضافة  اإلنترن��ت 
صوتي��ة  »محاض��رات   Moodle
المناقش��ة،  ومنتدي��ات  ومرئي��ة، 
ومش��اريع جماعية عب��ر اإلنترنت«. 
كم��ا س��وف يت��م توظي��ف ال��ذكاء 
االصطناع��ي وتقنية المعلومات في 

تدري��س البرنامج، وذل��ك في الجزء 
الخ��اص بالمش��اريع المطلوب��ة في 
مجال تحلي��ل الجين��ات والبروتينات 
باالس��تعانة بقواع��د البيان��ات في 
ه��ذا المجال. أما عن ف��رص العمل 
لخريجي البرنامج فقد أش��ار الدكتور 
خال��د جريش: س��تتاح لخريجي هذا 
احتياج��ات  لس��د  ف��رص  البرنام��ج 
العم��ل ف��ي مختلف المج��االت، بما 
الحيوي��ة،  التكنولوجي��ا  ذل��ك  ف��ي 
والطب السريري في مجاالت المناعة 
والمجاالت  الجيني��ة،  واالستش��ارات 
الطبية والمستحضرات الصيدالنية، 
الطب  وعل��وم  والتطوير،  والبح��وث 
والتحك��م  والمراقب��ة  الش��رعي، 

والمعالجة البيئية.

د. خالد جريش د. عبدالحليم ضيف اهلل د. خالد العوهلي

مستشار بـ»جودة التدريب« 
تعد دراسة حول »التعليم 

اإللكتروني: من خيار إلى التزام«
أعدت مستش��ار الش��ؤون األكاديمية ف��ي إدارة مراجعة أداء 
مؤسس��ات التعليم العالي بهيئة ج��ودة التعليم والتدريب، 
الدكت��ورة نينا عبدالرزاق، دراس��ة بحثية، بعن��وان: »التعليم 
اإللكتروني: من خيار إلى التزام«، والتي تناولت خالها تحليل 
مدى التغييرات في ممارسات التعلم اإللكتروني في مؤسسات 
التعليم العالي في البحرين، اس��تنادًا إل��ى نتائج المراجعات 
البرامجية ل�84 تقريرًا للمراجعة البرامجية قامت بها الهيئة 
من��ذ الع��ام 2013 وحتى 2018، ومقارنة نتائ��ج تحليلها مع 
نتائ��ج التقييمات الحالية لممارس��ات »التعلم اإللكتروني«، 

في مؤسسات التعليم العالي منذ تفشي جائحة كورونا. 
وقال��ت: »إنَّ اله��دف م��ن إج��راء الدراس��ة ه��و التحقق من 
إمكانية تحسين مراجعات الجودة الداخلية والخارجية الحالية 
لمؤسس��ات وبرام��ج التعليم العال��ي في المملك��ة في حال 
اس��تمرار التعلم اإللكتروني، لتقديم تقييم��ات أكثر تعمقًا 
ودق��ًة، والتوص��ل إل��ى اس��تنتاجات ح��ول ماهي��ة الخطوات 
المستقبلية في حال استمرار هذا النوع من التعلم«.  وذكرت 
عبدالرزاق، أنها اس��تندت في إعداد الدراس��ة البحثية -بشكل 
أس��اس- إل��ى معلومات وبيان��ات تقاري��ر مراجع��ات برامج 
مؤسس��ات التعليم العالي المنش��ورة على موقع هيئة جودة 
التعليم والتدريب؛ لتكون بذلك مرجعًا لاستفادة من نتائج 
الدراس��ة، في تعزيز أط��ر المراجعات الخاص��ة بالهيئة، لما 
تحتويه من إرش��ادات مقترح��ة لتطوير مؤسس��ات التعليم 
العال��ي ف��ي مملك��ة البحرين من خ��ال اس��تعراض نماذج 

لضمان الجودة في التعلم اإللكتروني. 
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»األعلى للصحة«: ضوابط تنظيمية لممارسة 
الطب الخاص بالمستشفيات الحكومية قريبًا

ناق��ش المجل��س األعل��ى للصح��ة س��بل وض��ع 
ضوابط تنظيمية لممارس��ة الطب الخاص داخل 
المستش��فيات الحكومي��ة، مكلفًا مجل��س أمناء 
المستشفيات الحكومية برفع مقترح بهذا الشأن 
إلى المجلس األعلى للصحة في اجتماعه القادم.

ج��اء ذلك خ��ال اجتم��اع عق��د برئاس��ة رئيس 
المجلس الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل 
آل خليف��ة، وبحضور أعضاء المجل��س وعدد من 
قي��ادات القط��اع الصح��ي، عبر تقني��ة االتصال 

المرئي.
ورف��ع الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل آل 
خليف��ة رئيس المجل��س األعلى للصح��ة رئيس 
الفريق الوطني للتصدي لفي��روس كورونا نيابة 
عن جمي��ع أعضاء الفريق الوطن��ي الطبي وكافة 
منتس��بي القطاع الصح��ي الش��كر والتقدير إلى 
المق��ام الس��امي لحضرة صاح��ب الجالة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى، 
بمناسبة تفضل جالته بتكريم نخبة من قيادات 
القط��اع الصح��ي والك��وادر الطبي��ة والصف��وف 
األمامية والمس��اندة بوس��ام األمير س��لمان بن 

حمد لاستحقاق الطبي.
وأشاد بهذه اللفتة الملكية الكبيرة والمشهودة 
من جالته، الموّجه والداعم األول لكل العاملين 
في القط��اع الطبي وللجه��ود الوطنية المخلصة 
بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض س��ير عمل مش��اريع المجلس األعلى 
للصح��ة خال الفت��رة المقبل��ة، مقدمًا الش��كر 
والتقدير إلى صاحب الس��مو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لدعم س��موه كافة مشاريع 
تطوير قطاع الرعاية الصحية في البحرين، ودعم 
سموه المباش��ر لبدء التطبيق التجريبي لبرنامج 
التس��يير الذاتي لمراكز الرعاي��ة الصحية األولية 

بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة.
واس��تعرض المجل��س المواضي��ع المدرجة على 
ج��دول أعماله، حيث تابع م��ا يتعلق بقرار صرف 
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لمدة ش��هر 
واحد بحس��ب وصف��ة طبية معتم��دة، حيث تم 
إص��دار قرار من وزي��رة الصحة فيم��ا يخص هذا 

األمر.
وأوضح األمين الع��ام للمجلس إبراهيم النواخذة 

أّن المجلس بحث موضوع خريجي الطب البش��ري 
م��ن جمهوري��ة الصي��ن الش��عبية والتوصي��ات 
المرفوعة في االجتماع التنسيقي للجنة الوطنية 
لتقوي��م المؤهات العلمية، حيث تمت دراس��ة 
حال��ة عدد م��ن الخريجي��ن الذين تع��ذر عليهم 
اس��تكمال ما تبقى من عامهم الدراس��ي األخير 
نتيجة تفش��ي فيروس كورونا. وناقش المجلس 
أفضل السبل لتيسير إجراءات معادلة مؤهاتهم 
بصفة استثنائية، لتمكينهم من التخرج واعتماد 

مؤهاتهم من الجهات الرسمية في البحرين.
كما اس��تمع المجل��س إلى العرض ال��ذي قدمه 
عض��و المجل��س رئي��س جامعة الخلي��ج العربي 
الدكتور خالد العوهلي، بش��أن التقرير التنفيذي 
الثان��ي ع��ن س��ير أعم��ال التدريب ف��ي برنامج 
الماجس��تير اإلكلينيك��ي ف��ي ط��ب العائلة وفق 
الخطة المرسومة، حيث تم تدريب الدفعة األولى 
المكون��ة م��ن 40 طبيب��ًا بنجاح لنحو 20 ش��هرًا 

بدعم حكومي عبر صندوق العمل »تمكين«.
كم��ا ت��م التعاق��د م��ع جامع��ة ج��ون هوبكنز 
للمشاركة في تدريس برنامج الماجستير، عاوًة 

على قب��ول 40 طالبًا ضمن الدفع��ة الثانية من 
البرنامج التدريبي، وف��ي هذا الصدد قدم رئيس 
المجلس األعلى للصحة الشكر والتقدير لجامعة 
الخليج العربي و»تمكين« على جهودهما الكبيرة 
ف��ي تهيئة التدري��ب المائم للطلب��ة من خال 

توفير برنامج تدريبي بمستوى عاٍل واحترافي.
من جانب آخر، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحية 
الدكتورة مريم الجاهمة دراس��ة بش��أن إنش��اء 
مختب��ر لفح��ص األدوي��ة بالتعاون م��ع جامعة 

الخليج العربي.
وأكدت أهمية الحاجة إلنشاء مركز متطور لفحص 
واختبار األدوية والمستحضرات الصيدلية وأدوية 
الط��ب البدي��ل، بحي��ث يك��ون مختب��رًا مرجعيًا 
إلص��دار الش��هادات الازمة والمعت��رف بها من 
قبل الهيئة لكل األدوية المس��جلة في المملكة. 
وفي ه��ذا الش��أن نوه رئي��س المجل��س األعلى 
للصح��ة إلى أهمية ه��ذا المش��روع، موجهًا إلى 
دراسة الموضوع من جميع النواحي بالتنسيق مع 

الجهات الرسمية المختصة.

غلق مسجد أسبوعًا لوجود 
حالة »كورونا« بين المصلين

أعلنت وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف، أنه في إطار 
المتابعة المس��تمرة التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفي��روس كورون��ا، فقد تبي��ن وجود حال��ة قائمة 

لفيروس كورونا في مسجد بمحافظة العاصمة.
وحفاظ��ًا على مقتضي��ات الصحة العامة وحماي��ًة للمصلين، 
قررت الوزارة بعد التنسيق مع الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا غلق المسجد، بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى 
تتمك��ن الفرق المعنية من القي��ام بعملية تتبع المخالطين 
وكذلك القيام بعملية التعقي��م والتأكد من اتخاذ اإلجراءات 

االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.
وش��ددت الوزارة عل��ى متابعتها تنفيذ اإلج��راءات االحترازية 
م��ا  واتخ��اذ  التفتيش��ية  للحم��ات  بالمس��اجد وتكثيفه��ا 
يل��زم لحفظ صحة وس��امة المصلي��ن، مؤك��دًة أن االلتزام 
بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

في تعميم يشمل المواطنين والمقيمين.. »نهرا«:

 استقبال حاالت االحتشاء القلبي 
بمركز محمد بن خليفة عبر اإلسعاف

أيمن شكل «

المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  الهيئ��ة  أص��درت 
والخدمات الصحي��ة، باالتفاق مع مركز الش��يخ 
محم��د آل خليف��ه للقل��ب، تعميمًا إل��ى جميع 
مراف��ق الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي البحري��ن، يفيد 
بقبول المركز جميع المصابين باحتش��اء عضلة 
القل��ب الح��اد س��واء المواطني��ن أو المقيمين 
القادمين إليه عبر سيارة اإلسعاف ووفق معايير 
محددة. وأش��ار التعميم، إلى أن المركز الكائن 
ف��ي منطقة عوال��ي هو مركز مرجع��ي لخدمات 
المس��توى الثالث متخصص في ح��االت القلب، 
مش��يرًا إل��ى أن ذل��ك يعد ج��زءًا م��ن البرنامج 

الوطني »احتشاء عضلة القلب STEMI«، ولذلك 
س��يتم قبول جميع المقيمين »البحرينيين وغير 
البحرينيين« المصابين باحتش��اء عضلة القلب 
الحاد )ST( اعتبارًا من 15 يناير الحالي. وس��يتم 
قبول جمي��ع المرضى المحالين إلج��راء التدخل 
العاج��ل، فيما أوض��ح التعميم معايي��ر القبول 
وهي أن تقبل اإلحالة/ القبول عن طريق س��يارة 
اإلسعاف فقط، كما سيتم قبول جميع المرضى 
الذين يحتاجون إل��ى التدخل الطارىء كجزء من 
البرنام��ج الوطني STEMI وعبر الخط الس��اخن 
من جميع مراف��ق الرعاية الصحي��ة في القطاع 
الخاص والعام في البحرين سواء كان مواطنًا أو 

غير بحريني.

كما س��يتم قبول حاالت الط��وارئ القلبية الحادة 
األخرى من مستش��فيات الرعاي��ة الثانوية وهي 
مستش��فى قوة الدف��اع والملك حم��د الجامعي، 
ومستش��فى الس��لمانية، والحاالت التي تتطلب 
تدخًا ثالثًا طارئًا، حيث س��يتم نقلها عبر سيارة 
إسعاف وستحتاج إلى مناقشتها وقبولها من قبل 

استشاري بالمركز عند الطلب.
وبالنس��بة للحاالت العاجلة المحال��ة من مرافق 
الذي��ن  للمرض��ى  والثانوي��ة  األولي��ة  الرعاي��ة 
يحتاجون إل��ى المزيد من الرعاية الثاثية، ويتم 
نقلهم عبر سيارة إسعاف، فسيتم قبولهم بمجرد 
موافق��ة استش��اري المرك��ز عن��د الطل��ب وبعد 

مراجعة الحالة تخطيط القلب.

مختبر لفحص األدوية بالتعاون مع »الخليج العربي«

معادلة مؤهالت خريجي جامعات صينية استثنائيًا بسبب »كورونا«

تدريب 40 طبيبًا في طب العائلة 20 شهرًا بدعم من »تمكين«

تحويل رياض األطفال 
وابتدائيتي ابن خلدون وسانت 

كريستوفر للتعلم عن بعد
أفادت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء التنسيق المستمر 
م��ع وزارة الصح��ة، تم تفعيل نظام الدراس��ة عن ُبعد لطلبة 
رياض األطف��ال والمرحل��ة االبتدائية بمدرس��ة ابن خلدون 
بمدرس��ة س��انت  االبتدائي��ة  المرحل��ة  ولطلب��ة  الوطني��ة 
كريستوفر؛ نظرًا لتسجيل عدد من الحاالت القائمة بفيروس 
كورونا، وذلك لفترة احترازية بدءًا من أمس األربعاء ١٩ يناير 

وحتى إشعار آخر.

»اإلسكان« تواصل توزيع وحدات 
مدن سلمان وشرق سترة واللوزي

ضمن التوجيه��ات الملكية الس��امية بتوفي��ر 40 ألف وحدة 
س��كنية وإنفاذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 
وحدة س��كنية إضافية على المواطنين، واصلت وزارة اإلسكان 
تس��ليم ش��هادات التخصيص بمدينة شرق س��ترة، وتسليم 
المفاتيح في مدينة سلمان وضاحية اللوزي ألصحاب الطلبات 
ضم��ن القوائم التي قام��ت بإعدادها بصورة مس��بقة، حيث 
تمت عملية التس��ليم وفق��ًا لإلجراءات االحترازي��ة والوقائية 

الازمة في عملية التوزيع.
وأك��دت ال��وزارة مواصلة عملي��ة التوزيعات اإلس��كانية على 
المواطنين المستحقين من مختلف محافظات مملكة البحرين 
بوتي��رة عمل متس��ارعة ومس��تمرة ضمن الج��دول الزمني، 
مش��يرًة إلى أن تكامل خطة العمل فيما يتعلق بإنش��اء مدن 
جديدة ومشاريع تنموية تسهم في خلق المزيد من المشاريع 
اإلس��كانية التي يمك��ن للمواطنين االس��تفادة منها، وذلك 

تحقيقًا ألهداف خطة التعافي االقتصادي.
وأوضحت أن هذه المشاريع يتميز بعضها بمواقعها المطلة 
عل��ى واجه��ات بحرية، كما توفر مس��ارات لممارس��ة رياضة 
المش��ي والدراج��ات الهوائي��ة، فض��ًا عن توفر المس��احات 
المفتوحة واالهتمام بالتش��جير والمساحات الخضراء، وذلك 
في إط��ار حرص الحكوم��ة على توفير مقومات ج��ودة الحياة 
بالمشاريع اإلسكانية، مش��يرة إلى حرصها الدائم على توفير 
المتطلب��ات اإلس��كانية والتنموي��ة من أج��ل تقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات المستقبلية.

طرح تخصصات الوراثة الجزيئية والمناعة الجزيئية وطب النانو

 إطالق برنامج ماجستير
الطب الجزيئي في »الخليج العربي«

واف��ق مجل��س أمناء جامع��ة الخليج 
العربي ف��ي اجتماعه ال��دوري على 
تأس��يس برنامج جديد ف��ي جامعة 
مس��مى  تح��ت  العرب��ي  الخلي��ج 
الط��ب  ف��ي  العل��وم  »ماجس��تير 
الجزيئ��ي« الذي يط��رح تخصصات: 
علوم الوراثة الجزيئية، وعلم المناعة 
الجزيئية، وط��ب النانو. وقال رئيس 
جامعة الخليج العربي الدكتور خالد 
بن عبدالرحمن العوهلي إن الجامعة 
في س��ياق تبنيها علوم المس��تقبل 
أطلق��ت ه��ذا البرنامج ال��ذي يعتبر 
من أحدث علوم الطب والذي يدرس 
ويش��خص ويعالج الحاالت المرضية 

على المستوى الجزيئي.
تطوي��ر  إل��ى  البرنام��ج  ويه��دف 
عل��وم  ف��ي  والمه��ارات  المعرف��ة 
الط��ب الجزيئ��ي، ما يمك��ن خريجي 
العملية  الترجم��ة  الماجس��تير من 
لمقررات البرنام��ج إلى المنفعة في 
الطب، واالس��تفادة م��ن مواضيعه 
المتعددة التخصص��ات في مجاالت 
الصحية.  والرعاي��ة  العلم��ي  البحث 
م��ن جانبه، عرف عمي��د كلية الطب 
والعل��وم الطبي��ة األس��تاذ الدكتور 
بأه��داف  اهلل  ضي��ف  عبدالحلي��م 
الماجستير، ومنها: اكتساب  برنامج 
الملتحقين به مهارات مختلفة، من 
بينها إتق��ان تقنيات مختارة لتحليل 
وقي��اس ومعالج��ة ه��ذه الجزيئات 

التش��خيص  لتحس��ين  البيولوجي��ة 
والع��اج والوقاي��ة م��ن األم��راض، 
وكذلك التعبير عن النتائج العلمية 
في أشكال ش��فهية ومكتوبة إلنتاج 
أوراق بحثية عالية الجودة. باإلضافة 
إلى الحصول على خلفية نظرية حول 
الحيوية لفهم  المب��ادئ األساس��ية 
الجزيئ��ات البيولوجي��ة الت��ي تعتبر 
مفاتي��ح للعم��ل الطبيعي للجس��م 
وتل��ك المتعلقة باآللي��ات العميقة 
الج��ذور لألمراض. إل��ى جانب إجراء 
البحوث الموجهة نحو حل المشكات 
الطبية من خ��ال التحليل المتعمق 

والتحقيق في التشخيص الجزيئي.
فيم��ا أش��ار مدير برنامج ماجس��تير 
الط��ب الجزيئ��ي األس��تاذ الدكت��ور 

خالد جريش إل��ى أن البرنامج يتألف 
 ،»Blended« نم��وذج مدم��ج م��ن 
ويتضم��ن محاض��رات وجه��ًا لوجه 
وندوات افتراضية عبر اإلنترنت. كما 
سيستخدم نموذجًا تعليميًا تعاونيًا 
نش��طًا للتدري��س يتضم��ن طرائق 
التعلم النش��ط »على سبيل المثال: 
طرق التحليل الجماعية والمناقشات، 
الثنائ��ي، ولعب  التفكير  ومناقش��ة 
عب��ر  بالم��وارد  »مدعوم��ًا  األدوار 
 AGUف��ي المس��تضافة  اإلنترن��ت 
صوتي��ة  »محاض��رات   Moodle
المناقش��ة،  ومنتدي��ات  ومرئي��ة، 
ومش��اريع جماعية عب��ر اإلنترنت«. 
كم��ا س��وف يت��م توظي��ف ال��ذكاء 
االصطناع��ي وتقنية المعلومات في 

تدري��س البرنامج، وذل��ك في الجزء 
الخ��اص بالمش��اريع المطلوب��ة في 
مجال تحلي��ل الجين��ات والبروتينات 
باالس��تعانة بقواع��د البيان��ات في 
ه��ذا المجال. أما عن ف��رص العمل 
لخريجي البرنامج فقد أش��ار الدكتور 
خال��د جريش: س��تتاح لخريجي هذا 
احتياج��ات  لس��د  ف��رص  البرنام��ج 
العم��ل ف��ي مختلف المج��االت، بما 
الحيوي��ة،  التكنولوجي��ا  ذل��ك  ف��ي 
والطب السريري في مجاالت المناعة 
والمجاالت  الجيني��ة،  واالستش��ارات 
الطبية والمستحضرات الصيدالنية، 
الطب  وعل��وم  والتطوير،  والبح��وث 
والتحك��م  والمراقب��ة  الش��رعي، 

والمعالجة البيئية.

د. خالد جريش د. عبدالحليم ضيف اهلل د. خالد العوهلي

مستشار بـ»جودة التدريب« 
تعد دراسة حول »التعليم 

اإللكتروني: من خيار إلى التزام«
أعدت مستش��ار الش��ؤون األكاديمية ف��ي إدارة مراجعة أداء 
مؤسس��ات التعليم العالي بهيئة ج��ودة التعليم والتدريب، 
الدكت��ورة نينا عبدالرزاق، دراس��ة بحثية، بعن��وان: »التعليم 
اإللكتروني: من خيار إلى التزام«، والتي تناولت خالها تحليل 
مدى التغييرات في ممارسات التعلم اإللكتروني في مؤسسات 
التعليم العالي في البحرين، اس��تنادًا إل��ى نتائج المراجعات 
البرامجية ل�84 تقريرًا للمراجعة البرامجية قامت بها الهيئة 
من��ذ الع��ام 2013 وحتى 2018، ومقارنة نتائ��ج تحليلها مع 
نتائ��ج التقييمات الحالية لممارس��ات »التعلم اإللكتروني«، 

في مؤسسات التعليم العالي منذ تفشي جائحة كورونا. 
وقال��ت: »إنَّ اله��دف م��ن إج��راء الدراس��ة ه��و التحقق من 
إمكانية تحسين مراجعات الجودة الداخلية والخارجية الحالية 
لمؤسس��ات وبرام��ج التعليم العال��ي في المملك��ة في حال 
اس��تمرار التعلم اإللكتروني، لتقديم تقييم��ات أكثر تعمقًا 
ودق��ًة، والتوص��ل إل��ى اس��تنتاجات ح��ول ماهي��ة الخطوات 
المستقبلية في حال استمرار هذا النوع من التعلم«.  وذكرت 
عبدالرزاق، أنها اس��تندت في إعداد الدراس��ة البحثية -بشكل 
أس��اس- إل��ى معلومات وبيان��ات تقاري��ر مراجع��ات برامج 
مؤسس��ات التعليم العالي المنش��ورة على موقع هيئة جودة 
التعليم والتدريب؛ لتكون بذلك مرجعًا لاستفادة من نتائج 
الدراس��ة، في تعزيز أط��ر المراجعات الخاص��ة بالهيئة، لما 
تحتويه من إرش��ادات مقترح��ة لتطوير مؤسس��ات التعليم 
العال��ي ف��ي مملك��ة البحرين من خ��ال اس��تعراض نماذج 

لضمان الجودة في التعلم اإللكتروني. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/20/watan-20220120.pdf?1642660273
https://alwatannews.net/article/985555
https://alwatannews.net/article/985431
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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»األشغال«: إطالة عمر مدفن عسكر إلى 2025
ياسمينا صالح «

أك��دت مهندس ع��ام أول بوزارة األش��غال 
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
سوس��ن البوعركي إدارة وتش��غيل مدفن 
عس��كر بتقنية الدفان الهندسي للمعالجة 
الحديث��ة والمتط��ورة ف��ي التعام��ل م��ع 
النفاي��ات أت��اح إطالة عمر مدفن عس��كر 

الحالي إلى عام 2025.
وكشفت عن مش��روع في مدينة زايد حيث 
س��يتم توزي��ع 12 حاوية تدوي��ر معدنية، 
تش��مل 3 حاوي��ات ف��رز بأل��وان مختلفة 
وتقس��م إلى مخلفات ورقية، وبالستيكية، 
ومعدني��ة، وتع��د ال��وزارة حالي��ًا حمل��ة 
توعوية لس��اكني المدينة قبل التدش��ين، 
وتم تصميم النشرة التوعوية، ومن المقرر 

مبدئيًا تفعيل الخدمة في أكتوبر القادم.
جاء ذلك خالل عرض قدمته بمجلس أمانة 

العاصمة.

ونوهت إلى وجود مب��ادرات قصيرة المدى 
وهي إدارة وتش��غيل مدفن عسكر بتقنية 
الحديث��ة  للمعالج��ة  الهندس��ي  الدف��ان 
والمتطورة في التعامل مع النفايات والذي 
أت��اح إطالة عمر مدفن عس��كر الحالي إلى 

عام 2025، ومنشأة إلعادة تدوير مخلفات 
البن��اء اله��دم وتحويله��ا إلى م��واد قابلة 
لالس��تخدام في مش��اريع البني��ة التحتية، 
ويس��تمر العقد 10 س��نوات، والشراكة مع 
القط��اع الخ��اص من خ��الل ط��رح مزايدة 

إلقامة منش��أة لتدوير المخلفات الخضراء 
إلى أسمدة، ويمكن االستفادة منها محليًا 
في القط��اع الزراع��ي والتجميل��ي وقامت 
الوزارة بمشروع استرشادي بتمويل خاص 
من خالل إقامة منش��أة بهورة عالي تقوم 
بتدوي��ر ما يقارب 10 أطنان من المخلفات 
الخض��راء يومي��ًا، وإقام��ة منش��أة لتدوير 

ومعالجة اإلطارات وإعادة استخدامها.
وحول مشاريع تحويل المخلفات إلى طاقة، 
قالت هي عبارة عن مش��اريع إس��تراتيجية 
وطني��ة إلدارة المخلف��ات ومنش��أة إلعادة 
تدوي��ر المخلف��ات »ح��رق المخلف��ات غير 
الصالح��ة للتدوي��ر أو إع��ادة االس��تخدام 
وتحويلها إلى طاقة«. إلى ذلك أكدت مديرة 
إدارة المخلف��ات المنزلية بوزارة األش��غال 
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني  
لمياء محمد لمجلس أمانة العاصمة إجراء 
دراسة جدوى فنية واقتصادية وبيئية لفرز 

وتحويل النفايات إلى طاقة،

وذك��رت بأه��م الممارس��ات ف��ي المجال 
لجمي��ع المنتجين والناقلي��ن والمعالجين 
والتخلص م��ن النفايات مع ف��رض غرامة 
وعقوبات، وخطة لتحس��ين جودة البيانات 
لتحدي��د اإلج��راءات المطلوب��ة لتحس��ين 
ممارس��ات جم��ع البيان��ات، وخط��ة لمنع 
وتقلي��ل النفايات الت��ي تتضمن مجموعة 
من اآلليات لمنع وتقني��ن إنتاج المخلفات 
البلدية الصلبة، وضم��ان أن تكون تدابير 
منع النفايات موجهة إلى مناطق وقطاعات 
المجتم��ع الت��ي تنت��ج أعل��ى كمي��ات من 

النفايات.
وقالت إنه يوجد خط��وات قادمة لمتابعة 
إع��ادة  تش��مل  الوطني��ة  االس��تراتيجية 
مراجعة التوصيات والسياسات وتحديثها، 
واستمرارية التنسيق واالجتماع مع أصحاب 
المصلحة والش��ركاء، واعتم��اد التوصيات 
ووض��ع مؤش��رات األداء، ووض��ع الخط��ط 

الزمنية للتنفيذ والمتابعة.

افتتح المؤتمر الدولي الثالث لتنمية الموارد البشرية

 وزير العمل: الثقة بقدرة البحرين 
على ضمان استقرار وأمن العمال الوظيفي

افتت��ح وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعية، 
جميل بن محمد علي حميدان، أمس األربعاء 
المؤتم��ر الدول��ي الثال��ث لتنمي��ة الموارد 
البش��رية، ال��ذي تنظم��ه جمعي��ة البحرين 
للتدريب وتنمية الموارد البشرية تحت شعار 
»الصحة النفس��ية في بيئ��ة العمل«، خالل 
الفت��رة ما بين 19-20 يناي��ر الجاري، وذلك 
في فندق الدبلومات، بمش��اركة العديد من 
المؤسسات ذات العالقة والمتخصصين من 

داخل وخارج المملكة.
ويه��دف المؤتم��ر إل��ى اس��تعراض أفضل 
مؤسس��ات  لبن��اء  الناجح��ة  الممارس��ات 
وش��ركات وبيئ��ات عم��ل أكثر صح��ة لدعم 
الصحة النفس��ية للموظفين والعاملين في 
مختل��ف المنش��آت، كما يس��تعرض أفضل 
الدراس��ات الحديثة الت��ي يقدمها عدد من 

الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وأكد حميدان في كلمة ل��ه خالل المؤتمر، 
أهمي��ة دور الصح��ة النفس��ية للموظف في 
االرتقاء باإلنتاجية في أي مؤسسة، وضرورة 
المحافظة على الجوانب النفسية خاصة في 
وقت األزمات الكبرى كانتشار األوبة وغيرها، 
مش��يرًا إل��ى تأثير تفش��ي جائح��ة كورونا 

على الصحة النفس��ية للعاملين، التي ألقت 
بظاللها عل��ى كافة مناح��ي الحياة الصحية 
واالجتماعية واالقتصادية، مؤكدًا أن الصحة 
النفس��ية في بيئ��ة العمل ترتب��ط ارتباطًا 
وثيق��ًا بالقدرة على توفي��ر األمان الوظيفي 
وع��دم المس��اس بالمكتس��بات المتحققة 
وقوة واستقرار س��وق العمل، سعيًا لضمان 
العيش الكريم، الذي يعد التحدي األول الذي 
يواجه المنظوم��ة االقتصادية والمجتمعية 

في وقت األزمات ومواجهة التحديات.
ولف��ت الوزي��ر إل��ى أن��ه بفض��ل القي��ادة 
الحكيم��ة لحض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 

حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل البالد 
المفدى، حفظه اهلل ورع��اه، والرؤى الرائدة 
والمس��تنيرة م��ن صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة، ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل، 
وبتع��اون مثمر بين الس��لطتين التنفيذية 
والتشريعية، ومساهمة قادة الفكر والرأي، 
تمكنت البحرين م��ن اجتياز التحديات التي 
فرضته��ا الجائح��ة باقتصاد متين وس��وق 
عمل مستقر ومتماسك تم خالله المحافظة 
عل��ى االس��تقرار الوظيف��ي للق��وى العاملة 
الوطني��ة، مؤك��دًا أن النتائ��ج ج��اءت طيبة 

وتبعث على األمل بمس��تقبل مشرق وسوق 
عمل مستقر ونامي يؤمن بطاقات وقدرات 

البحرينيين في مواجهة التحديات.
كما تطرق حميدان، إل��ى النجاح في تحقيق 
األرقام المس��تهدفة عبر توظي��ف أكثر من 
26 أل��ف باحث عن عم��ل، وتدريب أكثر من 
12 أل��ف ش��اب بحرين��ي، وذل��ك ف��ي العام 
2021 من خالل المشروع الوطني للتوظيف 
في نس��خته الثانية، ووضع خط��ة التعافي 
االقتصادي )2022-2026( التي تس��تهدف 
توظي��ف أكثر من 20 ألفًا، وتدريب أكثر من 

10 آالف من الشباب البحريني سنويًا.
وأكد مواصلة التص��دي للتحديات من خالل 
إع��ادة هندس��ة البني��ة التحتي��ة للتدريب 
وتطوي��ر القوى العامل��ة، ومعالجة أي خلل 
يؤثر على إدماج الش��باب في س��وق العمل 
بتخصصاتهم المختلف��ة، من خالل العديد 
من المش��روعات الت��ي تس��تهدف تحقيق 
المواءمة بين مخرج��ات التعليم ومتطلبات 
س��وق العم��ل، ف��ي ض��وء التط��ور الكبي��ر 
والمتغي��رات المتس��ارعة في هذه الس��وق 
بسبب العولمة الرقمية واألمن المعلوماتي 
وغيره��ا من أوج��ه التط��ور الت��ي أصبحت 

س��مة العصر. وش��دد وزير العمل والتنمية 
االجتماعية، على أن كافة الجهود المبذولة 
تسهم في تعزيز االستقرار والتطور واألمان 
الوظيف��ي كمح��ور رئيس لدع��م اإلنتاجية، 
وحماية العاملين من آثار ونتائج التحديات 
التي نمر بها، الفتًا إلى أنه من المهم خالل 
ه��ذا المؤتمر إرس��ال رس��الة إل��ى أصحاب 
األعم��ال، بتوفير مقوم��ات المحافظة على 
الصحة النفسية في مواقع العمل، والرسالة 
كذل��ك للموظفين والعمال بض��رورة الثقة 
بأن البحرين قادرة على ضمان اس��تقرارهم 
وأمنه��م الوظيفي. من جانب��ه، قال رئيس 
جمعي��ة البحرين للتدري��ب وتنمية الموارد 
البش��رية، أحمد محم��ود عطية، أن موضوع 
الصحة النفس��ية في بيئة العمل أصبح من 
المواضيع الهامة الت��ي أصبحت أكثر إلحاحًا 
ف��ي اآلونة األخي��رة وخصوصًا بع��د جائحة 
كورون��ا، الفت��ًا إلى أن المؤتم��ر يهدف إلى 
إبراز أفضل الممارس��ات والتجارب في مجال 
الصحة النفس��ية ف��ي بيئة العم��ل لتعزيز 
التوعي��ة وتأكيد ضرورة وج��ود بيئة مهنية 
صحية تدعم احتياجات الموظفين من خالل 

استراتيجيات وتقنيات الدعم السليمة.

إجمالي استشارات قانونية لـ14 سنة

إلزام شركة بدفع 18 ألف دينار لمحاٍم
أيمن شكل «

أرس��ت محكمة التمييز مبدأ مهم��ًا بعدما قضت 
بأحقي��ة محاٍم مع��روف لمبلغ 18 أل��ف دينار ضد 
إح��دى الش��ركات الكب��رى التي امتنع��ت عن دفع 
قيم��ة استش��ارات قانونية تعاق��دت عليها معه 
منذ أكثر من 14 س��نة. وذكرت المحكمة أن عقد 
المش��ورة القانونية يعد من العقود المس��تمرة 
التي تسري عليه أحكامها وااللتزام بمقابله وطرق 
إنهائ��ه المقررة بين طرفي��ه. وتعود الدعوى إلى 
عام 2008، حين تعاقدت إحدى الش��ركات الكبرى 
م��ع المحامي على تقديم استش��ارات قانونية لها 
بمبلغ شهري 300 دينار، لكنها لم تدفع شيئًا منذ 
ذلك الحي��ن وترتب على ترصد مبلغ 18 ألف دينار 
ف��ي ذمتها، فتقدم المحامي أس��امة أنور بصفته 
وكي��اًل ع��ن زميله، ض��د الش��ركة طالب��ًا إلزامها 
بالعقد المبرم بينهما مقابل المش��ورة القانونية 
خالل الس��تين ش��هرًا الس��ابقة على رفع الدعوى، 
ودفع محامي مجموعة الش��ركات بتقادم الدعوى 
عل��ى اعتبار أن آخر عمل قانون��ي قد أداه المدعي 

يرجع إلى ع��ام 2008. وحكمت محكمة أول درجة 
بعدم س��ماع الدع��وى فطعن أنور باالس��تئناف، 
إال أن محكم��ة االس��تئناف أيدت الحك��م، فتقدم 
بالطعن بالتمييز، وأش��ار إل��ى المقرر قانونًا بأنه 
ال يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل العاقدين.

ونوه إلى ما ق��رره القانون المدني من أن »العقد 
ش��ريعة المتعاقدين فال يجوز نقضه وال تعديله 
إال باتف��اق الطرفي��ن أو األس��باب الت��ي يقرره��ا 
القانون«. وأوضح أن العق��د هو قانون العاقدين 
وه��و تطبيق لقاعدة مبدأ س��لطان اإلرادة بأن ما 
اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحًا ال يخالف 
النظ��ام العام أو اآلداب أصب��ح ملزمًا للطرفين وال 
يج��وز نقض العق��د وال تعديله م��ن جهة أي من 
الطرفي��ن، إذ إن العقد ولي��د إرادتين، وما تعقده 
إرادتان ال تحله إرادة واحدة، ويجوز نقض العقد أو 
تعديله باتفاق طرفيه أو ألسباب يقرها القانون، 
وكذل��ك ال يجوز للقاضي أن ينق��ض عقدًا صحيحًا 
أو يعدله بدع��وى أن النقض أو التعديل تقتضيه 
قواعد العدالة؛ فالقاضي ال يتولى إنش��اء العقود 
ع��ن عاقديه��ا أو فس��خها بالنياب��ة عنهما بدون 

مقتضى.
وأوضح وكيل المحام��ي المعروف أن عقد االتفاق 
نص على أن الطاعن يس��تحق 300 دينار وقد تم 
االتفاق على كيفي��ة إنهائه بأنه »يجوز ألي طرف 
إنهاء هذه االتفاقية بإش��عار الطرف اآلخر«. وقال 
إن المس��تندات خلت مما يفي��د بإنهاء هذا العقد 

ما يجزم بأن العقد ال يزال مستمرًا وقائمًا«.
ولف��ت أنور إل��ى أن عق��د المش��ورة القانونية أو 
االستشارات هو من العقود المستمرة؛ فقد يعزل 
المحامي في بعض األحيان من الترافع في دعاوى 
معينة تكلفه الش��ركة بها، وم��ع ذلك ال ينصرف 
ذلك إلى عقد االستش��ارات القانوني��ة الذي يجب 
إنهاؤه وفقًا للصيغة التي نص عليها العقد وهي 

اإلشعار المنصوص عليه. 
وقال أنور: »إن محكمة التمييز أرس��ت مبدًأ مهمًا 
ب��أن عق��ود المحامي��ن المتضمنة االتف��اق على 
تقديم مش��ورة قانونية يختلف عن الدعاوى التي 
يترافع فيه��ا المحامي لصالح الطرف اآلخر، ويظل 
ه��ذا العقد س��اريًا حتى ل��و تم تكلي��ف محاٍم آخر 

بقضايا لمباشرتها«.

استخدام تقنية الدفان الهندسي للمعالجة الحديثة

»شؤون المدارس« تبحث مهام 
الوحدات التعليمية المستحدثة
اجتمع المدير العام لش��ؤون المدارس ب��وزارة التربية والتعليم 
محم��د مب��ارك أحمد بعدد من رؤس��اء األقس��ام بمختلف إدارات 
ووحدات قطاع ش��ؤون المدارس، لمناقشة مس��تجدات المرحلة 
الحالي��ة والمس��تقبلية، واس��تعراض مه��ام بع��ض الوح��دات 
التنظيمية المطورة أو المستحدثة ضمن مشروع تطوير الهيكل 
التنظيم��ي ل��وزارة التربي��ة والتعلي��م، والمتطلب��ات الوظيفية 
واإلدارية للوفاء بمسؤولياتها. وأكد المدير العام أهمية وحيوية 
دور رؤس��اء األقس��ام في مختل��ف اإلدارات باعتباره��م المعنيين 
بصل��ب العمليات واإلج��راءات التعليمية واإلداري��ة التي تنجزها 
اإلدارات، وخصوصًا في قطاع ش��ؤون المدارس بما يش��كله من 

أهمية بالغة في تسيير جميع المؤسسات المدرسية الحكومية.
من جانبها رحبت وكيل الوزارة للسياس��ات واإلستراتيجيات نوال 
الخاطر بجميع رؤس��اء األقس��ام الحاضرين في االجتماع، مشيرًة 
إلى أهمي��ة التعاون والتكام��ل بين جميع الوح��دات التنظيمية 
واإلداري��ة والقطاع��ات إلنجاز األعباء والمه��ام، مثنية في الوقت 
نفس��ه على منتسبي قطاع شؤون المدارس وما يقومون به من 

جهود تكاملية في خدمة المسيرة التعليمية.

مواطنون: تطعيم األطفال ضد »كورونا« حماية لهم وللمجتمع
أهمي��ة  أم��ور،  وأولي��اء  مواطن��ون  أك��د 
التطعيم��ات ف��ي الحماي��ة م��ن األوبئة 
واألم��راض، مش��ددين عل��ى أهمي��ة أخذ 
األطفال التطعيم المضاد لفيروس كورونا 

حمايًة لهم ومحيطهم المجتمعي. 
وأك��دوا، أهمية االلتزام الت��ام باإلجراءات 
ع��ن  الص��ادرة  والتعليم��ات  االحترازي��ة 
الفريق الوطني الطب��ي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفي��د-19( والجه��ات المعنية، 
لدع��م الجه��ود الوطنية لفري��ق البحرين 
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
وبين��وا أن التطعيم��ات أثبت��ت فاعليتها 
في عدم تس��جيل أي مضاعفات أو أعراض 
جانبي��ة ش��ديدة لجمي��ع الحاصلي��ن على 
التطعيم، الفتين إلى أهمية عدم التهاون 
في خط��ر إصابة األطفال في ه��ذه الفئة 

العمرية.
وأش��اروا إلى أهمية تحصين األطفال ضد 
في��روس كورونا وتوفير الحماي��ة الكافية 
له��م، فالتطعيم له دور فعال في الحفاظ 
عل��ى صح��ة المجتم��ع وس��المة أف��راده، 
معتبرين أن ش��عب البحري��ن واٍع ومدرك 
ألهمي��ة إنجاح الحمل��ة الوطنية للتطعيم 
وأثره��ا في الحف��اظ على صحة وس��المة 

الجميع.
جن��ان جابر ولية أم��ر تتطلع إل��ى حماية 
أطفاله��ا من اإلصاب��ة بفي��روس كورونا 
إل��ى  ابن��ة تذه��ب  لديه��ا  أن  خصوص��ًا 

المدرسة وتتلقى التعليم حضوريًا.
وأوصت أولي��اء األمور باالهتمام بموضوع 
تطعيم األبناء بشكل أكبر وأخذ الموضوع 
بش��كل جدي، داعية الجميع إل��ى االلتزام 
الت��ام بإج��راءات الفريق الطب��ي والتقيد 
بتعليمات��ه، مؤك��دة أهمي��ة الح��ذر من 

انتق��ال العدوى لكبار الس��ن من الصغار، 
مبين��ة أن الفي��روس له مضاعف��ات أكبر 
على كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة 

خاصة في حال لم يقوموا بأخذ التطعيم.
أما محم��د المناصير، وهو ول��ي أمر فأكد 
أهمي��ة أن يب��دي أولي��اء األم��ور موضوع 
تطعيم األبناء االهتمام الكبير لما له من 
دور في تقليل احتمالية اإلصابة وبالتالي 
الحد من انتش��ار الفيروس، مؤكدًا أهمية 
التطعي��م بالنس��بة للكب��ار والصغ��ار مع 
مواصل��ة االلت��زام باإلج��راءات االحترازية 

الالزمة.
وق��ال المناصي��ر: »إن عل��ى جمي��ع أولياء 
األمور االهتمام بتطعيم األطفال بمختلف 
الوطني��ة  فالحمل��ة  العمري��ة،  فئاته��م 
للتطعي��م ل��ن تنج��ح إال بضمان الس��ير 
وف��ق الخطة الموضوع��ة بجميع مراحلها، 
وحماي��ة المجتمع ل��ن تت��م دون حماية 

كافة الفئات العمري��ة، ومجتمع البحرين 
واٍع ومثق��ف وقادر على التصدي للتحديات 

وتجاوزها«.
من جانبه، أكد سعيد خليفة، أن التطعيم 
ض��د األم��راض يعتب��ر أس��اس الوقاي��ة 
والحماي��ة، فالتطعي��م أمر مفي��د لصحة 
األف��راد، وبين وج��وب توفي��ر كل ما يلزم 
م��ن أجل الحد من المخاط��ر الصحية التي 
يتع��رض له��ا األطفال، بصفته��م األكثر 
انخراطًا في اللعب والحركة والتعليم، وهم 
األقل ح��ذرًا وقدرة على االلتزام باإلجراءات 

االحترازية.
وأوض��ح، أن االلت��زام بالتطعيم هو واجب 
وطن��ي وش��رعي، فاألطف��ال أكث��ر ق��درة 
على حم��ل الفيروس وانتقال��ه، وهم فئة 
تتطل��ب الحماية أس��وة بتطعي��م الكبار، 
مؤك��دًا ثقت��ه بالفريق الطبي ومس��اعي 
األطب��اء الناجح��ة والممي��زة الت��ي رفعت 

اس��م البحرين كنموذج ناجح في التصدي 
للجائحة.

أما محم��د يوس��ف، أكد تش��جيعه الكبير 
لتطعيم األطفال، داعي��ًا أولياء األمور إلى 
عدم التردد أو التهاون في األمر، لس��المة 

األطفال وذويهم.
وبين أن التردد في هذا األمر ال أس��اس له 
فالمعلوم��ة الصحية يج��ب أن تؤخذ من 
أهل االختصاص والعل��م، معبرًا عن أمله 
بإقبال أولياء األمور على تطعيم أطفالهم 
للوصول إلى المناع��ة المجتمعية الالزمة 
للحد م��ن انتش��ار الفيروس، الس��يما مع 

ظهور متحورات جديدة.
وأك��د مس��اعي وزارة الصح��ة والعاملي��ن 
فيها، فهي جهود مقدرة تس��تلزم الوقوف 
معه��ا والتكام��ل معه��ا لضم��ان صحة 
تتطل��ب  الحالي��ة  فالمرحل��ة  المجتم��ع، 

التفاعل اإليجابي والمسؤول من الجميع.
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�أخ�صائيي  يف  نق�ًصا  �ل�صحية  �ملر�كز  تعاين 

�أكرث،  �أو  �ملري�ض النتظار �صهر  �الأ�صعة، مما ي�صطر 

للح�صول على قر�ءة �ملخت�ض!

وعود كاذبة و�أوهام متكررة تروجها �مللي�صيات 

يف  وجتنيدهم  �لعروبة  مين  �أبناء  خلد�ع  �حلوثية 

حرب مهلكة لهم.

�أما �آن للحكمة �ليمنية وعقالء �ليمن نبذ تلك �الأوهام 

�مللي�صيات  عبث  من  �الأحر�ر  �ليمن  �أبناء  على  و�ملحافظة  و�لوعود، 

�الإرهابية.
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�حتفلت �لنجمة 

مي عز�لدين، 

�أم�ض �الأربعاء، 

بعيد ميالدها، �إذ 

�إنها من مو�ليد 

19 يناير، وبد�أت 
مي عز�لدين 

رحلتها يف عامل 

�لفن بطلة منذ 

�الإطاللة �الأوىل 

لها، عندما قدمها 

�لفنان حممد فوؤ�د 

يف فيلم »رحلة 

حب« ولفتت لها 

�الأنظار لرقتها 

ونعومة مالحمها، 

وليتحقق حلمها 

�لذي طاملا متنت 

حتقيقه بالوقوف 

�أمام فوؤ�د.

1872 - �لقو�ت �لفرن�صية باجلز�ئر تعتقل 
�ملجاهد �أحمد بومرز�ق بعد قيادته لثورة �صد 

�الحتالل �لفرن�صي، وثم حتكم عليه باالإعد�م.

1945 - �إعادة تن�صيب �لرئي�ض �الأمريكي 
فر�نكلني روزفلت رئي�ًصا لفرتة رئا�صية ر�بعة، 

ثالث  �حلكم  توىل  �لذي  �لوحيد  �لرئي�ض  وهو 

رئا�صية  بفرتة  ودخل  كامله  رئا�صية  فرت�ت 

ر�بعة.

1962 - �أمري دولة �لكويت �ل�صيخ عبد�هلل 
�ملجل�ض  جل�صات  �أوىل  يفتتح  �ل�صباح  �ل�صامل 

د�صتور  بو�صع  و�ملكلف  �ملنتخب  �لتاأ�صي�صي 

للدولة.

رئا�صة  يتوىل  كارتر  جيمي   -  1977
�لواليات �ملتحدة.

1989 - جورج بو�ض �الأب يتوىل رئا�صة 
�لواليات �ملتحدة.

�لتحرير  منظمة  رئي�ض  �نتخاب   -  1996
لل�صلطة  رئي�ًصا  عرفات  يا�صر  �لفل�صطينية 

�لوطنية �لفل�صطينية.

تطيح  �لفلبني  يف  �صعبية  ثورة    -  2001
بالرئي�ض جوزيف ��صرت�د� وتوؤدي �إىل �صجنه.

رئا�صة  يتوىل  �أوباما  بار�ك   -  2009
�لواليات �ملتحدة ليكون �أول �أمريكي من �أ�صول 

�أفريقية يتوىل هذ� �ملن�صب.

واليته  �ملنتهية  �لغاين  �لرئي�ض   -  2017
وت�صليم  �لبالد  مغادرة  يقرر  جامع  يحيى 

وبذلك  بارو،  �آد�ما  �ملنتخب  للرئي�ض  �ل�صلطة 

بطريقة  غامبيا  يف  �لع�صكري  �لتدخل  ينتهي 

�صلمية.

رحيل اأكرب معمر يف العامل عن 112 عاًما
ت�يف اأكرب معمر يف العامل يف اإ�شبانيا ام�ص الثالثاء عن 112 عاًما، وفًقا ملا نقلته 

و�شائل اإعالم حملية.

اأقارب  عن  اأخرى  اإعالمية  وو�شائل  اإيجن�شي  بر�ص  ي�روبا  اأنباء  وكالة  ونقلت 

الرجل ق�لهم اإن حياة �شات�رنين� دي ل ف�ينتي »انطفاأت ك�شمعة يف ث�اٍن معدودة«.

وت�يف يف مدينة لي�ن، على بعد ح�ايل 300 كيل� مرت �شمال-�شرق مدريد، يف 

منزل واحدة من بناته.

وكان قد مت اإدراج الرجل الإ�شباين، الذي كان ط�له 1.5 مرت فقط، يف م��ش�عة 

غيني�ص لأرقام القيا�شية ك�نة اأكرب رجل معمر يف العامل منذ 10 �شبتمرب املا�شي، 

وذلك بعد وفاة ب�يرت� ريكان اإمييل� فل�ري�ص.

املقبل ت�يف 3 من بني  اأقل من �شهر من بل�غه �شن 113 يف 12 فرباير  وقبل 

اأبنائه الثمانية يف حياته.

ي�شار اإىل اأنه كان يتمتع ب�شحة بدنية وعقلية جيدة حتى نهاية حياته.

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 يناير   19 ي�م  يف   22564

حالة   1629 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   3459

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.291296

 24690 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالة، منها 75 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و10 

حالة يف العناية املركزة.

ت�صجيل 3459 اإ�صابة جديدة بفريو�س 

»كورونا«.. وتعايف 1629 حالة

بريطاين ي�صنع طائرة يف حديقة منزله بتكلفة 14 األف اإ�صرتليني

�شنع  اأكملت  اأن  بعد  اإجناًزا  بريطانية  عائلة  حققت 

حديقة  يف  تركيبها  واأكمل  الأب  �شممها  حقيقية  طائرة 

 THE« منزله وتكلفت 14 الف اإ�شرتليني، حيث ذكر م�قع

عاًما،   38 العمر  من  البالغ  األي�شرييل،  اأ�ش�ك  اأن   »SUN
عاًما،   35 العمر  من  البالغة  دوبي،  اأبهيال�شا  وزوجته 

واأطفاله؛ تارا، البالغة من العمر 6 اأع�ام، وديا، 3 اأع�ام، 

لهم بعد  باأول رحلة ج�ية  القيام  ال�شرب  بفارغ  ينتظرون 

النتهاء من امل�شروع الذي تطلب اأكرث من 1500 �شاعة عمل 

الذي ميتلك رخ�شة طيار  اأ�ش�ك  على مدار �شنتني. واأ�شار 

اأكرث  ولكنها  جديدة  لعبة  بامتالك  اأ�شبه  كان  الأمر  اأن  اإىل 

متعة واإثارة، �شارك جميع الأ�شرة يف �شنعها، حتى حقق�ا 

حلمهم خط�ة بخط�ة، بينما اأكدت اأبهيال�شا اأن زوجها عمل 

بجد خالل العامني املا�شيني والآن حتقق احللم اأخرًيا.

الإغالق  عملية  خالل  املال  ت�فري  يف  »بداأنا  وقالت: 

ويف  اخلا�شة،  طائرتنا  امتالك  دائًما  نريد  لأننا  الأوىل، 

الأ�شهر القليلة الأوىل كنا ندخر الكثري من املال لذلك اعتقدنا 

اأننا �شنتمكن من اإجنازها«.

�صعودي يوثق

جتمد ثوبه من �صدة الربودة

انت�شر يف م�اقع الت�ا�شل الجتماعي مقطع فيدي� 

ال�شع�دية،  طربجل  حمافظة  يف  الربودة  �شدة  ي�ثق 

وكيف جتمد على اإثرها ث�ب املزارع ب�شكل م�شتقيم.

عتيق  ظاهر  املزارع  وثقه  فيدي�  مقطع  واأظهر 

الت�ا�شل  م�اقع  و�شفحات  رواد  وتداوله  ال�شراري، 

ا يرتديه،  الجتماعي، الث�ب املتجمد ويبدو وكاأن �شخ�شً

وه� ما اأثار تفاعالً مب�اقع الت�ا�شل.

اهلل  اأ�شعد  عليكم..  »ال�شالم  الفيدي�:  م�ثق  وقال 

�شباحكم بكل خري.. التاريخ الي�م 19 يناير 2022.. 

اهلل  ونحمد  املزرعة..  حق  ال�شغل  هذا  املتجمد  الث�ب 

ون�شكره«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/20/watan-20220120.pdf?1642660273
https://alwatannews.net/article/985572
https://alwatannews.net/article/985585
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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التقـــى محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بن علي بن خليفـــة آل خليفة، عبر 
تقنيـــة االتصال المرئي من خالل المجلس 
االفتراضـــي، عـــددا مـــن المواطنيـــن مـــن 
مختلـــف مناطق المحافظـــة بحضور عدد 
مـــن الضبـــاط والمســـؤولين، وذلـــك ضمن 
إطار التمسك بالنهج الراسخ في التواصل 

المستمر مع األهالي.
وفي مســـتهل اللقاء، رحب سمو المحافظ 

والتنســـيق  الشـــراكة  مؤكـــدًا  بالحضـــور، 
المشـــترك مع مختلف الجهات الحكومية؛ 
وتحقيـــق  األهالـــي  احتياجـــات  لتلبيـــة 
تطلعاتهـــم في مختلف المجـــاالت، تنفيذًا 
للتوجيهات السديدة لعاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
كما أشار ســـموه إلى أن المحافظة وضمن 

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ 
تواصـــل جهودهـــا عبـــر تبنـــي سلســـلة من 
المبادرات والبرامج التي تعكس الشـــراكة 
المجتمعيـــة مـــن خـــالل تنفيـــذ الحمـــالت 
اإلجـــراءات  تعزيـــز  لضمـــان  التوعويـــة؛ 
االحترازية في مختلف مناطق المحافظة 
بالتعـــاون مـــع مديريـــة شـــرطة المحافظة 
الجنوبيـــة؛ بهدف رفع المســـتوى التوعوي 
ســـموه  مشـــيدًا  العامـــة،  الســـالمة  تجـــاه 

بجهـــود الجهات األمنية ودورها البارز في 
ترسيخ مفهوم األمن المجتمعي.

المحافظـــة  حـــرص  ســـموه،  بيـــن  كمـــا 
واســـتمراريتها فـــي متابعـــة خطط تطوير 
أبـــرز المشـــاريع التنمويـــة والخدمية التي 
تهـــم األهالـــي؛ ســـعيًا لالرتقـــاء بمســـتوى 
الخدمـــات المقدمة وجودتها، التي تعكس 
التـــي  والمســـتدامة  التنمويـــة  الصـــورة 
تشهدها كافة مناطق المحافظة، باإلضافة 
إلى متابعة تطوير مرفأي عسكر والزالق.

وأكد سمو المحافظ أن استمرار اللقاءات 
عبـــر  المحافظـــة  بأهالـــي  االفتراضيـــة 
المنصـــات  خـــالل  مـــن  المرئـــي  االتصـــال 
اإللكترونيـــة يأتـــي ضمن نهـــج المحافظة 
الجنوبيـــة األصيـــل للتواصل مـــع األهالي؛ 
لرصد احتياجاتهم واالســـتماع إلى آرائهم 
والعمـــل علـــى تنفيذهـــا علـــى أرض الواقع 
بالجـــودة المطلوبـــة بالتعاون مـــع الجهات 
المختصة، بما يخدم ذلك التنمية الشاملة 
التـــي ترتقـــي إلـــى تطلعـــات جميـــع أهالي 

المحافظة.
وفـــي ختـــام المجلـــس االفتراضـــي، عبـــر 
الحضـــور عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم علـــى 
التواصل الدائم الذي يوليه ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
ومتابعـــة ســـموه الحثيثـــة لكافـــة األمـــور 
التـــي  والتنمويـــة  واالجتماعيـــة  األمنيـــة 
تتعلـــق باحتياجـــات ومتطلبـــات قاطنـــي 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

تطوير مرفأي عسكر والزالق وزيادة الحمالت التوعوية
سمو محافظ الجنوبية: تلبية احتياجات األهالي على رأس األولويات

البلديـــات  األشـــغال وشـــؤون  قـــام وزيـــر 
والتخطيط العمرانـــي عصام خلف بزيارة 
ميدانيـــة تفقدية للمشـــروعات التطويرية 
والخدمية في المحافظة الجنوبية، حيث 
يأتـــي تنفيذ هذه المشـــروعات التطويرية 
ذات الطابـــع الخدمـــي بنـــاًء علـــى موافقة 
مجلس الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماًما 
بالًغا وجهوًدا متواصلة؛ من أجل أن تكون 
مســـارات  المملكـــة ضمـــن  مناطـــق  كافـــة 
التطويـــر الخدمي، مؤّكًدا حـــرص الوزارة 
علـــى اســـتمرار التواصـــل مـــع األهالي في 
مناطقهـــم مـــن خـــالل الزيـــارات الميدانية 
واحتياجاتهـــم  لمالحظاتهـــم  لالســـتماع 
وتوفيرهـــا بحســـب اإلمكانـــات والمـــوارد 

المتاحة.
وتابـــع أن العمل جـــاٍر ضمن إســـتراتيجية 
المشـــروعات  مـــن  عـــدد  لتنفيـــذ  الـــوزارة 
المحافظـــة  فـــي  والخدميـــة  التطويريـــة 
تحقيـــق  فـــي  تســـهم  والتـــي  الجنوبيـــة، 
تطلعـــات المواطنيـــن، مـــن بينها مشـــروع 
و916،   915 مجمعـــي  طـــرق  تطويـــر 
 913 مجمعـــي  طـــرق  تطويـــر  ومشـــروع 
و917 في منطقة الرفاع، ومشروع تطوير 

تقاطع شـــارع الرفـــاع مع شـــارع المحرق، 
وكذلـــك مشـــروع إعـــادة تأهيـــل الحدائق 

)العائلة، ونون، وبوكواره، واألنصار(.
طـــرق  تطويـــر  بمشـــروع  يتعّلـــق  وفيمـــا 
إّنـــه  الوزيـــر  قـــال  و916،   915 مجمعـــي 
ســـيتم البـــدء فـــي تنفيـــذه خـــالل الربـــع 
األول مـــن العـــام الجـــاري، الفًتـــا إلـــى أّن 
أعمال المشـــروع تشـــمل األعمـــال المدنية 
واإلســـفلتية الالزمة؛ إلعادة تأهيل شـــبكة 
الطرق والممرات فـــي المنطقة، والمتمثلة 
فـــي إنشـــاء األرصفـــة وشـــبكة لتصريـــف 
ميـــاه األمطـــار وقنـــوات أرضيـــة وحمايـــة 
ونقـــل الخدمات التي تتعـــارض مع أعمال 
المشـــروع، وتركيب اإلشـــارات والعالمات 
المروريـــة التنظيمية والتحذيرية الالزمة؛ 

لتحقيق السالمة المطلوبة.
وبخصوص مشـــروع تطويـــر طرق مجمع 
913 فـــي منطقـــة الرفـــاع، أوضـــح الوزير 
أّنـــه من المتوقع االنتهاء من تنفيذه خالل 
شهر مارس المقبل، حيث يهدف المشروع 
إلى تحســـين شبكة الطرق الداخلية ورفع 
وتخفيـــف  المروريـــة  الســـالمة  مســـتوى 

مشكلة تجمع مياه األمطار في المنطقة.
وقـــال الوزير إن أعمال المشـــروع تتضمن 
تطويـــر طريـــق 1311 و1312، باإلضافـــة 
إلى إعادة رصف عدد من الطرق باألسفلت 

منهـــا 1301، 1304، 1307، 1379، 1369، 
إلى جانب طرق الجزء الشمالي من مجمع 
913 فـــي المنطقة، وتوفير أرصفة جانبية 
للمشاة، وإنشاء عدد من مواقف السيارات 
في المســـاحات المتوفرة، وإنشـــاء شـــبكة 
لتصريـــف ميـــاه األمطـــار، باإلضافـــة إلـــى 
تحسين مستوى اإلنارة، وتوفير العالمات 
المروريـــة واللوحـــات اإلرشـــادية الالزمـــة 

ووضع حواجز السالمة.
أّمـــا فيمـــا يخص مشـــروع تطوير عدد من 
الطـــرق بمجمع 917 بالرفـــاع، فقال الوزير 
إّنه من المتوقع االنتهاء من المشروع في 

أبريل من العام الجاري.
وأشـــار الوزير إلى أن المشروع يهدف إلى 
تحســـين شـــبكة الطرق الداخلية بالمجمع 
إنشـــاء  إعـــادة  ويشـــمل  كفاءتهـــا،  ورفـــع 
ورصف عدد من الطرق الرئيسة والفرعية 
فـــي المجمـــع الســـكني منها طـــرق 1702، 
1317، فضـــاًل عـــن إنشـــاء   ،1727  ،1723
مواقف للســـيارات، وشبكة لتصريف مياه 
األمطـــار لمعالجة تجمعات ميـــاه األمطار، 
باإلضافة إلى توفير أرصفة جانبية للمشاة 

ومراعاة متطلبات السالمة المرورية.
وأردف الوزيـــر أنه من المتوقع بدء العمل 
في مشروع تطوير تقاطع شارع الرفاع مع 
شارع المحرق خالل الربع الثالث من العام 

الجاري، حيث تبلغ نســـبة إنجاز التصاميم 
التفصيلية للمشـــروع 90 %، موضًحا بأّن 
المشـــروع يتضّمن إنشاء مســـار لاللتفاف 
يميًنا من شارع الرفاع إلى شارع المحرق، 
وتوفير أرصفة جانبية للمشـــاة، وتحسين 
مســـتوى اإلنـــارة، ووضـــع قنـــوات أرضية 
الســـتخدامها من قبل الخدمات مستقباًل، 
ووضـــع اإلشـــارات والعالمـــات المرورية و 
التنظيميـــة والتحذيريـــة الالزمة؛ لتحقيق 

السالمة المطلوبة.
وقـــال الوزيـــر إنـــه تـــم االنتهاء مـــن إعادة 
تأهيـــل عدد مـــن الحدائق فـــي المحافظة 
الجنوبيـــة، حيـــث تضمنت أعمـــال تطوير 
حديقـــة العائلـــة بمجمـــع 916 فـــي الرفاع 
الشـــمالي والتـــي تبلـــغ مســـاحتها 6 آالف 
متـــر مربع، تركيـــب ألعاب جديـــدة بأفكار 
حديثـــة وبجـــودة عاليـــة، وتظليـــل أجزاء 
مـــن منطقـــة األلعـــاب، وتركيـــب كراســـي 
وســـالل مهمـــالت، باإلضافـــة إلـــى تركيب 
ألعـــاب رياضية، وأرضيـــات مطاطية آمنة 
الســـتخدام األطفـــال في منطقـــة األلعاب، 

وتركيب أرضيات بعشب اصطناعي.
وتابـــع بأنه تّم تطوير حديقة نون الواقعة 
فـــي الرفـــاع الشـــمالي على امتـــداد 2940 
متـــرا مربعـــا، حيـــث تـــم تركيـــب أرضيات 
األطفـــال،  الســـتخدام  آمنـــة  مطاطيـــة 
وتركيـــب ألعـــاب جديـــدة بأفـــكار حديثـــة 

وكذلـــك  الجـــودة،  عاليـــة  ومواصفـــات 
تركيـــب ألعـــاب رياضيـــة، وأعمـــدة إنـــارة 
تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية، باإلضافـــة إلى 
تركيب مظالت لتظليل أجزاء من مناطق 
األلعاب، وصباغة الســـور وجميع المرافق، 
وإعادة تأهيل دورات المياه في الحديقة. 
أما مشروع تطوير حديقة بوكوارة البالغة 
مســـاحتها 4 آالف و228 متـــرا مربعا، أفاد 
الوزيـــر بأن أعمـــال إعادة تأهيـــل تضمنت 
تركيـــب أرضيات مطاطيـــة آمنة لألطفال، 
وأرضيـــات بعشـــب اصطناعـــي، وتركيـــب 
أخـــرى جديدة بأفكار حديثة وبمواصفات 
عالية الجودة، مع تركيب مظالت لتظليل 
ومناطـــق  األلعـــاب  مناطـــق  مـــن  أجـــزاء 
كراســـي  لتركيـــب  باإلضافـــة  الجلســـات، 
وســـالل مهمـــالت، وأعمـــدة إنـــارة تعمـــل 
شـــجيرات  وزراعـــة  الشمســـية،  بالطاقـــة 
وأشـــجار؛ بهدف زيـــادة الرقعـــة الخضراء 

بالحديقة مع تأهيل شبكة الري.
فـــي  التطويـــر  أعمـــال  يخـــص  وفيمـــا 
حديقـــة األنصـــار بمنطقة بوكـــوارة البالغة 
مســـاحتها 2144 متـــرا مربعا، بّيـــن الوزير 
بـــأن المشـــروع تضّمـــن تركيـــب أرضيـــات 
األطفـــال،  الســـتخدام  آمنـــة  مطاطيـــة 
وأرضيـــات عشـــب اصطناعـــي، وتركيـــب 
الملعـــب  ألعـــاب جديـــدة، وصيانـــة ســـور 
واألهـــداف، باإلضافـــة إلـــى إعـــادة تأهيل 

ونظـــام  المهمـــالت  وســـالل  الكراســـي 
الكهربـــاء بالحديقة، وتركيب إنارة موفرة 
للطاقة، وزراعة شجيرات وأشجار؛ بهدف 
زيـــادة الرقعـــة الخضـــراء بالحديقـــة مـــع 

تأهيل شبكة الري.
ورافـــق الوزير خـــالل الزيـــارة الميدانية، 
الحطـــاب،  عبدالـــرزاق  النائـــب  مـــن  كل 
ووكيـــل الوزارة لشـــؤون األشـــغال أحمد 
الخيـــاط، ومديـــر عـــام بلديـــة الجنوبيـــة 
عاصـــم عبداللطيـــف، والوكيـــل المســـاعد 
ورئيـــس  عبداللطيـــف،  كاظـــم  للطـــرق 
المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة الجنوبية بدر 
التميمـــي، والعضـــو البلدي خالـــد جناحي 
وعدد من المسؤولين ومهندسي الوزارة. 
عبدالـــرزاق  النائـــب  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
حطـــاب بجهـــود الحكومـــة برئاســـة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي، فـــي تنفيذ المشـــروعات 
التحتيـــة  البنيـــة  وتطويـــر  الخدميـــة 
التـــي  الملموســـة  اإلنجـــازات  وتحقيـــق 
تترجـــم تطّلعـــات المواطنين في مختلف 
وزارة  بـــدور  مشـــيًدا  المملكـــة،  مناطـــق 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمراني في تلبية احتياجات المواطنين 

والمقيمين.

إنجاز 90 % من تصاميم تطوير تقاطع شارعي الرفاع والمحرق

خلف: تحسين عدد من الطرق وإعادة تأهيل الحدائق العامة في “الجنوبية”

المنامة - بنا

عقدت وزارة الخارجية اجتماًعا مع  «
المديرية العامة للخدمات المالية 
واألسواق التابعة لالتحاد األوروبي 

والمعنية بالجرائم المالية والمتخصصة 
بمنطقة الشرق األوسط، إذ تم تأكيد 

التعاون المتبادل فيما يخص مكافحة 
تمويل اإلرهاب وغسل األموال.

كشفت نائب الرئيس التنفيذي لهيئة  «
البحرين للسياحة والمعارض فاطمة 

الصيرفي أنه منذ منذ نوفمبر 
الماضي، حتى اآلن تم التوقيع مع 

أكثر من 30 مكتبا من منظمي 
الرحالت السياحية في الدول التي 

تستهدفها مملكة البحرين.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل  «
ماكرون إلى وضع نظام جديد 

ألمن أوروبا بالتنسيق مع 
حلف الناتو وروسيا. وذلك في 

كلمة ألقاها أمام المشرعين 
في البرلمان األوروبي بمدينة 

ستراسبورغ الفرنسية.

أقيمت يوم أمس األول بمركز  «
كانو الثقافي ندوة بعنوان 

“مستقبل المؤسسات الثقافية 
األهلية في البحرين”، بمشاركة 

الشاعر علي عبدالله خليفة، 
أحمد الجميري، أنور أحمد وخليل 

المدهون وبإدارة خالد الرويعي.

هزم منتخبنا الوطني األول  «
لكرة اليد نظيره أوزبكستان 
بنتيجة )19/35( في المباراة 

التي جمعتهما عصر األربعاء 
ضمن البطولة اآلسيوية 20 
للرجال والمقامة حالًيا في 

المملكة العربية السعودية.

حققـــت بتلكـــو إنجـــازا جديـــدا فـــي رحلتهـــا للتحول 
الرقمـــي مـــع إطـــاق 3 شـــركات رقميـــة مســـتقلة من 
المقّرر أن تدير عملياتها في البحرين وخارجها، وهي 
BEYON Con�” و ”BEYON Solutions” و ،”BEYON Cyber”
nect”.  وتقدم الشـــركات الجديدة حلوال رقمية فريدة من نوعها 
وتلبـــي االحتياجات الناشـــئة للمؤسســـات التجاريـــة في مجاالت 
متنوعـــة مثـــل تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت والحوســـبة 

السحابية واألمن السيبراني واالتصاالت الرقمية.

بتلكو تدشن 3 شركات جديدة 
لتعزيز ريادتها في التحول الرقمي

أكـــد وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميـــل حميـــدان أن مملكـــة البحرين 
تمكنـــت من اجتيـــاز التحديـــات التي 
باقتصـــاد  كورونـــا  جائحـــة  فرضتهـــا 
مســـتقرة  عمـــل  وســـوق  متيـــن 
المحافظـــة  خالهـــا  تـــم  ومتماســـكة 
للقـــوى  الوظيفـــي  االســـتقرار  علـــى 
العاملة الوطنية، وذلك بفضل القيادة 
الحكيمة لعاهل الباد، والرؤى الرائدة 
والمســـتنيرة مـــن ســـمو ولـــي العهـــد 
وبتعـــاون  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  بيـــن  مثمـــر 
والتشـــريعية. جاء ذلك خال افتتاح 
الوزير حميدان أمس المؤتمر الدولي 
الثالث لتنمية الموارد البشـــرية، الذي 
للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة  تنظمـــه 

وتنمية الموارد البشرية.

البحرين تجتاز تحديات 
الجائحة باقتصاد متين 

وسوق عمل مستقرة
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)18(
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الجالـــة  صاحـــب  البـــاد  عاهـــل  أجـــرى 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة اتصااًل 
هاتفًيـــا أمـــس مع رئيـــس جمهورية مصر 
العربيـــة الشـــقيقة عبدالفتـــاح السيســـي، 
تم خاله اســـتعراض العاقـــات األخوية 
التعـــاون  مســـارات  ومختلـــف  الوثيقـــة 
والعمل المشـــترك بين البلدين الشقيقين 
وســـبل تنميته وتوســـيع آفاقه بما يخدم 
شـــعبيهما  تطلعـــات  ويلبـــي  مصالحهمـــا 
الشـــقيقين. وأكـــد جالـــة الملـــك خـــال 
األخويـــة  بالعاقـــات  اعتـــزازه  االتصـــال 
التاريخيـــة الراســـخة التـــي تجمـــع بيـــن 
إليـــه  وصـــل  ومـــا  والشـــعبين  البلديـــن 
التعاون الوثيق من مســـتوى متقدم على 
المســـتويات كافة، مؤكـــدا جالته حرص 
المملكـــة الدائم على تعزيـــز أطر التعاون 

والتنســـيق والتشـــاور مع الشـــقيقة مصر 
حـــول مختلـــف القضايـــا ذات االهتمـــام 
المشـــترك. وأشـــاد جالته بـــدور الرئيس 
المصـــري فـــي تعزيـــز العاقـــات الثنائيـــة 
الوطيـــدة مـــع مملكة البحريـــن وبمواقف 

الـــدوام  علـــى  والداعمـــة  الثابتـــة  مصـــر 
للمملكـــة، متمنًيـــا جالته لمصر الشـــقيقة 
والرفعـــة  الخيـــر  كل  العزيـــز  وشـــعبها 

والتقدم في ظل قيادة فخامته.
كمـــا بحث الجانبان األوضاع والتطورات 

اإلقليميـــة  الســـاحات  علـــى  المســـتجدة 
والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر 
بشـــأنها، حيث تـــم التوافق بشـــأن أهمية 
التحديـــات  لمواجهـــة  الجهـــود؛  تضافـــر 
التـــي تشـــهدها المنطقة، والحفـــاظ على 
األمن القومي العربي. ومن جانبه، أعرب 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي عن شـــكره 
وتقديره لجالة الملك على جهود جالته 
فـــي توثيـــق عاقـــات البلديـــن األخويـــة 
المتميـــزة، مؤكـــدا اعتـــزاز مصـــر قيـــادة 
وشـــعبا بالروابـــط الوثيقة التـــي تجمعها 
والتـــي  وشـــعبها  البحريـــن  مملكـــة  مـــع 
تستمد متانتها ورســـوخها من عاقاتهما 
التاريخية ووحـــدة الهدف والمصير، كما 
أكد ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر 
أمـــن الخليـــج جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمن 

القومي المصري.

توافق بحريني مصري على مواجهة تحديات المنطقة
جاللة الملك: حريصون على التنسيق والتشاور الدائم مع القاهرة

ورؤســـاء السيســـي: أمـــن الخليـــج جـــزء ال يتجـــزأ مـــن األمـــن القومـــي المصـــري واستشـــاريون  أطبـــاء  أكـــد 
أقســـام بوزارة الصحـــة أهمية تطعيم 
األطفـــال في الفئة العمريـــة من 5 إلى 
11 عاًمـــا بالتطعيـــم المضـــاد لفيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، إذ يتـــاح ألولياء 
األمـــور اختيار نوع التطعيـــم ألبنائهم 
بين )ســـينوفارم( و)فايـــزر - بيونتيك( 
لهذه الفئة، مؤكدين مأمونيته العالية، 
إذ أثبتـــت الدراســـات والبحوث أهمية 
تلقـــي هـــذه الفئـــة لجرعـــات التطعيـــم 
االســـتجابة  زيـــادة  فـــي  يســـهم  بمـــا 
مخاطـــر  وتقليـــل  لديهـــم  المناعيـــة 
العـــدوى، والحد من انتشـــار الفيروس 
وبّيـــن  أعراضـــه.  مخاطـــر  وتقليـــل 
توفيـــر  أن  واالستشـــاريون  األطبـــاء 
التطعيـــم للفئـــات العمريـــة المختلفـــة 
يأتـــي بعـــد موافقـــة لجنـــة التطعيمات 
المعنيـــة  والجهـــات  الصحـــة  بـــوزارة 
وفـــق توصيات الفريق الوطني الطبي 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، 
تنفيًذا لتوجيهات عاهل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة بتوفير التطعيـــم اآلمن لجميع 
المواطنين والمقيمين، وضمن الجهود 
الوطنيـــة لفريق البحريـــن بقيادة ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة للتصدي لفيروس كورونا.
عامـــة  صحـــة  استشـــاري  وأوضحـــت 
والوبائيات رئيســـة مجموعـــة التمنيع 
أن  الصفـــار  بســـمة  الصحـــة  بـــوزارة 
أثبتـــت  عمومـــا  الطبيـــة  التطعيمـــات 
فاعليتها في الســـيطرة على األمراض 
المعديـــة من جهـــة والحد من انتشـــار 
األوبئـــة مـــن جهة ثانية، وهـــذا ينطبق 
علـــى أمـــراض األطفـــال التـــي يمكـــن 
ضمنهـــا  ومـــن  بالتطعيـــم،  تجنبهـــا 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

أطباء ألولياء األمور: التجارب السريرية 
أثبتت مأمونية التطعيم لألطفال

المنامة - بنا

)07(

وضع ضوابط تنظيمية لممارسة الطب 
الخاص داخل المستشفيات الحكومية

المنامة - المجلس األعلى للصحة

عقـــد المجلس األعلى للصحـــة اجتماعه االعتيادي 
برئاســـة رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريق 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة،  الشـــيخ محمـــد  طبيـــب 
وبحضـــور أعضـــاء المجلـــس وعـــدد مـــن قيـــادات 

القطاع الصحي، عبر تقنية االتصال المرئي.
واســـتعرض المجلس الموضوعـــات المدرجة على 
جـــدول أعمالـــه، حيـــث تابـــع المجلـــس مـــا يتعلـــق 
بقرار بصـــرف المواد المخـــدرة والمؤثرات العقلية 
لمدة شـــهر واحد، وحســـب وصفة طبيـــة معتمدة، 

فيمـــا  الصحـــة  وزيـــرة  مـــن  قـــرار  إصـــدار  تـــم  إذ 
يخص هـــذا األمر. كما ناقش المجلس ســـبل وضع 
ضوابـــط تنظيمية لممارســـة الطـــب الخاص داخل 
المستشـــفيات الحكوميـــة، مكلًفـــا مجلـــس أمنـــاء 
المستشـــفيات الحكومية برفع مقترح بهذا الشـــأن 

للمجلس األعلى للصحة في اجتماعه المقبل.
وعلـــى صعيد آخـــر، أوضح األمين العـــام للمجلس 
إبراهيـــم النواخـــذة أّن المجلـــس بحـــث موضـــوع 
خريجـــي الطـــب البشـــري مـــن جمهوريـــة الصيـــن 

الشـــعبية والتوصيـــات المرفوعـــة فـــي االجتمـــاع 
المؤهـــات  لتقويـــم  الوطنيـــة  للجنـــة  التنســـيقي 
العلميـــة، إذ تمت دراســـة حالة عدد من الخريجين 
الذيـــن تعذر عليهم اســـتكمال ما تبقـــى من عامهم 
الدراســـي األخير نتيجة تفشـــي فيـــروس كورونا، 
وناقش المجلس أفضل الســـبل لتيســـير إجراءات 
معادلة مؤهاتهم بصفة اســـتثنائية؛ لتمكينهم من 
التخـــرج واعتماد مؤهاتهم من الجهات الرســـمية 

)٠٥(في مملكة البحرين.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمـــي أن تعليـــم األطفال من ذوي 
كل  يلقـــى  الخاصـــة  االحتياجـــات 
الرعايـــة واالهتمـــام في العهـــد الزاهر 
لعاهـــل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بدعـــم 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  مـــن  ومســـاندة 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
حيـــث أصبحت العديد مـــن المدارس 

تقدم خدمـــات متميزة لهذه الفئة من 
األبنـــاء. جاء ذلك خال رعايته حفل 
وضع حجر األســـاس لمدرســـة عوالي 
رانيـــة  الشـــيخة  بحضـــور  الوطنيـــة، 
بنـــت علـــي آل خليفـــة رئيـــس جمعية 
البحرين لألطفـــال ذوي الصعوبة في 
الســـلوك والتواصل ومؤسس مدرسة 
عالية الوطنية، وعدد من المسؤولين 
فـــي الـــوزارة وأعضاء مجلـــس إدارة 

المدرسة والعاملين بها.

النعيمي يضع حجر األساس لـ “عوالي الوطنية”

)٠٦(
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خلف:إنجاز 90 % من تصاميم تطوير تقاطع شارعي الرفاع والمحرق

الوزير يتابع ميدانيا حزمة مشروعات تحسين طرق وحدائق في “الجنوبية”
المنامة - بنا

قـــام وزيـــر األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيط العمراني عصام خلف بزيارة 
ميدانية تفقدية للمشـــروعات التطويرية 
والخدميـــة فـــي المحافظـــة الجنوبية، إذ 
يأتي تنفيذ هذه المشـــروعات التطويرية 
ذات الطابـــع الخدمـــي بناًء علـــى موافقة 
مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وتابـــع أن العمل جاٍر ضمن إســـتراتيجية 
الـــوزارة لتنفيـــذ عـــدد مـــن المشـــروعات 
المحافظـــة  فـــي  والخدميـــة  التطويريـــة 
تحقيـــق  فـــي  تســـهم  والتـــي  الجنوبيـــة، 
تطلعـــات المواطنيـــن، من بينها مشـــروع 

تطوير طرق مجمعي 915 و916.
وأردف الوزيـــر أن من المتوقع بدء العمل 
في مشـــروع تطوير تقاطع شارع الرفاع 

مـــع شـــارع المحـــرق خـــال الربـــع الثالث 
مـــن العـــام الجـــاري، إذ تبلـــغ نســـبة إنجاز 
التصاميـــم التفصيليـــة للمشـــروع 90 %، 
إنشـــاء  يتضّمـــن  المشـــروع  أّن  موضًحـــا 
مســـار لالتفـــاف يميًنا من شـــارع الرفاع 
أرصفـــة  وتوفيـــر  المحـــرق،  شـــارع  إلـــى 

جانبية للمشاة، وتحسين مستوى اإلنارة، 
ووضـــع قنـــوات أرضية الســـتخدامها من 
قبل الخدمات مستقبًا، ووضع اإلشارات 
والتنظيميـــة  المروريـــة  والعامـــات 
والتحذيريـــة الازمـــة؛ لتحقيق الســـامة 

المطلوبة.

وزير األشغال خالل الجولة الميدانية بالمحافظة الجنوبية
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
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 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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عقـــد المجلـــس األعلـــى للصحـــة اجتماعه 
االعتيادي برئاسة رئيس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
أعضـــاء  وبحضـــور  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
القطـــاع  قيـــادات  مـــن  وعـــدد  المجلـــس 

الصحي، عبر تقنية االتصال المرئي.
الفريـــق  رفـــع  االجتمـــاع  مســـتهل  وفـــي 
طبيـــب الشـــيخ محمد بن عبـــدهللا ونيابة 
عن جميع أعضـــاء الفريق الوطني الطبي 
وجميع منتســـبي القطاع الصحي أســـمى 
آيـــات الشـــكر والتقديـــر للمقـــام الســـامي 
لعاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ بمناســـبة تفضـــل 
جاللته بتكريـــم نخبة من قيادات القطاع 
والصفـــوف  الطبيـــة  والكـــوادر  الصحـــي 
األمامية والمســـاندة بوسام األمير سلمان 

بن حمد لالستحقاق الطبي.
الكبيـــرة  الملكيـــة  اللفتـــة  بهـــذه  وأشـــاد 
والمشـــهودة من جاللته، الموّجه والداعم 

األول لـــكل العامليـــن فـــي القطـــاع الطبي 
وللجهـــود الوطنية المخلصـــة بقيادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 

خليفة. 
مشـــروعات  عمـــل  ســـير  اســـتعرض  كمـــا 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة خـــالل الفتـــرة 
المقبلـــة، مقدًمـــا وافـــر الشـــكر والتقديـــر 
إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لدعم سموه جميع 
مشروعات تطوير قطاع الرعاية الصحية 
ســـموه  ودعمـــه  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
المباشر لبدء التطبيق التجريبي للبرنامج 
تســـيير الذاتـــي لمراكـــز الرعايـــة الصحية 
األوليـــة بما ينعكس على جودة الخدمات 

المقدمة.
الموضوعـــات  المجلـــس  واســـتعرض 
المدرجـــة على جدول أعمالـــه، حيث تابع 
المجلـــس ما يتعلـــق بقرار بصـــرف المواد 
المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية لمدة شـــهر 

واحد، وحســـب وصفة طبيـــة معتمدة، إذ 
تم إصـــدار قرار مـــن وزيـــرة الصحة فيما 
يخـــص هـــذا األمـــر. كمـــا ناقـــش المجلس 
ســـبل وضـــع ضوابـــط تنظيمية لممارســـة 
المستشـــفيات  داخـــل  الخـــاص  الطـــب 
أمنـــاء  مجلـــس  مكلًفـــا  الحكوميـــة، 
المستشـــفيات الحكوميـــة برفـــع مقتـــرح 
بهذا الشـــأن للمجلس األعلـــى للصحة في 

اجتماعه المقبل.

وعلـــى صعيـــد آخـــر، أوضح األميـــن العام 
للمجلـــس إبراهيم النواخـــذة أّن المجلس 
بحث موضوع خريجي الطب البشري من 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية والتوصيات 
المرفوعة في االجتماع التنســـيقي للجنة 
الوطنيـــة لتقويـــم المؤهـــالت العلميـــة، إذ 
تمـــت دراســـة حالة عـــدد مـــن الخريجين 
الذيـــن تعـــذر عليهـــم اســـتكمال مـــا تبقى 
نتيجـــة  األخيـــر  الدراســـي  عامهـــم  مـــن 

تفشـــي فيروس كورونا، وناقش المجلس 
أفضل الســـبل لتيســـير إجـــراءات معادلة 
مؤهالتهم بصفة استثنائية؛ لتمكينهم من 
التخـــرج واعتماد مؤهالتهـــم من الجهات 

الرسمية في مملكة البحرين.
كمـــا اســـتمع المجلس للعـــرض الذي قدمه 
عضـــو المجلـــس رئيـــس جامعـــة الخليـــج 
العربـــي خالـــد العوهلي التقريـــر التنفيذي 
الثانـــي عـــن ســـير أعمـــال التدريـــب فـــي 
فـــي  اإلكلينيكـــي  الماجســـتير  برنامـــج 
طـــب العائلة وفـــق الخطة المرســـومة، إذ 
تـــم تدريـــب الدفعـــة األولـــى المكونة من 
40 طبيبـــا بنجـــاح لنحـــو 20 شـــهًرا بدعم 
حكومـــي عبـــر صنـــدوق العمـــل )تمكيـــن(، 
كمـــا تـــم التعاقد مع جامعة جـــون هوبكنز 
للمشاركة في تدريس برنامج الماجستير، 
عالوة على قبـــول 40 طالبا ضمن الدفعة 

الثانية من البرنامج التدريبي.
وفـــي هذا الصـــدد قـــدم رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة وافر الشـــكر والتقدير إلى 

جامعـــة الخليـــج العربي و “تمكيـــن” على 
جهودهمـــا الكبيـــرة فـــي تهيئـــة التدريـــب 
المالئـــم للطلبـــة من خالل توفيـــر برنامج 

تدريبي بمستوى عاٍل واحترافي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  عرضـــت  ذلـــك  بعـــد 
للهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحيـــة مريـــم الجالهمة دراســـة بشـــأن 
إنشـــاء مختبـــر لفحص األدويـــة بالتعاون 
مـــع جامعـــة الخليج العربـــي، إذ أوضحت 
الجالهمـــة أهميـــة الحاجـــة إنشـــاء مركـــز 
األدويـــة  واختبـــار  لفحـــص  متطـــور 
والمســـتحضرات الصيدلية وأدوية الطب 
البديـــل بحيـــث يكـــون مختبـــًرا مرجعًيـــا 
إلصدار الشـــهادات الالزمة والمعترف بها 
مـــن قبـــل الهيئـــة لـــكل األدوية المســـجلة 
فـــي المملكة، وفي هذا الشـــأن نوه رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة بأهميـــة هـــذا 
المشـــروع، موجًها إلى دراســـة الموضوع 
من جميع النواحي بالتنســـيق مع الجهات 

الرسمية المختصة.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

بحث تيسير إجراءات معادلة خريجي الطب البشري من الصين بصفة استثنائية
دراسة إنشاء مركز متطور لفحص واختبار األدوية... “األعلى للصحة”:

اجتماع المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق 
طارق الحســـن أمس، الرئيس التنفيذي 
يوســـف  الوطنـــي  االتصـــال  لمركـــز 
البنخليـــل، بحضور مدير إدارة الحماية 
للدفـــاع  العامـــة  بـــاإلدارة  والســـالمة 
المدنـــي رئيس المكتب التنفيذي للجنة 
العقيـــد  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 

الركن محمد البنغدير.
وخالل اللقاء، رحب رئيس األمن العام 
االتصـــال  لمركـــز  التنفيـــذي  بالرئيـــس 

الوطني، مشـــيًدا بالدور الـــذي يقوم به 
المركز فـــي تعزيـــز التعاون والتنســـيق 
بيـــن الجهـــات الحكوميـــة، بمـــا يدعـــم 

استراتيجيات االتصال الوطني.
وتـــم خالل اللقاء بحـــث أوجه التعاون 
اللجنـــة  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق 
ومركـــز  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
االتصال الوطني، بما يخدم السياسات 
مملكـــة  فـــي  الحكوميـــة  اإلعالميـــة 

البحرين.

تنسيق مشترك بين “لجنة مواجهة الكوارث” و ”االتصال الوطني”

بن دينة: زيادة التعاون مع اإلمارات بالمجال البيئي والمناخي
تبادل الخبرات في قطاع التنمية المستدامة والطاقة المتجددة

شـــارك المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلـــس األعلى للبيئة 
محمد بن مبارك بن دينه في القمة العالمية 
لطاقة المســـتقبل 2022 التي تســـتضيفها 
دولـــة اإلمارات العربية المتحدة الشـــقيقة 

بالتزامن مع أسبوع أبوظبي لالستدامة. 
 وأشـــاد المبعـــوث الخاص لشـــؤون المناخ 
خـــالل انعقـــاد المؤتمـــر الـــذي تســـتضيفه 
شـــركة أبوظبي لطاقة المســـتقبل “مصدر” 
بالعالقـــات األخويـــة المتميزة والراســـخة 
ودولـــة  البحريـــن  مملكـــة  تجمـــع  التـــي 
اإلمـــارات العربية المتحدة، مؤكـــًدا زيادة 
التعـــاون في مختلف المجـــاالت خصوصا 

الشـــأن البيئـــي والمناخـــي، والتـــي تترجم 
توجيهـــات عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ورؤية 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، مـــن خـــالل تنويـــع الشـــراكات 
وتبـــادل  التنمويـــة  الجهـــود  وتوحيـــد 

الخبـــرات والتجـــارب الســـيما فـــي قطـــاع 
التنمية المستدامة والطاقة المتجددة بما 
يحقـــق أهـــداف البلدين الشـــقيقين ويلبي 

طموحات شعبيهما الشقيقين. 
 وأكـــد المبعـــوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  أن 
باتت تشـــكل منصـــة عالميـــة مرموقة في 

الصعوبـــات،  المســـتقبل وتذليـــل  صناعـــة 
ودائمـــا مـــا تبهر العالـــم بمســـتوى التنظيم 
المتميـــز للمؤتمـــرات والفعاليات اإلقليمية 
والدوليـــة، وهـــذا مـــا شـــاهده المشـــاركون 
والحضور في افتتاح القمة العالمية لطاقة 
المستقبل 2022، منوها بالدعم واالهتمام 
الكبيـــر الذي توليه دولـــة اإلمارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة لهـــذه القمـــة العالميـــة 
التي جمعت قادة الفكـــر والمختصين في 
قطـــاع الطاقة تحت ســـقف واحـــد والتي 
أتاحت لجميع الدول المشـــاركة في القمة 
الفرصـــة لالطـــالع على آخر المســـتجدات 
بأصحـــاب  وااللتقـــاء  الطاقـــة  عالـــم  فـــي 
الخبـــرات والتجـــارب المتقدمة في مجال 

التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

 وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك، وعلى املالك مراجعة وزارة الأ�شغال

lac@mun.gov.bh شئون البلديات والتخطيط العمراين اإدارة ال�شتمالك والتعوي�ض على الربيد اللكرتوين� 

 لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

اإن وزارة الأ�شغــــال و�شـــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـــــررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ال�شيـــد/  مــــلك  من  ا�شتمـــالك:جــزء 

و�شركائه،  اجلمري  كاظم  من�شور  احمد 

مبوجب  وامل�شجل  جمرة،  بني  يف  الكائن 

املقدمة رقم 8167 / 2009، العقار رقم 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،05044512

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار ال�شتمالك رقم )230( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــال و�شـــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك/ بنك البحرين 

الإ�شالمي �ض.م.ب.، الكائن يف ال�شلمانية، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 19163 / 

2019، العقار رقم 03090604، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )231( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم 

جعفر مهدي نا�شر، الكائن يف �شوق املنامة، 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 18841 / 

2016، العقار رقم 03120179، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )232( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

هاين  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

املــرخ،  يف  الكائن  العـــايل،  علي  ح�شـــن 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 16192 / 

2008، العقار رقم 05028752، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )233( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ح�شن  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

يف  الكائن  و�شركائه،  فخرو  عبداهلل 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  املحرق، 

1299 / 2018، العقار رقم 02013973، 

ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )234( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

�شكري  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

علي حممد �شرحان، الكائن يف نويدرات، 

 /  8889 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

2007، العقار رقم 06013168، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )235( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك/ جمعية مفاتيح 

وامل�شجل  كوارة،  بو  يف  الكائن  اخلري، 

 ،2020  /  4047 رقم  املقدمة  مبوجب 

من  وذلك   ،09035527 رقم  العقار 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )236( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــال و�شـــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ حممود 

الكائن  و�شركائه،  كمال  اأحمد  �شلمان 

مبوجب  وامل�شجل  املنامة،  �شوق  يف 

رقم  العقار   ،2013  /  660 رقم  املقدمة 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،03160277

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )237( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

علي  ليـــلى  ال�شيـــدة/  ا�شتمـالك:ملك 

ح�شن، الكائن يف بوري، وامل�شجل مبوجب 

املقدمة رقم 6971 / 2001، العقار رقم 

م�شاريع  اأجل  من  وذلك   ،07021056

الأ�شغال  وزارة  طلب  ح�شب  الطرق، 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

- الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )238( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

مبوجب  لها  املخولة  ال�شالحيات 

ب�شاأن   2009 ل�شنة   )  39  ( رقم  القانون 

العامــة،  للمنفعـة  العقارات  ا�شتمالك 

قـد قـررت ا�شتمالك، وا�شتنادًا اإىل حكم 

يف  ال�شرعية  العليا  حمكمةال�شتئناف 

9/31/2019/17املوؤرخ  رقم  الدعوى 

تقـــرر  فقــــد   ،2020 ينايــــر   28 يف 

اإدارة  مــــلك/  من  ا�شتمــــالك:جــــزء 

املاحوز،  يف  الكائن  اجلعفرية،  الأوقاف 

وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 21774 / 

2018، العقار رقم 03070104، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )239( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شـــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

العقارات للمنفعـة العامــة،  وا�شتنادًا اإىل 

حكم حمكمةال�شتئناف العليا ال�شرعية 

9/31/2019/17املوؤرخ  يف الدعوى رقم 

تقـــــرر  فقـــد   ،2020 يناير   28 يف 

اإدارة  مــــلك/  من  ا�شتمالك:جـــزء 

جرداب،  يف  الكائن  اجلعفرية،  الأوقاف 

 /  618 رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل 

1958، العقار رقم 08002956، وذلك من 

وزارة  طلب  ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال 

العمراين - الطرق. 

قرار  ال�شتمالك رقم )240( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

را�شد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

الرفاع  يف  الكائن  النعيمي،  �شويد  ف�شل 

رقم  املقدمة  مبوجب  وامل�شجل  الغربي، 

4212 / 1994، العقار رقم 09025542، 

ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

قرار  ال�شتمالك رقم )241( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغـــــال و�شــــــوؤون البلديــــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

ا�شتمالك:جزء من ملك ال�شيد/ اإبراهيم 

يف  الكائن  اجلناحي،  يو�شف  عبداهلل 

الب�شيتني، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

 ،02021971 رقم  العقار   ،2006  /  148

ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

قرار ال�شتمالك رقم )242( 

ل�شنة 2021

اإن وزارة الأ�شغــــــال و�شــــــوؤون البلديـــــات 

على  بنـــاء  العمرانــــي  والتخطيـــط 

ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون 

رقم ) 39 ( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك 

قـررت  قـد  العامــة،  للمنفعـة  العقارات 

را�شد  ال�شيد/  ملك  من  ا�شتمالك:جزء 

يف  الكائن  العطاوي،  �شالح  را�شد  علي 

احلنينية، وامل�شجل مبوجب املقدمة رقم 

2016 / 2013، العقار رقم 09022641، 

ح�شب  الطرق،  م�شاريع  اأجل  من  وذلك 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة  طلب 

والتخطيط العمراين - الطرق. 

 

 

قرار ال�شتمالك رقم )243( 

ل�شنة 2021
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اجتماًعـــا  الخارجيـــة  وزارة  عقـــدت 
للخدمـــات  العامـــة  المديريـــة  مـــع 
لالتحـــاد  التابعـــة  واألســـواق  الماليـــة 
األوروبـــي والمعنية بالجرائـــم المالية 
الشـــرق  بمنطقـــة  والمتخصصـــة 
االتصـــال  عبـــر  أمـــس،  األوســـط، 
اإللكترونـــي المرئـــي، برئاســـة رئيـــس 
قطاع الشؤون اإلستراتيجية، السفير 
نانســـي جمال، بحضـــور رئيس قطاع 
الشـــؤون األوروبية، أحمد القرينيس، 
ومدير إدارة التحريات المالية بوزارة 
الداخلية الشـــيخة مي بنت محمد آل 

خليفة.
وخالل االجتماع، أكدت رئيس قطاع 

الشؤون اإلستراتيجية أهمية تكثيف 
التعاون المتبادل فيما يخص مكافحة 
األمـــوال  وغســـل  اإلرهـــاب  تمويـــل 
والجرائـــم الماليـــة، وتعزيـــز التعـــاون 
الدولـــي فـــي اإلدراجـــات الدوليـــة بما 
يســـهم فـــي ترســـيخ الســـلم واألمـــن 
الدولييـــن، باإلضافة إلـــى دعم ملفات 
المؤسســـات  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
المعنيـــة دولًيـــا، خصوصـــا فـــي ظـــل 
جهـــود مملكـــة البحريـــن الراميـــة إلى 
التـــي  المؤسســـية  الجاهزيـــة  رفـــع 
تتطلـــب تضافـــر الجهـــود الحكوميـــة 
على المســـتويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.
كمـــا تطـــرق االجتماع إلـــى الخطوات 
السياســـية المتخـــذة من قبـــل مملكة 

البحريـــن؛ لتقوية أواصـــر التعاون في 
الملفـــات المهمـــة، والســـيما المتعلقـــة 
بمكافحـــة اإلرهـــاب الدولـــي وتمويله، 
في ظل هذه الجهود التي تنصب في 
اتفاقية التعاون بيـــن مملكة البحرين 
األوروبـــي  الخارجـــي  العمـــل  وجهـــاز 
فـــي شـــهر فبرايـــر  الموقعـــة   )EEAS(
مكافحـــة  تضمنـــت  والتـــي  2021م، 

اإلرهاب كأحد عناصرها األساسية.
يعكـــس  االجتمـــاع  هـــذا  بـــأن  يذكـــر 
األهميـــة القصوى التـــي توليها مملكة 
البحرين في تعزيز الجهود المشـــتركة 
بيـــن الشـــركاء الدولييـــن فـــي ســـبيل 
محاربـــة تمويـــل اإلرهـــاب وتجفيـــف 
منابعـــه؛ لضمـــان الســـالم واالســـتقرار 

العالمي.

أكـــد أطباء واستشـــاريون ورؤســـاء أقســـام بوزارة 
الصحـــة أهمية تطعيـــم األطفال في الفئـــة العمرية 
مـــن 5 إلـــى 11 عاًمـــا بالتطعيـــم المضـــاد لفيـــروس 
كورونـــا )كوفيد19-(، إذ يتاح ألولياء األمور اختيار 
نـــوع التطعيم ألبنائهـــم بين )ســـينوفارم( و)فايزر –

بيونتيـــك( لهذه الفئة، مؤكدين مأمونيته العالية، إذ 
أثبتت الدراســـات واألبحاث أهمية تلقي هذه الفئة 
لجرعات التطعيم بما يســـهم في زيادة االســـتجابة 
المناعيـــة لديهم وتقليل مخاطر العدوى، والحد من 

انتشار الفيروس وتقليل مخاطر أعراضه.
وبّيـــن األطباء واالستشـــاريون أن توفيـــر التطعيم 
للفئـــات العمريـــة المختلفة يأتي بعـــد موافقة لجنة 
التطعيمـــات بوزارة الصحـــة والجهات المعنية وفق 
توصيات الفريـــق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا )كوفيد19-(، وذلك تنفيًذا لتوجيهات عاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة بتوفيـــر التطعيـــم اآلمن لجميـــع المواطنين 
والمقيمين، وضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين 
بقيـــادة ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة 

للتصدي لفيروس كورونا.
وأوضحت استشاري صحة عامة والوبائيات رئيسة 
مجموعـــة التمنيـــع بوزارة الصحة بســـمة الصفار أن 

التطعيمـــات الطبيـــة عمومـــا أثبتـــت فاعليتهـــا فـــي 
الســـيطرة على األمـــراض المعدية مـــن جهة والحد 
من انتشار األوبئة من جهة ثانية، وهذا ينطبق على 
أمراض األطفال التي يمكن تجنبها بالتطعيم، ومن 

ضمنها فيروس كورونا )كوفيد19-(. 
وبينـــت الفـــار أن األعـــراض الجانبيـــة التـــي تمـــت 
متابعتهـــا أثناء تطعيم الفئـــة العمرية من 3 إلى 12 
سنة لم تسجل أعراًضا شديدة في مملكة البحرين، 
علـــى اإلصابـــة  المترتبـــة  فاألضـــرار والمضاعفـــات 
األعـــراض  بعـــض  مـــن  خطـــورة  أكثـــر  بالفيـــروس 
الجانبيـــة التي قد تعقب أخـــذ التطعيم، وعليه البد 
مـــن التأكيـــد أن التطعيمـــات هـــي التقنيـــة األفضل 

للسيطرة على مختلف األمراض المعدية.
وقالت الصفار إن التجارب الســـريرية التي ُأجريت 
أثبتـــت مأمونيـــة وفاعلية التطعيـــم لألطفال، إذ تم 
للفئـــات العمريـــة  التصريـــح الطـــارئ باســـتخدامها 
الصغيـــرة مـــن 3 إلـــى 17 عاًما لتطعيم )ســـينوفارم( 
كلقـــاح يعتمـــد في تركيبـــه على فيـــروس غير حي، 
وأيًضـــا تطعيـــم )فايزر-بيونتيك( للفئـــة العمرية من 

5 إلى 11 عاًما.
ولفتـــت إلـــى أهميـــة تشـــجيع المجتمـــع علـــى أخـــذ 
التطعيمـــات لجميـــع الفئات؛ لما يشـــكله مـــن حمايٍة 
لهـــم مـــن اإلصابة بالفيـــروس، ســـواء كان ذلك على 
مســـتوى الطفـــل نفســـه أو لتأميـــن الحمايـــة غيـــر 
المباشـــرة للمخالطين للطفل، مؤكدة أن التطعيمات 

التي تـــم إجازتها آمنة وأعراضها الجانبية متوقعة، 
وهي ال تتعدى األلم البســـيط فـــي موضع الحقن أو 

االنتفاخ أو اإلعياء أو الصداع والحمى.
أمـــا استشـــاري طـــب عائلـــة ورئيس قســـم البرامج 
بـــإدارة تعزيز الصحة  فاطمة رضا حبيل، فقالت إن 
التطعيمـــات أثبتت أهميتها فـــي الوقاية من العديد 
من األمراض المعدية، ومنها فيروس كورونا وذلك 
عبـــر رفـــع االســـتجابة المناعيـــة للجســـم لمواجهـــة 
الفيـــروس، كما أنه يســـاعد علـــى تخفيف األعراض 
عند اإلصابـــة، وتقليل المضاعفات باإلضافة لتقليل 

الحاجة لدخول المستشفى أو العناية المركزة.
وبينـــت حبيل أن تطعيـــم األطفال المضاد لفيروس 
كورونـــا متوفـــر للفئـــة العمريـــة البالغة 11-3 ســـنة، 
حيث إن هذه الفئة تشكل شريحة كبيرة من سكان 
مملكـــة البحريـــن ومع رفع نســـبة المناعة لديهم من 
خالل تطعيم المؤهلين منهم سترتفع نسبة المناعة 

المجتمعية والحماية من الفيروس.
وأوضحـــت أنـــه ومـــع انتشـــار المتحـــور أوميكرون 
ســـريع االنتشـــار، مـــن المهـــم حمايـــة األطفـــال مـــن 
اإلصابة عن طريق رفع المناعة لديهم، وذلك حماية 
لهـــم وألهلهم وخصوصا ذوي األمـــراض المزمنة أو 
المناعة القليلة، فاألطفال كغيرهم يمكن أن يكونوا 

الناقل الرئيس للفيروس.
بالحـــث علـــى مواصلـــة  وختمـــت حبيـــل حديثهـــا 
لبـــس  وأهمهـــا  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات  االلتـــزام 

الكمـــام بالطريقـــة الصحيحـــة، وااللتـــزام بتطبيـــق 
التباعد االجتماعي وغســـل اليديـــن، فااللتزام بهذه 
اإلجراءات مســـؤولية وطنيـــة ومجتمعية لكل فرد 
في المجتمع دعًما للجهود الكبيرة المبذولة من قبل 

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.
من جانبه، أكد استشاري الوبائيات والصحة العامة 
رئيس قسم مكافحة األمراض بوزارة الصحة عادل 
الصياد أن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا 
أعلـــن عن توفـــر التطعيمات لجميـــع الفئات العمرية 
بما فيها فئة األطفال من ســـن 3 إلى 11 سنة الذين 
تم توفير تطعيم )سينوفارم( لهم منذ فترة، كما تم 
توفيـــر تطعيم )فايزر-بيونتيك( للفئة العمرية من 5 
إلى 12 سنة، وهو ما يعتبر خطوة مهمة  لمحاصرة 
الفيـــروس والحد من شـــدته وانتشـــاره، فالفيروس 
يفقد قوته على االنتشار، وبالتالي تقل العدوى بين 

فئات المجتمع.
الفئـــات  مـــن   %  94 نســـبة  بلـــوغ  الصيـــاد  وبيـــن 
المســـتهدفة بالتطعيـــم، مؤكـــًدا ضـــرورة أن يولـــي 
المجتمـــع موضـــوع تطعيم األطفـــال اهتماًما كبيًرا؛ 
نظـــًرا ألهميته فـــي حمايتهم من اإلصابـــة والوقاية 
لـــدى مخالطيهم، مؤكًدا إتاحة فرصة االختيار أمام 
أوليـــاء األمور بيـــن التطعيمين المتاحيـــن لألطفال 
فـــي مملكة البحريـــن، وهمـــا )ســـينوفارم( و)فايزر-

بيونتيك(.
وأشـــار الصياد إلى أن الحاالت القائمة التي تحتاج 

إلـــى دخـــول العناية القصوى عددهـــا قليل في هذه 
المرحلـــة، ويعـــود ذلك إلـــى اإلقبال علـــى التطعيم، 
مؤكًدا بأن التطعيم قد ال يمنع اإلصابة، ولكنه يحد 
مـــن األعراض الشـــديدة ويقلل مـــن فرصة الدخول 
للمستشفى، وهي كلها خطوات تؤدي لبلوغ الهدف 
النهائـــي، وهو القضاء على الجائحة وتقليل حاالته 

التي تحتاج إلى العناية الطبية.
أمـــا رئيـــس الخدمـــات الصحية لألمومـــة والطفولة 
في الصحة األولية منـــى المهري، فأوضحت أهمية 
تطعيمـــات األطفـــال وضرورتهـــا الكبيـــرة فـــي ظل 
انتشـــار المتحـــور )أوميكرون(، وقالـــت إن األطفال 
تمتـــد لديهـــم فتـــرة حضانـــة الفيـــروس فـــي حـــال 
اإلصابة وعدم تلقي التطعيم، وبالتالي تزيد إمكان 
نقـــل العـــدوى إلـــى كبـــار الســـن واألشـــخاص األكثر 
عرضـــة لألمراض فـــي المجتمـــع، وبالتالـــي حدوث 
المضاعفـــات في هذه الفئات العمرية في حال عدم 

تلقي التطعيم والجرعات المنشطة منه.
العلميـــة  واألبحـــاث  الدراســـات  أن  وأوضحـــت 
أثبتـــت مأمونيـــة التطعيمـــات وفاعليتهـــا في الحد 
مـــن اإلصابـــة بالفيـــروس والتخفيـــف مـــن أعـــراض 
الفيـــروس ومضاعفاته في حـــال اإلصابة، مبينًة أن 
اإلقبـــال الكبير مـــن المجتمع على تطعيـــم األطفال 
للفئات العمرية من 3 إلى 17 ســـنة دليل على زيادة 

الوعي عند أولياء األمور.

أهميـــة  أمـــور  أكـــد مواطنـــون وأوليـــاء 
التطعيمـــات فـــي الحمايـــة مـــن األوبئـــة 
واألمـــراض، وأوضحـــوا أهميـــة االلتزام 
التام باإلجراءات االحترازية والتعليمات 

الصـــادرة عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي 
للتصدي لفيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
الجهـــود  لدعـــم  المعنيـــة؛  والجهـــات 
الوطنيـــة لفريـــق البحريـــن بقيـــادة ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 

آل خليفـــة  حفظه هللا. وبين المواطنون 
فـــي  فاعليتهـــا  أثبتـــت  التطعيمـــات  أن 
عدم تســـجيل أي مضاعفـــات أو أعراض 
الحاصليـــن  لجميـــع  شـــديدة  جانبيـــة 
علـــى التطعيـــم، ولفتوا إلـــى أهمية عدم 
التهـــاون في خطـــر إصابـــة األطفال في 

هذه الفئة العمرية، مشـــيرين إلى أهمية 
تحصيـــن األطفال ضد فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وتوفيـــر الحمايـــة الكافيـــة 
لهم، فالتطعيم له دور فاعل في الحفاظ 
علـــى صحـــة المجتمع وســـالمة أفـــراده، 
معتبرين أن شعب البحرين واع ومدرك 

ألهميـــة إنجاح الحملة الوطنية للتطعيم 
وأثرها في الحفاظ على صحة وســـالمة 

الجميع.
إلـــى  أمـــر( تتطلـــع  )وليـــة  جنـــان جابـــر، 
حمايـــة أطفالهـــا مـــن اإلصابـــة بفيروس 
كورونـــا خصوًصـــا أن لديهـــا ابنة تذهب 
إلى المدرســـة وتتلقى التعليم حضورًيا، 
األمـــور  أوليـــاء  جنـــان  أوصـــت  حيـــث 
األبنـــاء  تطعيـــم  بموضـــوع  باالهتمـــام 
بشـــكل  الموضـــوع  أكبـــر وأخـــذ  بشـــكل 
االلتـــزام  إلـــى  الجميـــع  داعيـــة  جـــدي، 
التـــام بإجراءات الفريـــق الطبي والتقيد 
بتعليماتـــه، مؤكـــدة أهميـــة الحـــذر مـــن 
انتقـــال العدوى لكبار الســـن من الصغار، 
فالفيـــروس يكـــون ذا مضاعفـــات أكبـــر 
علـــى كبـــار الســـن وأصحـــاب األمـــراض 
المزمنـــة خصوصـــا في حـــال لـــم يتلقوا 

التطعيم.
أما محمد علي المناصير - ولي أمرـ فأكد 
أهميـــة أن يبدي أوليـــاء األمور موضوع 
تطعيـــم األبنـــاء االهتمـــام الكبيـــر لمـــا له 
مـــن دور في تقليـــل احتماليـــة اإلصابة، 
وبالتالـــي الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، 
بالنســـبة  التطعيـــم  أهميـــة  مؤكـــًدا 
للكبـــار والصغـــار مـــع مواصلـــة االلتـــزام 

باإلجراءات االحترازية الالزمة.
ومـــن خـــالل تجربتـــه، يقـــول المناصيـــر 
إن علـــى جميـــع أولياء األمـــور االهتمام 
فئاتهـــم  بمختلـــف  األطفـــال  بتطعيـــم 
العمريـــة، فالحملة الوطنيـــة للتطعيم لن 
تنجـــح إال بضمـــان الســـير وفـــق الخطـــة 
الموضوعـــة بجميـــع مراحلهـــا، وحمايـــة 

كافـــة  حمايـــة  دون  تتـــم  لـــن  المجتمـــع 
الفئـــات العمرية، ومجتمـــع البحرين واٍع 
ومثقف وقادر علـــى التصدي للتحديات 

وتجاوزها.
من جانبه، قال سعيد خليفة إن التطعيم 
ضـــد األمـــراض يعتبـــر أســـاس الوقايـــة 
والحمايـــة، فالتطعيـــم أمـــر مفيد لصحة 
األفراد، وبين وجوب توفير كل ما يلزم؛ 
من أجل الحد من المخاطر الصحية التي 
يتعـــرض لهـــا األطفـــال، بصفتهـــم األكثر 
انخراطـــًا في اللعب والحركـــة والتعليم، 
وهـــم األقل حـــذًرا وقدرة علـــى االلتزام 
أن  موضًحـــا  االحترازيـــة،  باإلجـــراءات 
االلتـــزام بالتطعيـــم هـــو واجـــب وطنـــي 
وشرعي، فاألطفال أكثر قدرة على حمل 
الفيـــروس وانتقالـــه، وهـــم فئـــة تتطلب 
الحمايـــة أســـوة بتطعيـــم الكبـــار، مؤكًدا 
ثقتـــه بالفريق الطبي ومســـاعي األطباء 
الناجحـــة والمميـــزة التـــي رفعـــت اســـم 
البحريـــن كنمـــوذج ناجـــح فـــي التصدي 
للجائحـــة. أمـــا محمـــد يوســـف، فأوضح 
تشـــجيعه الكبير لتطعيم األطفال، وقال 
إن علـــى أوليـــاء األمـــور عدم التـــردد أو 
التهـــاون فـــي األمـــر، لســـالمة األطفـــال 
وذويهـــم، وبين أن التـــردد في هذا األمر 
ال أســـاس له، فالمعلومـــة الصحية يجب 
أن تؤخـــذ من أهل االختصـــاص والعلم، 
مبيًنا أملـــه في إقبال أولياء األمور على 
تطعيـــم أطفالهـــم؛ للوصول إلـــى المناعة 
المجتمعيـــة الالزمـــة والحد من انتشـــار 
الفيروس، الســـيما مع ظهـــور متحورات 

جديدة.
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تقوية أواصر التعاون في الملفات المهمة بين البحرين وأوروبا

التجارب السريرية أثبتت مأمونية التطعيم لألطفال

مواطنون: تطعيم األطفال حماية لهم من خطر “كورونا”

على رأسها مكافحة تمويل اإلرهاب وغسل األموال

بعد إتاحة اللقاح للفئة العمرية من 5 إلى11 عاما... أطباء ألولياء األمور:

محذرين من خطورة انتقال العدوى من الصغار لكبار السن
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إعداد: منى المطلق

بشـــأن  التفاصيـــل  مـــن  ولمزيـــد 
موضوع إنهاء عقد العمل انتظرونا 
األسبوع المقبل في إضاءة قانونية 

مع المحامي حسن العجوز.
نتطلع لمشـــاركتكم واستفســـاراتكم 

عبر البريد اإللكتروني

تعّرضت لوعكة صحية شديدة دفعتني إلى التغيب عن العمل لمدة 35 يوما في سنة 2021، وقد قّدمت  «
شهادة طبية صادرة عن مجمع السلمانية الطبي لصاحب العمل تفيد دخولي المستشفى وحاجتي الراحة 

في المدة المذكورة؛ لسوء حالتي الصحية ومتابعة العالج، إّل أنني قد تفاجأت بصدور قرار بفصلي من 
العمل؛ بسبب الغياب عن العمل بعد 25 يوًما من الغياب رغم كوني غير قادر على العمل نهائًيا في تلك 
الفترة، هل يعتبر فصلي في هذه الحالة فصاًل تعسفًيا؟ مع العلم بأنني أعمل منذ سنتين لدى الشركة؟

- يعتبر الفصل في هذه الحالة فصاًل تعسفًيا وفًقا للمادة 
104 من قانون العمل في القطاع األهلي، حيث حددت 
المادة على ســـبيل الحصر عدة حاالت يعتبر فيها إنهاء 
صاحـــب العمل عقد العمـــل فصاًل تعســـفًيا للعامل، وإّن 
أحد أهم تلك الحاالت هي حالة استخدام العامل حقه 
فـــي اإلجـــازات طبًقا ألحـــكام قانون العمل فـــي القطاع 
األهلـــي، وحيـــث نّصت المـــادة 65 من القانـــون ذاته قد 
أّكـــدت أّن لـــكل عامل أمضى في خدمـــة صاحب العمل 
ثالثـــة أشـــهر متصلة وثبـــت مرضه واســـتحقاقه إجازة 
مرضيـــة بموجـــب شـــهادة طبيـــة الحـــق فـــي اإلجازات 

المرضية كالتالي:

 1( خمسة عشر يوًما مدفوعة األجر.
 2( عشرون يوًما بنصف أجر.
 3( عشرون يوًما م دون أجر.

وحيـــث صـــدر قـــرار فصـــل العامـــل بســـبب غيابـــه عن 
العمل رغم تقديمه شـــهادة طبيـــة معتمدة تفيد مرضه 
وحاجتـــه الملحـــة لتلـــك اإلجـــازة المرضيـــة، وحيث إّن 
صاحـــب العمل قد قرر إنهاء عقد العمل بعد اســـتخدام 
العامـــل حقه في اإلجازات المرضيـــة بما ال يجاوز عدد 
األيام المســـتحقة له بموجب القانون؛ األمر الذي يكون 
معه قرار الفصل تعسفًيا بالشك لتحقق إحدى الحاالت 

المنصوص عليها في المادة 104 من القانون.

شـركــة تفصــل تعسفيــا مـوظفــا 
“عاجـزا” تغيـب عن العمل 35 يوما

المحامي حسن العجوز
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