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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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وف���د برلماني يزور مكتب���ة »زكاة العلم« بمدر�س���ة بيان البحرين 

ماجد  د.  والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ أكـــد 
المبكر  التعليم  النعيمي ان عدد مؤسسات 
في البحرين تبلغ 239 مؤسسة »83 حضانة، 
األطــفــال  عــــدد  أن  مــضــيــفــا  روضــــــة«،  و156 
الدراسي  للعام  الحضانات  في  المسجلين 
2021-2022 بلغ 2900 طفل، وعدد األطفال 
الــمــســجــلــيــن فــــي ريــــــاض األطــــفــــال لــلــعــام 
طفال،   35779 بــلــغ   2021-2020 الـــدراســـي 
 20746 بــلــغ   2022-2021 الـــدراســـي  ولــلــعــام 

طفال.
ســـــؤال  ــلــــى  عــ رده  فـــــي  الــــــوزيــــــر  وقــــــــال 
بشأن  زينل  فــوزيــة  الــنــواب  مجلس  لرئيسة 
ــال ان اعــــداد  ــفــ الـــحـــضـــانـــات وريــــــاض األطــ
المبكر  التعليم  فــي  المسجلين  األطــفــال 
الظروف  إلــى  نظرا  مستمر  بشكل  متغيرة 
كورونا  جائحة  تفشي  ظل  في  االستثنائية 

انــخــفــاض نــســبــة الــمــشــاركــة،  ــى  الــ ــا أدى  مـ
ــادة هــذه  ــزيـ لـ بــشــكــل دؤوب  ــوزارة  ــ ــ الـ وتــعــمــل 
النسبة تنفيذا الستراتيجية تطوير التعليم 
المبكر المعتمدة من قبل المجلس األعلى 
سمو  بــرئــاســة  والــتــدريــب  التعليم  لتطوير 
نائب  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رئـــيـــس الــمــجــلــس 
التي  والــتــدريــب،  التعليم  لتطوير  األعــلــى 
تضمنت معالجة التحديات التي قد تعتري 
انــخــفــاض  مــنــهــا  الــمــبــكــر،  التعليم  مــرحــلــة 
نسبة المشاركة، الفتا الى ان الوزارة بصدد 
نواتجها  وقياس  االستراتيجية  هذه  تنفيذ 
وانعكاساتها وتأثيرها اإليجابي على تطوير 

الخطط والبرامج لهذه المرحلة.
توحيد  على  تعمل  ــوزارة  الــ ان  وأضـــاف 
المتعلقة  التنظيمية  واإلجــراءات  الشروط 

بمرحلة التعليم المبكر بما في ذلك إصدار 
بعد  وال سيما  السارية  التشريعات  وتعديل 
ضم الحضانات الى وزارة التربية والتعليم، 
األنظمة  تطوير  على  إيجابا  ينعكس  بما 
وزيادة  األطفال  رياض  المتبعة في مرحلة 
استقطابا  أكــثــر  وجــعــلــهــا  فيها  االســتــثــمــار 
المشاركة  نسبة  زيــــادة  ثــم  ومـــن  لــأطــفــال، 

فيها.
ــر الـــوزيـــر أن عــــدد الــمــتــخــصــصــات  ــ وذكـ
فـــي بــرنــامــج الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر مـــن أعــضــاء 
مرحلة  فــي  واإلداريــــة  التعليمية  الهيئتين 
410، وهن من حملة  يبلغ  األطفال  ريــاض 
مؤهل دبلوم تربوي ومؤهل رياض األطفال 
إضافة  المبكر  التعليم  في  التربية  ومؤهل 
مـــؤهـــالت جــامــعــيــة  مـــن حــمــلــة  الــــى 1007 
أعلى من الدبلوم والثانوية العامة، والعمل 

ــار عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة  ــ جـ
بالحضانات.

تــقــديــم  ــدد  ــصــ بــ الـــــــــــوزارة  أن  وأوضـــــــــح 
بالمؤسسات  قــانــون جــديــد خـــاص  مــشــروع 
الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة يــشــمــل تــعــديــال على 
والتدريبية  التعليمية  الــمــؤســســات  قــانــون 
الخاصة، كما انها بصدد مراجعة وتحديث 
التي  التنظيمية  والـــقـــرارات  الــلــوائــح  كــافــة 
في  للتوظيف  المطلوبة  الشروط  تتضمن 
يشمل  بما  الخاصة  التعليمية  المؤسسات 
التوظيف في رياض األطفال والحضانات. 
عالوة على ذلك فإن التوظيف في مؤسسات 
في  العمل  لقانون  يخضع  المبكر  التعليم 
بين  العالقة  يحكم  الـــذي  األهــلــي  القطاع 
وشاغلي  الــخــاصــة  التعليمية  الــمــؤســســات 

الوظائف فيها.

وزير التربية والتعليم ردا على �سوؤال لرئي�سة مجل�س النواب:

239 موؤ�س�سة تعليم مبكر في البحرين.. وقريبا قانون جديد للتعليم الخا�ص

أبرم جهاز الخدمة المدنية 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
ــات الــصــحــيــة مـــذكـــرة  ــدمــ والــــخــ
ــلــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك  تــــفــــاهــــم لــ
بـــشـــأن تــطــبــيــق وتـــحـــديـــث نظم 
حيث  بــالــهــيــئــة،  ــودة  الــــجــ إدارة 
وقــــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم كـــل من 
الــســيــد أحــمــد بـــن زايــــد الــزايــد 

المدنية  الــخــدمــة  رئــيــس جــهــاز 
والـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة مـــــــريـــــــم عــــذبــــي 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــجــالهــمــة 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
المشترك  التعاون  ويــهــدف 
ــار الــتــنــفــيــذي  ــ ــى تــهــيــئــة اإلطــ إلــ
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  فـــي 

ــات الــصــحــيــة  ــدمــ الـــمـــهـــن والــــخــ
الـــجـــودة  إدارة  ــام  نـــظـ لــتــطــبــيــق 
وتقديم الدعم الفني والتدريب 

والمساندة اإلدارية.
استعرض  الصدد  هــذا  وفــي 
الطرفان آفاق التعاون والمراحل 
األســـاســـيـــة لــلــتــنــســيــق والــعــمــل 
المشترك تعزيًزا لسبل االرتقاء 
باألداء المؤسسي في ظل العهد 
الزاهر لجاللة الملك حمد بن 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى وفــــي إطــــار تــوجــيــهــات 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ــذا الـــتـــعـــاون بــيــن  ــ ــأتــــي هـ ويــ
والهيئة  المدنية  الخدمة  جهاز 
ــهـــن  ــمـ ــم الـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الــــوطــــنــــيــــة لـ
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة اســتــنــادًا 
ــانـــون الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة  ــى قـ إلــ
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
)48( لسنة 2010، والذي يقضي 
المدنية  الخدمة  جهاز  بإعطاء 
مسؤولية إدارة األداء المؤسسي 
وتــــطــــبــــيــــق أنـــــظـــــمـــــة الــــــجــــــودة 

بالجهات الحكومية.
ــرح الـــســـيـــد أحــــمــــد بــن  ــ ــ وصـ
زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة 
ــاز الــخــدمــة  ــهـ ــأّن جـ ــ الـــمـــدنـــيـــة بــ
لإلشراف  خطة  بــإعــداد  سيقوم 
الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  على 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  فـــي 

ــات الــصــحــيــة  ــدمــ الـــمـــهـــن والــــخــ
وتوفير الدعم الفني والمساندة 
لــلــهــيــئــة، بــمــا يــضــمــن اســتــيــفــاء 
ــة  ــفـ ــواصـ ــبـــات مـ ــلـ ــتـــطـ ــع مـ ــيـ ــمـ جـ
اآليزو 9001، حيث يتضمن ذلك 
خــمــس مـــراحـــل أســاســيــة وهـــي: 
ــودة، وعــمــلــيــة  ــجــ نــشــر ثــقــافــة الــ
الــتــوثــيــق والــتــطــويــر، والــتــدريــب 
والــــدعــــم، ومــرحــلــتــي الــتــدقــيــق 
الــداخــلــي والــخــارجــي اســتــعــدادًا 
ــزو  ــادة اآليــ ــهـ لــلــحــصــول عــلــى شـ
تقديم  إلــى  باإلضافة  الــدولــيــة، 
ق  يتعلَّ فيما  والمساندة  الــدعــم 
المناسبة  التقنيات  باستخدام 

لتطبيق نظام إدارة الجودة. 
وتقدمت الرئيس التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 

الشكر  بجزيل  الجالهمة  مريم 
واالمــتــنــان إلـــى جــهــاز الــخــدمــة 
البالغ  االهــتــمــام  على  المدنية 
الحكومية  بالخدمات  باالرتقاء 
ــز الـــتـــطـــويـــر الــمــســتــمــر،  ــزيـ ــعـ وتـ
والــــذي يــعــد تــأكــيــدًا عــلــى مــدى 
الجهات  بين  المشترك  التعاون 
لتنفيذ  الحكومية  والمؤسسات 
وتوفير  المشترك  العمل  برامج 

أفضل الخدمات الحكومية.
وأضافت د. الجالهمة: »من 
توقيع  يــأتــي  أن  الــطــالــع  حــســن 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع الــجــهــود 
القطاع  لتعزيز حوكمة  الرامية 
الرعاية  قطاع  وتطوير  الصحي 
الصحية بما ينعكس على جودة 
الخدمات الصحية المقدمة في 

المملكة«.

»الخدمة المدنية« و»المهن ال�سحية« يوقعان مذكرة تفاهم لتطبيق نظام الجودة

} اأحمد الزايد. } د. مريم الجالهمة.

ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ ــبــــل ســ ــتــــقــ اســ
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة  خــلــيــفــة 
محافظ المحافظة الجنوبية 
مستشار  ليندسي  إيــان  السيد 
مجلس التنمية االقتصادية. 

ــة الـــلـــقـــاء، بحث  فـــي بـــدايـ
سمو المحافظ مع المستشار 
أوجــــــــه الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
تشهده  مــا  ظــل  فــي  المشترك 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
نـــهـــضـــة تـــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة فــي 
ــاريـــع  ــر الـــمـــشـ ــويــ ــطــ ــة وتــ ــ ــامـ ــ إقـ
يحقق  بما  العامة،  والــمــرافــق 
رؤى وتطلعات األهالي ويخدم 
واّطلع  وتطلعاتهم.  حاجاتهم 
سمو محافظ الجنوبية خالل 
اللقاء على الخطط والبرامج 
التنموية التي يبذلها المجلس 
عــبــر اســتــقــطــاب االســتــثــمــارات 
ــهــــود الــمــجــلــس  الـــــواعـــــدة، وجــ
الــمــتــواصــلــة فــي تــعــزيــز مكانه 
التنافسية  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
واالستثمارية بما يعود بالنفع 
الوطني  عــلــى دعـــم االقــتــصــاد 

تفعياًل  وذلك  بكافة قطاعاته، 
ألهداف رؤية مملكة البحرين 

االقتصادية 2030.
أعرب مستشار  من جهته، 
االقتصادية  التنمية  مجلس 

عـــن خـــالـــص شـــكـــره وتــقــديــره 
لــســمــو مـــحـــافـــظ الــجــنــوبــيــة، 
ــادرات الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــدًا بـ ــيــ ــشــ مــ
لتعزيز  الــمــحــافــظــة  تــتــبــنــاهــا 

مكانتها في المجاالت كافة.

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة ي�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��ت�����س��ار 

م���ج���ل�������ص ال����ت����ن����م����ي����ة االق����ت���������س����ادي����ة

} جانب من اال�ستقبال.

} الم�ساركون في االجتماع.

م��ج��ل�����ص اأم�����ن�����اء ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ي��ط��ل��ع 

ع��ل��ى م�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر ال��ق��ائ��م��ة وال���ق���ادم���ة
والتعليم  التربية  وزير  برئاسة 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس أمــــــنــــــاء جـــامـــعـــة 
الــبــحــريــن الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
ــي، عـــقـــد مـــجـــلـــس أمـــنـــاء  ــمـ ــيـ ــعـ ــنـ الـ
انـــعـــقـــاده  دورة  اجـــتـــمـــاع  الـــجـــامـــعـــة 
العادية التاسعة عشرة يوم األربعاء 
وزيــر  بــحــضــور  2022م(،  يــنــايــر   26(
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـــعـــمـــل والـ
جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، 
ووزيــــــر شـــــؤون الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
أيــمــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد، ورئــيــس 
ــة أحــمــد  ــيـ ــمـــدنـ ــاز الـــخـــدمـــة الـ ــهــ جــ
ــزايــــد، ورئــيــســة جــامــعــة  بـــن زايــــد الــ
الــبــحــريــن الـــدكـــتـــورة جـــواهـــر بنت 
العام  والمدير  المضحكي،  شاهين 
لـــشـــؤون الــــمــــدارس بــــــوزارة الــتــربــيــة 
والتعليم الدكتور محمد مبارك بن 

لهيئة  التنفيذي  والــرئــيــس  أحــمــد، 
الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر الــعــمــرانــي 
ــر،  ــيـ ــشـ ــمـ ــن جـ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ نـــــــــوف عـ
والدكتور منصور محمد سرحان .   

ــديـــد  ــعـ ونـــــاقـــــش الـــمـــجـــلـــس الـ
ــور الــمــدرجــة عــلــى جـــدول  ــ مـــن األمـ
األعــــمــــال، ومـــنـــهـــا: الـــعـــرض الـــذي 
سير  حــول  الجامعة  رئيسة  قدمته 
خالل  البحرين  جامعة  فــي  العمل 
التي  النقاط  وأهــم  الماضي،  العام 
للفترة  الجامعة  يرتكز عليها عمل 
الــمــقــبــلــة، والــمــشــاريــع الــتــطــويــريــة 
الــمــوضــوعــة لــلــتــنــفــيــذ، إلــــى جــانــب 
ســيــر الــعــمــل بــشــأن طــــرح الــبــرامــج 
الدراسي  الفصل  خالل  األكاديمية 
ذلــك  فــي  بــمــا   ،2022/2021 الــثــانــي 
)المسائية(،  الثانية  الفترة  برامج 

ــي ســـتـــوفـــر الــــفــــرصــــة لــلــطــلــبــة  ــتــ الــ
بالجامعة  االلتحاق  فــي  الراغبين 

الستكمال دراستهم.
ــيـــط الــمــجــلــس عــلــمــًا  كـــمـــا أحـ
ــل فـــــــي الــــمــــشــــاريــــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــســ بــ
في  والــقــادمــة  الحالية  التطويرية 

الجامعة. 
كذلك  األمــنــاء  ووافـــق مجلس 
على مقترح قدمته رئيسة الجامعة 
عـــــن إنـــــشـــــاء مــــركــــز لـــالســـتـــشـــارات 
الــهــنــدســيــة، ولــمــتــابــعــة الــمــشــاريــع 
تدريبية  كجهة  البحرين،  بجامعة 
ــولــــى اإلشـــــــــراف  ــتــ واســـــتـــــشـــــاريـــــة، تــ
ــة مـــشـــاريـــع  ــعــ ــابــ ــتــ الــــهــــنــــدســــي، ومــ
الــجــامــعــة اإلنــشــائــيــة والــتــطــويــريــة، 
ــا إنــــشــــاء مـــبـــنـــى كــلــيــة  ــهـ ــمـ ــن أهـ ــ ومــ

الهندسة، وغيرها من المشاريع.

المفاتيح  تسليم  عملية  اإلســـكـــان  وزارة  واصــلــت 
فــي مــديــنــتــي ســلــمــان وشــــرق الــحــد ألصــحــاب الطلبات 
بشكٍل  بإعدادها  قامت  التي  القوائم  ضمن  المستحقة 
مسبق، والتي تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية 
صاحب  ألمـــر  وتــنــفــيــًذا  سكنية،  وحـــدة  ألـــف   40 بتوفير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة سكنية 

إضافية على المواطنين.
ــدت الــــــوزارة أن إنـــجـــازات الــمــســيــرة اإلســكــانــيــة  ــ وأكـ
الــجــديــدة التي  الــمــدن  ثــمــارهــا  أبـــرز  كــان مــن  بالمملكة 
األسر  من  عــدد  أكبر  تسكين  في  مباشر  بشكل  ساهمت 
أن  كما  لهم،  المعيشي  االســتــقــرار  وتحقيق  البحرينية 

االجتماعي  السكن  لقطاع  السامية  الملكية  الــرعــايــة 
والدعم الالمحدود من قبل الحكومة شكال حافزًا كبيرًا 
البحرين  ومـــدن  اإلســكــانــيــة،  المشاريع  خطط  لتنفيذ 
إلى  باإلضافة  السكنية،  المجمعات  ومشاريع  الجديدة 

برامج الشراكة مع القطاع الخاص.
الــمــشــاريــع يتميز  بــأن هــذه  ــادت وزارة اإلســكــان  وأفــ
بعضها بمواقعها المطلة على واجهات بحرية، كما توفر 
الهوائية،  والــدراجــات  المشي  رياضة  لممارسة  مسارات 
ــر الــمــســاحــات الــمــفــتــوحــة واالهـــتـــمـــام  ــوافـ فـــضـــاًل عـــن تـ
بالتشجير والمساحات الخضراء، وذلك في إطار حرص 
بالمشاريع  الحياة  مقومات جودة  توفير  على  الحكومة 

اإلسكانية.

االإ�سكان توا�سل ت�سليم مفاتيح مدينتي �سلمان و�سرق الحد

برئاسة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب، 
المالية  وبحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
واالقتصاد الوطني، عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب 
والفريق الحكومي اجتماعًا مشتركًا أمس، وبمشاركة النواب 
الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  وممثلي  اللجنة،  أعضاء 

والهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
وخالل االجتماع تم تأكيد أهمية الصناديق التقاعدية 
والـــــحـــــرص عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق اســـتـــدامـــتـــهـــا لـــحـــفـــظ حـــقـــوق 

الــمــتــقــاعــديــن والــمــشــتــركــيــن وضــمــان قــدرتــهــا عــلــى الــوفــاء 
بالتزاماتها المستقبلية، تم التوافق على مد عمر الصناديق 
التقاعدية والحفاظ على المعاش التقاعدي للمتقاعدين، 
وتأكيد مواصلة العمل المشترك بين السلطتين التشريعية 
الصناديق  تواجه  التي  التحديات  على  للتغلب  والتنفيذية 
العجز  ومعالجة  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  من  لتمكينها 
ــــك مـــن مــنــطــلــق الـــحـــرص الــمــتــبــادل على  ــواري، وذلـ ــ ــتـ ــ االكـ
توحيد الجهود بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، 

السلطتين  بين  االجتماعات  هذه  تستمر  أن  على  واالتفاق 
المشتركة،  للتطلعات  تحقيقًا  الثنائي  العمل  لمواصلة 
التركيز على  تــم  الــصــنــاديــق. كما  اســتــدامــة  إلــى  والــوصــول 
ضرورة إعطاء األولوية لإلصالحات التي ال تحتمل التأخير 
االستمرار  مــن  والتأمينية  التقاعدية  الصناديق  لتمكين 
وضمان وفائها بمستحقات المتقاعدين، إلى جانب أهمية 
الخطط  وفق  المنشودة  األهــداف  لتحقيق  الجهود  تكثيف 

الموضوعة والمتوافق عليها من السلطتين. 

في اجتماع م�سترك بين الحكومة والنواب لمناق�سة م�سروع قانون التقاعد 

التوافق على مد عمر ال�سناديق التقاعدية والحفاظ على المعا�ص التقاعدي

} جانب من االجتماع الم�سترك.

} جانب من اللقاء.

أشاد كل من فوزية بنت عبداهلل 
ــنـــواب وعــلــي  زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـ
بـــن صـــالـــح الـــصـــالـــح رئـــيـــس مجلس 
لقطاع  المتنامي  بالتقدم  الــشــورى  
نظير  البحرين،  مملكة  في  التعليم 
مــا يحظى بــه مــن اهــتــمــام رفــيــع من 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  حــمــد بـ
الــبــالد الــمــفــدى، وبــجــهــود وعــطــاءات 
برئاسة  الحكومة  قبل  من  متواصلة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
ــالل زيــــــارة رئــيــســة  ــاء ذلــــك خــ جــ
ــواب ورئـــــيـــــس مــجــلــس  ــ ــنــ ــ ــلـــس الــ مـــجـ
الشورى لمكتبة »زكاة العلم« بمدرسة 

بيان البحرين، صباح امس.
ونــوهــت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
إلى أن القطاع التعليمي يظل العامل 

ــيــــة لــرفــد  ــزة األســــاســ ــيــ ــركــ األبـــــــرز والــ
التقدم لخطى البناء والتطوير، ورفد 
بمزيد  الشاملة  التنموية  المسيرة 
ــاق  ــفــــرص لـــالنـــفـــتـــاح عـــلـــى آفــ ــن الــ مــ
المتقدمة  المكانة  مــن  تــعــزز  رحــبــة، 
الــبــحــريــن في  تــتــبــوؤهــا مملكة  الــتــي 
المجال العلمي والمعرفي، وتعبر عن 

امتدادها الحضاري العريق.
تمثل  الــمــكــتــبــة  هـــذه  أن  ــــدت  وأكـ
العلم،  لطالب  الطريق  يضيئ  منبرا 
مــشــيــدة بــالــجــهــود الــرفــيــعــة والـــــدور 
بيان  مدرسة  به  تقوم  الــذي  المتميز 
د.الشيخة مي بنت  البحرين برئاسة 
المسيرة  دعــم  فــي  العتيبي  سليمان 

التعليمية في مملكة البحرين. 
بدوره نوه علي بن صالح الصالح 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى بـــمـــبـــادرة  رئــ
مـــدرســـة بـــيـــان الــبــحــريــن فـــي إنــشــاء 
مــكــتــبــة مــتــكــامــلــة لــتــحــفــيــز الــطــلــبــة 

على الـــقـــراءة، واكــتــســاب الــمــزيــد من 
المعارف والمعلومات، مشيًرا إلى أنَّ 
ُيسهم  والمعرفة  العلم  مــصــادر  تنوع 
بمختلف  وواٍع  مثقٍف  جيٍل  بناء  في 

العلوم والمجاالت.
وثــّمــن الــمــجــهــودات والــعــطــاءات 

الــدكــتــورة  بها  تــقــوم  الــتــي  المستمرة 
العتيبي  سليمان  بنت  مــي  الشيخة 
بــيــان  مـــدرســـة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
البحرين. ومن جانبها، وجهت رئيسة 
البحرين  بيان  مــدرســة  إدارة  مجلس 
د. الشيخة مي بنت سليمان العتيبي 

ــان لــلــرئــيــســة  ــنـ ــتـ جـــزيـــل الــشــكــر واالمـ
ولــلــوفــد الــنــيــابــي عــلــى هـــذه الـــزيـــارة، 
ومـــشـــيـــدة بـــدعـــم ومـــســـانـــدة مــجــلــس 
ــه تــطــويــر  ــأنـ ــا مــــن شـ الــــنــــواب لـــكـــل مــ
وتـــحـــديـــث الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي فــي 

مملكة البحرين.

} الوفد البرلماني خالل زيارة مدر�سة بيان البحرين.

ال�سفارة ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  م��ع  يبحث  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 

االأم��ري��ك��ي��ة ال��م��و���س��وع��ات وال��ق�����س��اي��ا ال��م�����س��ت��رك��ة 
ــد  ــن راشـ اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـ
ــر الــخــارجــيــة، أمـــس، بمقر الــــوزارة،  الــزيــانــي وزيـ
سفارة  بأعمال  القائم  نــاردي  مارغريت  السيدة 
ــــدى مــمــلــكــة  ــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة لـ ــ ــــواليـ الـ

البحرين.
ــراض عـــالقـــات  ــعــ ــتــ ــاء، تــــم اســ ــقــ ــلــ وخـــــــالل الــ
بين  تجمع  التي  الوطيدة  التاريخية  الصداقة 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة 

والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
الــثــنــائــي لــالرتــقــاء بــه إلـــى مــســتــويــات أوســــع في 
والمنفعة  بالخير  يعود  بما  المجاالت،  مختلف 

على البلدين والشعبين الصديقين.
ــاء بـــحـــث عـــــدد مــن  ــقـ ــلـ كـــمـــا جـــــرى خـــــالل الـ
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير الشيخ عبداهلل بن علي 
آل خليفة رئيس قطاع شؤون األمريكيتين.
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القاهرة - أخبار اخلليج:

أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري 
بالسياسة  مــدبــولــي  مصطفي  الــدكــتــور 
لحضرة  المستنيرة  والــرؤيــة  الحكيمة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى، فضال  البالد  آل خليفة عاهل 
عــمــا حــقــقــتــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن تحت 
قـــيـــادة جــاللــتــه مـــن إنــــجــــازات تــنــمــويــة 
لها  ــدة يشهد  رائــ وعــمــرانــيــة وحــضــاريــة 

القاصي والداني.
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الــمــصــري إن 
الشعب البحريني يجني ثمار اإلنجازات 
ــات الــتــاريــخــيــة  ــ ــالحــ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة واإلصــ
مختلف  عــلــى  المملكة  تشهدها  الــتــي 
الــحــكــومــة  ــــى أن  إلـ ــدة، مـــشـــيـــرا  ــ ــعـ ــ األصـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة 

العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء اســتــطــاعــت أن 
تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة 

عززت من مكانتها في المنطقة.
ــه بخصوصية  ذاتــ الــوقــت  فــي  ــوه  ونــ
العالقات المصرية البحرينية وتميزها، 
ــة الــحــكــيــمــة  ــ ــرؤيـ ــ ــن الـ الـــتـــي تــنــطــلــق مــ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
الـــبـــالد  ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل  بــ
الــمــفــدى وفــخــامــة الــرئــيــس الــمــصــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، والــمــوحــدة إزاء 
قضايا المنطقة، مثمنا الدور المحوري 
والبناء الذي تلعبه مملكة البحرين في 

المنطقة العربية. 
جاء ذلك خالل استقباله عادل بن 
البرلمان  رئيس  العسومي  عبدالرحمن 

العربي بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اعتزازه بالجهود 
الــتــي يــبــذلــهــا الــبــرلــمــان الــعــربــي تحت 
للحوار  كمنصة  العسومي  عــادل  قــيــادة 
والديمقراطية، مؤكدًا دعم مصر لجهود 
الــبــرلــمــان الــعــربــي لــتــحــقــيــق األهــــداف 
آفــاق  بحث  إلــى  والتطلع  بــه،  المنوطة 
القضايا  لخدمة  معه  الــتــعــاون  تدعيم 

العربية المشتركة.
مدبولي  مصطفي  الــدكــتــور  وأشــــاد 
خالل  العربي  البرلمان  رئيس  بنشاط 
إطــالق  فــي  المتمثل  الماضية،  الفترة 
ــادرات والــفــعــالــيــات  ــبــ ــمــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
عمل  مــجــاالت  وتوسيع  تنشيط  بــهــدف 
الــبــرلــمــان الــعــربــي، مــؤكــدًا إيــمــان مصر 
بدوره الفاعل ومواقفه الثابتة في صون 
ــاع عن  مــصــالــح الــــدول الــعــربــيــة، والـــدفـ

قضاياها في المحافل الدولية.

مـــن جــانــبــه، قـــدم رئــيــس الــبــرلــمــان 
العربي الشكر إلى مصر قيادة وحكومًة 
البرلمان،  مقر  استضافة  على  وشــعــبــًا 
وعــلــى جــهــودهــا الــمــتــواصــلــة فــي دعمه 

ومــســانــدة مــبــادراتــه الــرامــيــة إلــى تعزيز 
ــتـــرك وتــفــعــيــل  ــعـــمـــل الـــعـــربـــي الـــمـــشـ الـ
المشاركة  في  البرلمانية  الدبلوماسية 

اإلقليمية والدولية. 

خالل ا�صتقباله الع�صومي بالقاهرة.. رئي�س الوزراء الم�صري: 

البحرين بقيادة الملك حمد عززت مكانتها العربية والدولية وحققت اإنجازات تنموية

} رئي�س الوزراء الم�سري  خالل ا�ستقباله رئيس البرلمان العربي.

الدفاع عن الوطن..

لي�س وجهة نظر

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
العالقين هناك بسبب سوء  مع تمنياتنا بعودة المواطنين من تركيا 
وسفارتنا  الخليج  طــيــران  شركة  لتحرك  تقديرنا  ومــع  الجوية،  األحـــوال 
بأنقرة، فمن المهم أن يتم وضع بروتوكول لدى الشركة والسفارات لضمان 
تأمين راحة وسالمة المواطنين في مثل هذه الحاالت والظروف الطارئة.

للعلم فقط:
العامة  النتائج الطيبة واإليجابية الرفيعة من زيارة رئيس الجمعية 
بخطى  يسير  الــوطــن  هــذا  أن  أثبتت  البحرين،  لمملكة  المتحدة  لألمم 
ثابتة وراسخة ومدروسة، في تحقيق المزيد من التطور والتقدم، في كافة 
مجاالت التنمية المستدامة، وأن تجربتها الرائدة أصبحت نموذجا للعالم، 

وخاصة في المجال الحقوقي اإلنساني.
الدفاع عن الوطن.. ليس وجهة نظر:

في ظل التصعيد الحوثي اإلرهابي على دولنا وأوطاننا، ومع متابعتنا 
السعيد،  عبدالجليل  لألستاذ  مقال  استوقفني  والــتــطــورات،  للتحليالت 
السلطة  انــقــالب حوثي موثق على  هــو  اليمن  فــي  مــا يجري  إن  فيه  جــاء 
خارجية  لدولة  الحوثية  المليشيات  تلك  وتبعية  صنعاء..،  في  الشرعية 
اليمن خنجرًا  لجعل  العربية  البلدان  إلى  أزماته  بتصدير  ونظام معروف 

في خاصرة األمن العالمي.
لكن في العالم الموازي لمسألة مكافحة اإلرهاب الحوثي في اليمن، 
ينشط البعض على وسائل التواصل االجتماعي ويفتحون مساحات صوتية 
للنقاش والحوار، وهذا أمر مفيد، إن اشتمل على صناعة الوعي والتحذير 
أنه  األزمــة  لكن  الحوثيون..  رأسها  وعلى  اإلرهابية،  التنظيمات  من خطر 
واالختباء خلف  اإلرهابية  العصابات  لتلك  داعمة  إشراك شخصيات  يتم 

عبارة: »لنستمع لوجهة نظرهم«!
إن أمـــن األوطــــان لــيــس وجــهــة نــظــر، فــالــجــنــود فــي الــتــحــالــف العربي 
يــدفــعــون أرواحـــهـــم ثــمــنــًا إلنــقــاذ الــيــمــن، وشــهــداء أبــــرار مــن أجـــل اســتــعــادة 
اإلرهابية..  الحوثي  بمليشيا  المنكوب  الشقيق  لليمن  والسالم  الشرعية 
وحين يصر الحوثيون على استهداف أمن دول عربية فالقصة هنا ليست 
الذين يحضرون  فاإلرهابيون  مــوت،  أو  بل هي قصة حياة  ورد،  أخذ  محل 
يمارسون  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  أتباع  لهم  للقصف  الطائرات 

»اإلرهاب اإلعالمي« بكل صنوفه.
كما إن المؤيد إلرهاب الحوثي أو إرهاب »حزب اهلل«، ليس صاحب وجهة 
نظر، بل هو إرهابي يجانس في أفكاره وأطروحاته نسق الخطاب المتطرف، 
عدة،  بلدان  في  العربي  الشباب  أدمغة  وغسل  األجــيــال،  عقول  دمــر  الــذي 
التواصل  وسائل  مكانها  ليس  هــؤالء  مع  النقاش  بضرورة  فالمطالبة  لذا 
االجتماعي، وهي أصال مطالبة باطلة جملة وتفصيال، فالتحصين للجيل 
من الفكر اإلرهابي عمٌل جماعي، يتشارك فيه المواطن مع دولته وقيادته، 
الخطب  انتشار  الحد من  بغية  الجميع،  عاتق  وهي مسؤولية ملقاة على 

المسمومة والعبارات المليئة بالتحريض على العنف واإلرهاب.
مالحظة واجبة:

يتم  أن  الطبي  الوطني  للفريق  الصحفي  المؤتمر  فــي  أتمنى  كنت 
التوضيح للرأي العام أسباب ومبررات اإلبقاء على المستوى األصفر، في 
برفع  الــدول  بعض  قيام  مقابل  وفــي  عندنا،  اليومية  الحاالت  ارتفاع  ظل 
اإلجراءات بشكل تام، على الرغم من ارتفاع الحاالت لديها بشكل مضاعف.

آخر السطر:     
كما  القدم،  كرة  دوري  ببطولة  الرفاع  نــادي  فوز  المؤكد  شبه  من  بات 
بمركز  حــتــى  أو  بالبطولة  الــمــحــرق  ــادي  نـ فـــوز  المستحيل  شــبــه  مــن  بـــات 
متقدم.. مبروك للرفاعيين مقدما.. وننتظر قرارا من إدارة نادي المحرق، 
الــدوري  فــي  الحالي  والمركز  الــمــشــوار،  نهاية  ليست  اآلسيوية  فالبطولة 

المحلي ال يليق بتاريخ المحرق العريق.

ــة لــلــتــقــيــيــم  ــمــ ــدائــ ــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الــ عــ
الداخلي لمراكز الخدمة الحكومية بوزارة 
الداخلية اجتماعها األول لسنة 2022 عبر 
العميد  بــرئــاســة  الــمــرئــي،  االتــصــال  تقنية 
المساعد  الــوكــيــل  الــحــرم  عــبــداهلل  محمد 

للتخطيط والتنظيم.
نتائج  مناقشة  تــم  االجــتــمــاع،  وخـــالل 
الــتــقــيــيــم الــداخــلــي الــنــهــائــي لــســنــة 2021 
إطــار  فــي  وذلــك  بــالــوزارة،  الخدمة  لمراكز 
هــذه  تمكين  عــلــى  الــداخــلــيــة  وزارة  حـــرص 
المراكز من تقديم خدماتها بأعلى درجات 
توجيهات  مع  تماشيًا  والفاعلية،  الكفاءة 
مستوى  بــرفــع  المتعلقة  الــداخــلــيــة  وزيــــر 

الخدمات في مراكز الوزارة، وتوفير جميع 
المواطنين  لــخــدمــة  الــالزمــة  التسهيالت 
ــم خـــــالل االجـــتـــمـــاع  والـــمـــقـــيـــمـــيـــن. كـــمـــا تــ
مــنــاقــشــة خــطــة الــتــقــيــيــم الــداخــلــي لسنة 

.2022
للتخطيط  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  ــاد  ــ وأشـ
أداء  بـــتـــطـــور  الــلــجــنــة  رئـــيـــس  والــتــنــظــيــم 
دليل  بحسب  تصنيفها  وتحسن  الــمــراكــز 
مثمنًا  الحكومية،  الخدمة  مــراكــز  تقييم 
الــدائــمــة فــي رصــد  جــهــود أعــضــاء اللجنة 
على  إياها  حاثًا  التقييم،  نتائج  ومتابعة 
مــواصــلــة الــجــهــود فــي رصـــد كــافــة جــوانــب 
التطوير لالرتقاء بخدمات وزارة الداخلية.

»ال��ت��ق��ي��ي��م ال��داخ��ل��ي ل��م��راك��ز ال��خ��دم��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة« 

ال�ن�ه�ائ���ي ال�ت�ق�ي�ي����م  ن��ت��ائ��ج  تن�اق����س  بال�داخ�ل�ي���ة 

استقبلت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، في مكتبها أمس، السيد فرجيس كوريان رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير اإلداري لمجموعة النمل إحدى الشركات التجارية الرائدة 
بين  الثقافي  التعاون  سبل  الطرفان  تباحث  حيث  البحرين،  مملكة  في 
القطاع الخاص والقطاع العام من خالل مشروع االستثمار في الثقافة 

الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية الثقافية لمملكة البحرين.
تّم خالل االجتماع تسليط الضوء على مشروع الصوت والضوء الذي 
الفاتح  أحمد  بــن  الشيخ سلمان  قلعة  فــي  الــعــام  نهاية  مــع  الــنــور  سيرى 
ومكماًل  القلعة  حكاية  عاكسًا  النمل  من مجموعة  بدعم  وذلــك  الــرفــاع، 
رسالة العروض المتحفية التي تحمل ذاكرة العائلة الحاكمة في مملكة 

البحرين.
رفد  في  النمل  لمجموعة  المتمّيز  العمل  االجتماع  خــالل  وشكرت 
إدارتــهــا  لــرئــيــس مجلس  تــمــّنــت  كــمــا  المملكة،  فــي  االقــتــصــادي  الــقــطــاع 
سعادته  عن  كوريان  أعرب  من جهته،  والتقّدم.  التوفيق  كل  ولمنتسبيها 
بدعم  وتاريخها،  البحرين  لهوية  الترويج  فــي  الثقافة  مــع  بالمساهمة 
مــشــروع الــصــوت والــضــوء الــذي سيقام مــع نهاية الــعــام، كما أشــاد بعمل 

الثقافة ودورها في االرتقاء بالمشهد الثقافي والسياحي للمملكة.

وال�ضوء   ال�ضوت  لم�ضروع  العك�ضي  العد  بدء 

الفات�ح اأحم�د  بن  �ضلم�ان  ال�ضيخ  قلع�ة  في 

ــن قــســم  قـــــام فـــريـــق طـــبـــي مــ
فــي  ــرة  ــنـــجـ والـــحـ واألذن  األنــــــف 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
ــادرة  بـــإجـــراء عــمــلــيــة حــراجــيــة نــ
لـــمـــريـــض ســتــيــنــي يـــعـــانـــي ضــيــق 
ــا عــــن تـــضـــيـــق فــي  ــاتـــجـ تـــنـــفـــس نـ

القصبة الهوائية.
حــضــر الـــمـــريـــض إلــــى قسم 
طــــب الـــــطـــــوارئ والــــــحــــــوادث فــي 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
وهـــــو يـــعـــانـــي مــــن ضـــيـــق مــجــرى 
القصبة  تضيق  نتيجة  التنفس 
الـــهـــوائـــيـــة بــســبــب إجـــــــراء ســابــق 
لفتحة رغامية كان قد خضع لها 
في أحد المستشفيات في مملكة 
بفيروس  إصابته  عند  البحرين 

كورونا.
 والفتحة الرغامية هي عبارة 
عن شق في القصبة الهوائية يتم 
الرقبة بشكل مؤقت  إجــراؤه عبر 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــنــفــس عند 

الــعــنــايــة ولــكــن يمكن أن  مــرضــى 
يؤدي في حاالت نادرة إلى بعض 
مجرى  في  كتضيق  المضاعفات 

النفس.
الفحوصات  عمل  تــم  وعليه 
واألشعة الالزمة للمريض، والتي 
ــواء في  ــهـ بــيــنــت ضــيــق مــجــرى الـ

الـــقـــصـــبـــة الـــهـــوائـــيـــة، وهـــــو أحـــد 
لعملية  الــمــعــروفــة  الــمــضــاعــفــات 

الفتحة الرغامية.
فــتــم تــحــويــل الــمــريــض إلــى 
والــحــنــجــرة  واألذن  األنــــف  قــســم 
الفريق  قــرر  حيث  بالمستشفى، 
الــطــبــي بــــإشــــراف الـــدكـــتـــور عمر 
صــبــرا اســتــشــاري جــراحــة األنــف 
في  وأخصائي  والحنجرة  واألذن 
جــراحــة الـــرأس والــرقــبــة إخضاع 
ــيـــة جـــراحـــيـــة  ــلـ ــريـــــض لـــعـــمـ ــ ــمـ ــ الـ
الهوائية  القصبة  ترميم  إلعـــادة 
ــئـــصـــال الـــجـــزء  ــتـ عــــن طــــريــــق اسـ
الهوائية  القصبة  من  المتضيق 
ــراف السليمة  ــادة وصــل األطـ وإعـ

للقصبة الهوائية.
استغرقت العملية الجراحية 
ــقــــارب الـــســـاعـــتـــيـــن ونــصــف  مــــا يــ
تــم وضـــع المريض  الــســاعــة، ثــم 
تحت المالحظة في المستشفى 
لعدة أيام الى أن غادر المستشفى 

بحالة جيدة جدا وعاد لممارسة 
حياته الطبيعية خالل الشهرين 

الماضيين من بعد العملية.
ــر الـــدكـــتـــور عـــمـــر صــبــرا  ــ وذكــ
تــحــديــا  ــمــــرض شـــكـــل  الــ ــذا  ــ أن هـ
وجراحي  ألطباء  بالنسبة  كبيرا 
والــحــنــجــرة خــالل  واألذن  األنـــف 
فــتــرة جائحة فــيــروس كــورونــا، إذ 
لــوحــظ ارتـــفـــاع فــي نــســب تضيق 
المرضى  عند  الهوائية  القصبة 
المتعافين من التهاب كورونا بعد 
احتياجهم إلى الفتحة الرغامية، 
الـــبـــعـــض مــنــهــم  أن  إلـــــى  مـــنـــوهـــا 
الــهــواء  لــتــوســيــع مــجــرى  يخضع 
عـــن طـــريـــق الــمــنــظــار، والــبــعــض 
اآلخر يحتاج إلى عملية جراحية 
الهوائية،  القصبة  ترميم  إلعــادة 
ن  وأن هذا اإلجراء الجراحي يمكِّ
الــمــرضــى مـــن الـــعـــودة لــمــمــارســة 

حياتهم بشكل طبيعي جدا.

»حمد الجامعي« يجري عملية نادرة لمري�س يعاني �ضيق التنف�س

} د. عمر صبرا.

مبارك  محمد  الــدكــتــور  تــقــدم 
ــام لــشــؤون  ــعـ بـــن أحـــمـــد الــمــديــر الـ
والتعليم  التربية  بــوزارة  الــمــدارس 
بــالــتــهــنــئــة إلـــــى طــلــبــة الــــمــــدارس 
نتائج  إعـــالن  بمناسبة  الحكومية 
عن  معبًرا  األول،  الدراسي  الفصل 
الذين  الطلبة  حققه  بما  سعادته 
تفوقهم  المرحلية  النتائج  أكـــدت 
السنة  منتصف  بــحــلــول  الـــدراســـي 
ــرورة  األكــاديــمــيــة، مـــشـــدًدا عــلــى ضـ
لـــم تكن  الـــذيـــن  الــطــلــبــة  يــبــذل  أن 
نــتــائــجــهــم بـــالـــمـــســـتـــوى الـــمـــأمـــول 
ــة  ــن الــجــهــد لـــرفـــع درجـ الـــمـــزيـــد مـ
الفصل  خــالل  العلمي  تحصيلهم 

الدراسي الثاني.
ــد الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــؤون  ــ وأكــ
المدارس أن الفصل الدراسي األول 
من العام الدراسي الجاري قد شهد 

تكاتًفا الفًتا من قبل جميع أعضاء 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريـــــــــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ
بــجــمــيــع الـــمـــؤســـســـات الــمــدرســيــة 
بــقــيــادة مــديــري الـــمـــدارس، وعــمــاًل 

دؤوًبا من قبل قطاع شؤون المدارس 
التربية  بــوزارة  المساندة  واإلدارات 
بذله  تم  ما  بكل  مشيًدا  والتعليم، 
في  ومخلصة  احترافية  جهود  من 
ظل الظروف االستثنائية التي تمر 
في جميع  التعليمية  األنظمة  بها 
أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا 
جعل  الـــذي  بالشكل  »كــوفــيــد-19«، 
رغــم  التعليمية،  العملية  انــتــظــام 
بــكــل سهولة  يسير  الـــظـــروف،  هـــذه 

ويسر.
بما  واعــتــزازه  عــن فخره  وعبر 
ورعاية  اهتمام  من  التعليم  يلقاه 
مــن لــدن حــضــرة صــاحــب الجاللة 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، وبــاإلشــادة 
صاحب  بها  تفضل  الــتــي  الكريمة 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 

رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
قــطــاع  بمنتسبي  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الــتــعــلــيــم بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــدولــي 
 24 تــاريــخ  يــصــادف  الـــذي  للتعليم 
يناير من كل عام، وذلك لما بذلوه 
ــة الــعــمــلــيــة  ــدامــ ــتــ ــهــــود الســ مــــن جــ
الــتــعــلــيــمــيــة واســـتـــمـــرارهـــا رغـــم كل 
ــي الـــوقـــت  ــًدا فــ ــيـ ــشـ الـــتـــحـــديـــات، مـ
نـــفـــســـه بــــدعــــم الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
التعليم والتدريب برئاسة  لتطوير 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
لــلــمــســيــرة الــتــعــلــيــمــيــة ومــتــابــعــتــه 
ــلـــبـــرامـــج والـــمـــشـــاريـــع  الــحــثــيــثــة لـ
تخدم  الــتــي  والــتــربــويــة  التعليمية 
وتحسين  التعليمي  األداء  تطوير 

مخرجاته.

الم�دي����ر ال�ع����ام ل�ض���وؤون ال�م����دار�س يه�ن����ئ الطلب���ة   

باإع���ان نتائ���ج الف�ضل الدرا�ض���ي الأول واأولي���اء الأمور 

} د. محمد مبارك بن احمد.

قــام وفــد مــن مــركــز البحرين 
للدراسات االستراتيجية والدولية 
والطاقة »دراسات« برئاسة الدكتور 
الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
ــارٍة  ــزيــ ــيـــس مــجــلــس األمــــنــــاء بــ رئـ
لــجــامــعــة الــســلــطــان قـــابـــوس في 
العاصمة الُعمانية مسقط، حيث 
الــتــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــدكــتــور 
ســعــيــد  آل  الـــجـــلـــنـــدي  ــن  ــ بـ فـــهـــد 
السمو  وصاحبة  الجامعة  رئيس 
الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد 
للتعاون  الجامعة  رئيس  مساعدة 
الدكتور  من  كل  بحضور  الــدولــي، 
جــمــعــة بـــن أحــمــد الــكــعــبــي سفير 
لــــدى سلطنة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
ُعـــمـــان، والـــدكـــتـــور حــمــد إبــراهــيــم 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــمــــديــ الــــعــــبــــداهلل الــ

عمر  والــدكــتــور  »دراســـــات«،  لمركز 
الــدراســات  مدير  العبيدلي  أحمد 

والبحوث بالمركز.
ــارٍة لــمــركــز  ــ ــزيـ ــ ــام الــــوفــــد بـ ــ وقــ
الجامعة،  في  الُعمانية  الدراسات 

والــوقــوف على جــهــوده فــي مجال 
ــرب  ــ الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، فـــيـــمـــا أعـ
الشيخ عبداهلل بن أحمد  الدكتور 
آل خــلــيــفــة عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
لــحــفــاوة االســتــقــبــال الـــذي حظي 

ــز »دراســــــــــات« خـــالل  ــركـ ــد مـ ــ بــــه وفـ
زيارته لبلده الثاني سلطنة ُعمان، 
مــشــيــًدا بــالــنــهــضــة الــعــلــمــيــة التي 
فـــي مختلف  الــســلــطــنــة  تــشــهــدهــا 

المجاالت.
وأبدى رئيس مجلس األمناء 
إعجابه بالمستوى الرفيع واألداء 
األكــــاديــــمــــي الـــمـــتـــمـــيـــز لــجــامــعــة 
الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس، ودورهــــــــا فــي 
خــــدمــــة الـــمـــجـــتـــمـــع، ومــســاعــيــهــا 
بــيــئــة بحثية  بـــنـــاء  ــى  إلــ الـــرامـــيـــة 
مــتــطــورة ومــتــكــامــلــة، مــعــرًبــا عن 
تطلعه إلى توطيد التعاون القائم 
بين مركز »دراسات« والجامعة في 
مجاالت البحث المشترك وتبادل 
على  بالنفع  يــعــود  بما  الــخــبــرات، 

الجانبين.

وف��د مرك��ز »درا�ض��ات« ي��زور جامع��ة ال�ض��لطان قابو���س 

} العميد محمد عبداهلل الحرم

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد لدى زيارته سلطنة عمان.

} الشيخة مي آل خليفة تستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة النمل.
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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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القاهرة - أخبار اخلليج:

أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري 
بالسياسة  مــدبــولــي  مصطفي  الــدكــتــور 
لحضرة  المستنيرة  والــرؤيــة  الحكيمة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المفدى، فضال  البالد  آل خليفة عاهل 
عــمــا حــقــقــتــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن تحت 
قـــيـــادة جــاللــتــه مـــن إنــــجــــازات تــنــمــويــة 
لها  ــدة يشهد  رائــ وعــمــرانــيــة وحــضــاريــة 

القاصي والداني.
وقــــال رئــيــس الــــــوزراء الــمــصــري إن 
الشعب البحريني يجني ثمار اإلنجازات 
ــات الــتــاريــخــيــة  ــ ــالحــ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة واإلصــ
مختلف  عــلــى  المملكة  تشهدها  الــتــي 
الــحــكــومــة  ــــى أن  إلـ ــدة، مـــشـــيـــرا  ــ ــعـ ــ األصـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  بــقــيــادة 

العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء اســتــطــاعــت أن 
تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة 

عززت من مكانتها في المنطقة.
ــه بخصوصية  ذاتــ الــوقــت  فــي  ــوه  ونــ
العالقات المصرية البحرينية وتميزها، 
ــة الــحــكــيــمــة  ــ ــرؤيـ ــ ــن الـ الـــتـــي تــنــطــلــق مــ
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
الـــبـــالد  ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل  بــ
الــمــفــدى وفــخــامــة الــرئــيــس الــمــصــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، والــمــوحــدة إزاء 
قضايا المنطقة، مثمنا الدور المحوري 
والبناء الذي تلعبه مملكة البحرين في 

المنطقة العربية. 
جاء ذلك خالل استقباله عادل بن 
البرلمان  رئيس  العسومي  عبدالرحمن 

العربي بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء اعتزازه بالجهود 
الــتــي يــبــذلــهــا الــبــرلــمــان الــعــربــي تحت 
للحوار  كمنصة  العسومي  عــادل  قــيــادة 
والديمقراطية، مؤكدًا دعم مصر لجهود 
الــبــرلــمــان الــعــربــي لــتــحــقــيــق األهــــداف 
آفــاق  بحث  إلــى  والتطلع  بــه،  المنوطة 
القضايا  لخدمة  معه  الــتــعــاون  تدعيم 

العربية المشتركة.
مدبولي  مصطفي  الــدكــتــور  وأشــــاد 
خالل  العربي  البرلمان  رئيس  بنشاط 
إطــالق  فــي  المتمثل  الماضية،  الفترة 
ــادرات والــفــعــالــيــات  ــبــ ــمــ الـــعـــديـــد مــــن الــ
عمل  مــجــاالت  وتوسيع  تنشيط  بــهــدف 
الــبــرلــمــان الــعــربــي، مــؤكــدًا إيــمــان مصر 
بدوره الفاعل ومواقفه الثابتة في صون 
ــاع عن  مــصــالــح الــــدول الــعــربــيــة، والـــدفـ

قضاياها في المحافل الدولية.

مـــن جــانــبــه، قـــدم رئــيــس الــبــرلــمــان 
العربي الشكر إلى مصر قيادة وحكومًة 
البرلمان،  مقر  استضافة  على  وشــعــبــًا 
وعــلــى جــهــودهــا الــمــتــواصــلــة فــي دعمه 

ومــســانــدة مــبــادراتــه الــرامــيــة إلــى تعزيز 
ــتـــرك وتــفــعــيــل  ــعـــمـــل الـــعـــربـــي الـــمـــشـ الـ
المشاركة  في  البرلمانية  الدبلوماسية 

اإلقليمية والدولية. 

خالل ا�صتقباله الع�صومي بالقاهرة.. رئي�س الوزراء الم�صري: 

البحرين بقيادة الملك حمد عززت مكانتها العربية والدولية وحققت اإنجازات تنموية

} رئي�س الوزراء الم�سري  خالل ا�ستقباله رئيس البرلمان العربي.

الدفاع عن الوطن..

لي�س وجهة نظر

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
العالقين هناك بسبب سوء  مع تمنياتنا بعودة المواطنين من تركيا 
وسفارتنا  الخليج  طــيــران  شركة  لتحرك  تقديرنا  ومــع  الجوية،  األحـــوال 
بأنقرة، فمن المهم أن يتم وضع بروتوكول لدى الشركة والسفارات لضمان 
تأمين راحة وسالمة المواطنين في مثل هذه الحاالت والظروف الطارئة.

للعلم فقط:
العامة  النتائج الطيبة واإليجابية الرفيعة من زيارة رئيس الجمعية 
بخطى  يسير  الــوطــن  هــذا  أن  أثبتت  البحرين،  لمملكة  المتحدة  لألمم 
ثابتة وراسخة ومدروسة، في تحقيق المزيد من التطور والتقدم، في كافة 
مجاالت التنمية المستدامة، وأن تجربتها الرائدة أصبحت نموذجا للعالم، 

وخاصة في المجال الحقوقي اإلنساني.
الدفاع عن الوطن.. ليس وجهة نظر:

في ظل التصعيد الحوثي اإلرهابي على دولنا وأوطاننا، ومع متابعتنا 
السعيد،  عبدالجليل  لألستاذ  مقال  استوقفني  والــتــطــورات،  للتحليالت 
السلطة  انــقــالب حوثي موثق على  هــو  اليمن  فــي  مــا يجري  إن  فيه  جــاء 
خارجية  لدولة  الحوثية  المليشيات  تلك  وتبعية  صنعاء..،  في  الشرعية 
اليمن خنجرًا  لجعل  العربية  البلدان  إلى  أزماته  بتصدير  ونظام معروف 

في خاصرة األمن العالمي.
لكن في العالم الموازي لمسألة مكافحة اإلرهاب الحوثي في اليمن، 
ينشط البعض على وسائل التواصل االجتماعي ويفتحون مساحات صوتية 
للنقاش والحوار، وهذا أمر مفيد، إن اشتمل على صناعة الوعي والتحذير 
أنه  األزمــة  لكن  الحوثيون..  رأسها  وعلى  اإلرهابية،  التنظيمات  من خطر 
واالختباء خلف  اإلرهابية  العصابات  لتلك  داعمة  إشراك شخصيات  يتم 

عبارة: »لنستمع لوجهة نظرهم«!
إن أمـــن األوطــــان لــيــس وجــهــة نــظــر، فــالــجــنــود فــي الــتــحــالــف العربي 
يــدفــعــون أرواحـــهـــم ثــمــنــًا إلنــقــاذ الــيــمــن، وشــهــداء أبــــرار مــن أجـــل اســتــعــادة 
اإلرهابية..  الحوثي  بمليشيا  المنكوب  الشقيق  لليمن  والسالم  الشرعية 
وحين يصر الحوثيون على استهداف أمن دول عربية فالقصة هنا ليست 
الذين يحضرون  فاإلرهابيون  مــوت،  أو  بل هي قصة حياة  ورد،  أخذ  محل 
يمارسون  االجتماعي  التواصل  وسائل  في  أتباع  لهم  للقصف  الطائرات 

»اإلرهاب اإلعالمي« بكل صنوفه.
كما إن المؤيد إلرهاب الحوثي أو إرهاب »حزب اهلل«، ليس صاحب وجهة 
نظر، بل هو إرهابي يجانس في أفكاره وأطروحاته نسق الخطاب المتطرف، 
عدة،  بلدان  في  العربي  الشباب  أدمغة  وغسل  األجــيــال،  عقول  دمــر  الــذي 
التواصل  وسائل  مكانها  ليس  هــؤالء  مع  النقاش  بضرورة  فالمطالبة  لذا 
االجتماعي، وهي أصال مطالبة باطلة جملة وتفصيال، فالتحصين للجيل 
من الفكر اإلرهابي عمٌل جماعي، يتشارك فيه المواطن مع دولته وقيادته، 
الخطب  انتشار  الحد من  بغية  الجميع،  عاتق  وهي مسؤولية ملقاة على 

المسمومة والعبارات المليئة بالتحريض على العنف واإلرهاب.
مالحظة واجبة:

يتم  أن  الطبي  الوطني  للفريق  الصحفي  المؤتمر  فــي  أتمنى  كنت 
التوضيح للرأي العام أسباب ومبررات اإلبقاء على المستوى األصفر، في 
برفع  الــدول  بعض  قيام  مقابل  وفــي  عندنا،  اليومية  الحاالت  ارتفاع  ظل 
اإلجراءات بشكل تام، على الرغم من ارتفاع الحاالت لديها بشكل مضاعف.

آخر السطر:     
كما  القدم،  كرة  دوري  ببطولة  الرفاع  نــادي  فوز  المؤكد  شبه  من  بات 
بمركز  حــتــى  أو  بالبطولة  الــمــحــرق  ــادي  نـ فـــوز  المستحيل  شــبــه  مــن  بـــات 
متقدم.. مبروك للرفاعيين مقدما.. وننتظر قرارا من إدارة نادي المحرق، 
الــدوري  فــي  الحالي  والمركز  الــمــشــوار،  نهاية  ليست  اآلسيوية  فالبطولة 

المحلي ال يليق بتاريخ المحرق العريق.

ــة لــلــتــقــيــيــم  ــمــ ــدائــ ــقــــدت الـــلـــجـــنـــة الــ عــ
الداخلي لمراكز الخدمة الحكومية بوزارة 
الداخلية اجتماعها األول لسنة 2022 عبر 
العميد  بــرئــاســة  الــمــرئــي،  االتــصــال  تقنية 
المساعد  الــوكــيــل  الــحــرم  عــبــداهلل  محمد 

للتخطيط والتنظيم.
نتائج  مناقشة  تــم  االجــتــمــاع،  وخـــالل 
الــتــقــيــيــم الــداخــلــي الــنــهــائــي لــســنــة 2021 
إطــار  فــي  وذلــك  بــالــوزارة،  الخدمة  لمراكز 
هــذه  تمكين  عــلــى  الــداخــلــيــة  وزارة  حـــرص 
المراكز من تقديم خدماتها بأعلى درجات 
توجيهات  مع  تماشيًا  والفاعلية،  الكفاءة 
مستوى  بــرفــع  المتعلقة  الــداخــلــيــة  وزيــــر 

الخدمات في مراكز الوزارة، وتوفير جميع 
المواطنين  لــخــدمــة  الــالزمــة  التسهيالت 
ــم خـــــالل االجـــتـــمـــاع  والـــمـــقـــيـــمـــيـــن. كـــمـــا تــ
مــنــاقــشــة خــطــة الــتــقــيــيــم الــداخــلــي لسنة 

.2022
للتخطيط  الــمــســاعــد  الــوكــيــل  ــاد  ــ وأشـ
أداء  بـــتـــطـــور  الــلــجــنــة  رئـــيـــس  والــتــنــظــيــم 
دليل  بحسب  تصنيفها  وتحسن  الــمــراكــز 
مثمنًا  الحكومية،  الخدمة  مــراكــز  تقييم 
الــدائــمــة فــي رصــد  جــهــود أعــضــاء اللجنة 
على  إياها  حاثًا  التقييم،  نتائج  ومتابعة 
مــواصــلــة الــجــهــود فــي رصـــد كــافــة جــوانــب 
التطوير لالرتقاء بخدمات وزارة الداخلية.

»ال��ت��ق��ي��ي��م ال��داخ��ل��ي ل��م��راك��ز ال��خ��دم��ة ال��ح��ك��وم��ي��ة« 

ال�ن�ه�ائ���ي ال�ت�ق�ي�ي����م  ن��ت��ائ��ج  تن�اق����س  بال�داخ�ل�ي���ة 

استقبلت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، في مكتبها أمس، السيد فرجيس كوريان رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير اإلداري لمجموعة النمل إحدى الشركات التجارية الرائدة 
بين  الثقافي  التعاون  سبل  الطرفان  تباحث  حيث  البحرين،  مملكة  في 
القطاع الخاص والقطاع العام من خالل مشروع االستثمار في الثقافة 

الذي يساهم في تعزيز البنية التحتية الثقافية لمملكة البحرين.
تّم خالل االجتماع تسليط الضوء على مشروع الصوت والضوء الذي 
الفاتح  أحمد  بــن  الشيخ سلمان  قلعة  فــي  الــعــام  نهاية  مــع  الــنــور  سيرى 
ومكماًل  القلعة  حكاية  عاكسًا  النمل  من مجموعة  بدعم  وذلــك  الــرفــاع، 
رسالة العروض المتحفية التي تحمل ذاكرة العائلة الحاكمة في مملكة 

البحرين.
رفد  في  النمل  لمجموعة  المتمّيز  العمل  االجتماع  خــالل  وشكرت 
إدارتــهــا  لــرئــيــس مجلس  تــمــّنــت  كــمــا  المملكة،  فــي  االقــتــصــادي  الــقــطــاع 
سعادته  عن  كوريان  أعرب  من جهته،  والتقّدم.  التوفيق  كل  ولمنتسبيها 
بدعم  وتاريخها،  البحرين  لهوية  الترويج  فــي  الثقافة  مــع  بالمساهمة 
مــشــروع الــصــوت والــضــوء الــذي سيقام مــع نهاية الــعــام، كما أشــاد بعمل 

الثقافة ودورها في االرتقاء بالمشهد الثقافي والسياحي للمملكة.

وال�ضوء   ال�ضوت  لم�ضروع  العك�ضي  العد  بدء 

الفات�ح اأحم�د  بن  �ضلم�ان  ال�ضيخ  قلع�ة  في 

ــن قــســم  قـــــام فـــريـــق طـــبـــي مــ
فــي  ــرة  ــنـــجـ والـــحـ واألذن  األنــــــف 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
ــادرة  بـــإجـــراء عــمــلــيــة حــراجــيــة نــ
لـــمـــريـــض ســتــيــنــي يـــعـــانـــي ضــيــق 
ــا عــــن تـــضـــيـــق فــي  ــاتـــجـ تـــنـــفـــس نـ

القصبة الهوائية.
حــضــر الـــمـــريـــض إلــــى قسم 
طــــب الـــــطـــــوارئ والــــــحــــــوادث فــي 
مستشفى الملك حمد الجامعي 
وهـــــو يـــعـــانـــي مــــن ضـــيـــق مــجــرى 
القصبة  تضيق  نتيجة  التنفس 
الـــهـــوائـــيـــة بــســبــب إجـــــــراء ســابــق 
لفتحة رغامية كان قد خضع لها 
في أحد المستشفيات في مملكة 
بفيروس  إصابته  عند  البحرين 

كورونا.
 والفتحة الرغامية هي عبارة 
عن شق في القصبة الهوائية يتم 
الرقبة بشكل مؤقت  إجــراؤه عبر 
لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الــتــنــفــس عند 

الــعــنــايــة ولــكــن يمكن أن  مــرضــى 
يؤدي في حاالت نادرة إلى بعض 
مجرى  في  كتضيق  المضاعفات 

النفس.
الفحوصات  عمل  تــم  وعليه 
واألشعة الالزمة للمريض، والتي 
ــواء في  ــهـ بــيــنــت ضــيــق مــجــرى الـ

الـــقـــصـــبـــة الـــهـــوائـــيـــة، وهـــــو أحـــد 
لعملية  الــمــعــروفــة  الــمــضــاعــفــات 

الفتحة الرغامية.
فــتــم تــحــويــل الــمــريــض إلــى 
والــحــنــجــرة  واألذن  األنــــف  قــســم 
الفريق  قــرر  حيث  بالمستشفى، 
الــطــبــي بــــإشــــراف الـــدكـــتـــور عمر 
صــبــرا اســتــشــاري جــراحــة األنــف 
في  وأخصائي  والحنجرة  واألذن 
جــراحــة الـــرأس والــرقــبــة إخضاع 
ــيـــة جـــراحـــيـــة  ــلـ ــريـــــض لـــعـــمـ ــ ــمـ ــ الـ
الهوائية  القصبة  ترميم  إلعـــادة 
ــئـــصـــال الـــجـــزء  ــتـ عــــن طــــريــــق اسـ
الهوائية  القصبة  من  المتضيق 
ــراف السليمة  ــادة وصــل األطـ وإعـ

للقصبة الهوائية.
استغرقت العملية الجراحية 
ــقــــارب الـــســـاعـــتـــيـــن ونــصــف  مــــا يــ
تــم وضـــع المريض  الــســاعــة، ثــم 
تحت المالحظة في المستشفى 
لعدة أيام الى أن غادر المستشفى 

بحالة جيدة جدا وعاد لممارسة 
حياته الطبيعية خالل الشهرين 

الماضيين من بعد العملية.
ــر الـــدكـــتـــور عـــمـــر صــبــرا  ــ وذكــ
تــحــديــا  ــمــــرض شـــكـــل  الــ ــذا  ــ أن هـ
وجراحي  ألطباء  بالنسبة  كبيرا 
والــحــنــجــرة خــالل  واألذن  األنـــف 
فــتــرة جائحة فــيــروس كــورونــا، إذ 
لــوحــظ ارتـــفـــاع فــي نــســب تضيق 
المرضى  عند  الهوائية  القصبة 
المتعافين من التهاب كورونا بعد 
احتياجهم إلى الفتحة الرغامية، 
الـــبـــعـــض مــنــهــم  أن  إلـــــى  مـــنـــوهـــا 
الــهــواء  لــتــوســيــع مــجــرى  يخضع 
عـــن طـــريـــق الــمــنــظــار، والــبــعــض 
اآلخر يحتاج إلى عملية جراحية 
الهوائية،  القصبة  ترميم  إلعــادة 
ن  وأن هذا اإلجراء الجراحي يمكِّ
الــمــرضــى مـــن الـــعـــودة لــمــمــارســة 

حياتهم بشكل طبيعي جدا.

»حمد الجامعي« يجري عملية نادرة لمري�س يعاني �ضيق التنف�س

} د. عمر صبرا.

مبارك  محمد  الــدكــتــور  تــقــدم 
ــام لــشــؤون  ــعـ بـــن أحـــمـــد الــمــديــر الـ
والتعليم  التربية  بــوزارة  الــمــدارس 
بــالــتــهــنــئــة إلـــــى طــلــبــة الــــمــــدارس 
نتائج  إعـــالن  بمناسبة  الحكومية 
عن  معبًرا  األول،  الدراسي  الفصل 
الذين  الطلبة  حققه  بما  سعادته 
تفوقهم  المرحلية  النتائج  أكـــدت 
السنة  منتصف  بــحــلــول  الـــدراســـي 
ــرورة  األكــاديــمــيــة، مـــشـــدًدا عــلــى ضـ
لـــم تكن  الـــذيـــن  الــطــلــبــة  يــبــذل  أن 
نــتــائــجــهــم بـــالـــمـــســـتـــوى الـــمـــأمـــول 
ــة  ــن الــجــهــد لـــرفـــع درجـ الـــمـــزيـــد مـ
الفصل  خــالل  العلمي  تحصيلهم 

الدراسي الثاني.
ــد الـــمـــديـــر الــــعــــام لـــشـــؤون  ــ وأكــ
المدارس أن الفصل الدراسي األول 
من العام الدراسي الجاري قد شهد 

تكاتًفا الفًتا من قبل جميع أعضاء 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريـــــــــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ
بــجــمــيــع الـــمـــؤســـســـات الــمــدرســيــة 
بــقــيــادة مــديــري الـــمـــدارس، وعــمــاًل 

دؤوًبا من قبل قطاع شؤون المدارس 
التربية  بــوزارة  المساندة  واإلدارات 
بذله  تم  ما  بكل  مشيًدا  والتعليم، 
في  ومخلصة  احترافية  جهود  من 
ظل الظروف االستثنائية التي تمر 
في جميع  التعليمية  األنظمة  بها 
أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا 
جعل  الـــذي  بالشكل  »كــوفــيــد-19«، 
رغــم  التعليمية،  العملية  انــتــظــام 
بــكــل سهولة  يسير  الـــظـــروف،  هـــذه 

ويسر.
بما  واعــتــزازه  عــن فخره  وعبر 
ورعاية  اهتمام  من  التعليم  يلقاه 
مــن لــدن حــضــرة صــاحــب الجاللة 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، وبــاإلشــادة 
صاحب  بها  تفضل  الــتــي  الكريمة 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 

رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
قــطــاع  بمنتسبي  الــــــوزراء  مــجــلــس 
الــتــعــلــيــم بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــدولــي 
 24 تــاريــخ  يــصــادف  الـــذي  للتعليم 
يناير من كل عام، وذلك لما بذلوه 
ــة الــعــمــلــيــة  ــدامــ ــتــ ــهــــود الســ مــــن جــ
الــتــعــلــيــمــيــة واســـتـــمـــرارهـــا رغـــم كل 
ــي الـــوقـــت  ــًدا فــ ــيـ ــشـ الـــتـــحـــديـــات، مـ
نـــفـــســـه بــــدعــــم الـــمـــجـــلـــس األعـــلـــى 
التعليم والتدريب برئاسة  لتطوير 
آل  مبارك  بن  محمد  الشيخ  سمو 
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء 
لــلــمــســيــرة الــتــعــلــيــمــيــة ومــتــابــعــتــه 
ــلـــبـــرامـــج والـــمـــشـــاريـــع  الــحــثــيــثــة لـ
تخدم  الــتــي  والــتــربــويــة  التعليمية 
وتحسين  التعليمي  األداء  تطوير 

مخرجاته.

الم�دي����ر ال�ع����ام ل�ض���وؤون ال�م����دار�س يه�ن����ئ الطلب���ة   

باإع���ان نتائ���ج الف�ضل الدرا�ض���ي الأول واأولي���اء الأمور 

} د. محمد مبارك بن احمد.

قــام وفــد مــن مــركــز البحرين 
للدراسات االستراتيجية والدولية 
والطاقة »دراسات« برئاسة الدكتور 
الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة 
ــارٍة  ــزيــ ــيـــس مــجــلــس األمــــنــــاء بــ رئـ
لــجــامــعــة الــســلــطــان قـــابـــوس في 
العاصمة الُعمانية مسقط، حيث 
الــتــقــى صـــاحـــب الــســمــو الــدكــتــور 
ســعــيــد  آل  الـــجـــلـــنـــدي  ــن  ــ بـ فـــهـــد 
السمو  وصاحبة  الجامعة  رئيس 
الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد 
للتعاون  الجامعة  رئيس  مساعدة 
الدكتور  من  كل  بحضور  الــدولــي، 
جــمــعــة بـــن أحــمــد الــكــعــبــي سفير 
لــــدى سلطنة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
ُعـــمـــان، والـــدكـــتـــور حــمــد إبــراهــيــم 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــمــــديــ الــــعــــبــــداهلل الــ

عمر  والــدكــتــور  »دراســـــات«،  لمركز 
الــدراســات  مدير  العبيدلي  أحمد 

والبحوث بالمركز.
ــارٍة لــمــركــز  ــ ــزيـ ــ ــام الــــوفــــد بـ ــ وقــ
الجامعة،  في  الُعمانية  الدراسات 

والــوقــوف على جــهــوده فــي مجال 
ــرب  ــ الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، فـــيـــمـــا أعـ
الشيخ عبداهلل بن أحمد  الدكتور 
آل خــلــيــفــة عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
لــحــفــاوة االســتــقــبــال الـــذي حظي 

ــز »دراســــــــــات« خـــالل  ــركـ ــد مـ ــ بــــه وفـ
زيارته لبلده الثاني سلطنة ُعمان، 
مــشــيــًدا بــالــنــهــضــة الــعــلــمــيــة التي 
فـــي مختلف  الــســلــطــنــة  تــشــهــدهــا 

المجاالت.
وأبدى رئيس مجلس األمناء 
إعجابه بالمستوى الرفيع واألداء 
األكــــاديــــمــــي الـــمـــتـــمـــيـــز لــجــامــعــة 
الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس، ودورهــــــــا فــي 
خــــدمــــة الـــمـــجـــتـــمـــع، ومــســاعــيــهــا 
بــيــئــة بحثية  بـــنـــاء  ــى  إلــ الـــرامـــيـــة 
مــتــطــورة ومــتــكــامــلــة، مــعــرًبــا عن 
تطلعه إلى توطيد التعاون القائم 
بين مركز »دراسات« والجامعة في 
مجاالت البحث المشترك وتبادل 
على  بالنفع  يــعــود  بما  الــخــبــرات، 

الجانبين.

وف��د مرك��ز »درا�ض��ات« ي��زور جامع��ة ال�ض��لطان قابو���س 

} العميد محمد عبداهلل الحرم

} د. الشيخ عبداهلل بن أحمد لدى زيارته سلطنة عمان.

} الشيخة مي آل خليفة تستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة النمل.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16015/pdf/1-Supplime/16015.pdf?fixed3855
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282965
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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
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إلـــــــــى أن  الـــــفـــــريـــــق  وأشـــــــــــــار 
ــا  ــاحــ ــــت نــــجــ ــقـ ــ ــقـ ــ الـــــبـــــحـــــريـــــن حـ
ــفــــال إذ  ــي تــطــعــيــم األطــ كــبــيــرا فـ
وصـــلـــت نــســبــة الــحــاصــلــيــن على 
من  والــثــانــيــة  األولـــى  الجرعتين 
إجمالي  مــن   %96 إلـــى  التطعيم 
الــمــؤهــلــيــن ألخـــذ الــتــطــعــيــم من 
فــــوق،  فـــمـــا  ــا  ــ ــاًم الــبــالــغــيــن 18 عــ
على  الــحــاصــلــيــن  نسبة  ــول  ووصــ
من   %84 إلــى  المنشطة  الجرعة 
ــيـــن ألخـــذهـــا  ــلـ ــالــــي الـــمـــؤهـ ــمــ إجــ
مـــن الــفــئــة نــفــســهــا، مــوضــحــا أن 
نجاًحا  حققت  البحرين  مملكة 
عــلــى صــعــيــد تــطــعــيــم األطـــفـــال، 
الفئة  تطعيم  نسبة  بلغت  حيث 
العمرية من 12 إلى 17 عامًا %91، 
فــيــمــا وصــــل عــــدد الــبــالــغــيــن من 
العمر 3 إلى 11 عاًما ممن أخذوا 
التطعيم أكثر من 17 ألف طفل، 
المسجلين  أعــــداد  أن  حــيــن  فــي 
منهم حتى اليوم بلغ أكثر من 25 

ألف طفل. 
ضــرورة  الطبي  الفريق  وأكــد 
ــيــــع بـــــــإجـــــــراءات  الـــــــتـــــــزام الــــجــــمــ
الـــمـــســـتـــوى األصــــفــــر والــــتــــي تــم 
إعــانــهــا مــســبــقــًا، مــشــيــًرا إلـــى أن 
مستمرة  التفتيشية  الــحــمــات 
بــشــكــل مــكــثــف فـــي هــــذا الــصــدد 
ــيــــع،  ــة الــــجــــمــ ــ ــامــ ــ ــن أجـــــــــل ســ ــ ــ مـ
مع  حــازم  بشكل  التعامل  وسيتم 
المخالفين وفق األطر القانونية، 
ــم ارتـــفـــاع  ــرغـ ــه وبـ ــى أنــ مــشــيــرا إلــ
أن  إال  اليومية  اإلصــابــات  معدل 
في  كــبــيــرا  فــارقــا  شــكــل  التطعيم 
المرض  على  السيطرة  مستوى 
الى  المصابين  إدخــال  من  وقلل 
ــعــــاج كـــمـــا انــخــفــضــت  ــز الــ ــراكــ مــ
مــعــدالت الــوفــيــات مــقــارنــة بشهر 
مـــايـــو مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، وهــو 
مـــا شــكــل ركـــيـــزة مــهــمــة لـــقـــرارات 
الفريق الوطني من حيث تقييم 
بين  واالنــتــقــال  المحلي  الــوضــع 

مستويات اإلشارة الضوئية. 
ــق بـــتـــحـــديـــث  ــلـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
ــي  ــحـ بــــــروتــــــوكــــــول الــــــعــــــزل الـــصـ
أن على  الفريق  أكــد  االحــتــرازي، 
الــــحــــاالت الــقــائــمــة مـــن حــامــلــي 
ــــي تــطــبــيــق  ــر فـ ــ ــــضـ ــار األخـ ــعــ الــــشــ
»مجتمع واعي« االلتزام بتطبيق 
ــدة 7 أيــــــام مــــن تـــاريـــخ  ــ ــعــــزل مـ الــ
الحاجة  تأكيد اإلصابة، من دون 
الــــــى إجـــــــــراء فـــحـــص مــخــتــبــري 
من  الـــســـابـــع  الـــيـــوم  فـــي   )PCR(
أن على  فــي حين  الحجر،  إنــهــاء 
الــــحــــاالت الــقــائــمــة مـــن حــامــلــي 
ــر أو  ــفــ ــشـــعـــار بـــالـــلـــونـــيـــن األصــ الـ
األحمر وغير المطعمين تطبيق 
الـــعـــزل مــــدة 10 أّيـــــام مـــن تــاريــخ 
تأكيد إصابتهم، من دون الحاجة 
 )PCR( إلجــراء فحص مختبري 

في اليوم العاشر. 
ــــال الــمــؤتــمــر  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
الــصــحــفــي الــــذي عــقــده الــفــريــق 
ــتـــصـــدي  ــلـ ــي لـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـ
ــا )كـــوفـــيـــد-19(  ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
العهد  ولــي  فــي مركز  أمــس  ظهر 
ــدريــــب  ــتــ ــة والــ ــيـ ــبـ ــبـــحـــوث الـــطـ ــلـ لـ
للحديث  العسكري  بالمستشفى 
ــروس  ــيـ ــدات فـ ــجـ ــتـ ــسـ عــــن آخــــــر مـ

كورونا. 
وأكــــد الــدكــتــور ولــيــد الــمــانــع 
وكيل وزارة الصحة عضو الفريق 
ــتـــصـــدي  ــلـ ــي لـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـ
أن  كــورونــا )كــوفــيــد-19(  لفيروس 
الــحــالــة الــوبــائــيــة لــلــفــيــروس في 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن غـــيـــر مــقــلــقــة 

ــرة  ــ ــاع دائـ ــه اتــــســ ــرتـ ــهـ ــا أظـ ــو مــ ــ وهـ
التطعيم والمناعة التي اكتسبها 
ــإن الـــوضـــع ال  ــذا فــ الــمــجــتــمــع، لــ
يستدعي االنتقال الى المستوى 
األحـــــــمـــــــر رغـــــــــم زيـــــــــــــادة أعـــــــــداد 
في  الــمــواصــلــة  وأن  الــمــصــابــيــن 
المستوى األصفر تأتي احترازيا. 

ودعا المانع جميع المؤهلين 
ــروط  ــ مـــمـــن تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم شـ
ــه  ــوجـ ــتـ ــة الـ ــنـــشـــطـ ــمـ الــــجــــرعــــة الـ
ــبــــاشــــرة ألخــــــذ الـــتـــطـــعـــيـــم مــن  مــ
المراكز الصحية التي تم إعانها 
للحصول  الــحــاجــة  دون  مــســبــًقــا 
ضــرورة  على  مشدًدا  موعد،  على 
إجراء فحص فيروس كورونا عند 
الشعور بأية أعراض فوًرا من أجل 
صحة وسامة جميع المواطنين 
والمقيمين، مؤكدا ضرورة التزام 
ــراءات الــمــســتــوى  ــ ــإجـ ــ الــجــمــيــع بـ
األصــــــفــــــر والــــــتــــــي تــــــم إعـــانـــهـــا 
الحمات  أن  إلى  مشيًرا  مسبقًا، 
التفتيشية مستمرة بشكل مكثف 
في هــذا الصدد من أجــل سامة 
بشكل  التعامل  وسيتم  الجميع، 
حازم مع المخالفين وفق األطر 

القانونية. 
وأوضح المانع أنه من المهم 
وفق مقتضيات المرحلة الحالية 
من التعامل مع الفيروس الوعي 
مع  القائمة  الحاالت  ارتفاع  بأن 
ظهور متحور جديد أمر وارد، وما 
المرحلة  التركيز عليه في  يجب 
الــحــالــيــة هـــو الـــحـــاالت الــقــائــمــة 
الـــتـــي يــتــطــلــب وضــعــهــا الــصــحــي 
ــذ الــــعــــاج فــــي الــمــســتــشــفــى  ــ أخــ
يــتــطــلــب وضــعــهــا  ــتـــي  الـ تـــلـــك  أو 
الصحي تلقي العاج في العناية 
المركزة، وهي معدالت منخفضة 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي وذلـــك 
ــر  ــيــ ــدابــ ــتــ ــًا لــــنــــجــــاح الــ ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
المتخذة من أجل صحة وسامة 
ــع مـــــن خـــــــال الــحــمــلــة  ــيـ ــمـ ــجـ الـ
من  وغــيــرهــا  للتطعيم  الــوطــنــيــة 

مسارات التصدي للجائحة. 
من جهته أكد المقدم طبيب 
ــتـــشـــاري  ــنــــاف الـــقـــحـــطـــانـــي اسـ مــ
بالمستشفى  المعدية  األمــراض 
الوطني  الفريق  عضو  العسكري 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
ليست  البحرين  أن  )كوفيد-19( 
بـــحـــاجـــة الـــــى تــطــبــيــق إلـــزامـــيـــة 
تــطــعــيــم األطـــفـــال وذلــــك بفضل 
ــور  ــاء األمـ ــيـ ــي الــمــجــتــمــع وأولـ وعـ
إذا وصلت نسبة الحاصلين على 
من  والــثــانــيــة  األولـــى  الجرعتين 
إجمالي  مــن   %96 إلـــى  التطعيم 
الــمــؤهــلــيــن ألخـــذ الــتــطــعــيــم من 
فــــوق،  فـــمـــا  ــا  ــ ــاًم الــبــالــغــيــن 18 عــ
على  الــحــاصــلــيــن  نسبة  ــول  ووصــ
من   %84 إلــى  المنشطة  الجرعة 
ــيـــن ألخـــذهـــا  ــلـ ــالــــي الـــمـــؤهـ ــمــ إجــ
مـــن الــفــئــة نــفــســهــا، مــوضــحــا أن 
نجاًحا  حققت  البحرين  مملكة 
عــلــى صــعــيــد تــطــعــيــم األطـــفـــال، 
الفئة  تطعيم  نسبة  بلغت  حيث 
العمرية من 12 إلى 17 عامًا %91، 
فــيــمــا وصــــل عــــدد الــبــالــغــيــن من 
العمر 3 إلى 11 عاًما ممن أخذوا 
التطعيم أكثر من 17 ألف طفل، 
المسجلين  أعــــداد  أن  حــيــن  فــي 
منهم حتى اليوم بلغ أكثر من 25 

ألف طفل. 
مــحــلــيــة  دراســـــــــــة  إن  وقـــــــــال 
أجريت في 5 من الشهر الجاري 
بالمتحور  األطفال  إصابة  حــول 
ــيـــكـــرون خــلــصــت إلــــى ارتـــفـــاع  أومـ

ــة بــالــفــيــروس،  ــابــ مـــعـــدالت اإلصــ
مستقرة  كــانــت  جميعها  أن  بــيــد 
الــعــاج  اســتــدعــت  حــالــة   46 وأن 
حالة   37 بينهم  المستشفى  فــي 
سنة   12 مــن  اقــل  أعمارهم  كانت 
مــجــمــل  ــن  ــ مــ  %  88 ــون  ــلــ ــكــ ــشــ ويــ
فــتــرة  أن  ــا  مـــوضـــحـ اإلصــــــابــــــات، 
بقائهم في مراكز العاج لم تتعد 

اليومين إلى 3 أيام فقط.
تبني  مــن  القحطاني  وحـــذر 
مناعة  اكتساب  لنظرية  البعض 
ــيـــة مـــن اإلصـــابـــة بــالــفــيــروس  ذاتـ
ــا مـــــن مـــخـــاطـــر  ــهــ ــا لــ ــمــ ــه لــ ــسـ ــفـ نـ
يتعرض  قد  صحية  ومضاعفات 
لــهــا الــمــريــض وخــاصــة بــيــن غير 
ــات  الــمــطــعــمــيــن، مــؤكــدا أن دراســ
جميع  أن  إلــــى  خــلــصــت  عــلــمــيــة 
للبالغين  ســـواء  آمــنــة  الــلــقــاحــات 
تــســجــل ألي  ولـــــم  لـــأطـــفـــال  أو 
األمد  طويلة  صحية  مضاعفات 
يتعلق  فيما  وخــاصــة  ــروج،  يـ كما 
ــابـــات عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب، إذ  ــهـ ــتـ ــالـ بـ
حالتين  أن  كندية  دراســة  كشفت 
بــالــتــهــاب عــضــلــة القلب  أصــيــبــتــا 
بين 100 ألف جرعة وتم شفاؤها 
بعد فترة بسيطة مقارنة بحجم 
المطعمين،  غــيــر  بــيــن  اإلصـــابـــة 
التهاب  حالة   150 تسجيل  تم  إذ 

قلب لكل 100 ألف مصاب.
وأشــــــار الــقــحــطــانــي إلــــى أن 
ــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــامــ ــ ــة وســ ــحــ صــ
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن أولــــــويــــــة فـــــي كــل 
الفيروس،  مــع  التعامل  مــســارات 
الوطنية  الــحــمــلــة  أن  إلـــى  ــا  الفــًت
الحفاظ  بهدف  جاءت  للتطعيم 
عــلــى صــحــة وســـامـــة الــجــمــيــع، 
ومـــنـــذ بــدئــهــا ولـــغـــايـــة الـــيـــوم تم 
ــراءات  اإلجــ مــن  الــعــديــد  تحديث 
والــــبــــروتــــوكــــوالت اســــتــــنــــاًدا إلـــى 
الوطنية  والــمــؤشــرات  الـــدراســـات 

والعالمية.
ــانـــي أهــمــيــة  ــقـــحـــطـ وأكــــــــد الـ
أخـــذ الــتــطــعــيــم بــكــامــل جــرعــاتــه 
بحسب  لــه  المنشطة  والــجــرعــة 
كل تطعيم، لما يقوم به التطعيم 
رفـــع مستويات  عــبــر  مــن حــمــايــة 
ــم، مــنــوًهــا  ــسـ ــجـ ــي الـ الـــمـــنـــاعـــة فــ
بــمــا حــقــقــتــه الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
للتطعيم من نجاح بفضل الوعي 
أخــذ  عــلــى  واإلقـــبـــال  المجتمعي 

التطعيم. 
بالشكر  الــقــحــطــانــي  وتــوجــه 
لكافة أولياء األمور على ما أبدوه 
مــن مــســؤولــيــة عــالــيــة مــن خــال 
ودعــا  أبنائهم  بتطعيم  الــمــبــادرة 
يطعموا  لم  الذين  األمــور  أولياء 
بتطعيمهم  لــلــمــبــادرة  أبـــنـــاءهـــم 
وسامة  سامتهم  على  حــفــاظــًا 
ــًا لــلــجــهــود  ــ ــمـ ــ مــــن حـــولـــهـــم، ودعـ
ــة لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  ــيـ ــنـ الـــوطـ

كورونا. 
وذكر القحطاني أن التطعيم 
والــجــرعــة الــمــنــشــطــة مــنــه أثــبــت 
فاعليته في تخفيف المضاعفات 

ــروس عــنــد  ــيــ ــفــ ــلــ ــبــــة لــ الــــمــــصــــاحــ
ــــي قــد  ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــائــ ــقــ الــــــحــــــاالت الــ
دخــول  أو  الــعــاج  تلقي  تستدعي 
العناية المركزة أو التي قد تؤدي 
في بعض األحيان للوفاة، مجدًدا 
الـــدعـــوة لــكــافــة الــمــؤهــلــيــن ممن 
تنطبق عليهم الشروط للمبادرة 
كاملة،  وجرعاته  التطعيم  بأخذ 
إضافة إلى الجرعة المنشطة في 
أوقــاتــهــا الــمــحــددة، وفــق تحديث 
بـــروتـــوكـــوالت الــتــطــعــيــم الــتــي تم 
الوطنية  الحملة  ضمن  إعانها 

للتطعيم. 
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أوضـــــحـــــت 
ــلـــمـــان  ــة الـــسـ ــلـ ــيـ ــمـ ــورة جـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ الــ
اســتــشــاريــة األمـــــــراض الــمــعــديــة 
بمجمع  الــبــاطــنــيــة  واألمــــــــراض 
الفريق  عضو  الطبي  السلمانية 
ــتـــصـــدي  ــلـ ــي لـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ الـــــوطـــــنـــــي الـ
ــا )كـــوفـــيـــد-19(  ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
الــمــعــالــج  بــاكــســلــوفــيــد«  »دواء  أن 
ــا تــمــت إجـــازتـــه  ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
لــاســتــخــدام فـــي الــمــمــلــكــة ومــع 
تـــــوافـــــره ســـيـــتـــم إدراجــــــــــه ضــمــن 
الــبــرتــوكــول الــعــاجــي الـــذي يتم 
تحديثه دوريا، موضحة أن يمكن 
لدواء باكسلوفيد الذي يستخدم 
والبسيطة  المتوسطة  للحاالت 
يخفض من دخول المستشفى أو 
الوفاة جراء اإلصابة بنسبة %88.

المحدثة  اآللــيــة  إن  وقــالــت 
ــارة الـــضـــوئـــيـــة لــمــســتــوى  ــ ــإشــ ــ لــ
انتشار فيروس كورونا تعتمد على 
المتوسط اليومي لعدد الحاالت 
إلى  الــمــركــزة، الفــتــًة  العناية  فــي 
أنه يمكن للفريق الوطني الطبي 
ــى أي  ــ ــة بـــاالنـــتـــقـــال إلــ ــيـ ــتـــوصـ الـ
مستجدات  أي  على  بناء  مرحلة 
المحددة  الضوابط  وأن  طــارئــة، 
لــلــمــســتــويــات وفــــق آلــيــة اإلشــــارة 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس 
لــلــتــغــيــيــر بحسب  قــابــلــة  كــــورونــــا 

المعطيات والمستجدات. 
ــلـــق بـــتـــحـــديـــث  ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
بــــــروتــــــوكــــــول الــــــعــــــزل الـــصـــحـــي 
االحـــــــتـــــــرازي، أكـــــــدت الـــســـلـــمـــان 
الــقــائــمــة من  ــاالت  الـــحـ أن عــلــى 
ــلـــي الـــشـــعـــار األخــــضــــر فــي  حـــامـ
االلتزام  واعــي«  »مجتمع  تطبيق 
ــام  ــ أيـ ــزل مــــــدة 7  ــ ــعـ ــ الـ بــتــطــبــيــق 
مــن تــاريــخ تــأكــيــد اإلصـــابـــة، دون 
الحاجة إلجراء فحص مختبري 
من  الـــســـابـــع  الـــيـــوم  فـــي   )PCR(
على  أن  حين  في  الحجر،  إنهاء 
الـــحـــاالت الــقــائــمــة مـــن حــامــلــي 
ــر أو  ــفــ ــار بــالــلــونــيــن األصــ ــعـ الـــشـ
ــر الــمــتــطــعــمــيــن  ــ ــيـ ــ األحـــــمـــــر وغـ
أّيـــام من  الــعــزل مــدة 10  تطبيق 
دون  مــن  إصابتهم،  تأكيد  تــاريــخ 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى إجــــــــــراء فــحــص 
الــــيــــوم  فـــــي   )PCR( ــري  ــبـ ــتـ مـــخـ

العاشر. 
ــافـــت الــســلــمــان أنـــه من  وأضـ
فيروس  إجــراء فحص  الضروري 

كورونا عند الشعور بأي أعراض، 
فــســرعــة اإلبــــــاغ عـــن وجـــــود أي 
ــــراض يــســهــم فـــي ســرعــة عــزل  أعـ

الـــــــحـــــــاالت الــــقــــائــــمــــة وتـــقـــلـــيـــل 
أعـــــداد الــمــخــالــطــيــن، وبــالــتــالــي 
ــا،  ــهــ ــيــ ــافــ ــعــ ــا وتــ ــ ــهـ ــ ــــاجـ ــة عـ ــ ــرعــ ــ ســ

مــــشــــددًة عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
االحترازية  بــاإلجــراءات  االلتزام 
ــرارات الــُمــعــلــنــة لــمــواصــلــة  ــ ــقـ ــ والـ

التصدي لجائحة فيروس كورونا 
بــنــجــاح والـــحـــفـــاظ عــلــى صحة 

وسامة الجميع.

الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفيرو�س كورونا يعلن: 

الموا�صلة احترازيا في الم�صتوى الأ�صفر لغاية 14 فبراير المقبل

تكثيف حمالت التفتي�ش والتعامل بحزم مع المخالفين وفق الأطر القانونية

ل حاجة اإلى اإلزامية تطعيم الأطفال مع وعي اأولياء الأمور والمجتمع 

دواء »باك�ص��لوفيد« �ص��يدرج �صم��ن البرتوك��ول العالج��ي ح��ال تواف��ره

91% م�ن اأطف�ال البحري�ن تلق�وا التطعيم الم�ص�اد لكورونا

كتبت: فاطمة علي 

أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي للتصدي لــفــيــروس كــورونــا 
اإلشارة  آلية  وفق  المستوى األصفر  المواصلة في  )كوفيد-19( 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا وذلك لغاية يوم االثنين 
القادم، احترازيًا وكإجراء للحفاظ على ما  الموافق 14 فبراير 
حققته الجهود الوطنية من تقدم في التصدي لفيروس كورونا 
التنسيقية، وذلك في إطار  وبعد العرض وأخذ موافقة اللجنة 
الحفاظ على  أجــل مواصلة جهود  مــن  االحــتــرازيــة  اإلجــــراءات 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين. 
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وف���د برلماني يزور مكتب���ة »زكاة العلم« بمدر�س���ة بيان البحرين 

ماجد  د.  والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ أكـــد 
المبكر  التعليم  النعيمي ان عدد مؤسسات 
في البحرين تبلغ 239 مؤسسة »83 حضانة، 
األطــفــال  عــــدد  أن  مــضــيــفــا  روضــــــة«،  و156 
الدراسي  للعام  الحضانات  في  المسجلين 
2021-2022 بلغ 2900 طفل، وعدد األطفال 
الــمــســجــلــيــن فــــي ريــــــاض األطــــفــــال لــلــعــام 
طفال،   35779 بــلــغ   2021-2020 الـــدراســـي 
 20746 بــلــغ   2022-2021 الـــدراســـي  ولــلــعــام 

طفال.
ســـــؤال  ــلــــى  عــ رده  فـــــي  الــــــوزيــــــر  وقــــــــال 
بشأن  زينل  فــوزيــة  الــنــواب  مجلس  لرئيسة 
ــال ان اعــــداد  ــفــ الـــحـــضـــانـــات وريــــــاض األطــ
المبكر  التعليم  فــي  المسجلين  األطــفــال 
الظروف  إلــى  نظرا  مستمر  بشكل  متغيرة 
كورونا  جائحة  تفشي  ظل  في  االستثنائية 

انــخــفــاض نــســبــة الــمــشــاركــة،  ــى  الــ ــا أدى  مـ
ــادة هــذه  ــزيـ لـ بــشــكــل دؤوب  ــوزارة  ــ ــ الـ وتــعــمــل 
النسبة تنفيذا الستراتيجية تطوير التعليم 
المبكر المعتمدة من قبل المجلس األعلى 
سمو  بــرئــاســة  والــتــدريــب  التعليم  لتطوير 
نائب  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  محمد  الشيخ 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رئـــيـــس الــمــجــلــس 
التي  والــتــدريــب،  التعليم  لتطوير  األعــلــى 
تضمنت معالجة التحديات التي قد تعتري 
انــخــفــاض  مــنــهــا  الــمــبــكــر،  التعليم  مــرحــلــة 
نسبة المشاركة، الفتا الى ان الوزارة بصدد 
نواتجها  وقياس  االستراتيجية  هذه  تنفيذ 
وانعكاساتها وتأثيرها اإليجابي على تطوير 

الخطط والبرامج لهذه المرحلة.
توحيد  على  تعمل  ــوزارة  الــ ان  وأضـــاف 
المتعلقة  التنظيمية  واإلجــراءات  الشروط 

بمرحلة التعليم المبكر بما في ذلك إصدار 
بعد  وال سيما  السارية  التشريعات  وتعديل 
ضم الحضانات الى وزارة التربية والتعليم، 
األنظمة  تطوير  على  إيجابا  ينعكس  بما 
وزيادة  األطفال  رياض  المتبعة في مرحلة 
استقطابا  أكــثــر  وجــعــلــهــا  فيها  االســتــثــمــار 
المشاركة  نسبة  زيــــادة  ثــم  ومـــن  لــأطــفــال، 

فيها.
ــر الـــوزيـــر أن عــــدد الــمــتــخــصــصــات  ــ وذكـ
فـــي بــرنــامــج الــتــعــلــيــم الــمــبــكــر مـــن أعــضــاء 
مرحلة  فــي  واإلداريــــة  التعليمية  الهيئتين 
410، وهن من حملة  يبلغ  األطفال  ريــاض 
مؤهل دبلوم تربوي ومؤهل رياض األطفال 
إضافة  المبكر  التعليم  في  التربية  ومؤهل 
مـــؤهـــالت جــامــعــيــة  مـــن حــمــلــة  الــــى 1007 
أعلى من الدبلوم والثانوية العامة، والعمل 

ــار عـــلـــى اســـتـــكـــمـــال الـــبـــيـــانـــات الــخــاصــة  ــ جـ
بالحضانات.

تــقــديــم  ــدد  ــصــ بــ الـــــــــــوزارة  أن  وأوضـــــــــح 
بالمؤسسات  قــانــون جــديــد خـــاص  مــشــروع 
الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة يــشــمــل تــعــديــال على 
والتدريبية  التعليمية  الــمــؤســســات  قــانــون 
الخاصة، كما انها بصدد مراجعة وتحديث 
التي  التنظيمية  والـــقـــرارات  الــلــوائــح  كــافــة 
في  للتوظيف  المطلوبة  الشروط  تتضمن 
يشمل  بما  الخاصة  التعليمية  المؤسسات 
التوظيف في رياض األطفال والحضانات. 
عالوة على ذلك فإن التوظيف في مؤسسات 
في  العمل  لقانون  يخضع  المبكر  التعليم 
بين  العالقة  يحكم  الـــذي  األهــلــي  القطاع 
وشاغلي  الــخــاصــة  التعليمية  الــمــؤســســات 

الوظائف فيها.

وزير التربية والتعليم ردا على �سوؤال لرئي�سة مجل�س النواب:
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أبرم جهاز الخدمة المدنية 
والهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
ــات الــصــحــيــة مـــذكـــرة  ــدمــ والــــخــ
ــلــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك  تــــفــــاهــــم لــ
بـــشـــأن تــطــبــيــق وتـــحـــديـــث نظم 
حيث  بــالــهــيــئــة،  ــودة  الــــجــ إدارة 
وقــــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم كـــل من 
الــســيــد أحــمــد بـــن زايــــد الــزايــد 

المدنية  الــخــدمــة  رئــيــس جــهــاز 
والـــــــــدكـــــــــتـــــــــورة مـــــــريـــــــم عــــذبــــي 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــجــالهــمــة 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية.
المشترك  التعاون  ويــهــدف 
ــار الــتــنــفــيــذي  ــ ــى تــهــيــئــة اإلطــ إلــ
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  فـــي 

ــات الــصــحــيــة  ــدمــ الـــمـــهـــن والــــخــ
الـــجـــودة  إدارة  ــام  نـــظـ لــتــطــبــيــق 
وتقديم الدعم الفني والتدريب 

والمساندة اإلدارية.
استعرض  الصدد  هــذا  وفــي 
الطرفان آفاق التعاون والمراحل 
األســـاســـيـــة لــلــتــنــســيــق والــعــمــل 
المشترك تعزيًزا لسبل االرتقاء 
باألداء المؤسسي في ظل العهد 
الزاهر لجاللة الملك حمد بن 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
الــمــفــدى وفــــي إطــــار تــوجــيــهــات 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
رئيس مجلس الخدمة المدنية.

ــذا الـــتـــعـــاون بــيــن  ــ ــأتــــي هـ ويــ
والهيئة  المدنية  الخدمة  جهاز 
ــهـــن  ــمـ ــم الـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الــــوطــــنــــيــــة لـ
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة اســتــنــادًا 
ــانـــون الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة  ــى قـ إلــ
رقم  بقانون  بالمرسوم  الــصــادر 
)48( لسنة 2010، والذي يقضي 
المدنية  الخدمة  جهاز  بإعطاء 
مسؤولية إدارة األداء المؤسسي 
وتــــطــــبــــيــــق أنـــــظـــــمـــــة الــــــجــــــودة 

بالجهات الحكومية.
ــرح الـــســـيـــد أحــــمــــد بــن  ــ ــ وصـ
زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة 
ــاز الــخــدمــة  ــهـ ــأّن جـ ــ الـــمـــدنـــيـــة بــ
لإلشراف  خطة  بــإعــداد  سيقوم 
الجودة  إدارة  نظام  تطبيق  على 
لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  فـــي 

ــات الــصــحــيــة  ــدمــ الـــمـــهـــن والــــخــ
وتوفير الدعم الفني والمساندة 
لــلــهــيــئــة، بــمــا يــضــمــن اســتــيــفــاء 
ــة  ــفـ ــواصـ ــبـــات مـ ــلـ ــتـــطـ ــع مـ ــيـ ــمـ جـ
اآليزو 9001، حيث يتضمن ذلك 
خــمــس مـــراحـــل أســاســيــة وهـــي: 
ــودة، وعــمــلــيــة  ــجــ نــشــر ثــقــافــة الــ
الــتــوثــيــق والــتــطــويــر، والــتــدريــب 
والــــدعــــم، ومــرحــلــتــي الــتــدقــيــق 
الــداخــلــي والــخــارجــي اســتــعــدادًا 
ــزو  ــادة اآليــ ــهـ لــلــحــصــول عــلــى شـ
تقديم  إلــى  باإلضافة  الــدولــيــة، 
ق  يتعلَّ فيما  والمساندة  الــدعــم 
المناسبة  التقنيات  باستخدام 

لتطبيق نظام إدارة الجودة. 
وتقدمت الرئيس التنفيذي 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
الــدكــتــورة  الصحية  والــخــدمــات 

الشكر  بجزيل  الجالهمة  مريم 
واالمــتــنــان إلـــى جــهــاز الــخــدمــة 
البالغ  االهــتــمــام  على  المدنية 
الحكومية  بالخدمات  باالرتقاء 
ــز الـــتـــطـــويـــر الــمــســتــمــر،  ــزيـ ــعـ وتـ
والــــذي يــعــد تــأكــيــدًا عــلــى مــدى 
الجهات  بين  المشترك  التعاون 
لتنفيذ  الحكومية  والمؤسسات 
وتوفير  المشترك  العمل  برامج 

أفضل الخدمات الحكومية.
وأضافت د. الجالهمة: »من 
توقيع  يــأتــي  أن  الــطــالــع  حــســن 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم مـــع الــجــهــود 
القطاع  لتعزيز حوكمة  الرامية 
الرعاية  قطاع  وتطوير  الصحي 
الصحية بما ينعكس على جودة 
الخدمات الصحية المقدمة في 

المملكة«.

»الخدمة المدنية« و»المهن ال�سحية« يوقعان مذكرة تفاهم لتطبيق نظام الجودة

} اأحمد الزايد. } د. مريم الجالهمة.

ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ ــبــــل ســ ــتــــقــ اســ
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة  خــلــيــفــة 
محافظ المحافظة الجنوبية 
مستشار  ليندسي  إيــان  السيد 
مجلس التنمية االقتصادية. 

ــة الـــلـــقـــاء، بحث  فـــي بـــدايـ
سمو المحافظ مع المستشار 
أوجــــــــه الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
تشهده  مــا  ظــل  فــي  المشترك 
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مــن 
نـــهـــضـــة تـــنـــمـــويـــة شـــامـــلـــة فــي 
ــاريـــع  ــر الـــمـــشـ ــويــ ــطــ ــة وتــ ــ ــامـ ــ إقـ
يحقق  بما  العامة،  والــمــرافــق 
رؤى وتطلعات األهالي ويخدم 
واّطلع  وتطلعاتهم.  حاجاتهم 
سمو محافظ الجنوبية خالل 
اللقاء على الخطط والبرامج 
التنموية التي يبذلها المجلس 
عــبــر اســتــقــطــاب االســتــثــمــارات 
ــهــــود الــمــجــلــس  الـــــواعـــــدة، وجــ
الــمــتــواصــلــة فــي تــعــزيــز مكانه 
التنافسية  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
واالستثمارية بما يعود بالنفع 
الوطني  عــلــى دعـــم االقــتــصــاد 

تفعياًل  وذلك  بكافة قطاعاته، 
ألهداف رؤية مملكة البحرين 

االقتصادية 2030.
أعرب مستشار  من جهته، 
االقتصادية  التنمية  مجلس 

عـــن خـــالـــص شـــكـــره وتــقــديــره 
لــســمــو مـــحـــافـــظ الــجــنــوبــيــة، 
ــادرات الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــدًا بـ ــيــ ــشــ مــ
لتعزيز  الــمــحــافــظــة  تــتــبــنــاهــا 

مكانتها في المجاالت كافة.

م���ح���اف���ظ ال���ج���ن���وب���ي���ة ي�����س��ت��ق��ب��ل م�����س��ت�����س��ار 

م���ج���ل�������ص ال����ت����ن����م����ي����ة االق����ت���������س����ادي����ة

} جانب من اال�ستقبال.

} الم�ساركون في االجتماع.

م��ج��ل�����ص اأم�����ن�����اء ج���ام���ع���ة ال���ب���ح���ري���ن ي��ط��ل��ع 

ع��ل��ى م�����س��اري��ع ال��ت��ط��وي��ر ال��ق��ائ��م��ة وال���ق���ادم���ة
والتعليم  التربية  وزير  برئاسة 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس أمــــــنــــــاء جـــامـــعـــة 
الــبــحــريــن الــدكــتــور مــاجــد بــن علي 
ــي، عـــقـــد مـــجـــلـــس أمـــنـــاء  ــمـ ــيـ ــعـ ــنـ الـ
انـــعـــقـــاده  دورة  اجـــتـــمـــاع  الـــجـــامـــعـــة 
العادية التاسعة عشرة يوم األربعاء 
وزيــر  بــحــضــور  2022م(،  يــنــايــر   26(
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـــعـــمـــل والـ
جــمــيــل بـــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، 
ووزيــــــر شـــــؤون الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
أيــمــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد، ورئــيــس 
ــة أحــمــد  ــيـ ــمـــدنـ ــاز الـــخـــدمـــة الـ ــهــ جــ
ــزايــــد، ورئــيــســة جــامــعــة  بـــن زايــــد الــ
الــبــحــريــن الـــدكـــتـــورة جـــواهـــر بنت 
العام  والمدير  المضحكي،  شاهين 
لـــشـــؤون الــــمــــدارس بــــــوزارة الــتــربــيــة 
والتعليم الدكتور محمد مبارك بن 

لهيئة  التنفيذي  والــرئــيــس  أحــمــد، 
الــتــخــطــيــط والــتــطــويــر الــعــمــرانــي 
ــر،  ــيـ ــشـ ــمـ ــن جـ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ نـــــــــوف عـ
والدكتور منصور محمد سرحان .   
ــديـــد  ــعـ ونـــــاقـــــش الـــمـــجـــلـــس الـ
ــور الــمــدرجــة عــلــى جـــدول  ــ مـــن األمـ
األعــــمــــال، ومـــنـــهـــا: الـــعـــرض الـــذي 
سير  حــول  الجامعة  رئيسة  قدمته 
خالل  البحرين  جامعة  فــي  العمل 
التي  النقاط  وأهــم  الماضي،  العام 
للفترة  الجامعة  يرتكز عليها عمل 
الــمــقــبــلــة، والــمــشــاريــع الــتــطــويــريــة 
الــمــوضــوعــة لــلــتــنــفــيــذ، إلــــى جــانــب 
ســيــر الــعــمــل بــشــأن طــــرح الــبــرامــج 
الدراسي  الفصل  خالل  األكاديمية 
ذلــك  فــي  بــمــا   ،2022/2021 الــثــانــي 
)المسائية(،  الثانية  الفترة  برامج 

ــي ســـتـــوفـــر الــــفــــرصــــة لــلــطــلــبــة  ــتــ الــ
بالجامعة  االلتحاق  فــي  الراغبين 

الستكمال دراستهم.
ــيـــط الــمــجــلــس عــلــمــًا  كـــمـــا أحـ
ــل فـــــــي الــــمــــشــــاريــــع  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــســ بــ
في  والــقــادمــة  الحالية  التطويرية 

الجامعة. 
كذلك  األمــنــاء  ووافـــق مجلس 
على مقترح قدمته رئيسة الجامعة 
عـــــن إنـــــشـــــاء مــــركــــز لـــالســـتـــشـــارات 
الــهــنــدســيــة، ولــمــتــابــعــة الــمــشــاريــع 
تدريبية  كجهة  البحرين،  بجامعة 
ــولــــى اإلشـــــــــراف  ــتــ واســـــتـــــشـــــاريـــــة، تــ
ــة مـــشـــاريـــع  ــعــ ــابــ ــتــ الــــهــــنــــدســــي، ومــ
الــجــامــعــة اإلنــشــائــيــة والــتــطــويــريــة، 
ــا إنــــشــــاء مـــبـــنـــى كــلــيــة  ــهـ ــمـ ــن أهـ ــ ومــ

الهندسة، وغيرها من المشاريع.

المفاتيح  تسليم  عملية  اإلســـكـــان  وزارة  واصــلــت 
فــي مــديــنــتــي ســلــمــان وشــــرق الــحــد ألصــحــاب الطلبات 
بشكٍل  بإعدادها  قامت  التي  القوائم  ضمن  المستحقة 
مسبق، والتي تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية 
صاحب  ألمـــر  وتــنــفــيــًذا  سكنية،  وحـــدة  ألـــف   40 بتوفير 
ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة سكنية 

إضافية على المواطنين.
ــدت الــــــوزارة أن إنـــجـــازات الــمــســيــرة اإلســكــانــيــة  ــ وأكـ
الــجــديــدة التي  الــمــدن  ثــمــارهــا  أبـــرز  كــان مــن  بالمملكة 
األسر  من  عــدد  أكبر  تسكين  في  مباشر  بشكل  ساهمت 
أن  كما  لهم،  المعيشي  االســتــقــرار  وتحقيق  البحرينية 

االجتماعي  السكن  لقطاع  السامية  الملكية  الــرعــايــة 
والدعم الالمحدود من قبل الحكومة شكال حافزًا كبيرًا 
البحرين  ومـــدن  اإلســكــانــيــة،  المشاريع  خطط  لتنفيذ 
إلى  باإلضافة  السكنية،  المجمعات  ومشاريع  الجديدة 

برامج الشراكة مع القطاع الخاص.
الــمــشــاريــع يتميز  بــأن هــذه  ــادت وزارة اإلســكــان  وأفــ
بعضها بمواقعها المطلة على واجهات بحرية، كما توفر 
الهوائية،  والــدراجــات  المشي  رياضة  لممارسة  مسارات 
ــر الــمــســاحــات الــمــفــتــوحــة واالهـــتـــمـــام  ــوافـ فـــضـــاًل عـــن تـ
بالتشجير والمساحات الخضراء، وذلك في إطار حرص 
بالمشاريع  الحياة  مقومات جودة  توفير  على  الحكومة 

اإلسكانية.

االإ�سكان توا�سل ت�سليم مفاتيح مدينتي �سلمان و�سرق الحد

برئاسة فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة مجلس النواب، 
المالية  وبحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير 
واالقتصاد الوطني، عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب 
والفريق الحكومي اجتماعًا مشتركًا أمس، وبمشاركة النواب 
الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزارة  وممثلي  اللجنة،  أعضاء 

والهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
وخالل االجتماع تم تأكيد أهمية الصناديق التقاعدية 
والـــــحـــــرص عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق اســـتـــدامـــتـــهـــا لـــحـــفـــظ حـــقـــوق 

الــمــتــقــاعــديــن والــمــشــتــركــيــن وضــمــان قــدرتــهــا عــلــى الــوفــاء 
بالتزاماتها المستقبلية، تم التوافق على مد عمر الصناديق 
التقاعدية والحفاظ على المعاش التقاعدي للمتقاعدين، 
وتأكيد مواصلة العمل المشترك بين السلطتين التشريعية 
الصناديق  تواجه  التي  التحديات  على  للتغلب  والتنفيذية 
العجز  ومعالجة  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  من  لتمكينها 
ــــك مـــن مــنــطــلــق الـــحـــرص الــمــتــبــادل على  ــواري، وذلـ ــ ــتـ ــ االكـ
توحيد الجهود بما يصب في مصلحة الوطن والمواطنين، 

السلطتين  بين  االجتماعات  هذه  تستمر  أن  على  واالتفاق 
المشتركة،  للتطلعات  تحقيقًا  الثنائي  العمل  لمواصلة 
التركيز على  تــم  الــصــنــاديــق. كما  اســتــدامــة  إلــى  والــوصــول 
ضرورة إعطاء األولوية لإلصالحات التي ال تحتمل التأخير 
االستمرار  مــن  والتأمينية  التقاعدية  الصناديق  لتمكين 
وضمان وفائها بمستحقات المتقاعدين، إلى جانب أهمية 
الخطط  وفق  المنشودة  األهــداف  لتحقيق  الجهود  تكثيف 

الموضوعة والمتوافق عليها من السلطتين. 

في اجتماع م�سترك بين الحكومة والنواب لمناق�سة م�سروع قانون التقاعد 

التوافق على مد عمر ال�سناديق التقاعدية والحفاظ على المعا�ص التقاعدي

} جانب من االجتماع الم�سترك.

} جانب من اللقاء.

أشاد كل من فوزية بنت عبداهلل 
ــنـــواب وعــلــي  زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـ
بـــن صـــالـــح الـــصـــالـــح رئـــيـــس مجلس 
لقطاع  المتنامي  بالتقدم  الــشــورى  
نظير  البحرين،  مملكة  في  التعليم 
مــا يحظى بــه مــن اهــتــمــام رفــيــع من 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل  حــمــد بـ
الــبــالد الــمــفــدى، وبــجــهــود وعــطــاءات 
برئاسة  الحكومة  قبل  من  متواصلة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
ــالل زيــــــارة رئــيــســة  ــاء ذلــــك خــ جــ
ــواب ورئـــــيـــــس مــجــلــس  ــ ــنــ ــ ــلـــس الــ مـــجـ
الشورى لمكتبة »زكاة العلم« بمدرسة 

بيان البحرين، صباح امس.
ونــوهــت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب 
إلى أن القطاع التعليمي يظل العامل 

ــيــــة لــرفــد  ــزة األســــاســ ــيــ ــركــ األبـــــــرز والــ
التقدم لخطى البناء والتطوير، ورفد 
بمزيد  الشاملة  التنموية  المسيرة 
ــاق  ــفــــرص لـــالنـــفـــتـــاح عـــلـــى آفــ ــن الــ مــ
المتقدمة  المكانة  مــن  تــعــزز  رحــبــة، 
الــبــحــريــن في  تــتــبــوؤهــا مملكة  الــتــي 
المجال العلمي والمعرفي، وتعبر عن 

امتدادها الحضاري العريق.
تمثل  الــمــكــتــبــة  هـــذه  أن  ــــدت  وأكـ
العلم،  لطالب  الطريق  يضيئ  منبرا 
مــشــيــدة بــالــجــهــود الــرفــيــعــة والـــــدور 
بيان  مدرسة  به  تقوم  الــذي  المتميز 
د.الشيخة مي بنت  البحرين برئاسة 
المسيرة  دعــم  فــي  العتيبي  سليمان 

التعليمية في مملكة البحرين. 
بدوره نوه علي بن صالح الصالح 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى بـــمـــبـــادرة  رئــ
مـــدرســـة بـــيـــان الــبــحــريــن فـــي إنــشــاء 
مــكــتــبــة مــتــكــامــلــة لــتــحــفــيــز الــطــلــبــة 

على الـــقـــراءة، واكــتــســاب الــمــزيــد من 
المعارف والمعلومات، مشيًرا إلى أنَّ 
ُيسهم  والمعرفة  العلم  مــصــادر  تنوع 
بمختلف  وواٍع  مثقٍف  جيٍل  بناء  في 

العلوم والمجاالت.
وثــّمــن الــمــجــهــودات والــعــطــاءات 

الــدكــتــورة  بها  تــقــوم  الــتــي  المستمرة 
العتيبي  سليمان  بنت  مــي  الشيخة 
بــيــان  مـــدرســـة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
البحرين. ومن جانبها، وجهت رئيسة 
البحرين  بيان  مــدرســة  إدارة  مجلس 
د. الشيخة مي بنت سليمان العتيبي 

ــان لــلــرئــيــســة  ــنـ ــتـ جـــزيـــل الــشــكــر واالمـ
ولــلــوفــد الــنــيــابــي عــلــى هـــذه الـــزيـــارة، 
ومـــشـــيـــدة بـــدعـــم ومـــســـانـــدة مــجــلــس 
ــه تــطــويــر  ــأنـ ــا مــــن شـ الــــنــــواب لـــكـــل مــ
وتـــحـــديـــث الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي فــي 

مملكة البحرين.

} الوفد البرلماني خالل زيارة مدر�سة بيان البحرين.

ال�سفارة ب��اأع��م��ال  ال��ق��ائ��م  م��ع  يبحث  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر 

االأم��ري��ك��ي��ة ال��م��و���س��وع��ات وال��ق�����س��اي��ا ال��م�����س��ت��رك��ة 
ــد  ــن راشـ اســتــقــبــل الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف بـ
ــر الــخــارجــيــة، أمـــس، بمقر الــــوزارة،  الــزيــانــي وزيـ
سفارة  بأعمال  القائم  نــاردي  مارغريت  السيدة 
ــــدى مــمــلــكــة  ــات الـــمـــتـــحـــدة األمـــريـــكـــيـــة لـ ــ ــــواليـ الـ

البحرين.
ــراض عـــالقـــات  ــعــ ــتــ ــاء، تــــم اســ ــقــ ــلــ وخـــــــالل الــ
بين  تجمع  التي  الوطيدة  التاريخية  الصداقة 
األمريكية،  المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة 

والــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز وتــطــويــر الــتــعــاون 
الــثــنــائــي لــالرتــقــاء بــه إلـــى مــســتــويــات أوســــع في 
والمنفعة  بالخير  يعود  بما  المجاالت،  مختلف 

على البلدين والشعبين الصديقين.
ــاء بـــحـــث عـــــدد مــن  ــقـ ــلـ كـــمـــا جـــــرى خـــــالل الـ
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

حضر اللقاء السفير الشيخ عبداهلل بن علي 
آل خليفة رئيس قطاع شؤون األمريكيتين.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16015/pdf/1-Supplime/16015.pdf?fixed3855
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282918
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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
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 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
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 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’
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الجنائية  الكبرى  المحكمة  استمعت 
اتهام  قضية  في  اإلثــبــات  لشاهدي  الرابعة 
اثنين من الموظفين بالحصول على رشوة 
هرمون  »أمبوالت  من  شحنة  تمرير  مقابل 
القضية  تأجيل  المحكمة  وقـــررت  الــنــمــو«، 
لالستماع  الــمــقــبــل  فــبــرايــر  مــن  األول  إلـــى 
الدفاع  محامي  طلب  الذين  النفي  لشهود 

عن المتهم الثاني جلبهم.
إلى  قــد وجــهــت  الــعــامــة  النيابة  وكــانــت 
المتهم األول أنه لكونه موظفا عاما طلب 
وقبل رشوة هي عبارة عن مبلغ نقدي 1000 
فيما  إليها  المشار  الشحنة  لتمرير  ديــنــار 
االشتراك  تهمة  الثاني  المتهم  إلى  وجهت 

بالمساعدة في تحقيق ذلك.
ــد  أحــ أن  الـــقـــضـــيـــة  أوراق  ــفــــت  ــشــ وكــ
المتهمين قام بجلب شحنة من المكمالت 

من  أمبول   1500 عن  عبارة  وهــي  الغذائية، 
على  عــرضــهــا  GH، وعند  الــنــمــو  هـــرمـــون 
ــا عـــلـــى الــشــحــنــة  ــهـ ــتـــراضـ »نــــهــــرا« أبــــــدت اعـ
فيما  غــيــر طبيعية،  مـــواد  عــلــى  الحــتــوائــهــا 
عـــن عــدم  للبيئة  األعـــلـــى  الــمــجــلــس  ــرب  أعــ

اختصاصه بالموافقة على هذه الشحنة.
وخـــالل االســتــمــاع لــشــهــود االثــبــات في 
الـــواقـــعـــة حـــرصـــت الــمــحــكــمــة عـــلـــى فــســح 
المجال أمام محاميي الدفاع عن المتهمين 
أكد  حيث  الشاهدين،  على  األسئلة  لطرح 
الشاهد األول أن كل نوبة عمل في الجمارك 
لها ختم ال يتم تكراره في النوبات األخرى، 
بالشحنات  قــوائــم  هــنــاك  أن  عــلــى  مــشــددا 
الــــــــواردة إلــــى الــمــمــلــكــة وجـــهـــة الــتــصــنــيــف 

المعنية بالموافقة على تقييدها.
وأشار الشاهد إلى أن أي شحنة ال يتم 

المعنية  الجهة  قبل  مــن  عليها  الــمــوافــقــة 
بــهــا، يــتــم االحــتــفــاظ بــهــا لـــدى الــجــمــارك 
بختم  مختومة  الغلق  محكمة  عــبــوات  فــي 
جمركي يفيد بإعادة الشحن تحت االشراف 
أتــت منها هذه  التي  الــدولــة  إلــى  الجمركي 

الشحنة المرفوضة.
الــتــخــلــيــص في  إجـــــــراءات  أن  ــح  ــ وأوضــ
الشحن السريع تقوم على معاينة البضائع، 
وتــحــويــلــهــا إلـــى جــهــة الــقــيــد الــمــعــنــيــة بها 
تتخذ  وذلـــك حتى  أمــانــة،  إيــصــال  بموجب 
الــرفــض، ويتم  أو  الــالزم باإلفساح  االجـــراء 
الــتــعــامــل مـــع الــشــحــنــة وفـــقـــا لــــإجــــراءات 
أنه  إلــى  الفتا  الحالتين،  كلتا  في  المتبعة 
حتى  القضية  واقــعــة  محل  الشحنة  أوقــف 

تصل موافقة »نهرا« عليها.
أنــه ال يحق ألي شخص  وأكــد الشاهد 

التصرف في الشحنات المتحفظ عليها إال 
موظفي الجمارك، كما أكد أن التعامل مع 
خالل  من  يتم  للمملكة  ــواردة  الـ الشحنات 
المخلصين وال يحق ألصحابها المراجعة 

من دونهم.
في الوقت نفسه تطرق الشاهد الثاني 
مــمــثــل شــركــة الــخــدمــات والــشــحــن إلـــى أن 
الــمــتــهــم الــثــانــي اســتــفــســر مــنــه عــن أســبــاب 
إلى  مشيرا  الــجــمــارك،  فــي  الشحنة  تأخير 
إما  إجراءاتها  إنهاء  سرعة  أيضا  طلب  أنــه 

بالموافقة وإما بالرفض.
وطــلــب مــحــامــي الــمــتــهــم الــثــانــي أجــال 
لــجــلــب شــهــود الــنــفــي فــيــمــا طــلــب محامي 
الــمــرافــعــة.  لــتــقــديــم  ــال  أجــ األول  الــمــتــهــم 
بدورها أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 

األول من فبراير لالستماع لشهود النفي.

�شحنة مرفو�شة لهرمون النمو تفتح باب ق�شية ر�شوة..

�سهود الإثبات يجيبون عن ت�ساوؤلت محاميي الدفاع.. و�سهود النفي الأ�سبوع المقبل

ــتــوريــة صــبــاح أمــس  عـــــقــدت الــمــحــكــمــة الــدســـ
ــن راشـــــد بن  جــلــســتــهــا بـــرئـــاســـة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـ
عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئــيــس الــمــحــكــمــة، وعــضــويــة 
المال  ــد  راشـ إبــراهــيــم  أحــمــد  المستشار  الــقــضــاة: 
الــدويــشــان،  عــبــداهلل  علي  المحكمة،  رئــيــس  نــائــب 
الكعبي،  بن مبارك  الحايكي، عيسى  سعيد حسن 
الدكتورة منى جاسم محمد الكواري، أحمد حمد 
ــري، وبـــحـــضـــوِر أمـــيـــِن الـــّســـر عمر  ــدوســ عـــبـــداهلل الــ

عبدالعزيز حساني.
ونـــظـــرت الــمــحــكــمــة فـــي الـــدعـــوى الــدســتــوريــة 
بالمضي  الحكم  طلب  بشأن  )م.ت/2021/2(  رقــم 
في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية الصادَرين 
)د/2008/1(  رقـــم  الــدســتــوريــتــيــن  الــدعــويــيــن  فــي 
الدعوى  تأجيل  المحكمة  وقـــررت  و)د/2010/2(، 
دعــوى  لــضــم  2022/2/23م،  األربـــعـــاء  جــلــســة  إلـــى 

الموضوع.

تاأجيل دعوى د�ستورية اإلى 23 فبراير القادم

الجنائية  الكبرى  المحكمة  قــررت 
تأجيل قضية اتهام 6 متهمين بارتكاب 
من  عــدد  على  الكتروني  احتيال  وقائع 
فبراير  مــن  األول  جلسة  إلـــى  الــجــهــات 
ــاهـــدي اإلثـــبـــات  ــادم، الســـتـــدعـــاء شـ ــقــ الــ
يحملون   4 فيها  الــمــتــهــم  الــواقــعــة  فــي 
وآخر  آســيــوي،  وواحــد  عربية،  جنسيات 

بحريني.
وكــــــــــان رئـــــيـــــس نــــيــــابــــة مـــحـــافـــظـــة 
بأن  وقــت سابق  العاصمة قد صــرح في 
النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بشأن 
وتحريف  اإللكتروني  االحــتــيــال  وقــائــع 
المعلومات إلحدى  تقنية  بيانات نظام 
عدد  ارتكبها  والتي  الحكومية  الجهات 
ــالل قــيــامــهــم  ــ مــــن الــمــتــهــمــيــن؛ مــــن خـ
بهم  الخاص  اإللكتروني  المفتاح  عبر 
الرقمي  الــرابــط  بــيــانــات  فــي  بالتالعب 
ــرونــــي لــتــلــك  ــتــ ــكــ ــع الـــــســـــداد اإللــ ــوقـ ــمـ لـ
وهمية  ســـداد  عمليات  وتنفيذ  الــجــهــة 

لمستحقاتها عبر موقعها اإللكتروني.
ــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قـــد تلقت  وكـ
الحكومية،  الــجــهــات  إحـــدى  مــن  بــالغــا 
ــول عـــدد مـــن األشــخــاص  مــتــضــمــنــًا دخــ
الجهة  لتلك  اإللكتروني  الموقع  على 
باستخدام المفتاح اإللكتروني الخاص 
ــداد وهــمــيــة  ــ بـــهـــم وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ســ

لمستحقاتها.
الــنــيــابــة  بـــاشـــرت  الـــبـــالغ  ــور ورود  وفــ

الـــعـــامـــة إجــــــــــراءات الــتــحــقــيــق بــطــلــب 
تـــحـــريـــات الـــشـــرطـــة وســــــــؤال مــجــريــهــا 
الحكومة  بــمــوقــع  المختصين  ــؤال  وســ
ــــك الــمــخــتــصــيــن  ــذلـ ــ ــيــــة وكـ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
بالشركة المالية المسؤولة عن التحقق 
مــن صــحــة الــمــعــامــالت الــتــي تــتــم عبر 
مــوقــع الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة وســـؤال 
قــيــام ستة متهمين  ثبت  وقــد  الــشــهــود، 
باستخدام بطاقة ائتمانية غير صالحة 
ــا إلــــى أحــــد الــبــنــوك  ــدورهــ مــنــســوب صــ
األجنبية بالخارج في سداد مستحقات 
تلك الجهة الحكومية من قبلهم وقبل 

الحصول  بعد  النية-  -حسني  آخــريــن 
على مفتاح السداد اإللكتروني الخاص 
بهم، حيث تم إيقاف أثر جميع عمليات 
والحيلولة  تمت  التي  الوهمي  الــســداد 
الـــســـداد  تــأثــيــرهــا عــلــى مــنــظــومــة  دون 

الحكومي.
كــمــا أصـــــدرت الــنــيــابــة الــعــامــة أمــر 
ــد الــمــتــهــمــيــن  ــ ــ قــــبــــض دولــــــــي ضـــــد أحـ
الـــهـــاربـــيـــن وقــــد تـــم الــقــبــض عــلــيــه في 
إحـــــدى الــــــدول الــخــلــيــجــيـــــة وتــســلــيــمـــــه 
استجوابه  وتـــم  الــبــحــريــن،  مملكة  إلـــى 
في  الــمــوجــوديــن  المتهمين  بــاقــي  مــع 

للتحقيق،  اســتــدعــائــهــم  بــعــد  المملكة 
وتوجيه االتهام إليهم بارتكابهم جرائم 
بيانات  وتحريف  اإللكتروني  االحتيال 
نظام تقنية المعلومات إلحدى الجهات 
عقوبة  أقــصــى  تصل  والــتــي  الحكومية 
ــدة عــشــر ســنــوات،  ــى الــســجــن مـ فــيــهــا إلـ
احتياطيًا  المتهمين  وتم حبس جميع 

وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وذكرت أوراق القضية أن المتهمين 
ديــنــار   11800 مــبــالــغ  لـــســـداد  احـــتـــالـــوا 
لصالح  مستحقة  ديــنــار  و7500  و6500 

وزارة العدل.

تاأجي���ل ق�سي���ة عملي���ات �س���داد وهمية عب���ر من�س���ة حكومية

الكبرى  المحكمة  قــررت 
الــجــنــائــيــة اســـتـــدعـــاء شــهــود 
من  األول  لــجــلــســة  االثـــبـــات 
فــبــرايــر الــمــقــبــل، لــالســتــمــاع 
اتهام  واقــعــة  فــي  لشهاداتهم 
اثــنــيــن مــن اآلســيــويــيــن ببيع 

وتعاطي المواد المخدرة.
أسندت النيابة العامة إلى 

غضون  في  أنهما  المتهمين 
االتــجــار  بــقــصــد  جــلــبــا   2021
المخدرة، وحازا  الماريجوانا 
وأحرزا بقصد التعاطي مادة 
الــمــيــتــامــفــيــتــامــيــن »مـــؤثـــرا 
ــا  ــاعـ ــا حـــــــازا وبـ ــمـ ــا«، كـ ــيـ ــلـ ــقـ عـ
المؤثر  ذات  االتــجــار  بقصد 

العقلي.

إدارة  قــــــــدمــــــــت  وقـــــــــــــد 
ــود  ــوجـ ــا بـ الــــمــــخــــدرات بــــالغــ
ــا عــن  ــوانـ ــاريـــجـ ــمـ ــلـ ــريـــب لـ ــهـ تـ
طريق الشحن الجوي، حيث 
قادمة  جراما   550 ضبط  تم 
ــن دولـــــــة بـــاكـــســـتـــان كـــانـــت  ــ مـ
محشوة في ورق مقوى داخل 

كارتون.

ج���رام���ا   550 ه���رب���ا  اآ����س���ي���وي���ي���ن  م��ح��اك��م��ة 

م��ق��وى ورق  ف���ي  م��ح�����س��وة  ال��م��اري��ج��وان��ا  م���ن 

اإق���ام�����ة ت�����اأ�سيرة  زور  مخ�����ل�ص  مح���اك������مة 

خليجي���ة لدول���ة  زيارتهم���ا  لت�س���هيل  لأجنبيي���ن 
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية نظر قضية اتهام 
إقــامــة الثــنــيــن من  تــأشــيــرة  بــتــزويــر  المخلصين  أحـــد 
المنسوبة  بالتهم  المتهم  المحكمة  األجانب، وواجهت 
إلــى جلسة  التأجيل  ــررت  وقـ الــعــامــة،  النيابة  مــن  إلــيــه 
األول مــن فــبــرايــر لــالطــالع والــــرد مــع اســتــمــرار حبس 

المتهم.
األجــانــب  مـــن  اثــنــيــن  أن  الــقــضــيــة  أوراق  وكــشــفــت 
أحد  مــن  وطلبا  الخليجية،  الـــدول  احـــدى  زيـــارة  أرادا 
بدوره  قام  الذي  الزيارة،  تأشيرة  استخراج  المخلصين 
على  ووضعه  البحرين  في  لهما  إقامة  ملصق  بتزوير 
ــوازي ســفــرهــمــا وتـــقـــدم بـــــأوراق مــنــســوبــة إلـــى شــركــة  ــ جـ
التأشيرة،  بطلب  خليجية  دولـــة  ســفــارة  إلــى  بحرينية 
والــقــبــض على  الطلب  ورفـــض  الــتــزويــر  تــم كشف  لكن 

المخلص الذي اعترف في التحقيقات بالواقعة.
يفعل  كــان  بأنه  التحقيقات  في  المخلص  وكشف 
ذلك في السابق مع أشخاص آخرين، وذلك باالستعانة 
بشخص خارج البحرين يقوم بإعطائه بيانات الراغبين 
الخليجية  الـــدول  زيـــارة إلحــدى  تأشيرة  استخراج  فــي 
وليس لديهم إقامة في البحرين ليقوم بتزوير ملصق 

اإلقامة مقابل 100 دينار.

الملصقين  على  حصل  بالفعل  أنــه  المتهم  وقــرر 
وقام  السفر،  جــوازي  على  ووضعهما  الواقعة  تلك  في 
إحــدى  لسفارة  تــأشــيــرات  تخليص  لشركة  بتقديمهما 
التأشيرة  منح  رفــض  تلقى  وعندما  الخليجية،  الــدول 
منهما  ونــزع  السفر  جــوازي  واستلم  الشركة  إلــى  توجه 
أمره،  انكشاف  الجريمة بعد  الملصقين للتخلص من 

لكنه تلقى استدعاء للتحقيق في اليوم التالي.
بعد  المحكمة  إلى  المتهم  العامة  النيابة  أحالت 
أنــه فــي غضون 2021 اشــتــرك مــع آخر  إليه  أن أســنــدت 
تزوير محرر  في  والمساعدة  االتفاق  مجهول بطريقي 
رسمي وهو ملصق ترخيص اإلقامة ألجنبيين منسوب 
والـــجـــوازات،  للجنسية  الــعــامــة  اإلدارة  إلـــى  صــدورهــمــا 
ــده بــبــيــانــات الــمــذكــوريــن وقـــام الــمــجــهــول بعمل  بـــأن أمـ
ترخيص  زورا  فيهما  ونسب  اإلقامة  ترخيص  ملصقي 
البحرين على خالف  المذكورين لدى شركة في  إقامة 
تزوير  ارتكاب  في  المجهول  اشترك مع  كما  الحقيقة. 
ــي طــلــبــات الـــشـــركـــة الــبــحــريــنــيــة  مــــحــــررات عـــرفـــيـــة، وهــ
الستصدار  الخليجية  الــدول  إحــدى  لسفارة  الموجهة 
تــأشــيــرة زيــــارة لــهــمــا، وتــصــديــق غــرفــة صــنــاعــة وتــجــارة 

البحرين على الطلبات.

اإ�سابة �سخ�سين في ت�سادم �سيارة مع »عربة اإ�سعاف«
كتب وصور عبداألمير السالطنة:

تعرض شخصان إلصابات متفرقة إثر حادث 
مـــروري بين ســيــارة إســعــاف وســيــارة خاصة على 

شارع االستقالل.
كانت فتاة بحرينية تقود سيارتها في الساعة 
الــعــاشــرة والــنــصــف مــن صــبــاح أمـــس عــلــى شــارع 
االستقالل، وأثناء وصولها عند االشارة الضوئية 
الوطني  االسعاف  بسيارة  اصطدمت  الشارع  في 

التي كانت في طريقها ألداء الواجب.

نتج عن ذلك إصابة الفتاة وسائق اإلسعاف 
ــات بــســيــطــة فــيــمــا تــــضــــررت الــمــركــبــتــان  ــابـ ــإصـ بـ

بتلفيات كبيرة.
وقد حضرت فور وقوع الحادث دورية شرطة 
النجدة وقام أفرادها بتسهيل سير المركبات إلى 
حين وصول شرطة المرور والدفاع المدني حيث 
وبعدها  الحادث،  السيارتين من موقع  إزاحة  تم 
الــتــحــقــيــق لمعرفة  الــرســمــيــة  الــجــهــات  فــتــحــت 

} ال�سيارة عقب الحادث.أسبابه. 

ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــ
لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل رئــيــس 
االتجار  لمكافحة  الوطنية  اللجنة 
ــال عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــمــ بــــاألشــــخــــاص جــ
الـــعـــلـــوي أهـــمـــيـــة تــــدريــــب وتـــطـــويـــر 
كوادر الهيئة بصورة موازية لتطوير 
للحافظ  واإلجـــــــراءات  الــتــشــريــعــات 
على بيئة عمل قوية تحفظ حقوق 
جميع أطـــراف الــعــمــل، وتــعــزز قــدرة 
تـــنـــدرج  ــات  ــارســ ــمــ مــ الـــتـــصـــدي ألي 
ــار االبـــتـــزاز أو االســتــغــالل أو  فــي إطـ

االتجار باألشخاص.
جـــاء ذلـــك عــلــى هــامــش الـــدورة 
الــتــدريــبــيــة الـــتـــي يــنــظــمــهــا الــمــركــز 
الــقــدرات  وبــنــاء  للتدريب  اإلقليمي 
لمكافحة االتجار باألشخاص حول 
ــة فـــي مــســرح  ــ »إعــــــداد وضـــبـــط األدلــ
من  كــجــزء  الــعــمــل«  ببيئة  الجريمة 
برامجه المتخصصة، ضمن برنامج 
تدريبي متكامل بالشراكة مع مكتب 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
التعرف  يستهدف  الذي  والجريمة، 
ــة في  عــلــى االســتــغــالل وجــمــع األدلــ
بيئة العمل، حيث استهدفت الدورة 
اإلدارات المعنية بهيئة تنظيم سوق 
التفتيش  إدارتـــي  وبــاألخــص  العمل 
ــي،  ــائــ ــوقــ ــيـــش الــ ــتـ ــفـ ــتـ الـــعـــمـــالـــي والـ
بــمــشــاركــيــن مـــن جــهــات عـــديـــدة من 
المملكة العربية السعودية وسلطنة 

عمان.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ وأوضـــــــح الـ
لـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســــــوق الـــعـــمـــل أن 
ومراجعة  تطوير  على  تعمل  الهيئة 
ومستمرة،  دوريــة  بصورة  إجــراءاتــهــا 
لالرتقاء  الــدؤوب  العمل  إلــى جانب 
بكفاءة وقدرات كوادر الهيئة للتعرف 
التي  المعاملة  إســـاءة  حـــاالت  على 
ــى جــــريــــمــــة االتــــجــــار  ــ ــ قـــــد تــــصــــل إلـ
باألشخاص، ومنحهم مهارات إعداد 
ــي بــيــئــة الــعــمــل،  وضـــبـــط األدلـــــــة فــ
مالزم  المستمر  التدريب  أن  مؤكًدا 

لــتــطــويــر اإلجــــــراءات والــتــشــريــعــات. 
كما أبدى ترحيبه واعتزازه بمشاركة 
األشـــــقـــــاء مــــن الـــمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
فــي هذه  عــمــان  الــســعــوديــة وسلطنة 
ــذا يــأتــي  ــ الــــــدورة الــمــتــخــصــصــة، وهـ
ضمن أهداف المركز الرئيسية وهو 
إقليمي  ومــركــز  خــبــرة  كبيت  العمل 
لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة 

بين دول المنطقة.
فــي جوانبه  الــتــطــويــر  أن  وأكـــد 
ــات عــمــلــه ســيــكــون  ــيــ اإلجـــرائـــيـــة وآلــ
تطوير  مـــع  يــتــرافــق  لـــم  إذا  قـــاصـــًرا 
المدربة  الــكــوادر  وقـــدرات  إمكانيات 
الــتــي تعد هــي األســـاس فــي الكشف 
االتــجــار،  جــرائــم  مرتكبي  ومكافحة 
اســـتـــنـــاًدا إلـــى اآللـــيـــات واإلجــــــراءات 
ــن هــذا  الــمــعــمــول بـــهـــا، مــضــيــًفــا: مـ
بالتعاون  الهيئة  تحرص  المنطلق 
مع المنظمات الدولية على تنظيم 
على  للتعرف  تدريبية  وورش  برامج 
ضــحــايــا الــعــمــل الـــجـــبـــري، وكــيــفــيــة 

التعامل معهم ومساعدتهم.
مــــــن جــــانــــبــــه أشــــــــــاد الـــمـــمـــثـــل 

المتحدة  األمـــم  لمكتب  اإلقــلــيــمــي 
الــمــعــنــي بـــالـــمـــخـــدرات والــجــريــمــة 
الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  لــــدول 

ــي الـــــدكـــــتـــــور حـــــاتـــــم عــلــي  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ الـ
تبذلها  الــتــي  الــمــخــلــصــة  بــالــجــهــود 
مملكة البحرين في مجال مكافحة 
أن  إلى  االتجار باألشخاص، مشيًرا 
هذه الجهود كان لها األثر اإليجابي 
في نجاح المملكة في كل التقييمات 
الــدولــيــة فـــي مــجــال مــكــافــحــة هــذه 

الجريمة.
ــم أن مــكــتــب األمــــم  ــاتـ ــد حـ ــ وأكــ
ــي بـــمـــكـــافـــحـــة  ــنــ ــعــ ــمــ الــــمــــتــــحــــدة الــ
فــــي دول  والـــجـــريـــمـــة  الــــمــــخــــدرات 
ــاون حــــريــــص عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
المملكة  مع  القوية  الشراكة  تعزيز 
المركز  إطــالق  بينها  مــن  كــان  التي 
الــقــدرات  وبــنــاء  للتدريب  اإلقليمي 
لمكافحة االتجار باألشخاص الذي 
الطويلة  شراكتنا  ثمار  إحــدى  يعد 
األمد مع اللجنة الوطنية لمكافحة 
االتــجــار بــاألشــخــاص بــرئــاســة هيئة 

تنظيم سوق العمل.
التي  التدريبية  الدورة  وتناولت 

اإلقــلــيــمــي بمكتب  الــخــبــيــر  قــدمــهــا 
األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والــجــريــمــة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الدويكات  مهند  الدكتور  الخليجي 
الــتــعــاطــي مـــع مــســرح جريمة  آلــيــة 
االتجار باألشخاص في بيئة العمل، 
بـــاعـــتـــبـــاره ركــــيــــزة أســـــــاس لــعــمــلــيــة 
الــتــحــقــيــق واإلجــــــــــراءات الــمــتــصــلــة 
ــواع  ــه، مــن خـــالل الــتــعــرف عــلــى أنـ بـ
وطــبــيــعــة الــمــضــبــوطــات، بــاإلضــافــة 
ــى كــيــفــيــة إعــــــداد الــمــحــاضــر من  إلــ
قــبــل الــمــفــتــشــيــن، الــخــاصــة بــأقــوال 
الضحايا والشهود، والمشتبه فيهم، 
ــمــكــن الــنــيــابــة الــعــامــة  عــلــى نــحــو ُي
مـــن إجــــــراء تــحــقــيــقــاتــهــا فـــي ضــوء 
إلى  إلحالتها  تمهيًدا  ناطقة  أدلـــة 
ــات  ــ الـــقـــضـــاء، والـــحـــصـــول عــلــى إدانـ
فـــي الــقــضــايــا الــمــحــالــة مـــن خــالل 
اتــبــاع أفــضــل الــمــمــارســات والـــدروس 
ــــن مــمــلــكــة  ــل مـ ــ ــي كـ ــ الـــمـــســـتـــفـــادة فـ

البحرين والدول المشاركة.

المركز الإقليمي للتدريب ينظم دورة »بناء القدرات لمكافحة التجار بالأ�سخا�ص«

العلوي: »�ص���وق العمل« تعمل على موا�صلة تطوير اإجراءاتها ب�صورة دورية

} جانب من دورة »بناء القدرات لمكافحة االتجار باألشخاص«.

تحت رعاية الدكتورة الشيخة 
ــيـــســـى بـــــن دعــــيــــج آل  رنــــــا بـــنـــت عـ
لمجلس  ــام  ــعـ الـ ــن  ــيـ األمـ خــلــيــفــة، 
ــائــــب رئــيــس  ــي، نــ ــالــ ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
مــجــلــس أمـــنـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم 
ــالــــي تـــنـــظـــم جـــامـــعـــة الـــعـــلـــوم  ــعــ الــ
جامعة  مــع  بــالــتــعــاون  التطبيقية 
ــاوث بـــانـــك الــبــريــطــانــيــة،  ــ لـــنـــدن سـ
وإدارة  لــقــيــادة  الـــدولـــي  »الــمــؤتــمــر 
 IC:( المشاريع في العصر الرقمي
مع  بــالــشــراكــة   ،»)2022  LAMP
ومعهد  العربية،  الجامعات  اتحاد 
وجمعية  للبناء،  العالمي  تشارترد 
الــمــهــنــدســيــن الــبــحــريــنــيــة، خــالل 

الفترة من 27-28 نوفمبر 2022.
الدولي  المؤتمر  هــذا  ويعتبر 
الثالث الذي تنظمه جامعة العلوم 
جامعة  مــع  بــالــتــعــاون  التطبيقية 
ــاوث بـــانـــك الــبــريــطــانــيــة،  ــ لـــنـــدن سـ
عنوان  األول  المؤتمر  حمل  حيث 
»المستقبل المستدام«، واستقطب 

ورقـــة بحثية مــن 20  أكــثــر مــن 65 
دولة حول العالم، ثم جاء المؤتمر 
الـــثـــانـــي تـــحـــت عــــنــــوان »االبـــتـــكـــار 
وريـــادة  والــمــشــاريــع  والتكنولوجيا 
أكثر من 69  واستقطب  األعــمــال«، 
ــة حــول  ــ ــة بــحــثــيــة مـــن 16 دولـ ــ ورقـ

العالم.
ــن جـــانـــبـــه صـــــرح األســـتـــاذ  مــ
ــان عـــــــــواد رئـــيـــس  ــ ــسـ ــ ــور غـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
الـــجـــامـــعـــة ورئــــيــــس الـــمـــؤتـــمـــر أن 
كبرى  أهمية  يمثل  المؤتمر  هــذا 
مــنــهــا  مــــحــــاور،  عـــــدة  ــاول  ــنـ ــتـ يـ إذ 
المهارات الرقمية، وإدارة التغيير، 
وإدارة المشاريع، والقيادة واإلدارة 
في  واإلدارة  ــات،  ــ األزمـ ــات  أوقــ فــي 
القيادة  وأنماط  الرقمي،  العصر 
فـــي ظـــل الـــتـــطـــور الــمــعــلــومــاتــي، 
ونــمــذجــة الــمــعــلــومــات الــرقــمــيــة، 
ــة،  ــعــ ــرابــ ــيـــة الــ ــاعـ ــنـ والــــــثــــــورة الـــصـ
ــتــــكــــار  ــة واالبــ ــيـ ــمـ ــرقـ ــوة الـ ــجــ ــفــ والــ
ــاء  ــذكــ ــي الـــعـــصـــر الــــرقــــمــــي، والــ فــ
االصــطــنــاعــي وإنــتــرنــت األشــيــاء، 
والـــــواقـــــع االفــــتــــراضــــي والــــواقــــع 
ذات  والــــــمــــــواضــــــيــــــع  الــــــمــــــعــــــزز، 
الـــعـــالقـــة بــعــلــوم الــبــيــانــات وعــلــم 
الــمــســتــقــبــل، وتــقــنــيــات الــرقــمــنــة 
التكنولوجية،  المعلومات  ونظم 
ووســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 

ــرًا  ــيــ ــيـــة، وأخــ والـــمـــكـــتـــبـــات الـــرقـــمـ
العالقة  ذات  القانونية  القضايا 
بــالــمــســاواة والــتــنــوع، والــمــشــاريــع 
في  الصحية  بالرعاية  المتعلقة 
ظــل جــائــحــة كـــورونـــا كــوفــيــد-19، 
الخبراء  كبار  من  نخبة  بمشاركة 
والــبــاحــثــيــن فـــي هـــذه الــمــجــاالت 
بأن آخر  العالم، منوهًا  من حول 
نهاية  الملخصات  لتسليم  موعد 
خــالل  مـــن   ،2022 فـــبـــرايـــر  شــهــر 
مـــوقـــع الــمــؤتــمــر عــلــى اإلنــتــرنــت 
www.iclamp.asu.edu.
حيث   ،  bh/submit-paper
األوراق  جــمــيــع  تــحــكــيــم  ســيــتــم 

وتضمينها في كتاب المؤتمر.
غسان  الدكتور  األستاذ  ونــوه 
يأتي  المؤتمر  هــذا  أن  إلــى  عـــواد 
توفير  إلــى  الحاجة  مــن  انــطــالقــًا 
مـــنـــتـــدى مـــتـــعـــدد الــتــخــصــصــات 
على  تؤثر  التي  المشاكل  يناقش 
والمستقبلية  الــحــالــيــة  الــفــرص 
فـــي مـــجـــاالت الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة 
الرابعة، مع التركيز بشكل خاص 
أن  مــؤكــدًا  الرقمي،  التحول  على 
الــمــؤتــمــر يــنــبــثــق مـــن الــتــوجــهــات 
ــات  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــة واالســ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
في  البحرين  بمملكة  الحكومية 
تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــحــول الــرقــمــي 
الظروف  مع  خاصة  التعليم  في 
ــى الـــعـــالـــم  ــلــ ــي فـــرضـــتـــهـــا عــ ــ ــتـ ــ الـ
مع  يــتــوافــق  كما  كــورونــا،  جائحة 
للبحث  الوطنية  االستراتيجية 
الــعــلــمــي الــتــي وضــعــتــهــا األمــانــة 
العالي،  التعليم  لمجلس  العامة 
اتخذت  الجامعة  أن  إلــى  مــنــوهــًا 
مــن هـــذه االســتــراتــيــجــيــة طــريــقــًا 
ــاالت  ــجـ ــمـ ــا فــــي الـ ــهــ ــتــ ــزز رؤيــ ــعـ ــتـ لـ
تتضمنه  مــا  الــى  نــظــرًا  البحثية، 
مـــن مـــحـــاور مــهــمــة لــإســهــام في 
تطوير التعليم العالي في مملكة 

البحرين.

جامعة العلوم التطبيقية تنظم موؤتمرها الدولي المحّكم الثالث

الرقمي الع�سر  في  الم�ساريع  واإدارة  القيادة  عنوان  تحت 

} د. غسان عواد.

استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بمكتبه 
بحضور المستشار وائل رشيد بوعالي مساعد النائب العام محمد 
خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق 
التحقيق  بوحدة  الخاص  السنوي  التقرير  قــدم  حيث  الخاصة, 
الخاصة والمتضمن إحصائية أعمال الوحدة عن العام المنصرم 
والتي احتوت على كافة األعمال القضائية والتدريبية والتنظيمية 

خالل عام 2021.
وثّمن النائب العام الجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء وحدة 
التحقيق الخاصة في حماية حقوق اإلنسان في منظومة العدالة 
الــتــجــاوزات القانونية  لــكــافــة  بــقــوة وحـــزم  الــجــنــائــيــة، والــتــصــدي 
الوطنية  واآللــيــات  المؤسسات  كافة  مــع  بــاالشــتــراك  والحقوقية، 
األساسية  الركيزة  هو  اإلنسان  حقوق  احترام  أن  مؤكدًا  المعنية، 
في  البالد  في  المستدامة  التنمية  وتحقيق  الوطن  أمن  لحماية 

شتى جوانبها. 

النائب العام يت�سلم التقرير ال�سنوي لوحدة التحقيق الخا�سة

} النائب العام خالل ت�سلمه التقرير.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16015/pdf/1-Supplime/16015.pdf?fixed3855
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1282994
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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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جاللة امللك وحممد بن را�ضد وحممد بن زايد والرئي�س امل�ضري يعقدون اجتماًعا يف اأبوظبي

دعوة املجتمع الدويل ملوقف حازم جتاه ميلي�ضيا احلوثي وقوى الإرهاب

ُعقدت يف اأبوظبي، اأم�س، قمة جمعت ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 

را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س 

الوزراء حاكم دبي، و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

ال�صي�صي  وعبدالفتاح  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

رئي�س جمهورية م�صر العربية، بحثوا خاللها التعاون وتن�صيق املواقف 

جتاه خمتلف الق�صايا حمل الهتمام امل�صرتك، اإ�صافة اإىل اآخر التطورات 

تواجهها  التي  امل�صرتكة  والتحديات  والدولية  الإقليمية  ال�صاحتني  على 

املنطقة العربية.

 وتطرق القادة، خالل اجتماعهم، اإىل الهجمات الإرهابية التي نفذتها 

ميلي�صيا احلوثي على مواقع ومن�صاآت مدنية يف دولة الإمارات واإطالقها 

�صاروخني بال�صتيني جتاه الدولة، موا�صلة اعتداءاتها التي ت�صكل تهديًدا 

العدوانية  املمار�صات  اأن هذه  املنطقة وا�صتقرارها، موؤكدين  لأمن  خطرًيا 

تنتهك كل القوانني والأعراف الدولية ومت�س بالأمن وال�صلم الدوليني، كما 

دعوا املجتمع الدويل اإىل اتخاذ موقف موحد وحازم جتاه هذه امليلي�صيات 

وغريها من قوى الإرهاب وداعميها.

الإمارات،  مع  بلديهما  ت�صامن  امل�صري  والرئي�س  امللك  جاللة  واأكد   

ودعمهما كل اخلطوات التي تتخذها ل�صمان احلفاظ على اأمنها و�صالمة 

اأرا�صيها.

 وبنينّ القادة يف ختام اجتماعهم اأهمية موا�صلة التن�صيق والت�صاور 

بني البلدان الثالثة ب�صاأن خمتلف الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك، مبا يخدم 

اإىل �صياغة روؤية م�صرتكة  العربية و�صعوب املنطقة، واحلاجة  الق�صايا 

جتاه هذه الق�صايا.

روؤي�������ة م�����ض��رتك��ة خل���دم���ة ال��ق�����ض��اي��ا ال���ع���رب���ي���ة و����ض���ع���وب امل��ن��ط��ق��ة

»متكني« تعلن ا�ضرتاتيجيتها »2021-2025« وتد�ّضن هويتها اجلديدة

اإطالق 15 برناجًما جديًدا والأولوية للقطاعات الواعدة

حممود اجل�صي:

ح�صني  »متكني«  العمل  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

-2021( لالأعوام  »متكني«  عمل  ا�صرتاتيجية  اأن  رجب 

امل�صرية  دعم  يف  بفاعلية  الإ�صهام  على  اأولوياتها  يف  تركز   )2025

التنموية ال�صاملة، وا�صرتاتيجيتها يف دعم الأفراد وال�صركات، مبا يرفد 

م�صرية البناء والتطوير يف اململكة، وي�صهم يف خلق املزيد من الفر�س 

النوعية للمواطنني.

منتدى  العمل  ل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  افتتاح  لدى  ذلك  جاء 

الهوية  عن  الإعالن  مت  اإذ  للعام 2022،  ال�صنوي  الت�صاوري  »متكني« 

اجلديدة و�صل�صلة الربامج واملبادرات اجلديدة التي �صتطرحها »متكني« 

تدريجًيا خالل الفرتة املقبلة. وبنينّ رجب اأن امليزانية ال�صنوية املر�صودة 

اإطالق  اأن  واأو�صح  �صنوًيا.  دينار  مليون   100 اإىل  ت�صل  لـ»متكني« 

الواعدة،  القطاعات  تنمية  اأولوية  �صمن  ياأتي  اجلديدة  الـ15  الربامج 

واأولية خلق فر�س جلعل املواطن اخليار الأول.

يف اجتماع حكومي نيابي ملناق�ضة قانون التقاعد: 

مّد عمر ال�ضناديق وحفظ املعا�ضات التقاعدية

عقدت جلنة اخلدمات النيابية اجتماًعا 

م�صرتًكا مع احلكومة، برئا�صة فوزية زينل 

وزير  وبح�صور  النواب،  جمل�س  رئي�س 

�صلمان  ال�صيخ  الوطني  والقت�صاد  املالية 

بن خليفة اآل خليفة.

على  التاأكيد  الجتماع  خالل  وجرى 

اأهمية ال�صناديق التقاعدية واحلر�س على 

حتقيق ا�صتدامتها حلفظ حقوق املتقاعدين 

الوفاء  على  قدرتها  و�صمان  وامل�صرتكني، 

على  التوافق  ومت  امل�صتقبلية،  بالتزاماتها 

مدنّ عمر ال�صناديق التقاعدية واحلفاظ على 

املعا�س التقاعدي للمتقاعدين.

»املحاربون« يهزمون اإيران ويلتقون 

ال�ضعودية يف ن�ضف النهائي الآ�ضيوي

غالبية احلالت القائمة م�ضابة ب�»اأوميكرون«.. ول اإلزامية لتطعيم الأطفال

 ا�ضتمرارية العمل بامل�ضتوى الأ�ضفر حتى 14 فرباير

متام اأبو�صايف:

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

الأ�صفر  بامل�صتوى  العمل  كورونا »كوفيد-19« متديد 

اآلية الإ�صارة ال�صوئية كـ»اإجراء احرتازي«، وذلك  من 

حتى 14 فرباير القادم.

واأكد الفريق الوطني، يف موؤمتر �صحايف، اأن غالبية 

اأوميكرون،  البحرين هي م�صابة مبتحور  احلالت يف 

للعالج يف  التي خ�صعت  احلالت  معظم  اأن  اإىل  لفًتا 

العناية الق�صوى قد خرجت بعد فرتة زمنية ق�صرية. 

التطعيم  لإلزامية  احلاجة  الوطني  الفريق  وا�صتبعد 

لالأطفال.

02

0708-09

12

05
18

 املوؤمتر ال�صحايف للفريق الوطني الطبي 

 جاللة امللك مع ال�صيخ حممد بن را�صد وال�صيخ حممد بن زايد والرئي�س امل�صري خالل االجتماع 

 وزير املالية خالل االجتماع مع النواب 

طيان اخلليج ت�ضّي اأوىل رحالتها 

من اإ�ضطنبول لنقل البحرينيني العالقني

رحالت  اأوىل  ت  �صرينّ اأنها  اخلليج  طريان  اأعلنت 

البحرين،  اإىل  امل�صافرين  لإعادة  اإ�صطنبول  من  الإجالء 

وذلك يف اأعقاب �صوء الأحوال املناخية الذي اأدى اإىل �صل 

حركة الطريان يف املدينة الرتكية موؤخًرا.

م�صبوقة  وغري  جبنّارة  بجهود  قامت  اإنها  وقالت 

اإىل  ت�صورلو  تكريداق  مطار  من  خا�صة  رحلة  لت�صيري 

الدويل،  البحرين  مطار  اإىل  ثم  الدويل  اإ�صطنبول  مطار 

ب�صبب  موؤخًرا  تركيا  يف  علقوا  الذين  امل�صافرين  لإعادة 

العوا�صف الثلجية التي اجتاحت البالد واأثرت على �صري 

العمل  يف  جهًدا  تدنّخر  مل  اأنها  اإىل  م�صرية  فيها،  احلياة 

ب�صكل  املذكورة  الرحلة  لت�صيري  املعنية  ال�صلطات  مع 

ا�صتثنائي، لإعادة امل�صافرين العالقني اإىل ديارهم اآمنني.

الناقالت  اأوىل  اإحدى  بذلك  اخلليج  طريان  وُتعد 

اجلوية التي تتمكنّن من ت�صيري مثل تلك الرحلة اخلا�صة 

جميع  عطلت  التي  املناخية  الأزمة  اإثر  اإ�صطنبول،  من 

اإ�صطنبول  رحالت امل�صافرين جراء الإغالق الذي �صهدته 

ب�صبب �صوء الأحوال اجلوية.

موجًها اإىل �صرعة الدعوة لنعقاد اجلمعية العمومية لالحتاد.. �صلمان بن عبداهلل:

و�صع احتاد مالك جزر اأمواج على الطريق القانوين ال�صحيح بو�صفه اأمنوذًجا 

ت�صهيل اإجراءات م�صاريع البيع على اخلريطة وتوفري احلماية لكل الأطراف
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غالبية احلاالت القائمة م�صابة بـ»اأوميكرون«.. »الفريق الطبي«:

 ا�صتمرارية العمل بامل�صتوى االأ�صفــر حـتــى 14 فـبــرايــــر

متام اأبو�صايف:

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا 

»كوفيد-19« عن متديد العمل بامل�صتوى الأ�صفر من اآلية 

 14 حتى  وذلك  احرتازي«،  كـ»اإجراء  ال�صوئية  الإ�صارة 

فرباير القادم، داعًيا اإىل �صرورة التزام اجلميع باإجراءات 

حمالت  ا�صتمرار  على  الت�صديد  مع  الأ�صفر،  امل�صتوى 

التفتي�س املكثفة، والتعامل مع املخالفات ب�صكل حازم وفق 

الأطر القانونية.

وقال الفريق الوطني الطبي يف موؤمتر �صحايف عقده 

ع�صر اأم�س وحتدث فيه كل من وكيل وزارة ال�صحة وليد 

املانع، وا�صت�صاري الأمرا�س املعدية يف امل�صت�صفى الع�صكري 

مقدم طبيب مناف القحطاين، وا�صت�صارية الأمرا�س املعدية 

يف م�صت�صفى ال�صلمانية جميلة ال�صلمان، اإن قرار املوا�صلة 

بامل�صتوى الأ�صفر، ياأتي يف اإطار الإجراءات الحرتازية من 

اأجل موا�صلة جهود احلفاظ على �صحة و�صالمة املواطنني 

واملقيمني.

املوؤهلني  الدعوة جلميع  الطبي  الوطني  الفريق  وجدد 

التوجه  املن�صطة،  اجلرعة  �صروط  عليهم  تنطبق  ممن 

مبا�صرة لأخذ اجلرعة يف املراكز ال�صحية املعلن عنها، دون 

احلاجة للح�صول على موعد م�صبق.

من جانبه، اأكد املانع على اأن ما يجب الرتكيز عليه يف 

املرحلة احلالية هو احلالت القائمة التي يتطلب و�صعها 

ال�صحي تلقي العالج يف امل�صت�صفيات، اأو اخل�صوع للعالج 

احلالت  هذه  معدلت  اأن  اإىل  لفًتا  املركزة،  العناية  يف 

منخف�صة على امل�صتوى املحلي، مما يعك�س جناح التدابري 

املتخذة من اأجل �صحة و�صالمة اجلميع.

»امل�صحة«  الفح�س  اإجراء  �صرورة  على  املانع  و�صدد 

اأجل  من  وذلك  فوري،  ب�صكل  اأعرا�س  باأي  ال�صعور  عند 

�صحة و�صالمة جميع املواطنني واملقيميني.

التطعيم  اأخذ  اأهمية  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  من 

له بح�صب كل تطعيم،  املن�صطة  بكامل جرعاته، واجلرعة 

ملا يوفره التطعيم من حماية عرب رفع م�صتويات املناعة يف 

للتطعيم،  الوطنية  اأن احلملة  الن�صان، م�صدًدا على  ج�صم 

لفًتا  النا�س،  و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ  بهدف  جاءت 

الإجراءات  من  العديد  احلملة، مت حتديث  بدء  منذ  اأن  اإىل 

والربتوكولت ا�صتناًدا اإىل الدرا�صات واملوؤ�صرات.

جناًحا  حققت  قد  البحرين  اأن  على  القحطاين  و�صدد 

على �صعيد تطعيم الأطفال، حيث بلغت ن�صبة تطعيم الفئة 

من العمرية من 12-17 عاًما نحو 91%، فيما و�صل عدد 

احلا�صلني على التطعيم من الفئة العمرية 3-11 عاًما اإىل 

اأكرث من 17 األف طفل، اأما عدد امل�صجلني منهم حتى اليوم 

فقد بلغ اأكرث من 25 األف طفل.

على  تدلل  التي  الإح�صاءات  القحطاين  وا�صتعر�س 

على  احلا�صلني  ن�صبة  بلغت  حيث  التطعيم،  حملة  جناح 

ن�صبة  بلغت  فيما   ،%96 من  اأكرث  التطعيم  من  اجلرعتني 

نحو  املعززة«  »اجلرعة  الكامل  التطعيم  على  احلا�صلني 

.%84

يتجه  اأن  اإمكانية  على  ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  من 

بناًء  مرحلة  اأي  اإىل  لالنتقال  للتو�صية  الوطني  الفريق 

املحددة  ال�صوابط  اأن  اإىل  لفتة  الطارئة،  امل�صتجدات  على 

مل�صتويات اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى انت�صار فريو�س 

كورونا، قابلة للتغيري بح�صب املعطيات وامل�صتجدات.

ولفتت ال�صلمان اإىل اأن الآلية املحدثة لالإ�صارة ال�صوئية 

اليومي  املتو�صط  على  تعتمد  الفريو�س،  انت�صار  مل�صتوى 

لعدد احلالت يف العناية املركزة، لفتة اإىل �صرورة اإجراء 

اأعرا�س للمر�س،  باأية  ال�صعور  فح�س »كوفيد-19« عند 

املخالطة،  فر�س  وتقليل  العزل،  �صرعة  يف  ي�صهم  مما 

وبالتايل �صرعة عالجها وتعافيها.

املخت�س  الربتوكول  حتديث  عن  ال�صلمان  وك�صفت 

حاملي  من  القائمة  احلالت  اإن  حيث  ال�صحي،  بالعزل 

ال�صعار الأ�صفر اأو الأحمر اأو غري املتطعمني فيتوجب عليهم 

العزل ملدة 10 اأيام من تاريخ تاأكيد الإ�صابة دون احلاجة 

لإجراء فح�س امل�صحة يف اليوم العا�صر.

فاإنه   - ال�صلمان  وفق   - الأخ�صر  ال�صعار  حاملي  اأما 

يتوجب عليهم اخل�صوع للعزل ملدة 7 اأيام من تاريخ تاأكيد 

انتهاء  بعد  امل�صحة  فح�س  لإجراء  احلاجة  دون  الإ�صابة 

العزل.

اأن  على  املانع  اأكد  ال�صحافيني،  اأ�صئلة  على  رد  ويف 

متو�صط  على  تعتمد  الأ�صفر  امل�صتوى  يف  التقييم  اأداة 

احلالت التي حتتاج اخل�صوع للعالج يف العناية املركزة، 

تلقي  ت�صتدعي  التي  الإ�صابات  ن�صبة  اأن  على  م�صدًدا 

بف�صل  وذلك  قليلة،  املركزة  للعناية  اخل�صوع  او  العالج 

اأن  معترًبا  التطعيمات،  وفرتها  التي  املجتمعية  املناعة 

النتقال  املخاوف مما ل ي�صتدعي  الوبائية ل تثري  احلالة 

اإن  حيث  ال�صوئية  الإ�صارة  الية  من  الأحمر  امل�صتوى  اىل 

ا�صتمرارية العمل بامل�صتوى الأ�صفر اإجراء احرتازي.

غالبية  اأن  املانع  اأكد  لـ»الأيام«  �صوؤال  على  رد  ويف 

»اأوميكرون«، لفًتا  البحرين م�صابة مبتحور  احلالت يف 

العناية  يف  للعالج  خ�صعت  التي  احلالت  معظم  اأن  اإىل 

زمنية  فرتة  بعد  احلمد-  -وهلل  خرجت  قد  الق�صوى 

تقليل  دوًرا يف  لعب  قد  التطعيم  اأن  على  م�صدًدا  ق�صرية، 

فر�س احلاجة للعالج اأو فر�س الوفاة ولي�س منع الإ�صابة 

باملر�س.

اأن  على  الأخري  اأكد  للقحطاين،  �صوؤال  على  رد  ويف 

اأيام  الثالثة  تتجاوز  ول  قليلة  »اأوميكرون«  عالج  فرتة 

ملن احتاجوا دخول امل�صت�صفيات، م�صدًدا على رف�س فكرة 

الإ�صابة باملر�س من اأجل احل�صول على مناعة ذاتية، حيث 

تعر�س امل�صاب حل�صول م�صاعفات مر�صية.

التطعيم  لـ»اإلزامية  احلاجة  القحطاين  وا�صتبعد 

حيث  الأهايل،  وعي  على  التعويل  هو  ما  بقدر  لالأطفال«، 

و�صالمة  فعالية  اأجريت  التي  الدرا�صات  جميع  اأثبتت 

اللقاحات لالأطفال، يف املقابل زادت فر�س الإ�صابة باأعرا�س 

طويلة املدى بعد الإ�صابة بالفريو�س ملن مل يح�صلوا على 

التطعيم.

باملتحور  الإ�صابة  ن�صبة  على  القحطاين  وك�صف 

الإقبال  الأطفال، متوقًعا زيادة  قد زادت بني  »اأوميكرون« 

»فايزر« يف  لقاح  ال�صغار بعد طرح  الأطفال  على تطعيم 

وقت �صابق من هذا ال�صهر.

قد  البحرين  اأن  على  ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  من 

اأجازت ا�صتخدام دواء »اأنوفيد« لعالج احلالت املتو�صطة 

الأعرا�س  لتفادي  جناح  ن�صبة  الدواء  حقق  اإذ  واخلفيفة، 

اأن  عن  كا�صفة   .%88 بن�صبة  الوفاة  وفر�س  ال�صديدة 

البحرين بانتظار و�صول اأول �صحنة من هذا الدواء.

الفريق ال�طني الطبي للت�صدي لفريو�س ك�رونا متحدثا خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

اأمرا�ض جلدية تزيد يف ال�صتاء اأبرزها احلكة وال�صدفية.. ح�صني جمعة: 

20 % من النا�ض تعاين من اجلفاف اأو »االإكزميا«

قرار جديد من وكيل وزارة ال�صحة

ت�صكيل فريق عمل للإ�صراف واملتابعة للمتطوعني مبراكز احلجر والعزل

حمرر ال�صوؤون املحلية:

الأمرا�س  ا�صت�صاري  اأفاد 

التجميل  واأخ�صائي  اجللدية 

مبركز  جمعة  ح�صني  الدكتور 

ديرماتولوجي  جلوبال 

 »Global Dermatology«

الأمرا�س  من  عدًدا  هناك  اأن 

ف�صل  يف  تنت�صر  التي  اجللدية 

الطق�س  برودة  ب�صبب  ال�صتاء 

احلرارة،  درجات  وانخفا�س 

النا�س  من   %20 اأن  اإىل  لفًتا 

تعاين من اجلفاف اأو »الإكزميا«.

هذه  اأبرز  من  اإن  وقال 

»الإكزميا«،  واأهمها  الأمرا�س 

ي�صبب  جلدي  مر�س  وهو 

واحمرارها،  الب�صرة  التهاب 

اأعرا�س  اأكرث  وتعترب احلكة من 

انزعاًجا  ت�صبب  التي  »الإكزميا« 

نن�صح  وهنا  امل�صاب،  لل�صخ�س 

لو�صع  »الإكزميا«  مر�صى 

يف  مرتني  املرطبة  الكرميات 

وتقليل  املفركة  وجتنب  اليوم 

وقت ال�صتحمام.

خا�س  ت�صريح  يف  واأ�صاف 

اليدين  جفاف  اأن  »الأيام« 

جانب  اإىل  الف�صل  هذا  يف  يزيد 

اليدين  اأطراف  يف  اجللد  ت�صقق 

الطق�س  برودة  اإن  اإذ  والقدمني، 

ت�صبب انقبا�س الأوعية الدموية 

اإىل  الدم  و�صول  �صعف  ب�صبب 

معه  يحمل  والذي  الأطراف، 

للجلد،  املهمة  والأمالح  املعادن 

وهو ال�صبب يف ت�صققه. 

قفاز  بلب�س  »اأن�صح  واأكمل: 

ملن يعمل يف البحر اأو يف الأماكن 

اليدين  وترطيب  املك�صوفة، 

مرطب  با�صتخدام  با�صتمرار 

ت�صقق  اأن  كما  لليدين.  خا�س 

ال�صائعة  احلالت  من  ال�صفاه 

مع الربد، وهنا يف�صل الرتطيب 

اأو  ال�صفاه  امل�صتمر وجتنب لعق 

باليد«. تق�صريها 

ال�صعري  »التقرن  وتابع: 

حبوًبا  ي�صبب  الدجاجة  جلد  اأو 

�صغرية على الكتف اأو الذراعني 

والعالج  احمرار،  ي�صاحبه  وقد 

يحتوي  مرطب  كرمي  با�صتخدام 

على اليوريا برتكيز 10%، كذلك 

قد ي�صبب ف�صل ال�صتاء زيادة يف 

والذي  ال�صدفية  مر�س  اأعرا�س 

يف  يظهر  جلدًيا  ا  مر�صً ُيعترب 

وعليها  حمراء  بقع  �صورة 

ال�صمك  �صدفية  ت�صبه  ق�صور 

اجللد،  من  الدم  خروج  وت�صبب 

بالعالج  اللتزام  املهم  من  لذلك 

دورًيا  مرطب  كرمي  وو�صع 

واأخذ  )د(  فيتامني  وفح�س 

ينا�صب  مبا  الفيتامني  حبوب 

الفح�س«. نتيجة 

خديجة العرادي:

وليد  الدكتور  ال�صحة  وزاره  وكيل  اأ�صدر 

 2022 ل�صنة   )05( رقم  قرار  املانع  خليفة 

واملتابعة  لالٕ�صراف  عمل  فريق  ت�صكيل  ب�صاأن 

لفريو�س  والعزل  احلجر  مبراكز  للمتطوعني 

كورونا )كوفيد-19(.

ي�صكل  القرار:  من  الأوىل  املادة  يف  وجاء 

للمتطوعني  واملتابعة  لالإ�صراف  عمل  فريق 

كورونا  لفريو�س  والعزل  احلجر  مبراكز 

برئا�صة الأ�صتاذ بدر اأحمد اجلودر - رئي�س ق�صم 

ال�صيا�صات وبحوث الأنظمة ال�صحية، وع�صوية 

ا�صت�صاري  البقارة  اأحمد  علي  الدكتور  من  كل 

طب الأ�صرة واملجتمع، والأ�صتاذة بدرية ح�صن 

دعيج رئي�س التمري�س، والأ�صتاذة اإلهام عتيق 

اإداري موارد بال�صحة العامة، والأ�صتاذة زهراء 

عبا�س حمزه اأخ�صائي موارد ب�صرية.

واأ�صارت املادة الأوىل اإىل اأنه يجوز للفريق 

دعوة من يراه من ذوي اخلربة والخت�صا�س، 

الفريق مقًرا  اأداء مهامه، ويختار  للمعاونة يف 

اخلا�صة  الإدارية  الإجراءات  جميع  يتوىل  له 

بالفريق حتت اإ�صراف الرئي�س.

اأن  على  القرار  من  الثانية  املادة  ون�صت 

والتن�صيق  الإ�صراف  مبهام  الفريق  يخت�س 

والعزل  احلجر  مبراكز  للمتطوعني  واملتابعة 

والعزل  احلجر  مراكز  عدا  كورونا  لفريو�س 

ب�صاأن  وذلك  البحرين،  الدفاع  لقوة  التابعة 

الإجناز  حجم  وتقييم  اليومي  العمل  تنظيم 

�صرية  ح�صن  ي�صمن  مبا  الإجازات  وتن�صيق 

ح�صب  اجلدد  املتطوعني  قبول  ومتابعة  العمل 

حاجة العمل اأو نق�س الكوادر اأو ال�صتغناء عن 

بع�س املتطوعني يف حالة عدم اللتزام بقواعد 

و�صيا�صات العمل املتبعة.

»بلدية اجلنوبية« تد�صن احلملة االإعلمية 

التوعوية لقانون النظافة العامة

»بلدي اجلنوبية« يناق�ض مقرتًحا

 الإيجاد اأر�ض الإن�صاء وحدات اإ�صكانية يف الزالق

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  د�صنت 

احلملة  البلدي  املجل�س  مع  بالتعاون 

الإعالمية التوعوية لقانون النظافة العامة 

يت�صمن  والذي   ،2019 ل�صنة   )10( رقم 

املجل�س  اجتماع  جل�صة  خالل  مادة،   16

البلدي بقاعة الجتماعات بالرفاع.

ا�صتعرا�س  اجلل�صة  خالل  مت  وقد 

واأبرز  العامة  النظافة  قانون  بنود  اأهم 

املخالفني  على  املرتتبة  الغرامات 

املناطق  يف  العامة  النظافة  ل�صرتاطات 

الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  و�صرورة 

النظافة  على  للمحافظة  املخالفني  جتاه 

املعمول  البلدية  وال�صرتاطات  والقوانني 

رمي  عدم  البنود  هذه  اأهم  ومن  بها، 

املواقع  ويف  العامة  الأماكن  يف  املخلفات 

اأو  لالأفراد  �صواء  لذلك  املخ�ص�صة  غري 

البناء  خمالفات  جانب  اإىل  ال�صركات، 

حاويات  تخ�صي�س  عدم  من  املرتتبة 

الب�صق  حظر  وكذلك  البناء،  ملخلفات 

وق�صاء احلاجة يف غري املكان املعد لذلك، 

املهملة  املركبات  ترك  اأو  رمي  وحظر 

غ�صل  ا  واأي�صً والطرقات،  ال�صوارع  يف 

ال�صوارع  اإىل  املياه  وجريان  املركبات 

واملمرات، وغريها من البنود املهمة.

اإطالق  �صيتم  احلملة،  التد�صني  ومع 

من  التي  الإعالمية  املواد  من  حزمة 

احلفاظ  باأهمية  اجلمهور  توعية  �صاأنها 

ال�صلوكيات  وتبني  العامة  النظافة  على 

التخل�س  يف  ال�صحيحة  واملمار�صات 

الطبيعية،  البيئة  وحماية  املخلفات  من 

وبخا�صة النا�صئة وفئة الأطفال من خالل 

والتعاون  والن�صباط  باللتزام  توعيتهم 

وحدائقهم  مدار�صهم  على  املحافظة  يف 

وال�صوارع والطرقات والأحياء ال�صكنية.

ح�صني املرزوق:

باملحافظة  البلدي  املجل�س  عقد 

رقم  العتيادي  اجتماعه  اجلنوبية 

الف�صل  من  الرابع  النعقاد  لدور   10

الت�صريعي اخلام�س يوم اأم�س، ومت خالل 

التي  النظافة  حملة  ا�صتعرا�س  الجتماع 

حتت  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  اأطلقتها 

احلملة  وهي  اأجمل«،  »ب�صواعدنا  �صعار 

العامة  النظافة  قانون  لتد�صني  الإعالمية 

رقم )10( ل�صنة 2019.

تقارير  عدة  البلدي  املجل�س  وناق�س 

حيث  املجل�س،  يف  العاملة  اللجان  من 

اللجنة  تقرير  على  البلدي  املجل�س  وافق 

واإغالق  ب�صاأن حتديد مواعيد فتح  الفنية 

اجلنوبية  باملحافظة  التجارية  املحال 

العمل  اأوقات  حتديد  ب�صان  اآخر  وتقرير 

يف العمال التطويرية اخلدمية يف البنية 

التحتية بالقرب من الحياء ال�صكنية.

تقرير  اجلنوبية  بلدي  ناق�س  كما 

ب�صاأن  العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة 

اإ�صكانية يف  لإن�صاء وحدات  اأر�س  اإيجاد 

املجل�س  ا�صتعر�س  كذلك  الزلق،  منطقة 

واملرافق  اخلدمات  جلنة  تقرير  البلدي 

العامة ب�صاأن مرئيات املجل�س بخ�صو�س 

ملنطقة  التحتية  البنية  وتطوير  اقرتاح 

ب�صاأن  اآخر  وتقرير  ال�صناعية،  املعامري 

تطوير �صارع 55 مبنطقة الزلق.

د. ح�صني جمعة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11982/pdf/INAF_20220127013231991.pdf
https://www.alayam.com/online/local/944392/News.html
https://www.alayam.com/online/local/944393/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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غالبية احلاالت القائمة م�صابة بـ»اأوميكرون«.. »الفريق الطبي«:

 ا�صتمرارية العمل بامل�صتوى االأ�صفــر حـتــى 14 فـبــرايــــر

متام اأبو�صايف:

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا 

»كوفيد-19« عن متديد العمل بامل�صتوى الأ�صفر من اآلية 

 14 حتى  وذلك  احرتازي«،  كـ»اإجراء  ال�صوئية  الإ�صارة 

فرباير القادم، داعًيا اإىل �صرورة التزام اجلميع باإجراءات 

حمالت  ا�صتمرار  على  الت�صديد  مع  الأ�صفر،  امل�صتوى 

التفتي�س املكثفة، والتعامل مع املخالفات ب�صكل حازم وفق 

الأطر القانونية.

وقال الفريق الوطني الطبي يف موؤمتر �صحايف عقده 

ع�صر اأم�س وحتدث فيه كل من وكيل وزارة ال�صحة وليد 

املانع، وا�صت�صاري الأمرا�س املعدية يف امل�صت�صفى الع�صكري 

مقدم طبيب مناف القحطاين، وا�صت�صارية الأمرا�س املعدية 

يف م�صت�صفى ال�صلمانية جميلة ال�صلمان، اإن قرار املوا�صلة 

بامل�صتوى الأ�صفر، ياأتي يف اإطار الإجراءات الحرتازية من 

اأجل موا�صلة جهود احلفاظ على �صحة و�صالمة املواطنني 

واملقيمني.

املوؤهلني  الدعوة جلميع  الطبي  الوطني  الفريق  وجدد 

التوجه  املن�صطة،  اجلرعة  �صروط  عليهم  تنطبق  ممن 

مبا�صرة لأخذ اجلرعة يف املراكز ال�صحية املعلن عنها، دون 

احلاجة للح�صول على موعد م�صبق.

من جانبه، اأكد املانع على اأن ما يجب الرتكيز عليه يف 

املرحلة احلالية هو احلالت القائمة التي يتطلب و�صعها 

ال�صحي تلقي العالج يف امل�صت�صفيات، اأو اخل�صوع للعالج 

احلالت  هذه  معدلت  اأن  اإىل  لفًتا  املركزة،  العناية  يف 

منخف�صة على امل�صتوى املحلي، مما يعك�س جناح التدابري 

املتخذة من اأجل �صحة و�صالمة اجلميع.

»امل�صحة«  الفح�س  اإجراء  �صرورة  على  املانع  و�صدد 

اأجل  من  وذلك  فوري،  ب�صكل  اأعرا�س  باأي  ال�صعور  عند 

�صحة و�صالمة جميع املواطنني واملقيميني.

التطعيم  اأخذ  اأهمية  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  من 

له بح�صب كل تطعيم،  املن�صطة  بكامل جرعاته، واجلرعة 

ملا يوفره التطعيم من حماية عرب رفع م�صتويات املناعة يف 

للتطعيم،  الوطنية  اأن احلملة  الن�صان، م�صدًدا على  ج�صم 

لفًتا  النا�س،  و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ  بهدف  جاءت 

الإجراءات  من  العديد  احلملة، مت حتديث  بدء  منذ  اأن  اإىل 

والربتوكولت ا�صتناًدا اإىل الدرا�صات واملوؤ�صرات.

جناًحا  حققت  قد  البحرين  اأن  على  القحطاين  و�صدد 

على �صعيد تطعيم الأطفال، حيث بلغت ن�صبة تطعيم الفئة 

من العمرية من 12-17 عاًما نحو 91%، فيما و�صل عدد 

احلا�صلني على التطعيم من الفئة العمرية 3-11 عاًما اإىل 

اأكرث من 17 األف طفل، اأما عدد امل�صجلني منهم حتى اليوم 

فقد بلغ اأكرث من 25 األف طفل.

على  تدلل  التي  الإح�صاءات  القحطاين  وا�صتعر�س 

على  احلا�صلني  ن�صبة  بلغت  حيث  التطعيم،  حملة  جناح 

ن�صبة  بلغت  فيما   ،%96 من  اأكرث  التطعيم  من  اجلرعتني 

نحو  املعززة«  »اجلرعة  الكامل  التطعيم  على  احلا�صلني 

.%84

يتجه  اأن  اإمكانية  على  ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  من 

بناًء  مرحلة  اأي  اإىل  لالنتقال  للتو�صية  الوطني  الفريق 

املحددة  ال�صوابط  اأن  اإىل  لفتة  الطارئة،  امل�صتجدات  على 

مل�صتويات اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى انت�صار فريو�س 

كورونا، قابلة للتغيري بح�صب املعطيات وامل�صتجدات.

ولفتت ال�صلمان اإىل اأن الآلية املحدثة لالإ�صارة ال�صوئية 

اليومي  املتو�صط  على  تعتمد  الفريو�س،  انت�صار  مل�صتوى 

لعدد احلالت يف العناية املركزة، لفتة اإىل �صرورة اإجراء 

اأعرا�س للمر�س،  باأية  ال�صعور  فح�س »كوفيد-19« عند 

املخالطة،  فر�س  وتقليل  العزل،  �صرعة  يف  ي�صهم  مما 

وبالتايل �صرعة عالجها وتعافيها.

املخت�س  الربتوكول  حتديث  عن  ال�صلمان  وك�صفت 

حاملي  من  القائمة  احلالت  اإن  حيث  ال�صحي،  بالعزل 

ال�صعار الأ�صفر اأو الأحمر اأو غري املتطعمني فيتوجب عليهم 

العزل ملدة 10 اأيام من تاريخ تاأكيد الإ�صابة دون احلاجة 

لإجراء فح�س امل�صحة يف اليوم العا�صر.

فاإنه   - ال�صلمان  وفق   - الأخ�صر  ال�صعار  حاملي  اأما 

يتوجب عليهم اخل�صوع للعزل ملدة 7 اأيام من تاريخ تاأكيد 

انتهاء  بعد  امل�صحة  فح�س  لإجراء  احلاجة  دون  الإ�صابة 

العزل.

اأن  على  املانع  اأكد  ال�صحافيني،  اأ�صئلة  على  رد  ويف 

متو�صط  على  تعتمد  الأ�صفر  امل�صتوى  يف  التقييم  اأداة 

احلالت التي حتتاج اخل�صوع للعالج يف العناية املركزة، 

تلقي  ت�صتدعي  التي  الإ�صابات  ن�صبة  اأن  على  م�صدًدا 

بف�صل  وذلك  قليلة،  املركزة  للعناية  اخل�صوع  او  العالج 

اأن  معترًبا  التطعيمات،  وفرتها  التي  املجتمعية  املناعة 

النتقال  املخاوف مما ل ي�صتدعي  الوبائية ل تثري  احلالة 

اإن  حيث  ال�صوئية  الإ�صارة  الية  من  الأحمر  امل�صتوى  اىل 

ا�صتمرارية العمل بامل�صتوى الأ�صفر اإجراء احرتازي.

غالبية  اأن  املانع  اأكد  لـ»الأيام«  �صوؤال  على  رد  ويف 

»اأوميكرون«، لفًتا  البحرين م�صابة مبتحور  احلالت يف 

العناية  يف  للعالج  خ�صعت  التي  احلالت  معظم  اأن  اإىل 

زمنية  فرتة  بعد  احلمد-  -وهلل  خرجت  قد  الق�صوى 

تقليل  دوًرا يف  لعب  قد  التطعيم  اأن  على  م�صدًدا  ق�صرية، 

فر�س احلاجة للعالج اأو فر�س الوفاة ولي�س منع الإ�صابة 

باملر�س.

اأن  على  الأخري  اأكد  للقحطاين،  �صوؤال  على  رد  ويف 

اأيام  الثالثة  تتجاوز  ول  قليلة  »اأوميكرون«  عالج  فرتة 

ملن احتاجوا دخول امل�صت�صفيات، م�صدًدا على رف�س فكرة 

الإ�صابة باملر�س من اأجل احل�صول على مناعة ذاتية، حيث 

تعر�س امل�صاب حل�صول م�صاعفات مر�صية.

التطعيم  لـ»اإلزامية  احلاجة  القحطاين  وا�صتبعد 

حيث  الأهايل،  وعي  على  التعويل  هو  ما  بقدر  لالأطفال«، 

و�صالمة  فعالية  اأجريت  التي  الدرا�صات  جميع  اأثبتت 

اللقاحات لالأطفال، يف املقابل زادت فر�س الإ�صابة باأعرا�س 

طويلة املدى بعد الإ�صابة بالفريو�س ملن مل يح�صلوا على 

التطعيم.

باملتحور  الإ�صابة  ن�صبة  على  القحطاين  وك�صف 

الإقبال  الأطفال، متوقًعا زيادة  قد زادت بني  »اأوميكرون« 

»فايزر« يف  لقاح  ال�صغار بعد طرح  الأطفال  على تطعيم 

وقت �صابق من هذا ال�صهر.

قد  البحرين  اأن  على  ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  من 

اأجازت ا�صتخدام دواء »اأنوفيد« لعالج احلالت املتو�صطة 

الأعرا�س  لتفادي  جناح  ن�صبة  الدواء  حقق  اإذ  واخلفيفة، 

اأن  عن  كا�صفة   .%88 بن�صبة  الوفاة  وفر�س  ال�صديدة 

البحرين بانتظار و�صول اأول �صحنة من هذا الدواء.

الفريق ال�طني الطبي للت�صدي لفريو�س ك�رونا متحدثا خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

اأمرا�ض جلدية تزيد يف ال�صتاء اأبرزها احلكة وال�صدفية.. ح�صني جمعة: 

20 % من النا�ض تعاين من اجلفاف اأو »االإكزميا«

قرار جديد من وكيل وزارة ال�صحة

ت�صكيل فريق عمل للإ�صراف واملتابعة للمتطوعني مبراكز احلجر والعزل

حمرر ال�صوؤون املحلية:

الأمرا�س  ا�صت�صاري  اأفاد 

التجميل  واأخ�صائي  اجللدية 

مبركز  جمعة  ح�صني  الدكتور 

ديرماتولوجي  جلوبال 

 »Global Dermatology«

الأمرا�س  من  عدًدا  هناك  اأن 

ف�صل  يف  تنت�صر  التي  اجللدية 

الطق�س  برودة  ب�صبب  ال�صتاء 

احلرارة،  درجات  وانخفا�س 

النا�س  من   %20 اأن  اإىل  لفًتا 

تعاين من اجلفاف اأو »الإكزميا«.

هذه  اأبرز  من  اإن  وقال 

»الإكزميا«،  واأهمها  الأمرا�س 

ي�صبب  جلدي  مر�س  وهو 

واحمرارها،  الب�صرة  التهاب 

اأعرا�س  اأكرث  وتعترب احلكة من 

انزعاًجا  ت�صبب  التي  »الإكزميا« 

نن�صح  وهنا  امل�صاب،  لل�صخ�س 

لو�صع  »الإكزميا«  مر�صى 

يف  مرتني  املرطبة  الكرميات 

وتقليل  املفركة  وجتنب  اليوم 

وقت ال�صتحمام.

خا�س  ت�صريح  يف  واأ�صاف 

اليدين  جفاف  اأن  »الأيام« 

جانب  اإىل  الف�صل  هذا  يف  يزيد 

اليدين  اأطراف  يف  اجللد  ت�صقق 

الطق�س  برودة  اإن  اإذ  والقدمني، 

ت�صبب انقبا�س الأوعية الدموية 

اإىل  الدم  و�صول  �صعف  ب�صبب 

معه  يحمل  والذي  الأطراف، 

للجلد،  املهمة  والأمالح  املعادن 

وهو ال�صبب يف ت�صققه. 

قفاز  بلب�س  »اأن�صح  واأكمل: 

ملن يعمل يف البحر اأو يف الأماكن 

اليدين  وترطيب  املك�صوفة، 

مرطب  با�صتخدام  با�صتمرار 

ت�صقق  اأن  كما  لليدين.  خا�س 

ال�صائعة  احلالت  من  ال�صفاه 

مع الربد، وهنا يف�صل الرتطيب 

اأو  ال�صفاه  امل�صتمر وجتنب لعق 

باليد«. تق�صريها 

ال�صعري  »التقرن  وتابع: 

حبوًبا  ي�صبب  الدجاجة  جلد  اأو 

�صغرية على الكتف اأو الذراعني 

والعالج  احمرار،  ي�صاحبه  وقد 

يحتوي  مرطب  كرمي  با�صتخدام 

على اليوريا برتكيز 10%، كذلك 

قد ي�صبب ف�صل ال�صتاء زيادة يف 

والذي  ال�صدفية  مر�س  اأعرا�س 

يف  يظهر  جلدًيا  ا  مر�صً ُيعترب 

وعليها  حمراء  بقع  �صورة 

ال�صمك  �صدفية  ت�صبه  ق�صور 

اجللد،  من  الدم  خروج  وت�صبب 

بالعالج  اللتزام  املهم  من  لذلك 

دورًيا  مرطب  كرمي  وو�صع 

واأخذ  )د(  فيتامني  وفح�س 

ينا�صب  مبا  الفيتامني  حبوب 

الفح�س«. نتيجة 

خديجة العرادي:

وليد  الدكتور  ال�صحة  وزاره  وكيل  اأ�صدر 

 2022 ل�صنة   )05( رقم  قرار  املانع  خليفة 

واملتابعة  لالٕ�صراف  عمل  فريق  ت�صكيل  ب�صاأن 

لفريو�س  والعزل  احلجر  مبراكز  للمتطوعني 

كورونا )كوفيد-19(.

ي�صكل  القرار:  من  الأوىل  املادة  يف  وجاء 

للمتطوعني  واملتابعة  لالإ�صراف  عمل  فريق 

كورونا  لفريو�س  والعزل  احلجر  مبراكز 

برئا�صة الأ�صتاذ بدر اأحمد اجلودر - رئي�س ق�صم 

ال�صيا�صات وبحوث الأنظمة ال�صحية، وع�صوية 

ا�صت�صاري  البقارة  اأحمد  علي  الدكتور  من  كل 

طب الأ�صرة واملجتمع، والأ�صتاذة بدرية ح�صن 

دعيج رئي�س التمري�س، والأ�صتاذة اإلهام عتيق 

اإداري موارد بال�صحة العامة، والأ�صتاذة زهراء 

عبا�س حمزه اأخ�صائي موارد ب�صرية.

واأ�صارت املادة الأوىل اإىل اأنه يجوز للفريق 

دعوة من يراه من ذوي اخلربة والخت�صا�س، 

الفريق مقًرا  اأداء مهامه، ويختار  للمعاونة يف 

اخلا�صة  الإدارية  الإجراءات  جميع  يتوىل  له 

بالفريق حتت اإ�صراف الرئي�س.

اأن  على  القرار  من  الثانية  املادة  ون�صت 

والتن�صيق  الإ�صراف  مبهام  الفريق  يخت�س 

والعزل  احلجر  مبراكز  للمتطوعني  واملتابعة 

والعزل  احلجر  مراكز  عدا  كورونا  لفريو�س 

ب�صاأن  وذلك  البحرين،  الدفاع  لقوة  التابعة 

الإجناز  حجم  وتقييم  اليومي  العمل  تنظيم 

�صرية  ح�صن  ي�صمن  مبا  الإجازات  وتن�صيق 

ح�صب  اجلدد  املتطوعني  قبول  ومتابعة  العمل 

حاجة العمل اأو نق�س الكوادر اأو ال�صتغناء عن 

بع�س املتطوعني يف حالة عدم اللتزام بقواعد 

و�صيا�صات العمل املتبعة.

»بلدية اجلنوبية« تد�صن احلملة االإعلمية 

التوعوية لقانون النظافة العامة

»بلدي اجلنوبية« يناق�ض مقرتًحا

 الإيجاد اأر�ض الإن�صاء وحدات اإ�صكانية يف الزالق

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  د�صنت 

احلملة  البلدي  املجل�س  مع  بالتعاون 

الإعالمية التوعوية لقانون النظافة العامة 

يت�صمن  والذي   ،2019 ل�صنة   )10( رقم 

املجل�س  اجتماع  جل�صة  خالل  مادة،   16

البلدي بقاعة الجتماعات بالرفاع.

ا�صتعرا�س  اجلل�صة  خالل  مت  وقد 

واأبرز  العامة  النظافة  قانون  بنود  اأهم 

املخالفني  على  املرتتبة  الغرامات 

املناطق  يف  العامة  النظافة  ل�صرتاطات 

الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  و�صرورة 

النظافة  على  للمحافظة  املخالفني  جتاه 

املعمول  البلدية  وال�صرتاطات  والقوانني 

رمي  عدم  البنود  هذه  اأهم  ومن  بها، 

املواقع  ويف  العامة  الأماكن  يف  املخلفات 

اأو  لالأفراد  �صواء  لذلك  املخ�ص�صة  غري 

البناء  خمالفات  جانب  اإىل  ال�صركات، 

حاويات  تخ�صي�س  عدم  من  املرتتبة 

الب�صق  حظر  وكذلك  البناء،  ملخلفات 

وق�صاء احلاجة يف غري املكان املعد لذلك، 

املهملة  املركبات  ترك  اأو  رمي  وحظر 

غ�صل  ا  واأي�صً والطرقات،  ال�صوارع  يف 

ال�صوارع  اإىل  املياه  وجريان  املركبات 

واملمرات، وغريها من البنود املهمة.

اإطالق  �صيتم  احلملة،  التد�صني  ومع 

من  التي  الإعالمية  املواد  من  حزمة 

احلفاظ  باأهمية  اجلمهور  توعية  �صاأنها 

ال�صلوكيات  وتبني  العامة  النظافة  على 

التخل�س  يف  ال�صحيحة  واملمار�صات 

الطبيعية،  البيئة  وحماية  املخلفات  من 

وبخا�صة النا�صئة وفئة الأطفال من خالل 

والتعاون  والن�صباط  باللتزام  توعيتهم 

وحدائقهم  مدار�صهم  على  املحافظة  يف 

وال�صوارع والطرقات والأحياء ال�صكنية.

ح�صني املرزوق:

باملحافظة  البلدي  املجل�س  عقد 

رقم  العتيادي  اجتماعه  اجلنوبية 

الف�صل  من  الرابع  النعقاد  لدور   10

الت�صريعي اخلام�س يوم اأم�س، ومت خالل 

التي  النظافة  حملة  ا�صتعرا�س  الجتماع 

حتت  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  اأطلقتها 

احلملة  وهي  اأجمل«،  »ب�صواعدنا  �صعار 

العامة  النظافة  قانون  لتد�صني  الإعالمية 

رقم )10( ل�صنة 2019.

تقارير  عدة  البلدي  املجل�س  وناق�س 

حيث  املجل�س،  يف  العاملة  اللجان  من 

اللجنة  تقرير  على  البلدي  املجل�س  وافق 

واإغالق  ب�صاأن حتديد مواعيد فتح  الفنية 

اجلنوبية  باملحافظة  التجارية  املحال 

العمل  اأوقات  حتديد  ب�صان  اآخر  وتقرير 

يف العمال التطويرية اخلدمية يف البنية 

التحتية بالقرب من الحياء ال�صكنية.

تقرير  اجلنوبية  بلدي  ناق�س  كما 

ب�صاأن  العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة 

اإ�صكانية يف  لإن�صاء وحدات  اأر�س  اإيجاد 

املجل�س  ا�صتعر�س  كذلك  الزلق،  منطقة 

واملرافق  اخلدمات  جلنة  تقرير  البلدي 

العامة ب�صاأن مرئيات املجل�س بخ�صو�س 

ملنطقة  التحتية  البنية  وتطوير  اقرتاح 

ب�صاأن  اآخر  وتقرير  ال�صناعية،  املعامري 

تطوير �صارع 55 مبنطقة الزلق.

د. ح�صني جمعة
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غالبية احلاالت القائمة م�صابة بـ»اأوميكرون«.. »الفريق الطبي«:

 ا�صتمرارية العمل بامل�صتوى االأ�صفــر حـتــى 14 فـبــرايــــر

متام اأبو�صايف:

اأعلن الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا 

»كوفيد-19« عن متديد العمل بامل�صتوى الأ�صفر من اآلية 

 14 حتى  وذلك  احرتازي«،  كـ»اإجراء  ال�صوئية  الإ�صارة 

فرباير القادم، داعًيا اإىل �صرورة التزام اجلميع باإجراءات 

حمالت  ا�صتمرار  على  الت�صديد  مع  الأ�صفر،  امل�صتوى 

التفتي�س املكثفة، والتعامل مع املخالفات ب�صكل حازم وفق 

الأطر القانونية.

وقال الفريق الوطني الطبي يف موؤمتر �صحايف عقده 

ع�صر اأم�س وحتدث فيه كل من وكيل وزارة ال�صحة وليد 

املانع، وا�صت�صاري الأمرا�س املعدية يف امل�صت�صفى الع�صكري 

مقدم طبيب مناف القحطاين، وا�صت�صارية الأمرا�س املعدية 

يف م�صت�صفى ال�صلمانية جميلة ال�صلمان، اإن قرار املوا�صلة 

بامل�صتوى الأ�صفر، ياأتي يف اإطار الإجراءات الحرتازية من 

اأجل موا�صلة جهود احلفاظ على �صحة و�صالمة املواطنني 

واملقيمني.

املوؤهلني  الدعوة جلميع  الطبي  الوطني  الفريق  وجدد 

التوجه  املن�صطة،  اجلرعة  �صروط  عليهم  تنطبق  ممن 

مبا�صرة لأخذ اجلرعة يف املراكز ال�صحية املعلن عنها، دون 

احلاجة للح�صول على موعد م�صبق.

من جانبه، اأكد املانع على اأن ما يجب الرتكيز عليه يف 

املرحلة احلالية هو احلالت القائمة التي يتطلب و�صعها 

ال�صحي تلقي العالج يف امل�صت�صفيات، اأو اخل�صوع للعالج 

احلالت  هذه  معدلت  اأن  اإىل  لفًتا  املركزة،  العناية  يف 

منخف�صة على امل�صتوى املحلي، مما يعك�س جناح التدابري 

املتخذة من اأجل �صحة و�صالمة اجلميع.

»امل�صحة«  الفح�س  اإجراء  �صرورة  على  املانع  و�صدد 

اأجل  من  وذلك  فوري،  ب�صكل  اأعرا�س  باأي  ال�صعور  عند 

�صحة و�صالمة جميع املواطنني واملقيميني.

التطعيم  اأخذ  اأهمية  على  القحطاين  اأكد  جانبه،  من 

له بح�صب كل تطعيم،  املن�صطة  بكامل جرعاته، واجلرعة 

ملا يوفره التطعيم من حماية عرب رفع م�صتويات املناعة يف 

للتطعيم،  الوطنية  اأن احلملة  الن�صان، م�صدًدا على  ج�صم 

لفًتا  النا�س،  و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ  بهدف  جاءت 

الإجراءات  من  العديد  احلملة، مت حتديث  بدء  منذ  اأن  اإىل 

والربتوكولت ا�صتناًدا اإىل الدرا�صات واملوؤ�صرات.

جناًحا  حققت  قد  البحرين  اأن  على  القحطاين  و�صدد 

على �صعيد تطعيم الأطفال، حيث بلغت ن�صبة تطعيم الفئة 

من العمرية من 12-17 عاًما نحو 91%، فيما و�صل عدد 

احلا�صلني على التطعيم من الفئة العمرية 3-11 عاًما اإىل 

اأكرث من 17 األف طفل، اأما عدد امل�صجلني منهم حتى اليوم 

فقد بلغ اأكرث من 25 األف طفل.

على  تدلل  التي  الإح�صاءات  القحطاين  وا�صتعر�س 

على  احلا�صلني  ن�صبة  بلغت  حيث  التطعيم،  حملة  جناح 

ن�صبة  بلغت  فيما   ،%96 من  اأكرث  التطعيم  من  اجلرعتني 

نحو  املعززة«  »اجلرعة  الكامل  التطعيم  على  احلا�صلني 

.%84

يتجه  اأن  اإمكانية  على  ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  من 

بناًء  مرحلة  اأي  اإىل  لالنتقال  للتو�صية  الوطني  الفريق 

املحددة  ال�صوابط  اأن  اإىل  لفتة  الطارئة،  امل�صتجدات  على 

مل�صتويات اآلية الإ�صارة ال�صوئية مل�صتوى انت�صار فريو�س 

كورونا، قابلة للتغيري بح�صب املعطيات وامل�صتجدات.

ولفتت ال�صلمان اإىل اأن الآلية املحدثة لالإ�صارة ال�صوئية 

اليومي  املتو�صط  على  تعتمد  الفريو�س،  انت�صار  مل�صتوى 

لعدد احلالت يف العناية املركزة، لفتة اإىل �صرورة اإجراء 

اأعرا�س للمر�س،  باأية  ال�صعور  فح�س »كوفيد-19« عند 

املخالطة،  فر�س  وتقليل  العزل،  �صرعة  يف  ي�صهم  مما 

وبالتايل �صرعة عالجها وتعافيها.

املخت�س  الربتوكول  حتديث  عن  ال�صلمان  وك�صفت 

حاملي  من  القائمة  احلالت  اإن  حيث  ال�صحي،  بالعزل 

ال�صعار الأ�صفر اأو الأحمر اأو غري املتطعمني فيتوجب عليهم 

العزل ملدة 10 اأيام من تاريخ تاأكيد الإ�صابة دون احلاجة 

لإجراء فح�س امل�صحة يف اليوم العا�صر.

فاإنه   - ال�صلمان  وفق   - الأخ�صر  ال�صعار  حاملي  اأما 

يتوجب عليهم اخل�صوع للعزل ملدة 7 اأيام من تاريخ تاأكيد 

انتهاء  بعد  امل�صحة  فح�س  لإجراء  احلاجة  دون  الإ�صابة 

العزل.

اأن  على  املانع  اأكد  ال�صحافيني،  اأ�صئلة  على  رد  ويف 

متو�صط  على  تعتمد  الأ�صفر  امل�صتوى  يف  التقييم  اأداة 

احلالت التي حتتاج اخل�صوع للعالج يف العناية املركزة، 

تلقي  ت�صتدعي  التي  الإ�صابات  ن�صبة  اأن  على  م�صدًدا 

بف�صل  وذلك  قليلة،  املركزة  للعناية  اخل�صوع  او  العالج 

اأن  معترًبا  التطعيمات،  وفرتها  التي  املجتمعية  املناعة 

النتقال  املخاوف مما ل ي�صتدعي  الوبائية ل تثري  احلالة 

اإن  حيث  ال�صوئية  الإ�صارة  الية  من  الأحمر  امل�صتوى  اىل 

ا�صتمرارية العمل بامل�صتوى الأ�صفر اإجراء احرتازي.

غالبية  اأن  املانع  اأكد  لـ»الأيام«  �صوؤال  على  رد  ويف 

»اأوميكرون«، لفًتا  البحرين م�صابة مبتحور  احلالت يف 

العناية  يف  للعالج  خ�صعت  التي  احلالت  معظم  اأن  اإىل 

زمنية  فرتة  بعد  احلمد-  -وهلل  خرجت  قد  الق�صوى 

تقليل  دوًرا يف  لعب  قد  التطعيم  اأن  على  م�صدًدا  ق�صرية، 

فر�س احلاجة للعالج اأو فر�س الوفاة ولي�س منع الإ�صابة 

باملر�س.

اأن  على  الأخري  اأكد  للقحطاين،  �صوؤال  على  رد  ويف 

اأيام  الثالثة  تتجاوز  ول  قليلة  »اأوميكرون«  عالج  فرتة 

ملن احتاجوا دخول امل�صت�صفيات، م�صدًدا على رف�س فكرة 

الإ�صابة باملر�س من اأجل احل�صول على مناعة ذاتية، حيث 

تعر�س امل�صاب حل�صول م�صاعفات مر�صية.

التطعيم  لـ»اإلزامية  احلاجة  القحطاين  وا�صتبعد 

حيث  الأهايل،  وعي  على  التعويل  هو  ما  بقدر  لالأطفال«، 

و�صالمة  فعالية  اأجريت  التي  الدرا�صات  جميع  اأثبتت 

اللقاحات لالأطفال، يف املقابل زادت فر�س الإ�صابة باأعرا�س 

طويلة املدى بعد الإ�صابة بالفريو�س ملن مل يح�صلوا على 

التطعيم.

باملتحور  الإ�صابة  ن�صبة  على  القحطاين  وك�صف 

الإقبال  الأطفال، متوقًعا زيادة  قد زادت بني  »اأوميكرون« 

»فايزر« يف  لقاح  ال�صغار بعد طرح  الأطفال  على تطعيم 

وقت �صابق من هذا ال�صهر.

قد  البحرين  اأن  على  ال�صلمان  اأكدت  جانبها،  من 

اأجازت ا�صتخدام دواء »اأنوفيد« لعالج احلالت املتو�صطة 

الأعرا�س  لتفادي  جناح  ن�صبة  الدواء  حقق  اإذ  واخلفيفة، 

اأن  عن  كا�صفة   .%88 بن�صبة  الوفاة  وفر�س  ال�صديدة 

البحرين بانتظار و�صول اأول �صحنة من هذا الدواء.

الفريق ال�طني الطبي للت�صدي لفريو�س ك�رونا متحدثا خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

اأمرا�ض جلدية تزيد يف ال�صتاء اأبرزها احلكة وال�صدفية.. ح�صني جمعة: 

20 % من النا�ض تعاين من اجلفاف اأو »االإكزميا«

قرار جديد من وكيل وزارة ال�صحة

ت�صكيل فريق عمل للإ�صراف واملتابعة للمتطوعني مبراكز احلجر والعزل

حمرر ال�صوؤون املحلية:

الأمرا�س  ا�صت�صاري  اأفاد 

التجميل  واأخ�صائي  اجللدية 

مبركز  جمعة  ح�صني  الدكتور 

ديرماتولوجي  جلوبال 

 »Global Dermatology«

الأمرا�س  من  عدًدا  هناك  اأن 

ف�صل  يف  تنت�صر  التي  اجللدية 

الطق�س  برودة  ب�صبب  ال�صتاء 

احلرارة،  درجات  وانخفا�س 

النا�س  من   %20 اأن  اإىل  لفًتا 

تعاين من اجلفاف اأو »الإكزميا«.

هذه  اأبرز  من  اإن  وقال 

»الإكزميا«،  واأهمها  الأمرا�س 

ي�صبب  جلدي  مر�س  وهو 

واحمرارها،  الب�صرة  التهاب 

اأعرا�س  اأكرث  وتعترب احلكة من 

انزعاًجا  ت�صبب  التي  »الإكزميا« 

نن�صح  وهنا  امل�صاب،  لل�صخ�س 

لو�صع  »الإكزميا«  مر�صى 

يف  مرتني  املرطبة  الكرميات 

وتقليل  املفركة  وجتنب  اليوم 

وقت ال�صتحمام.

خا�س  ت�صريح  يف  واأ�صاف 

اليدين  جفاف  اأن  »الأيام« 

جانب  اإىل  الف�صل  هذا  يف  يزيد 

اليدين  اأطراف  يف  اجللد  ت�صقق 

الطق�س  برودة  اإن  اإذ  والقدمني، 

ت�صبب انقبا�س الأوعية الدموية 

اإىل  الدم  و�صول  �صعف  ب�صبب 

معه  يحمل  والذي  الأطراف، 

للجلد،  املهمة  والأمالح  املعادن 

وهو ال�صبب يف ت�صققه. 

قفاز  بلب�س  »اأن�صح  واأكمل: 

ملن يعمل يف البحر اأو يف الأماكن 

اليدين  وترطيب  املك�صوفة، 

مرطب  با�صتخدام  با�صتمرار 

ت�صقق  اأن  كما  لليدين.  خا�س 

ال�صائعة  احلالت  من  ال�صفاه 

مع الربد، وهنا يف�صل الرتطيب 

اأو  ال�صفاه  امل�صتمر وجتنب لعق 

باليد«. تق�صريها 

ال�صعري  »التقرن  وتابع: 

حبوًبا  ي�صبب  الدجاجة  جلد  اأو 

�صغرية على الكتف اأو الذراعني 

والعالج  احمرار،  ي�صاحبه  وقد 

يحتوي  مرطب  كرمي  با�صتخدام 

على اليوريا برتكيز 10%، كذلك 

قد ي�صبب ف�صل ال�صتاء زيادة يف 

والذي  ال�صدفية  مر�س  اأعرا�س 

يف  يظهر  جلدًيا  ا  مر�صً ُيعترب 

وعليها  حمراء  بقع  �صورة 

ال�صمك  �صدفية  ت�صبه  ق�صور 

اجللد،  من  الدم  خروج  وت�صبب 

بالعالج  اللتزام  املهم  من  لذلك 

دورًيا  مرطب  كرمي  وو�صع 

واأخذ  )د(  فيتامني  وفح�س 

ينا�صب  مبا  الفيتامني  حبوب 

الفح�س«. نتيجة 

خديجة العرادي:

وليد  الدكتور  ال�صحة  وزاره  وكيل  اأ�صدر 

 2022 ل�صنة   )05( رقم  قرار  املانع  خليفة 

واملتابعة  لالٕ�صراف  عمل  فريق  ت�صكيل  ب�صاأن 

لفريو�س  والعزل  احلجر  مبراكز  للمتطوعني 

كورونا )كوفيد-19(.

ي�صكل  القرار:  من  الأوىل  املادة  يف  وجاء 

للمتطوعني  واملتابعة  لالإ�صراف  عمل  فريق 

كورونا  لفريو�س  والعزل  احلجر  مبراكز 

برئا�صة الأ�صتاذ بدر اأحمد اجلودر - رئي�س ق�صم 

ال�صيا�صات وبحوث الأنظمة ال�صحية، وع�صوية 

ا�صت�صاري  البقارة  اأحمد  علي  الدكتور  من  كل 

طب الأ�صرة واملجتمع، والأ�صتاذة بدرية ح�صن 

دعيج رئي�س التمري�س، والأ�صتاذة اإلهام عتيق 

اإداري موارد بال�صحة العامة، والأ�صتاذة زهراء 

عبا�س حمزه اأخ�صائي موارد ب�صرية.

واأ�صارت املادة الأوىل اإىل اأنه يجوز للفريق 

دعوة من يراه من ذوي اخلربة والخت�صا�س، 

الفريق مقًرا  اأداء مهامه، ويختار  للمعاونة يف 

اخلا�صة  الإدارية  الإجراءات  جميع  يتوىل  له 

بالفريق حتت اإ�صراف الرئي�س.

اأن  على  القرار  من  الثانية  املادة  ون�صت 

والتن�صيق  الإ�صراف  مبهام  الفريق  يخت�س 

والعزل  احلجر  مبراكز  للمتطوعني  واملتابعة 

والعزل  احلجر  مراكز  عدا  كورونا  لفريو�س 

ب�صاأن  وذلك  البحرين،  الدفاع  لقوة  التابعة 

الإجناز  حجم  وتقييم  اليومي  العمل  تنظيم 

�صرية  ح�صن  ي�صمن  مبا  الإجازات  وتن�صيق 

ح�صب  اجلدد  املتطوعني  قبول  ومتابعة  العمل 

حاجة العمل اأو نق�س الكوادر اأو ال�صتغناء عن 

بع�س املتطوعني يف حالة عدم اللتزام بقواعد 

و�صيا�صات العمل املتبعة.

»بلدية اجلنوبية« تد�صن احلملة االإعلمية 

التوعوية لقانون النظافة العامة

»بلدي اجلنوبية« يناق�ض مقرتًحا

 الإيجاد اأر�ض الإن�صاء وحدات اإ�صكانية يف الزالق

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  د�صنت 

احلملة  البلدي  املجل�س  مع  بالتعاون 

الإعالمية التوعوية لقانون النظافة العامة 

يت�صمن  والذي   ،2019 ل�صنة   )10( رقم 

املجل�س  اجتماع  جل�صة  خالل  مادة،   16

البلدي بقاعة الجتماعات بالرفاع.

ا�صتعرا�س  اجلل�صة  خالل  مت  وقد 

واأبرز  العامة  النظافة  قانون  بنود  اأهم 

املخالفني  على  املرتتبة  الغرامات 

املناطق  يف  العامة  النظافة  ل�صرتاطات 

الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  و�صرورة 

النظافة  على  للمحافظة  املخالفني  جتاه 

املعمول  البلدية  وال�صرتاطات  والقوانني 

رمي  عدم  البنود  هذه  اأهم  ومن  بها، 

املواقع  ويف  العامة  الأماكن  يف  املخلفات 

اأو  لالأفراد  �صواء  لذلك  املخ�ص�صة  غري 

البناء  خمالفات  جانب  اإىل  ال�صركات، 

حاويات  تخ�صي�س  عدم  من  املرتتبة 

الب�صق  حظر  وكذلك  البناء،  ملخلفات 

وق�صاء احلاجة يف غري املكان املعد لذلك، 

املهملة  املركبات  ترك  اأو  رمي  وحظر 

غ�صل  ا  واأي�صً والطرقات،  ال�صوارع  يف 

ال�صوارع  اإىل  املياه  وجريان  املركبات 

واملمرات، وغريها من البنود املهمة.

اإطالق  �صيتم  احلملة،  التد�صني  ومع 

من  التي  الإعالمية  املواد  من  حزمة 

احلفاظ  باأهمية  اجلمهور  توعية  �صاأنها 

ال�صلوكيات  وتبني  العامة  النظافة  على 

التخل�س  يف  ال�صحيحة  واملمار�صات 

الطبيعية،  البيئة  وحماية  املخلفات  من 

وبخا�صة النا�صئة وفئة الأطفال من خالل 

والتعاون  والن�صباط  باللتزام  توعيتهم 

وحدائقهم  مدار�صهم  على  املحافظة  يف 

وال�صوارع والطرقات والأحياء ال�صكنية.

ح�صني املرزوق:

باملحافظة  البلدي  املجل�س  عقد 

رقم  العتيادي  اجتماعه  اجلنوبية 

الف�صل  من  الرابع  النعقاد  لدور   10

الت�صريعي اخلام�س يوم اأم�س، ومت خالل 

التي  النظافة  حملة  ا�صتعرا�س  الجتماع 

حتت  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  اأطلقتها 

احلملة  وهي  اأجمل«،  »ب�صواعدنا  �صعار 

العامة  النظافة  قانون  لتد�صني  الإعالمية 

رقم )10( ل�صنة 2019.

تقارير  عدة  البلدي  املجل�س  وناق�س 

حيث  املجل�س،  يف  العاملة  اللجان  من 

اللجنة  تقرير  على  البلدي  املجل�س  وافق 

واإغالق  ب�صاأن حتديد مواعيد فتح  الفنية 

اجلنوبية  باملحافظة  التجارية  املحال 

العمل  اأوقات  حتديد  ب�صان  اآخر  وتقرير 

يف العمال التطويرية اخلدمية يف البنية 

التحتية بالقرب من الحياء ال�صكنية.

تقرير  اجلنوبية  بلدي  ناق�س  كما 

ب�صاأن  العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة 

اإ�صكانية يف  لإن�صاء وحدات  اأر�س  اإيجاد 

املجل�س  ا�صتعر�س  كذلك  الزلق،  منطقة 

واملرافق  اخلدمات  جلنة  تقرير  البلدي 

العامة ب�صاأن مرئيات املجل�س بخ�صو�س 

ملنطقة  التحتية  البنية  وتطوير  اقرتاح 

ب�صاأن  اآخر  وتقرير  ال�صناعية،  املعامري 

تطوير �صارع 55 مبنطقة الزلق.

د. ح�صني جمعة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11982/pdf/INAF_20220127013231991.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/944512/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/944514/News.html
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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.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.
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املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.
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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
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ملاذا ال يتم اإ�ضدار الئحة تنفيذية داخلية وا�ضحة 

واجتماعاتها  البلدية  املجال�س  جميع  عمل  تنظم 

وحراكها وفق منظومة اإدارية وتنظيمية واحدة؟

 ما جاء على ل�ضان �ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد، 

والغاز،  للنفط  القاب�ضة  ال�ضركة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

يوؤكد على اأهمية قطاع النفط والغاز يف ر�ضم م�ضتقبل 

ويدل  واجتماعيًا،  واقت�ضادًيا  �ضيا�ضيًا  البحرين  مملكة 

على دور احلراك العمايل يف دفع عجلة التنمية الوطنية على اأ�ض�س من 

االبتكار وال�ضفافية والثقة.
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ال�شني،  يف  املالكمني  ث�رة  اندلع   -  1900

بتاأديب  يطالب�ن  بكني  يف  الأجانب  والدبل�ما�شي�ن 

املتمردين.

1926 - الإجنليزي ج�ن بريد يخرتع التلفاز.

1927 - الإعالن عن قيام مملكة احلجاز وجند يف 

اجلزيرة العربية.

1944 - رفع احل�شار عن مدينة لينينغراد بعد 

ما يقارب 900 ي�م منذ بدايته، وذلك يف اأثناء احلرب 

العاملية الثانية.

اإىل  املنفى  من  يع�د  م�جابي  روبرت   -  1980

رودي�شيا.

�شياد  حممد  ال�ش�مايل  الرئي�ص  اإرغام   -  1991

بري على التخلي عن ال�شلطة بعد معارك ا�شتمرت 4 

اأ�شابيع يف العا�شمة مقدي�ش�.

الذرية  للطاقة  الدولية  ال�كالة  مدير   -  2003

حممد الربادعي يعلن يف تقريره ملجل�ص الأمن اإن فريق 

ن�وية  اأن�شطة  اأي  على  الآن  حتى  يعرث  مل  ال�كالة 

م�شب�هة يف العراق.

2016 - هيلدا هاين ت�شبح اأول رئي�شة جلمه�رية 

جزر مار�شال، واأول رئي�شة لدولة يف اأوقيان��شيا.

ي�قع  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص   -  2017

ذات  بلدان  �شبعة  م�اطني  دخ�ل  يحظر  تنفيذًيا  اأمًرا 

مما  حمدد،  لأجل  املتحدة  ال�ليات  اإىل  م�شلمة  اأغلبية 

اأثار احتجاجات وجدلً قان�نًيا.

بديلة لـ»التوكتوك«.. م�صر تزيح ال�صتار عن �صيارة حملية ال�صنع

اأزيح ال�شتار يف م�شر، ي�م اأم�ص، عن من�ذج ل�شيارة 

حملية ال�شنع بديلة للت�كت�ك. ويف بيان �شادر عن وزارة 

لرئا�شة  الر�شمي  احل�شاب  ن�شره  احلربي،  لالإنتاج  الدولة 

املهند�ص  تفقد  »في�شب�ك«،  عرب  امل�شري  ال�زراء  جمل�ص 

لالإنتاج احلربي، ونيفني  الدولة  مر�شي وزير  اأحمد  حممد 

خفيفة  ملركبة  من�ذًجا  وال�شناعة،  التجارة  وزيرة  جامع 

ذات اأربع عجالت، يف دي�ان عام وزارة الإنتاج احلربي.

مقرتح  مل�شروع  عينة  املركبة  »هذه  اأن  البيان  وذكر 

تنفيذه بني الهيئة الق�مية لالإنتاج احلربي واإحدى �شركات 

بديلة  عجالت  اأربع  ذات  مركبة  لت�فري  اخلا�ص،  القطاع 

)بنزين/غاز  ثنائي  نظام  مبحرك  تعمل  والتي  للت�كت�ك، 

طبيعي(«، ح�شب م�قع »�شب�تنيك«.

املغنية الإيطالية برن�صي�س بي تهدي اأغنية خا�صة لدبي

قدمت املغنية الإيطالية برن�شي�ص بي 

اأغنية خا�شة ملدينة دبي بدولة الإمارات 

 Only« العربية املتحدة ال�شقيقة بعن�ان

Dubai« يف حفل اأقيم يف دبي بح�ش�ر 
وامل�ؤثرين  العامليني  امل�شاهري  من   100

مطعم  يف  الإعالم  وو�شائل  واملدونني 

املايل  دبي  مركز  يف  ت�شاو«  دي  »ف�غ� 

العاملي.

كبرية  مبتابعة  الأغنية  وحظت 

واهتمام وا�شع من اأطياف املجتمع وهي 

الأرمني،  اللبناين  امل��شيقي  ترتيب  من 

لدبي.  حب  اأغنية  وهي  مان�كيان،  غي 

�شديقتها  مع  بارافيا  بينديتا  كتبتها 

العزيزة �شيخة العن�د الرميثي.

مرور 20  الأغنية مبنا�شبة  وجاءت 

�شنة على ت�اجد برن�شي�ص بي يف مدينة 

اأطلقت 20 �شمعة متثل 20  دبي، حيث 

عاماً لها يف دبي وقدمت كعكة على �شعار 

امل��شيقى اخلا�شة بها »نحلة مت�جة يف 

مثلث«.

و�شهد مقطع الفيدي� انت�شاًرا وا�شًعا 

ومتابعة كبرية، حيث احت�ى على مدينة 

غروبها  اإىل  ال�شم�ص  �شروق  من  دبي 

بدون  طائرات  التقطتها  مذهلة  وم�اقع 

طيار مبا يف ذلك املنظر اخلالب يف نخلة 

جمريا.

»الأغنية  بارافيا:  بينديتا  وقالت 

تدع�  الأغنية،  ويف  لدبي.  اأهديها 

Princess Bee، اجلميع اإىل دبي بعبارة: 
اأنتي  دبي!  مدينتي يال يف  اإىل  �شاأق�دكم 

ال�حيدة يف حياتي، واهلل حبيبتي«.

»برن�شي�ص  قدمت  �شن�ات،  ومنذ 

»اإمارات«  اأغنية  م�ل«،  »دبي  يف  بي« 

التي  اخل�ار  وعلي  العامري  حربي  مع 

متاجر  يف  ل�شه�ر  مبيًعا  الأكرث  كانت 

اأ�شبحت  والتي  ميجا�شت�ر«،  »فريجن 

بعد ذلك امل��شيقى الت�ش�يرية مل�شل�شلها 

التلفزي�ين »هاي اإمارات«.

»برين�شي�ص  بارافيا  بينيديتا  وُتعد 

 ANGELS ا �شفرية ملنظمة بي« هي اأي�شً

غري الربحية التي تعالج الأطفال املر�شى 

وهي  اإيطاليا  يف  احلرب  مناطق  من 

اأغاين. وقد تلقت  م�ؤلفة ومنتجة وكاتبة 

ت��شية  خطاب  املا�شي  العام  بينديتا 

بعد  الذهبية،  التاأ�شرية  على  للح�ش�ل 

اإدارتها للعديد من امل�شاريع القيمة لدولة 

اإنتاج  مثل  املتحدة  العربية  الإمارات 

وبرامج  ثقافية  تلفزي�نية  م�شل�شالت 

تعليمية للطالب مع جامعة زايد.

دبي  يف  عاًما،   20 »بعد  وقالت: 

ماذا ميكنك اأن ت�شيف؟ لقد راأيت املدينة 

لأنني  �شعيدة  واأنا  عيني،  اأمام  تتغري 

الإمارات  لدولة  حبي  تقدمي  من  متكنت 

العربية املتحدة«.

للمرة الأوىل منذ 15 عاًما.. ولدة تواأم فيلة يف حدث نادر

يف حدث نادر، ُولد ت�اأم فيلة هذا الأ�شب�ع يف حممية 

وطنية يف �شمال كينيا، يف حدث يحدث مرة واحدة فقط 

من كل 100 ولدة.

ووفًقا مل�قع »م�نت كارل�«، نقالً عن جمعية حملية 

ميثل  »ل  الت�ائم  فاإن   ،Save the Elephants تدعى 

�ش�ى ح�ايل 1% من ولدات الأفيال على العم�م«. وه� 

الأ�شب�ع  الأفيال التي حدثت هذا  حدث نادر للغاية بني 

يف حممية يف �شمال البالد. ومت ر�شد الت�اأم املك�ن من 

ينظم�ن  كان�ا  �شياحيني  مر�شدين  قبل  من  واأنثى  ذكر 

الأ�شب�ع  نهاية  يف  �شامب�رو  حممية  يف  �شفاري  رحلة 

املا�شي. وقالت اجلمعية اإن الت�اأم اجلديد ه� الثاين بعد 

ت�اأم اأول يع�د اإىل عام 2006.

اعتقدت اأنها مقلب.. 

ففازت بـ3 ماليني دولر

اكت�شفت امراأة من مقاطعة اأوكالند ب�لية مي�شيجان 

دولر،  ماليني   3 بقيمة  يان�شيب  يف  ف�زها  الأمريكية 

وذلك يف ر�شالة بريد اإلكرتوين يف جملد  الربيد الع�ش�ائي 

اخلا�ص بها.  ووفًقا مل�قع قناة »�شي بي اإ�ص بيت�شربج«، 

�شبريز  ل�را  وتدعى  املراأة،  اإن  قال  امل�شابقة  منظم  فاإن 

)55 عاًما( من مقاطعة اأوكالند، قامت مبطابقة 5 كرات 

يف جائزة »ميجا ميلي�نز« يف ولية مي�شيجان يان�شيب 

ليلة راأ�ص ال�شنة اجلديدة، لكنها مل تفكر يف التحقق من 

اأرقامها، اأو التحقق من بريدها الع�ش�ائي.

جملد  اأن  خا�شة  ا�شتثنائًيا،  اأمًرا  املراأة  ف�ز  وُيعد 

احتيال  ر�شائل  به  ينت�شر  ما  عادة  الع�ش�ائي«  »الربيد 

غري حقيقية.

اأنها اكت�شفت الر�شالة بال�شدفة  واأكدت ل�را �شبريز 

�شخ�ص  من  مفق�د  اإلكرتوين  بريد  عن  بحثها  اأثناء  يف 

ما، لذا قامت بفح�ص جملد الربيد الع�ش�ائي يف ح�شاب 

الربيد الإلكرتوين اخلا�ص بها.

الر�شالة  يف  قراأته  ما  ت�شدق  مل  اأنها  وتابعت 

ح�شاب  اإىل  الدخ�ل  بت�شجيل  قامت  لذلك  الع�ش�ائية، 

اليان�شيب اخلا�ص بها للتاأكد، واأن الأمر ل يزال �شادًما 

للغاية بالن�شبة لها.

اأعلنت الفنانة امل�ضرية غادة عبدالرازق اإ�ضابتها مبتحور فريو�س كورونا »اأوميكرون«.

وقالت غادة، عرب ح�ضابها ال�ضخ�ضي يف »اإن�ضتغرام«: »احلمد هلل على كل �ضيء.. طلعت امل�ضحة اإيجابية الأوميكرون«.

»ال�صحة«: ت�صجيل 4876 اإ�صابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وحالة وفاة واحدة

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

22564 يف ي�م 26 يناير 2022، اأظهرت ت�شجيل 4876 

حالة قائمة جديدة، كما تعافت 3100 حالة اإ�شافية لي�شل 

العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 311418.

القائمة 30582 حالة،  العدد الجمايل للحالت  وبلغ 

منها 92 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و11 حالة يف 

العناية املركزة.

العدد:  11982
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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

https://www.alayam.com/online/local/944476/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11982/pdf/INAF_20220127013231991.pdf
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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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 الفريق الوطني الطبي: 
استمرار المستوى األصفر احترازيًا حتى 14 فبراير

محمد رشاد  «

أعل��ن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
أن��ه  )كوفي��د-19(  كورون��ا  لفي��روس 
احترازي��ًا وكإجراء للحفاظ على ما حققته 
الجهود الوطنية من تق��دم في التصدي 
لفي��روس كورون��ا وبع��د الع��رض وأخذ 
موافق��ة اللجنة التنس��يقية، فقد تقررت 
المواصل��ة في المس��توى األصف��ر وفق 
آلية اإلش��ارة الضوئية لمس��توى انتشار 
فيروس كورونا، وذل��ك حتى يوم اإلثنين 
الموافق 14 فبراير 2022، وذلك في إطار 
اإلج��راءات االحترازي��ة من أج��ل مواصلة 
جه��ود الحف��اظ عل��ى صح��ة وس��امة 

المواطنين والمقيمين. 
جاء ذلك خ��ال المؤتم��ر الصحفي الذي 
عق��ده الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د-19( أمس في 
مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب 
بالمستشفى العس��كري للحديث عن آخر 

مستجدات فيروس كورونا.
وأك��د وكي��ل وزارة الصحة عض��و الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيد-19( الدكتور وليد المانع ضرورة 
التزام الجميع بإجراءات المستوى األصفر 
التي تم اإلعان عنها مس��بقًا، مشيرًا إلى 
أن الحمات التفتيش��ية مستمرة بشكل 
مكث��ف في ه��ذا الصدد من أجل س��امة 
الجميع، وس��يتم التعامل بشكل حازم مع 

المخالفين وفق األطر القانونية.
ودع��ا المان��ع جمي��ع المؤهلي��ن مم��ن 
تنطبق عليهم ش��روط الجرعة المنشطة 
إلى التوجه مباش��رة ألخ��ذ التطعيم من 
المراك��ز الصحية التي ت��م اإلعان عنها 
مس��بقًا دون الحاجة للحصول على موعد، 
مش��ددًا على ضرورة إجراء فحص فيروس 
كورونا عند الش��عور بأي أعراض فورًا من 
أج��ل صح��ة وس��امة جمي��ع المواطنين 

والمقيمين.
وأوض��ح المان��ع أن��ه م��ن المه��م وفق 
مقتضي��ات المرحلة الحالية من التعامل 
مع الفيروس الوعي ب��أن ارتفاع الحاالت 
القائم��ة مع ظهور متحور جديد أمر وارد، 
وما يجب التركيز عليه في المرحلة الحالية 
هو الحاالت القائمة التي يتطلب وضعها 
الصح��ي أخ��ذ الع��اج ف��ي المستش��فى 
أو تل��ك الت��ي يتطل��ب وضعه��ا الصحي 
تلق��ي العاج في العناي��ة المركزة، وهي 
معدالت منخفضة على المستوى المحلي 
وذلك انعكاس��ًا لنج��اح التدابير المتخذة 
من أجل صحة وس��امة الجميع من خال 
الحمل��ة الوطني��ة للتطعي��م وغيرها من 

مسارات التصدي للجائحة.
م��ن جهت��ه، أش��ار استش��اري األمراض 
المعدية بالمستش��فى العس��كري عضو 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
طبي��ب  المق��دم  )كوفي��د-19(  كورون��ا 
من��اف القحطان��ي إلى أن صحة وس��امة 
المواطنين والمقيمي��ن أولوية في كافة 
مسارات التعامل مع الفيروس، الفتًا إلى 
أن الحملة الوطنية للتطعيم جاءت بهدف 
الحفاظ على صحة وسامة الجميع، ومنذ 
بدئه��ا إل��ى اليوم ت��م تحدي��ث العديد 

م��ن اإلج��راءات والبروتوكوالت اس��تنادًا 
الوطني��ة  والمؤش��رات  الدراس��ات  إل��ى 
أهمي��ة  القحطان��ي  وأك��د  والعالمي��ة. 
أخذ التطعي��م بكامل جرعات��ه والجرعة 
المنش��طة له بحس��ب كل تطعي��م، لما 
يق��وم ب��ه التطعيم من حماي��ة عبر رفع 
مس��تويات المناع��ة في الجس��م، منوهًا 
بما حققته الحملة الوطنية للتطعيم من 
نجاح بفضل الوع��ي المجتمعي واإلقبال 
عل��ى أخ��ذ التطعيم، حيث وصلت نس��بة 
الحاصلين على الجرعتين األولى والثانية 
م��ن التطعي��م إل��ى 96% م��ن إجمال��ي 
المؤهلين ألخذ التطعيم من البالغين 18 
عامًا فما فوق، ووصول نس��بة الحاصلين 
عل��ى الجرع��ة المنش��طة إل��ى 84% من 
إجمال��ي المؤهلي��ن ألخذها م��ن الفئة 
نفس��ها. وأوض��ح القحطان��ي أن مملكة 
البحرين حققت نجاحًا على صعيد تطعيم 
األطفال، حيث بلغت نسبة تطعيم الفئة 
العمري��ة من 12 إلى 17 عامًا 91%، فيما 
وصل ع��دد البالغين من العمر 3 إلى 11 
عام��ًا ممن أخذوا التطعي��م أكثر من 17 
ألف طفل، في حين أن أعداد المس��جلين 
منه��م حتى اليوم بلغت أكثر من 25 ألف 

طفل.
وتوج��ه القحطاني بالش��كر لكافة أولياء 
األمور على ما أبدوه من مس��ؤولية عالية 
من خ��ال المب��ادرة بتطعي��م أبنائهم، 
ودع��ا أولي��اء األم��ور الذين ل��م يطعموا 
أبناءهم للمبادرة بتطعيمهم حفاظًا على 

س��امتهم وس��امة من حولهم، ودعمًا 
لفي��روس  للتص��دي  الوطني��ة  للجه��ود 

كورونا.
وذكر القحطان��ي أن التطعي��م والجرعة 
المنش��طة منه أثبت فاعليته في تخفيف 
المضاعف��ات المصاحبة للفي��روس عند 
الحاالت القائمة التي قد تستدعي تلقي 
العاج أو دخ��ول العناية المركزة أو التي 
قد تؤدي في بع��ض األحيان إلى الوفاة، 
مج��ددًا دع��وة كاف��ة المؤهلي��ن مم��ن 
تنطبق عليهم الش��روط للمب��ادرة بأخذ 
التطعي��م وجرعات��ه كامل��ة، إضافة إلى 
الجرعة المنش��طة في أوقاتها المحددة، 
وفق تحدي��ث بروتوكوالت التطعيم التي 
تم اإلعان عنها ضم��ن الحملة الوطنية 

للتطعيم.
استش��ارية  أوضح��ت  جانبه��ا،  م��ن   
األم��راض المعدية واألم��راض الباطنية 
بمجمع الس��لمانية الطب��ي عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د-19( الدكتورة جميلة الس��لمان 
أن اآللي��ة المحدث��ة لإلش��ارة الضوئي��ة 
لمستوى انتش��ار فيروس كورونا تعتمد 
عل��ى المتوس��ط اليومي لع��دد الحاالت 
ف��ي العناي��ة المرك��زة، الفت��ًة إل��ى أنه 
يمك��ن للفريق الوطني الطب��ي التوصية 
باالنتق��ال إل��ى أي مرحل��ة بن��اًء على أي 
مستجدات طارئة، وأن الضوابط المحددة 
للمس��تويات وفق آلية اإلش��ارة الضوئية 
لمس��توى انتش��ار فيروس كورونا قابلة 

للتغيير بحسب المعطيات والمستجدات.
وفيما يتعلق بتحدي��ث بروتوكول العزل 
الصح��ي االحت��رازي، أكدت الس��لمان أن 
على الحاالت القائمة من حاملي الش��عار 
األخض��ر ف��ي تطبي��ق »مجتم��ع واعي« 
االلتزام بتطبيق الع��زل لمدة 7 أيام من 
تاريخ تأكيد اإلصابة، دون الحاجة إلجراء 
فحص مختبري )PCR( في اليوم الس��ابع 
من إنهاء الحجر، في حين أن على الحاالت 
القائمة م��ن حامل��ي الش��عار باللونين 
األصف��ر أو األحم��ر وغي��ر المتطعمي��ن 
تطبيق الع��زل لمدة 10 أّي��ام من تاريخ 
تأكي��د إصابته��م، دون الحاج��ة إلج��راء 
فحص مختبري )PCR( في اليوم العاشر.

وأضافت السلمان أنه من الضروري إجراء 
فح��ص فيروس كورونا عند الش��عور بأي 
أع��راض، فس��رعة اإلباغ ع��ن وجود أي 
أعراض تس��هم في س��رعة عزل الحاالت 
المخالطي��ن،  أع��داد  وتقلي��ل  القائم��ة 
وتعافيه��ا،  عاجه��ا  س��رعة  وبالتال��ي 
مش��ددًة على أهمي��ة مواصل��ة االلتزام 
باإلجراءات االحترازي��ة والقرارات الُمعلن 
عنها لمواصل��ة التصدي لجائحة فيروس 
كورون��ا بنج��اح والحف��اظ عل��ى صح��ة 

وسامة الجميع. 
رده  ف��ي  المان��ع  ولي��د  الدكت��ور  وأك��د 
على س��ؤال بش��أن ع��دم االنتق��ال إلى 
اإلش��ارة الحمراء عل��ى الرغم م��ن تزايد 
ع��دد اإلصاب��ات بفي��روس كورون��ا، أن 
آلية اإلشارة الضوئي��ة لمس��توى انتشار 
فيروس كورونا تخض��ع لتقييم مس��توى 
المستش��فيات  الح��االت وعدده��ا داخل 
والعناي��ة المركزة، مش��يرًا إل��ى أن عدد 
اإلصاب��ات ارتفعت بش��كل غير مس��بوق 
لك��ن دون حاجة لدخولها لمستش��فيات 

والعناية القصوى. 
ون��وه إل��ى أن ع��دد الح��االت المصاب��ة 
العناي��ة  داخ��ل  حال��ة   11 يتج��اوز  ال 
القص��وى، يقابلها نح��و 100 حالة داخل 
المستش��فيات، بم��ا يعن��ي أنن��ا مازلنا 
ف��ي المس��توى األخضر، لكنن��ا فضلنا أن 

نبق��ى على المس��توى األصف��ر احترازيًا، 
وفق��ًا لعدد الحاالت الت��ي تحتاج للدخول 
إل��ى المستش��فيات، مؤك��دًا أن المناعة 
المكتس��بة من التطعيمات ساهمت في 
الحفاظ على النظام الصحي وقللت فرص 

المضاعفات بين المصابين.
ومن جانبه، قال الدكتور مناف القحطاني 
إن متحور أوميك��رون من فيروس كورونا 
ينتش��ر بش��كل متس��ارع ويتس��بب ف��ي 
أعراض أكثر ما بين فئة غير المتطعمين، 
مش��يرًا إلى أن��ه وفقًا لدراس��ة أعدت في 
الفت��رة ما بي��ن 5 يناي��ر و25 يناير حول 
ع��دد اإلصاب��ات بالمتح��ور الجديد بين 
األطفال تم الكشف عن أن هناك 46 حالة 
من األطفال احتاج��ت للدخول إلى مراكز 
العناي��ة منهم 37 حالة ألطفال تحت 12 

عامًا غير متطعمين. 
وح��ذر القحطان��ي م��ن دع��وة البع��ض 
بالتحصن باإلصاب��ة بالفيروس بداًل عن 
أخذ التطعيم��ات الازمة، قائًا لألس��ف 
هذا الحديث خاطئ ويؤدي إلى مضاعفات 
ومش��اكل صحية وخاصة لغير الحاصلين 
على التطعي��م ضد فيروس كورونا، الفتًا 
إل��ى أن الط��ب ال يس��تطيع قي��اس مدى 
تفاع��ل الفي��روس داخ��ل الجس��م، لكنه 
يستطيع معرفة مدى تفاعل اللقاح داخل 

جسم اإلنسان. 
وح��ول إلزامي��ة تطعي��م األطف��ال ق��ال 
القحطاني ليس هناك حاجة إللزام أولياء 
األولياء بتطعيم أطفالهم، مشيرًا إلى أن 
هناك وعيًا مجتمعيًا للتعامل مع الفيروس 
وطرائق الوقاية، كما طمأن أولياء األمور 
بأن اللقاحات آمنة وال ضرر منها، مش��يرًا 
إل��ى أن هناك حالتين فقط بين كل 100 
ألف جرعة لجميع الفئات العمرية أصيبوا 
بالته��اب عضلة القلب وكان��ت اإلصابة 
خفيف��ة وجميعهم تماثلوا للش��فاء، أما 
المصابون بالفي��روس فهناك 150 حالة 
أصيب��ت بالتهاب عضل��ة القلب من بين 

100 ألف مصاب بفيروس كورونا. 
وتوج��ه القحطاني بالش��كر لكافة أولياء 
األمور على ما أبدوه من مس��ؤولية عالية 
م��ن خ��ال المب��ادرة بتطعي��م أبنائهم 
وندعو أولي��اء األمور الذين ل��م يطعموا 
أبناءهم للمبادرة بتطعيمهم حفاظًا على 
س��امتهم وس��امة من حوله��م ودعمًا 
لفي��روس  للتص��دي  الوطني��ة  للجه��ود 

كورونا.
وبدوره��ا قالت الدكتورة جميلة س��لمان 
إن األدوي��ة المض��ادة لفي��روس كورونا 
قليل��ة، الفتة إلى أن دواء »رمديس��يفير« 
تم استخدامه فى مستش��فيات البحرين 
وأثب��ت كفاءت��ه وخاص��ة ف��ي معالج��ة 
الحاالت المتوس��طة والشديدة، مضيفة 
أنه بالنس��بة إلى دواء باكس��لوفيد الذي 
يعمل على تقليل نس��بة تكاثر الفيروس 
داخ��ل الجس��م المص��اب ويس��تخدم في 
الحاالت البس��يطة والمتوسطة يستطيع 
هذا الدواء تقليل نسبة دخول المصابين 
إل��ى المستش��فيات بنح��و 88%، مؤكدة 
أن ال��دواء تم��ت إجازته لاس��تخدام في 
البحرين وفي انتظار وصوله لاستخدام.

 96٪ الحاصلون على الجرعتين 
األولى والثانية و84٪ المنشطة

 القحطاني يحذر من دعوات التحصن
باإلصابة بالفيروس بداًل من التطعيمات

 إجازة استخدام دواء باكسلوفيد 
فى البحرين وفي انتظار وصوله لالستخدام

»صحة البيئة«: تكثيف حمالت 
الرش لتوفير أعلى معايير السالمة

قام قس��م صحة البيئ��ة والمتمثل بمجموعة مكافح��ة الماريا 
والحش��رات بتكثي��ف حمات ال��رش بجميع محافظ��ات البحرين 
بشكل متواصل، حرصًا على توفير أعلى معايير الصحة والسامة 
ف��ي مختلف المحافظات والتي قد تتأثر بالحش��رات في مواس��م 
معينة، ذلك ضمن متابع��ة إدارة الصحة العامة تنفيذ خططها 

الوقائية للتصدي لنواقل األمراض.
وقامت المجموعه - وضم��ن برنامج عملها - بالتقصي وفحص 
تجمعات المياه ورش��ها بالمبيدات الحش��رية المناسبة للقضاء 
على يرقات البعوض، حيث تم الرش باستخدام الرذاذ المتناهي 

الصغر لمكافحة البعوض البالغ.
ونوه قس��م صحة البيئة، بأهمية إصاح التس��ربات التي تسبب 
تجمعات المياه وضرورة تغطية الباعات لتفادي تكاثر الحشرات 
والبع��وض فيها. ولضمان توفير درجات عالي��ة من الوقاية من 
تكاثر الحش��رات، أش��ار إلى أنه بالتنس��يق مع الجه��ات المعنية 
لإلصحاح البيئي كش��فط المياه الراك��دة أو ردم تجمعات المياه 
تفاديًا لتس��ببها بتكاثر الحش��رات والبعوض وحفاظًا على صحة 
وس��امة المواطنين والمقيمين. يذك��ر أن وزارة الصحة، تعمل 
جاه��دة وبالتعاون م��ع الجه��ات المعنية على مكافح��ة نواقل 
األمراض والحش��رات، كما تؤكد أن هذه الجهود المبذولة تأتي 
ضمن سلس��لة من الخدم��ات الصحية والعاجي��ة التي تقدمها 

الوزارة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

 »اإلسكان« تواصل تسليم مفاتيح 
وحدات مدينتي سلمان وشرق الحد

واصلت وزارة اإلس��كان عملية تس��ليم المفاتيح 
في مدينتي سلمان وشرق الحد ألصحاب الطلبات 
المس��تحقة ضمن القوائم التي قامت بإعدادها 
بشكٍل مس��بق، والتي تأتي في إطار التوجيهات 
الملكية الس��امية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، 
وتنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء بتوزيع 2000 وحدة س��كنية إضافية على 

المواطنين.
وأكدت الوزارة، أن إنجازات المس��يرة اإلس��كانية 
بالمملكة كان من أب��رز ثمارها المدن الجديدة 
التي س��اهمت بش��كل مباشر في تس��كين أكبر 
ع��دد من األس��ر البحريني��ة وتحقيق االس��تقرار 

المعيشي لهم، كما أن الرعاية الملكية السامية 
لقطاع السكن االجتماعي والدعم الامحدود من 
قبل الحكومة، ش��كا حافزًا كبي��رًا لتنفيذ خطط 
المش��اريع اإلس��كانية، ومدن البحري��ن الجديدة 
ومش��اريع المجمع��ات الس��كنية، باإلضافة إلى 

برامج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأش��ارت الوزارة إل��ى تكامل خط��ة العمل فيما 
يتعلق بإنش��اء م��دن جديدة ومش��اريع تنموية 
تس��هم في خلق المزيد من المشاريع اإلسكانية 
التي يمكن للمواطنين االس��تفادة منها، وذلك 
تحقيق��ًا أله��داف خط��ة التعاف��ي االقتصادي، 
مشيرًة إلى مواصلة عملية التوزيعات اإلسكانية 
مختل��ف  م��ن  المس��تحقين  المواطني��ن  عل��ى 

محافظ��ات مملك��ة البحرين بوتيرة متس��ارعة 
ومستمرة ضمن الجدول الزمني.

يتمي��ز بعضه��ا  المش��اريع  أن ه��ذه  وأف��ادت 
بمواقعه��ا المطلة عل��ى واجه��ات بحرية، كما 
توفر مسارات لممارسة رياضة المشي والدراجات 
الهوائية، فضًا عن توفر المس��احات المفتوحة 
واالهتمام بالتشجير والمساحات الخضراء، وذلك 
ف��ي إطار ح��رص الحكومة على توفي��ر مقومات 
ج��ودة الحياة بالمش��اريع اإلس��كانية، مش��يرة 
إل��ى حرصه��ا الدائ��م عل��ى توفي��ر المتطلبات 
اإلس��كانية والتنموي��ة من أج��ل تقديم أفضل 
الخدم��ات للمواطنين التي تلبي كافة التطلعات 

المستقبلية.
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 خلف يوّجه إلضافة مسارات للدراجات 
الهوائية في ممشى سعود الفيصل

قام وزير األش��غال وشؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي عصام خلف 
بزيارة تفقدية إلى ممش��ى س��عود 
أعم��ال  عل��ى  لاط��اع  الفيص��ل 
اإلنشاءات والتطوير للمرحلة الثالثة 

من المشروع.
وق��ال خلف خ��ال الزي��ارة إنه »من 
المؤمل االنتهاء من تطوير ممشى 
األمي��ر س��عود الفيص��ل )المرحل��ة 
الثالثة( خ��ال الربع األول من العام 
الج��اري، وال��ذي يتص��ل بكورنيش 
الفات��ح، حيث يهدف هذا المش��روع 
إل��ى الب��دء بتطوير البني��ة التحتية 
بإضافة مسارات للدراجات الهوائية 
لتكون وس��يلة نقل آمنة ولتحسين 
مظهر المناظر الحضرية والطبيعية 
وزي��ادة المس��احات الخض��راء ف��ي 
التلوث  تقلي��ل  بغ��رض  المنطق��ة 
واس��تغال المس��احات الفارغة من 
الطري��ق كمماٍش ومم��رات دراجات 

آمنة«.
وتاب��ع: »أصبحت رياض��ة الدراجات 
الهوائية من الرياضات الرائجة في 
مملكة البحرين، كما أصبح ممارسو 
الرياضة يرت��ادون المضامير،  هذه 
لذا فإن إنش��اء مضمار في ممش��ى 
س��عود الفيص��ل مهي��أ لممارس��ة 

الدراج��ات الهوائي��ة أصب��ح إضافة 
مهمة وخدمة تق��دم ألصحاب هذه 
الرياضة، كما أن فصل هذا المضمار 
المخصص للدراج��ات الهوائية عن 
مضمار المش��ي يأتي وفقًا لمعايير 
األمن والس��امة لمرتادي المنطقة 

بصورة عامة«.
الحال��ي  المس��ار  »ط��ول  وأض��اف: 
للممش��ى 1.7 كيلومتر الس��تخدام 
الدراجات الهوائية والمش��اة والتي 
س��يعاد تخصيصه��ا للمش��ي فقط 

وإضاف��ة مس��احة جدي��دة لمس��ار 
الدراج��ات بمس��احة تطويرية تقدر 
ب�6050 مترًا مربع��ًا، ويحتوي على 
ممش��ى ومس��ار للدراجات الهوائية 
ومس��ار ل��ذوي الهمم ومس��طحات 
خضراء، باإلضافة لزراعة أشجار على 
طول الممش��ى، إلى جانب عدد من 
أجهزة اإلحماء الرياضية لممارس��ة 
ومناط��ق  الرياضي��ة  األنش��طة 

استراحة«.
وقال خلف: »إنه انطاقًا من أهمية 

المس��تدامة  الحضري��ة  التنمي��ة 
والطاقة البديلة تم استخدام أعمدة 
إنارة تعمل بالطاقة الشمسية ومن 
ناحية اس��تثمارية، حيث تم تحديد 
مواقع لاس��تثمار بغرض مش��اركة 
الدراج��ات الهوائي��ة ف��ي المناطق 
العام��ة لتكون من ضمن وس��ائل 

النقل العامة«.
من جهت��ه، أوضح وكي��ل البلديات 
الش��يخ محمد ب��ن أحم��د آل خليفة 
أن الزي��ارة تأت��ي به��دف االط��اع 
ميدانيًا على س��ير أعمال المشروع، 
وتوجيه المعنيين بض��رورة العمل 
على اس��تكمال المرحلة الثالثة من 

التطوير حسب الجدول الزمني.
وأضاف: »تم رب��ط كورنيش الفاتح 
بممشى س��عود الفيصل، حيث قام 
الوزير بتفق��د كورنيش الفاتح أثناء 
الزيارة، ووجه إل��ى زيادة اإلنارة في 
واستبدال بعضها،  األماكن،  بعض 
كما وج��ه بزي��ادة ألع��اب األطفال 
وصيانة بعض المزروعات وزيادتها، 
إضافة إلى زي��ادة األلعاب الرياضة 
في كورنيش الفاتح، ونعمل على أن 
يتم االنتهاء من هذا المشروع خال 
الربع األول من العام الجاري حس��ب 

ما هو مخطط له«.

 مجلس أمناء جامعة البحرين
يستعرض البرامج األكاديمية للفصل الدراسي الثاني

برئاس��ة وزي��ر التربي��ة والتعلي��م 
رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين 
ماج��د النعيمي، عق��د مجلس أمناء 
انعق��اده  دورة  اجتم��اع  الجامع��ة 
العادي��ة التاس��عة عش��رة أم��س، 
والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  بحض��ور 
ووزير  االجتماعية جميل حمي��دان، 
أيمن  والرياض��ة  الش��باب  ش��ؤون 
المؤي��د، ورئي��س جه��از الخدم��ة 
الزاي��د، ورئيس��ة  المدني��ة أحم��د 
المضحكي،  البحرين جواهر  جامعة 
المدارس  العام لش��ؤون  والمدي��ر 
التنفيذي  والرئي��س  مبارك،  محمد 
والتطوي��ر  التخطي��ط  لهيئ��ة 
العمراني نوف جمش��ير، ود.منصور 

سرحان.
واس��تهلَّ رئيس المجلس االجتماع 
بتقدي��م الش��كر للرئيس الس��ابق 
لجامع��ة البحري��ن ري��اض حم��زة، 
عل��ى م��ا قدمه م��ن جه��ود خال 
فت��رة توليه رئاس��ة الجامعة، كما 
تق��دم بالتهنئة للدكت��ورة جواهر 

المضحك��ي لنيله��ا الثق��ة الملكية 
الس��امية بتعيينها رئيسة لجامعة 
التوفي��ق  له��ا  متمني��ًا  البحري��ن، 

والنجاح في مهام عملها.
كما أطلع رئي��س المجلس الحضور 
على نتائ��ج اجتماعه م��ع عدد من 
بسفارات  الثقافيين  المستش��ارين 
دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة بمملكة البحري��ن، الذين 
بوا بمبادرة الجامعة باس��تحداث  رحَّ

نظام الفترة الدراسية الثانية، التي 
تتيح المجال أمام الطلبة للدراس��ة 

في الفترة المسائية.
العدي��د  المجل��س  ناق��ش  ث��م 
م��ن األم��ور المدرج��ة عل��ى جدول 
األعم��ال، ومنه��ا: الع��رض ال��ذي 
قدمته رئيس��ة الجامعة حول س��ير 
العمل ف��ي جامع��ة البحرين خال 
العام الماضي، وأه��م النقاط التي 
يرتكز عليها عم��ل الجامعة للفترة 

التطويري��ة  والمش��اريع  المقبل��ة، 
الموضوع��ة للتنفي��ذ، إل��ى جان��ب 
س��ير العم��ل بش��أن ط��رح البرامج 
األكاديمي��ة خال الفصل الدراس��ي 
الثان��ي 2022-2021، بما في ذلك 
برام��ج الفترة الثانية )المس��ائية(، 
للطلب��ة  الفرص��ة  س��توفر  الت��ي 
الراغبي��ن ف��ي االلتح��اق بالجامعة 

الستكمال دراستهم.
كما أحي��ط المجل��س علمًا بس��ير 
العم��ل ف��ي المش��اريع التطويرية 

الحالية والقادمة في الجامعة.
ووافق مجل��س األمن��اء كذلك على 
مقت��رح قدمت��ه رئيس��ة الجامع��ة 
لاستش��ارات  مرك��ز  إنش��اء  ع��ن 
الهندس��ية، ولمتابع��ة المش��اريع 
بجامع��ة البحرين، كجه��ة تدريبية 
اإلش��راف  تتول��ى  واستش��ارية، 
مش��اريع  ومتابع��ة  الهندس��ي، 
والتطويرية،  اإلنش��ائية  الجامع��ة 
وم��ن أهمه��ا إنش��اء مبن��ى كلي��ة 

الهندسة، وغيرها من المشاريع.

المحكمة الدسـتورية تعقد 
جلسة للنظر في دعوى دستورية

ع�قدت المحكمة الدس���تورية أمس جلس��تها برئاسة رئيس 
المحكم��ة الش��يخ خليفة بن راش��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
وعضوي��ة القضاة: نائ��ب رئيس المحكمة المستش��ار أحمد 
الما، وعلي الدويش��ان، وس��عيد الحايكي، وعيس��ى الكعبي، 
ومن��ى الكواري، وأحم��د الدوس��ري، بحضوِر أميِن الّس��ر عمر 
حس��اني، حي��ث نظ��رت المحكمة الدع��وى الدس��تورية رقم 
)م.ت/2021/2( بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكمي 
المحكمة الدس��تورية الصادرين في الدعويين الدستوريتين 
رق��م )د/2008/1( و)د/2010/2(، وق��ررت المحكم��ة تأجيل 
الدع��وى إلى جلس��ة األربعاء 23 فبراير المقب��ل، لضم دعوى 

الموضوع.

تطور أداء مراكز الخدمة 
الحكومية بوزارة الداخلية

عقدت اللجنة الدائمة للتقييم الداخلي لمراكز الخدمة الحكومية 
بوزارة الداخلية اجتماعها األول لس��نة 2022 عبر تقنية االتصال 
المرئي، برئاس��ة الوكيل المس��اعد للتخطيط والتنظيم العميد 

محمد الحرم.
وخ��ال االجتماع، تم مناقش��ة نتائج التقيي��م الداخلي النهائي 
لس��نة 2021 لمراكز الخدمة بالوزارة، وذلك في إطار حرص وزارة 
الداخلي��ة على تمكين هذه المراكز م��ن تقديم خدماتها بأعلى 
درجات الكفاءة والفاعلية، تماش��يًا مع توجيه��ات وزير الداخلية 
المتعلقة برفع مستوى الخدمات في مراكز الوزارة، وتوفير جميع 
التسهيات الازمة لخدمة المواطنين والمقيمين. كما تم خال 

االجتماع مناقشة خطة التقييم الداخلي لسنة 2022.
وأشاد الوكيل المساعد للتخطيط والتنظيم رئيس اللجنة بتطور 
أداء المراكز وتحسن تصنيفها بحسب دليل تقييم مراكز الخدمة 
الحكومية، مثمنًا جهود أعضاء اللجنة الدائمة في رصد ومتابعة 
نتائ��ج التقيي��م، وحاثًا إياه��ا بمواصلة الجهود ف��ي رصد كافة 

جوانب التطوير لارتقاء بخدمات وزارة الداخلية.

 »جودة التعليم والتدريب« 
يقر نتائج مراجعة 10 برامج أكاديمية

عقد مجل��س إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب 
أم��س اجتماع��ه األول للع��ام الحالي ع��ن ُبعد، 
برئاس��ة وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة رئيس 
مجل��س إدارة الهيئ��ة أيم��ن المؤي��د، وبحضور 

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي منذر المداوي.
وف��ي بداية االجتماع قال الوزي��ر: »إنَّ المحافظة 
عل��ى اس��تدامة العملي��ة التعليمي��ة من��ذ ب��دء 
الجائحة، وما نعيش��ه م��ن واقع جدي��د للتعليم 
وتقديمه ع��ن ُبع��د، كان نتيجة لم��ا يلقاه هذا 
القط��اع م��ن رعاية س��امية من حض��رة صاحب 
الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل 
الباد المفدى، وبجهود حثيثة ومتابعة مستدامة 
من ِقَبِل صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ 
لتكون المملكة في مصافِّ الدول التي استطاعت 

أن تحاف��ظ عل��ى اس��تدامة العملي��ة التعليمية 
التعلمي��ة، وتقديمه��ا وتيس��يرها للمواطني��ن 

والمقيمين على السواء«.
وتابع قائ��ًا: إنَّ هيئة ج��ودة التعليم والتدريب، 
وه��ي الجه��ة المعني��ة بتقيي��م ومتابع��ة أداء 
وجودة القطاع التعليمي والتدريبي في المملكة، 
تمكنت في ضوء توجيهات الحكومة، وبتوجيهات 
من س��مو الش��يخ محم��د ب��ن مب��ارك آل خليفة 
نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء رئي��س المجلس 
األعلى لتطوير التعلي��م والتدريب، من أن تكيف 
عملياته��ا وإجراءاتها؛ لتواكب تل��ك المتغيرات 
الت��ي فرضتها الجائحة من خال إنش��اء عدد من 
المبادرات لتقييم الم��دارس الحكومية والخاصة، 
ومؤسس��ات التدريب المهني، بعد قراءة ودراسة 
دقيقة وواعية للقطاع التعليمي وتأثيرات الوضع 

االستثنائي، وذلك تحقيقًا لرسالتها وأهدافها.
وقد ت��م خال االجتم��اع إطاع أعض��اء المجلس 
عل��ى ع��دد م��ن التقاري��ِر الُمْدَرَجِة عل��ى جدول 
أعمال��ه، والموافقة على نتائج مراجعة 10 برامج 
أكاديمية في مؤسسات تعليم عاٍل، ونتائج إدراج 
مؤسسة تعليمية على اإلطار الوطني للمؤهات، 
وتسكين 5 مؤهات وطنية، ونتائج إسناد مؤهل 
أجنبي، وإعادة التحقق من مؤهلين وطنيين، على 
أن يتم رف��ع التقارير إلى المجلس األعلى لتطوير 

التعليم والتدريب لاعتماد.
وقد تم االط��اع كذلك على الملخ��ص التنفيذي 
التعليمي��ة  المؤسس��ات  أداء  تقيي��م  لنتائ��ج 
والتدريبية في األوضاع االستثنائية، ومستجدات 
االمتحانات الوطنية، ومناقشة مستجدات األهداف 

اإلستراتيجية وميزانية الهيئة.

 تطبيق نظام الجودة 
في »المهن والخدمات الصحية«

أب��رم كل م��ن جه��از الخدمة المدني��ة والهيئ��ة الوطنية لتنظي��م المهن 
والخدمات الصحية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بشأن تطبيق وتحديث 
نظ��م إدارة الجودة بالهيئة، حي��ث وقع مذكرة التفاهم كًا من رئيس جهاز 
الخدمة المدني��ة أحمد الزايد والرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية مريم الجاهمة.
ويهدف التعاون المش��ترك إلى تهيئة اإلطار التنفيذي في الهيئة الوطنية 
لتنظي��م المه��ن والخدمات الصحية لتطبي��ق نظام إدارة الج��ودة وتقديم 

الدعم الفني والتدريب والمساندة اإلدارية.
وف��ي هذا الصدد اس��تعرض الطرفان آف��اق التعاون والمراحل األساس��ية 
للتنسيق والعمل المشترك تعزيزًا لسبل االرتقاء باألداء المؤسسي في ظل 
العه��د الزاهر لجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
وفي إطار توجيهات صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية.
ويأت��ي هذا التعاون بي��ن جهاز الخدمة المدنية والهيئ��ة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدم��ات الصحية اس��تنادًا إلى قان��ون الخدم��ة المدنية الصادر 
بالمرس��وم بقان��ون رق��م )48( لس��نة 2010، والذي يقض��ي بإعطاء جهاز 
الخدمة المدنية مس��ؤولية إدارة األداء المؤسس��ي وتطبيق أنظمة الجودة 

بالجهات الحكومية.
وصرح رئيس جهاز الخدمة المدنية بأّن جهاز الخدمة س��يقوم بإعداد خطة 
لإلشراف على تطبيق نظام إدارة الجودة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية وتوفير الدع��م الفني والمس��اندة للهيئة، بما يضمن 
اس��تيفاء جميع متطلبات مواصفة اآلي��زو 9001، حيث يتضمن ذلك خمس 
مراحل أساس��ية وهي: نش��ر ثقاف��ة الج��ودة، وعملية التوثي��ق والتطوير، 
والتدريب والدعم، ومرحلتي التدقيق الداخلي والخارجي استعدادًا للحصول 
على ش��هادة اآليزو الدولي��ة، باإلضافة إلى تقديم الدعم والمس��اندة فيما 

يتعلَّق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظام إدارة الجودة.
وتقدم��ت الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحية بجزيل الش��كر واالمتنان إلى جهاز الخدم��ة المدنية على االهتمام 
البالغ باالرتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز التطوير المس��تمر، والذي يعد 
تأكيدًا على مدى التعاون المش��ترك بين الجهات والمؤسس��ات الحكومية 

لتنفيذ برامج العمل المشترك وتوفير أفضل الخدمات الحكومية.
وأضافت: »من حس��ن الطال��ع أن يأتي توقيع مذك��رة التفاهم مع الجهود 
الرامية لتعزيز حوكمة القط��اع الصحي وتطوير قطاع الرعاية الصحية بما 

ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة«.

النائب العام: احترام حقوق 
اإلنسان الركيزة األساسية 

لحماية أمن الوطن

أك��د النائب الع��ام علي البوعينين أن احترام حقوق اإلنس��ان 
هو الركيزة األساس��ية لحماية أمن الوط��ن وتحقيق التنمية 

المستدامة في الباد في شتى جوانبها.
جاء ذلك ل��دى اس��تقباله بمكتبه، القائم بأعم��ال المحامي 
العام رئي��س وحدة التحقي��ق الخاصة محمد اله��زاع، والذي 
ق��دم له التقرير الس��نوي الخ��اص بوحدة التحقي��ق الخاصة 
والمتضمن إحصائية أعمال الوحدة عن العام المنصرم والتي 
احتوت على كافة األعم��ال القضائية والتدريبية والتنظيمية 

خال عام 2021.
وقد ثم��ن النائب العام الجهود الت��ي يبذلها رئيس وأعضاء 
وحدة التحقيق الخاصة في حماية حقوق اإلنسان في منظومة 
العدال��ة الجنائي��ة، والتصدي بق��وة وحزم لكاف��ة التجاوزات 
القانوني��ة والحقوقي��ة، باالش��تراك م��ع كافة المؤسس��ات 

واآلليات الوطنية المعنية.

انتخاب البحرين لمنصب نائب 
رئيس المجلس التنفيذي 

لمنظمة األلكسو

جرى انتخاب مملكة البحري��ن لمنصب نائب رئيس المجلس 
التنفي��ذي للمنظم��ة العربي��ة للتربي��ة والثقاف��ة والعلوم 
)األلكس��و(، وذل��ك خال اجتم��اع ال��دورة ال���116 للمجلس 

المنعقدة في مدينة العا بالمملكة العربية السعودية.
ومث��ل مملك��ة البحرين ف��ي االجتم��اع األمين الع��ام للجنة 

البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة لبنى صليبيخ.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/27/watan-20220127.pdf?1643259731
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/986699
https://alwatannews.net/article/986735
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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6 آالف مصاب خالل 6 أعوام.. »خدمات النواب«:

بطاقة ذوي اإلعاقة لفئة محددة من مرضى السكلر
ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابية على االقتراحين برغبة بش��أن قي��ام الحكومة 
بدراس��ة مدى إصابة مرضى السكلر باإلعاقة ودرجاتها، ومن ثم وضع المعايير 
العتب��ار هذه الفئ��ة من ذوي اإلعاقة، حي��ث يهدف االقتراح إل��ى ضرورة إعداد 
دراسة شاملة لتوضيح أعداد المصابين بالسكلر وتصنيفهم وفق درجة اإلصابة، 
واس��تمرار تقديم الرعاية الصحية لمرضى الس��كلر، والمحافظة على صحتهم، 
والمساهمة في حصولهم على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يضمن لهم 
العي��ش الكري��م، وأهمية صرف عالوة بدل اإلعاقة لمرضى الس��كلر وفق درجة 
اإلصابة، وخاصًة للموظفين منهم الذين يتم االستقطاع من رواتبهم الشهرية 

نتيجة مكوثهم فترات طويلة في المستشفى. 
باإلضافة إلى المس��اهمة في تخفيف األعباء المعيش��ية ع��ن مرضى فقر الدم 
المنجلي »السكلر«، من خالل المزايا والعروض التوفيرية التي تقّدمها الجهات 
والش��ركات والمؤسس��ات التجارية لحاملي هذه البطاقة، وتقديم كافة س��بل 
الدعم والرعاية للفئات المس��تحقة لهذه الرعاية، وعل��ى وجه الخصوص أبناء 
هذا الوطن المعطاء من مرضى الس��كلر، وس��يرًا على نه��ج البحرين وقيادتها 

الرشيدة في االهتمام بكافة فئات المجتمع. 
وأكدت وزارة الصحة بأن عدد المصابين بمرض فقر الدم المنجلي خالل الفترة 
2013-2019 المسجلين لدى الوزارة تبلغ 6024 مصابًا بالسكلر، مقسمين إلى 

2951 من الذكور، و3074 اإلناث.
وأوضح��ت ال��وزارة أنها غي��ر مختّصة بمنح بطاق��ة لمرضى الس��كلر على غرار 
البطاقة التي ُتمنح لألش��خاص ذوي اإلعاقة، ويدخل ذلك في اختصاصات وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعية، وهناك لجنة لتقييم اإلعاق��ة ممثلة من مختلف 
الجهات الحكومية، أما بخصوص تصنيف مرضى الس��كلر فإن التعاريف الدولية 
تعتبره��م ضمن فئة األم��راض المزمنة، ولي��س من أمراض اإلعاق��ة، ووزارة 

الصحة في المملكة تعتبرهم من فئة األمراض الوراثية. 

وبين��ت أن اإلعاق��ة تعرف بأن »اإلصاب��ة بقصور كلي أو جزئي بش��كل دائم أو 
لفت��رة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجس��مية أو الحس��ية أو العقلية أو 
التواصلية أو التعليمية أو النفسية، تؤدي لعدم إمكانية تلبية متطلبات الحياة 
العادية من قبل الش��خص المعاق واعتماده على غيره في تلبيتها، أو احتياجه 

ألداة خاصة تتطلب تدريبًا أو تأهياًل خاصًا لحسن استخدامها«. 
فيم��ا ذكرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه يتم منح بطاقة ذوي اإلعاقة 
لكاف��ة حاالت مرضى الس��كلر المصنفي��ن ضمن فئة اإلعاقة الجس��دية، إذ إن 
التصنيف يأتي بناًء على تقارير طبية واضحة من استش��اري وزارة الصحة تثبت 
وتوضح درجة اإلعاقة، منوهًا إلى أنه ال يمكن اعتبار جميع مرضى الس��كلر من 
فئ��ة ذوي اإلعاق��ة دون وجود تقري��ر طبي معتمد يثبت ذل��ك، مؤكدًا أنه يتم 

صرف عالوة للمرضى وفق درجة اإلصابة.

تقديم 2.8 مليون دينار لـ 800 منشأة.. »خدمات النواب«:

دعم مباشر من »تمكين« لـ»الصغيرة والمتوسطة«
ياسمينا صالح  «

وافقت لجن��ة الخدمات النيابية عل��ى اقتراح برغبة 
ينص على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من خطر التعثر واإلفالس ومس��اعدتها على إعادة 
التنظيم، عن طريق قيام صندوق العمل »تمكين« 
بتقدي��م الدعم المادي المباش��ر، أو دعم الخدمات 
القانوني��ة والمحاس��بية واإلداري��ة له��ا، وتفعيل 
الحماي��ة القانونية لهذه المؤسس��ات المنصوص 

عليها في قانون إعادة التنظيم واإلفالس.
وأكد صن��دوق العمل »تمكين« عل��ى القيام بدعم 
ما يفوق 800 منشأة تقدمت بطلب االستفادة من 
مجال دعم األعمال االستش��ارية ودعم المحاس��بة 
والتدقي��ق، بتكلف��ة 2,800,000 دين��ار وذلك منذ 
مطلع عام 2018، الفتًا إلى أهمية الدور الكبير الذي 
تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع 
عجل��ة التنمية االقتصادي��ة في المملك��ة وتوفير 
فرص العمل للش��باب البحريني الطموح، باإلضافة 
إلى أن برنامج تطوير األعمال الذي يقدمه الصندوق 

يحتوي على 6 مجاالت للدعم.
ونوه إلى أنه يجوز بقرار من وزير العدل والش��ؤون 
اإلسالمية واألوقاف الش��يخ خالد بن علي آل خليفة 
تش��كيل لجن��ة تدع��ى »لجن��ة دع��م المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة« وتق��وم بتقدي��م الدعم 

المالي لتغطية رس��وم ونفق��ات وتكاليف إجراءات 
اإلف��الس عن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 
والمدنيين الذين ليست لديهم أصول كافية لتحمل 
أعب��اء إج��راءات اإلفالس، ويس��عى دائم��ًا صندوق 
العم��ل »تمكي��ن« باالهتم��ام بتلك المؤسس��ات 
ومراجعة ما يقدم��ه لها من مجاالت الدعم بصورة 
مس��تمرة وبما يتوافق مع االحتياجات والمتغيرات 
االقتصادي��ة الت��ي تحيط به��ا حيث إنن��ا على أتم 
االس��تعداد للتع��اون م��ع لجنة دعم المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة ح��ال تش��كيلها للنظر في 

تقديم الدعم الالزم لها.
ويهدف االقتراح برغبة في توفير الحماية القانونية 
وتقديم الدعم والمس��اعدة للمؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة من أجل القيام بواجباتها والتضامن 
والخاص��ة  الحكومي��ة  والهيئ��ات  ال��وزارات  م��ع 
ف��ي النه��وض بالوط��ن من خ��الل مش��اركة هذه 
المؤسس��ات في عملي��ة البناء والتنمية الش��املة، 
وتمكي��ن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة من 
تأدية دورها نحو الوط��ن والمواطن بوصفها جزءًا 

من القطاع الخاص المحرك لالقتصاد الوطني.

 »خدمات النواب« تقر تحويل
»البحرين للتدريب« إلى أكاديمية للشباب

ياسمينا صالح  «

وافقت لجنة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة 
الذي ينص على تحوي��ل معهد البحرين للتدريب 
إلى أكاديمية بحرينية للش��باب، ويهدف االقتراح 
إلى تأهيل الش��باب البحريني للدخول إلى س��وق 
العم��ل من خالل البرامج العلمي��ة والتكنولوجية 
وعل��وم ال��ذكاء االصطناعي واالقتص��اد الرقمي، 
وحاجة البحرين إل��ى ذراع تدريبي يلبي متطلبات 
س��وق العم��ل من خ��الل البرام��ج المس��تحدثة 
العلمي��ة والتكنولوجية، وتطوي��ر البنية التحتية 
لالقتص��اد الرقمي، والض��رورة الملّحة للنهوض 
بالمعهد الذي تراجع مستوى مخرجاته التدريبية 
بع��د نق��ل تبعيت��ه ل��وزارة التربي��ة والتعليم، 
وتقلَّص ع��دد الدارس��ين فيه إلى الرب��ع تقريبًا، 
والحاجة إلى تطوير برامجه التقليدية الس��تعادة 

ثقة الشركات الوطنية في كفاءة خريجيه. 

 وذكرت وزارة التعليم أن معهد البحرين للتدريب 
يع��د من أهم وأكبر مؤسس��ات التعلي��م العالي 
الحكومي��ة والتدريبية الت��ي تخضع لتقييم هيئة 
ج��ودة التعليم والتدريب، وحص��ول المعهد على 
أعلى تقييم له منذ بدء عمليات المراجعة من قبل 
هيئة جودة التعليم والتي تعتبر هيئة مس��تقلة 
حيث تمت مراجعة المعهد 3 دورات وكانت نتائج 
المراجع��ة األخيرة هي األفض��ل مما يؤكد تطور 
أداء المعه��د، و يقدم المعهد برامج مهنية تلبي 
احتياجات س��وق العم��ل، وتتمي��ز بالتركيز على 
الجانب العملي بالمقارنة مع مؤسس��ات التعليم 
العالي األخرى، ومن أهم الشهادات التي يمنحها 
المعه��د: »ش��هادة الدبلوم المط��ور، والدبلوما 
الوطني��ة، والدبلوم��ا الوطنية العلي��ا، والدبلوم 
الوطني العالي«، وهذه الش��هادات معتمدة من 
قبل جهات محلية ودولية وهو ما يميز ش��هادات 
معهد البحرين للتدريب دون غيره من مؤسسات 

التعليم العالي الحكومية.
وأضافت الوزارة أن المعهد يتميز بإتاحة الفرصة 
لخريجي الثانوية العامة لاللتحاق ببرامجه بغّض 
النظر عن س��نة التخ��رج أو التخص��ص أو العمر، 
ويق��دم المعهد تدريبًا مهني��ًا ذا جودة عالية في 
مختلف القطاعات س��واء في الهندسة والخدمات 
ونظ��م المعلومات أو األعم��ال التجارية والفنون 
التطبيقية، وتم تس��كين 16 برنامجًا على اإلطار 
الوطني للمؤه��الت خالل الس��نتين الماضيتين، 

إضافة إلى استحداث عدة برامج.
ونوه��ت ال��وزارة أن المعه��د يهت��م بالتواصل 
المستمر مع الوزارات والشركات الوطنية وصندوق 
العمل »تمكين« بغية تقديم الخدمات التدريبية 
واالستش��ارة لتطوي��ر برامج المعه��د وتحديثها 
بما يتناس��ب م��ع متطلبات س��وق العمل، يعتبر 
المعهد مرك��زًا معتم��دًا ألكاديمية »سيس��كو، 

وأمازون«

 »خدمات النواب«: فتح مراكز الشيخ جابر
ومدينة عيسى وحمد كانو 24 ساعة

ياسمينا صالح  «

وافقت لجن��ة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة ال��ذي ينص على فتح مركز 
الش��يخ جاب��ر الصحي في باربار على مدى 24 س��اعة، بداًل من نظام التش��غيل 
الحالي، حيث يقدم المركز خدماته إلى ما يقارب 45 مجمعًا سكنيًا على فترتين، 
صباحية ومس��ائية وستكون الفترة الصباحية من الس��ابعة صباحًا إلى الثانية 
والربع ظهرًا، أما المس��ائية س��تكون من الرابعة عصرا إلى الثانية عش��رة عند 
منتصف الليل، ويقدم المركز خدماته من الس��اعة التاس��عة مساًء إلى الثانية 
عش��رة في منتصف الليل للمواطني��ن التابعين لمركز البديع الس��احلي ومركز 

البديع الصحي.
وبين��ت اللجنة أن االقتراح برغب��ة يهدف إلى تخفيف الع��بء الواقع على مجمع 
الس��لمانية الطبي والمستشفيات األخرى التي تستقبل المواطنين بعد الثانية 
عش��رة في منتصف الليل، وتأمين س��رعة تقديم الخدم��ة الصحية للمواطنين 
والس��اكنين في المنطقة، واختصار وقت تنقله��م، وتخفيض التكاليف المادية 

للمواصالت عليهم.
كم��ا وافقت عل��ى االقتراحات برغب��ة التي تنص على فتح مركز مدينة عيس��ى 

ومرك��ز حم��د كانو الصح��ي على مدار 24 س��اعة، حيث ته��دف االقتراحات إلى 
رف��ع جودة الرعاية الصحي��ة للمرضى من خالل العناية بصح��ة أفراد المجتمع 
وحمايته��م م��ن االم��راض والتخفيف م��ن معاناتهم وضمان س��رعة حصول 
المرض��ى على مختل��ف الخدمات الصحية بأقصى س��رعة وبأق��ل جهد، وإتاحة 
الفرصة لعدد أكبر من المرضى للحصول على العالج المالئم، والمس��اهمة في 
تقليل نس��بة إدخال المرضى للمستشفيات، باإلضافة إلى أن ذلك سيسهم في 
خفض التحديات الناش��ئة عن زيادة معدل الش��كاوى الذي يدور معظمها حول 

نفاذ المواعيد قبل إغالق المركز بساعات.
فيم��ا بين��ت وزارة الصح��ة أن أهالي المنطق��ة التابعين لمركز مدينة عيس��ى 
الصحي يس��تفيدون من خدمات المركز الذي يعمل حتى الساعة الثامنة مساء، 
ومن ثم يس��تفيدون من خدمات مركز يوسف عبد الرحمن انجنير الصحي الذي 
يعمل على مدار الس��اعة. وأشارت انه ال توجد حاجة لفتح المراكز على مدار 24 
س��اعة، مع العلم بأن المجلس األعلى للصحة يقوم في الوقت الحالي بدراس��ة 
المقترح��ات ضم��ن اإلج��راءات واآلليات المعمول بها، ودراس��ة س��اعات عمل 
المراك��ز الصحية في كل محافظة في ظل تطبي��ق نظام الضمان الصحي وآلية 

التسيير الذاتي للمراكز الصحية.

مركز خاص بـ»حمد الجامعي« 
لعالج مرضى »السكلر«

ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابي��ة على االقتراح برغبة بش��أن 
إنشاء مركز خاص في مستشفى الملك حمد الجامعي يختص 
بمعالجة مرضى السكلر، ويهدف المقترح إلى تقليل الضغط 
الحاصل على عيادة عالج مرضى الس��كلر بمجمع الس��لمانية 
الطبي، واإلس��راع ف��ي توفير العناية الطبي��ة الالزمة وتقليل 
ساعات االنتظار بمجمع السلمانية الطبي، واستيعاب األعداد 
الكبيرة الموجودة من مرضى »الس��كلر« الذين يحتاجون إلى 
عناية خاصة من الجنسين، وخاصة وأن المركز الحالي بمجمع 
السلمانية الطبي يستوعب عددًا من المرضى الذكور أكثر من 

اإلناث.
فيما ذكرت مستش��فى الملك حمد الجامعي أن مركز سلمان 
الطبي يهتم بمرضى السكلر ويقدم خدمات متكاملة وتشمل 
»الكش��ف المبك��ر، والعناي��ة الطبي��ة، والدراس��ة الجانبي��ة، 
والتثقي��ف الطب��ي، والدع��م النفس��ي، والتخطيط األس��ري، 
والمس��اعدة االجتماعي��ة«، ويوص��ي قائد مستش��فى الملك 
حمد الجامعي بزيادة األيدي العاملة، ويتمثل دور مستش��فى 
المل��ك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام والمراكز الطبية 
األخ��رى في التعاون والتنس��يق م��ع المركز الطب��ي لمرضى 

السكلر بمجمع السلمانية الطبي.

تخصيص أرض بمنطقة 
سلماباد »لمركز شبابي«

ياسمينا صالح  «

وافقت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة النيابية على 
االقت��راح برغبة بش��أن تخصيص أرض في منطقة س��لماباد 
لصالح مركز تمكين ش��باب س��لماباد، حيث يهدف إلى تلبية 
احتياج��ات أهالي منطقة س��لماباد لتخصي��ص قطعة أرض 
لمرك��ز ثقافي ورياضي ينهض باحتياجات أبنائهم، ويحتضن 
شريحة الشباب في برامج وأنش��طة وفعاليات نافعة، وصقل 

مواهبهم وملء أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم.
كما وافقت اللجنة على إنش��اء ملعب ومركز ش��بابي نموذجي 
بالدائرة التاس��عة في محافظة الجنوبي��ة في منطقة الزالق، 
حيث يهدف المقترح إلى احتضان الش��باب كونهم الش��ريحة 
األكبر ف��ي المجتمع، وتعزيز التواصل بينهم، وتنمية مواهب 
الشباب من خالل ممارسة النشاطات الرياضية المفيدة لهم، 
وممارسة األنشطة الشبابية المتنوعة التي سيوفرها المركز 

مستقباًل.
وأش��ارت وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة إلى رفض االقتراح 
برغب��ة في الوقت الراهن، حيث يتم حاليًا التعاون والتنس��يق 
م��ع إدارة المش��اريع ب��وزارة األش��غال واألش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني إلعداد الرس��ومات الهندس��ية 
والمواصفات الالزمة بش��ان تجديد مركز شباب الزالق القائم 
بالفعل بم��ا يحتويه من مالعب خارجي��ة، وتجري في الوقت 
الراهن لمتابعة الحصول على الرسومات الهندسية في أسرع 
وق��ت، لذا فإنه لي��س من المش��اريع المطروحة ف��ي الفترة 
الحالي��ة، ووفق��ًا للميزانيات والدراس��ة الحالي��ة إلقامة مركز 

شبابي نموذجي أو مالعب مستقلة.

 مجالس شبابية 
بالحجيات وهورة سند

ياسمينا صالح  «

وافقت اللجن��ة النوعية الدائمة للش��باب والرياض��ة النيابية 
على االقتراح برغبة بش��أن إنشاء مجالس شبابية في منطقة 
الحجيات وهورة س��ند، كونه��ا المتنفس لتب��ادل األفكار من 
خ��الل الفعالي��ات والن��دوات الت��ي من ش��أنها رفع مس��توى 
الوعي الش��بابي وإنشاء أجيال ش��بابية واعية ومثقفة، ودعم 
اس��تمراريتها بما يحفظ الش��باب فكريًا وأخالقيًا واجتماعيًا، 
باإلضافة إلى المحافظة على ع��ادات اآلباء واألجداد بااللتقاء 

في المجالس.
فيما أفادت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن »أهالي منطقة 
الحجيات وهورة سند من الممكن أن ينتفعوا بالخدمات التي 
تق��ع مقربة مراكز تمكين ش��باب »الرفاع الش��رقي أو البحير 
أو س��ند«، واالنضمام إلى البرامج الثقافية واالجتماعية التي 
تنظمه��ا المراك��ز، وذلك لحي��ن توافر األراض��ي والميزانيات 
الالزم��ة، وس��نقوم بزيادة حج��م البرامج الثقافي��ة والفكرية 
واالجتماعية بما يس��توعب الش��باب واألهال��ي الراغبين في 

المشاركة بتلك البرامج والملتقيات«.

خدمات النواب: إنشاء مدرسة 
للمرحلة االبتدائية واإلعدادية بقاللي

ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابية على االقت��راح برغبة الذي ينص 
على إنشاء مدرسة للمرحلة االبتدائية واإلعدادية للبنات بمنطقة 
قاللي، حي��ث إن المنطقة تفتقر لوجود مدارس للبنات وبش��كل 
خاص للمرحلتي��ن االبتدائية واإلعدادية، األم��ر الذي يجعل من 
أهالي المنطقة مشغولي البال بشأن عدم علمهم في أي مدرسة 
يس��توجب على بناته��م الذه��اب إليها، وتش��هد منطقة قاللي 
ازدحام��ًا وتزايدًا ف��ي أعداد الطلبة الذين يتحم��ل أولياء أمورهم 
عناء المس��افة الكبيرة للوصول إلى مدارس بناتهم البعيدة عن 
منطقة سكنهم، الوضع الذي يجعلهم يعانون في طريق الذهاب 

والعودة.
ونوه��ت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تس��عى لتوفير المقعد 
الدراس��ي لجميع الطلبة، واس��تيعاب الزيادة المطردة في أعداد 
الطلبة، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة إلنشاء المدارس والمباني 
الحكومية بحسب المراحل الدراسية وفي حالة عدم توافر مناسبة 
إلنش��اء المدارس بالمنطقة، فإن الوزارة تس��عى إليجاد البدائل 
المناس��بة، وذلك بإنش��اء مبان أكاديمية جديدة، وتوزيع الطلبة 
على المدارس الحكومية القريبة من مناطق سكنهم، مع التكفل 

بتوفير المواصالت وفقًا للمعيار المعتمد عن الحاجة.
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6 آالف مصاب خالل 6 أعوام.. »خدمات النواب«:

بطاقة ذوي اإلعاقة لفئة محددة من مرضى السكلر
ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابية على االقتراحين برغبة بش��أن قي��ام الحكومة 
بدراس��ة مدى إصابة مرضى السكلر باإلعاقة ودرجاتها، ومن ثم وضع المعايير 
العتب��ار هذه الفئ��ة من ذوي اإلعاقة، حي��ث يهدف االقتراح إل��ى ضرورة إعداد 
دراسة شاملة لتوضيح أعداد المصابين بالسكلر وتصنيفهم وفق درجة اإلصابة، 
واس��تمرار تقديم الرعاية الصحية لمرضى الس��كلر، والمحافظة على صحتهم، 
والمساهمة في حصولهم على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يضمن لهم 
العي��ش الكري��م، وأهمية صرف عالوة بدل اإلعاقة لمرضى الس��كلر وفق درجة 
اإلصابة، وخاصًة للموظفين منهم الذين يتم االستقطاع من رواتبهم الشهرية 

نتيجة مكوثهم فترات طويلة في المستشفى. 
باإلضافة إلى المس��اهمة في تخفيف األعباء المعيش��ية ع��ن مرضى فقر الدم 
المنجلي »السكلر«، من خالل المزايا والعروض التوفيرية التي تقّدمها الجهات 
والش��ركات والمؤسس��ات التجارية لحاملي هذه البطاقة، وتقديم كافة س��بل 
الدعم والرعاية للفئات المس��تحقة لهذه الرعاية، وعل��ى وجه الخصوص أبناء 
هذا الوطن المعطاء من مرضى الس��كلر، وس��يرًا على نه��ج البحرين وقيادتها 

الرشيدة في االهتمام بكافة فئات المجتمع. 
وأكدت وزارة الصحة بأن عدد المصابين بمرض فقر الدم المنجلي خالل الفترة 
2013-2019 المسجلين لدى الوزارة تبلغ 6024 مصابًا بالسكلر، مقسمين إلى 

2951 من الذكور، و3074 اإلناث.
وأوضح��ت ال��وزارة أنها غي��ر مختّصة بمنح بطاق��ة لمرضى الس��كلر على غرار 
البطاقة التي ُتمنح لألش��خاص ذوي اإلعاقة، ويدخل ذلك في اختصاصات وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعية، وهناك لجنة لتقييم اإلعاق��ة ممثلة من مختلف 
الجهات الحكومية، أما بخصوص تصنيف مرضى الس��كلر فإن التعاريف الدولية 
تعتبره��م ضمن فئة األم��راض المزمنة، ولي��س من أمراض اإلعاق��ة، ووزارة 

الصحة في المملكة تعتبرهم من فئة األمراض الوراثية. 

وبين��ت أن اإلعاق��ة تعرف بأن »اإلصاب��ة بقصور كلي أو جزئي بش��كل دائم أو 
لفت��رة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجس��مية أو الحس��ية أو العقلية أو 
التواصلية أو التعليمية أو النفسية، تؤدي لعدم إمكانية تلبية متطلبات الحياة 
العادية من قبل الش��خص المعاق واعتماده على غيره في تلبيتها، أو احتياجه 

ألداة خاصة تتطلب تدريبًا أو تأهياًل خاصًا لحسن استخدامها«. 
فيم��ا ذكرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه يتم منح بطاقة ذوي اإلعاقة 
لكاف��ة حاالت مرضى الس��كلر المصنفي��ن ضمن فئة اإلعاقة الجس��دية، إذ إن 
التصنيف يأتي بناًء على تقارير طبية واضحة من استش��اري وزارة الصحة تثبت 
وتوضح درجة اإلعاقة، منوهًا إلى أنه ال يمكن اعتبار جميع مرضى الس��كلر من 
فئ��ة ذوي اإلعاق��ة دون وجود تقري��ر طبي معتمد يثبت ذل��ك، مؤكدًا أنه يتم 

صرف عالوة للمرضى وفق درجة اإلصابة.

تقديم 2.8 مليون دينار لـ 800 منشأة.. »خدمات النواب«:

دعم مباشر من »تمكين« لـ»الصغيرة والمتوسطة«
ياسمينا صالح  «

وافقت لجن��ة الخدمات النيابية عل��ى اقتراح برغبة 
ينص على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من خطر التعثر واإلفالس ومس��اعدتها على إعادة 
التنظيم، عن طريق قيام صندوق العمل »تمكين« 
بتقدي��م الدعم المادي المباش��ر، أو دعم الخدمات 
القانوني��ة والمحاس��بية واإلداري��ة له��ا، وتفعيل 
الحماي��ة القانونية لهذه المؤسس��ات المنصوص 

عليها في قانون إعادة التنظيم واإلفالس.
وأكد صن��دوق العمل »تمكين« عل��ى القيام بدعم 
ما يفوق 800 منشأة تقدمت بطلب االستفادة من 
مجال دعم األعمال االستش��ارية ودعم المحاس��بة 
والتدقي��ق، بتكلف��ة 2,800,000 دين��ار وذلك منذ 
مطلع عام 2018، الفتًا إلى أهمية الدور الكبير الذي 
تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع 
عجل��ة التنمية االقتصادي��ة في المملك��ة وتوفير 
فرص العمل للش��باب البحريني الطموح، باإلضافة 
إلى أن برنامج تطوير األعمال الذي يقدمه الصندوق 

يحتوي على 6 مجاالت للدعم.
ونوه إلى أنه يجوز بقرار من وزير العدل والش��ؤون 
اإلسالمية واألوقاف الش��يخ خالد بن علي آل خليفة 
تش��كيل لجن��ة تدع��ى »لجن��ة دع��م المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة« وتق��وم بتقدي��م الدعم 

المالي لتغطية رس��وم ونفق��ات وتكاليف إجراءات 
اإلف��الس عن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 
والمدنيين الذين ليست لديهم أصول كافية لتحمل 
أعب��اء إج��راءات اإلفالس، ويس��عى دائم��ًا صندوق 
العم��ل »تمكي��ن« باالهتم��ام بتلك المؤسس��ات 
ومراجعة ما يقدم��ه لها من مجاالت الدعم بصورة 
مس��تمرة وبما يتوافق مع االحتياجات والمتغيرات 
االقتصادي��ة الت��ي تحيط به��ا حيث إنن��ا على أتم 
االس��تعداد للتع��اون م��ع لجنة دعم المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة ح��ال تش��كيلها للنظر في 

تقديم الدعم الالزم لها.
ويهدف االقتراح برغبة في توفير الحماية القانونية 
وتقديم الدعم والمس��اعدة للمؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة من أجل القيام بواجباتها والتضامن 
والخاص��ة  الحكومي��ة  والهيئ��ات  ال��وزارات  م��ع 
ف��ي النه��وض بالوط��ن من خ��الل مش��اركة هذه 
المؤسس��ات في عملي��ة البناء والتنمية الش��املة، 
وتمكي��ن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة من 
تأدية دورها نحو الوط��ن والمواطن بوصفها جزءًا 

من القطاع الخاص المحرك لالقتصاد الوطني.

 »خدمات النواب« تقر تحويل
»البحرين للتدريب« إلى أكاديمية للشباب

ياسمينا صالح  «

وافقت لجنة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة 
الذي ينص على تحوي��ل معهد البحرين للتدريب 
إلى أكاديمية بحرينية للش��باب، ويهدف االقتراح 
إلى تأهيل الش��باب البحريني للدخول إلى س��وق 
العم��ل من خالل البرامج العلمي��ة والتكنولوجية 
وعل��وم ال��ذكاء االصطناعي واالقتص��اد الرقمي، 
وحاجة البحرين إل��ى ذراع تدريبي يلبي متطلبات 
س��وق العم��ل من خ��الل البرام��ج المس��تحدثة 
العلمي��ة والتكنولوجية، وتطوي��ر البنية التحتية 
لالقتص��اد الرقمي، والض��رورة الملّحة للنهوض 
بالمعهد الذي تراجع مستوى مخرجاته التدريبية 
بع��د نق��ل تبعيت��ه ل��وزارة التربي��ة والتعليم، 
وتقلَّص ع��دد الدارس��ين فيه إلى الرب��ع تقريبًا، 
والحاجة إلى تطوير برامجه التقليدية الس��تعادة 

ثقة الشركات الوطنية في كفاءة خريجيه. 

 وذكرت وزارة التعليم أن معهد البحرين للتدريب 
يع��د من أهم وأكبر مؤسس��ات التعلي��م العالي 
الحكومي��ة والتدريبية الت��ي تخضع لتقييم هيئة 
ج��ودة التعليم والتدريب، وحص��ول المعهد على 
أعلى تقييم له منذ بدء عمليات المراجعة من قبل 
هيئة جودة التعليم والتي تعتبر هيئة مس��تقلة 
حيث تمت مراجعة المعهد 3 دورات وكانت نتائج 
المراجع��ة األخيرة هي األفض��ل مما يؤكد تطور 
أداء المعه��د، و يقدم المعهد برامج مهنية تلبي 
احتياجات س��وق العم��ل، وتتمي��ز بالتركيز على 
الجانب العملي بالمقارنة مع مؤسس��ات التعليم 
العالي األخرى، ومن أهم الشهادات التي يمنحها 
المعه��د: »ش��هادة الدبلوم المط��ور، والدبلوما 
الوطني��ة، والدبلوم��ا الوطنية العلي��ا، والدبلوم 
الوطني العالي«، وهذه الش��هادات معتمدة من 
قبل جهات محلية ودولية وهو ما يميز ش��هادات 
معهد البحرين للتدريب دون غيره من مؤسسات 

التعليم العالي الحكومية.
وأضافت الوزارة أن المعهد يتميز بإتاحة الفرصة 
لخريجي الثانوية العامة لاللتحاق ببرامجه بغّض 
النظر عن س��نة التخ��رج أو التخص��ص أو العمر، 
ويق��دم المعهد تدريبًا مهني��ًا ذا جودة عالية في 
مختلف القطاعات س��واء في الهندسة والخدمات 
ونظ��م المعلومات أو األعم��ال التجارية والفنون 
التطبيقية، وتم تس��كين 16 برنامجًا على اإلطار 
الوطني للمؤه��الت خالل الس��نتين الماضيتين، 

إضافة إلى استحداث عدة برامج.
ونوه��ت ال��وزارة أن المعه��د يهت��م بالتواصل 
المستمر مع الوزارات والشركات الوطنية وصندوق 
العمل »تمكين« بغية تقديم الخدمات التدريبية 
واالستش��ارة لتطوي��ر برامج المعه��د وتحديثها 
بما يتناس��ب م��ع متطلبات س��وق العمل، يعتبر 
المعهد مرك��زًا معتم��دًا ألكاديمية »سيس��كو، 

وأمازون«

 »خدمات النواب«: فتح مراكز الشيخ جابر
ومدينة عيسى وحمد كانو 24 ساعة

ياسمينا صالح  «

وافقت لجن��ة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة ال��ذي ينص على فتح مركز 
الش��يخ جاب��ر الصحي في باربار على مدى 24 س��اعة، بداًل من نظام التش��غيل 
الحالي، حيث يقدم المركز خدماته إلى ما يقارب 45 مجمعًا سكنيًا على فترتين، 
صباحية ومس��ائية وستكون الفترة الصباحية من الس��ابعة صباحًا إلى الثانية 
والربع ظهرًا، أما المس��ائية س��تكون من الرابعة عصرا إلى الثانية عش��رة عند 
منتصف الليل، ويقدم المركز خدماته من الس��اعة التاس��عة مساًء إلى الثانية 
عش��رة في منتصف الليل للمواطني��ن التابعين لمركز البديع الس��احلي ومركز 

البديع الصحي.
وبين��ت اللجنة أن االقتراح برغب��ة يهدف إلى تخفيف الع��بء الواقع على مجمع 
الس��لمانية الطبي والمستشفيات األخرى التي تستقبل المواطنين بعد الثانية 
عش��رة في منتصف الليل، وتأمين س��رعة تقديم الخدم��ة الصحية للمواطنين 
والس��اكنين في المنطقة، واختصار وقت تنقله��م، وتخفيض التكاليف المادية 

للمواصالت عليهم.
كم��ا وافقت عل��ى االقتراحات برغب��ة التي تنص على فتح مركز مدينة عيس��ى 

ومرك��ز حم��د كانو الصح��ي على مدار 24 س��اعة، حيث ته��دف االقتراحات إلى 
رف��ع جودة الرعاية الصحي��ة للمرضى من خالل العناية بصح��ة أفراد المجتمع 
وحمايته��م م��ن االم��راض والتخفيف م��ن معاناتهم وضمان س��رعة حصول 
المرض��ى على مختل��ف الخدمات الصحية بأقصى س��رعة وبأق��ل جهد، وإتاحة 
الفرصة لعدد أكبر من المرضى للحصول على العالج المالئم، والمس��اهمة في 
تقليل نس��بة إدخال المرضى للمستشفيات، باإلضافة إلى أن ذلك سيسهم في 
خفض التحديات الناش��ئة عن زيادة معدل الش��كاوى الذي يدور معظمها حول 

نفاذ المواعيد قبل إغالق المركز بساعات.
فيم��ا بين��ت وزارة الصح��ة أن أهالي المنطق��ة التابعين لمركز مدينة عيس��ى 
الصحي يس��تفيدون من خدمات المركز الذي يعمل حتى الساعة الثامنة مساء، 
ومن ثم يس��تفيدون من خدمات مركز يوسف عبد الرحمن انجنير الصحي الذي 
يعمل على مدار الس��اعة. وأشارت انه ال توجد حاجة لفتح المراكز على مدار 24 
س��اعة، مع العلم بأن المجلس األعلى للصحة يقوم في الوقت الحالي بدراس��ة 
المقترح��ات ضم��ن اإلج��راءات واآلليات المعمول بها، ودراس��ة س��اعات عمل 
المراك��ز الصحية في كل محافظة في ظل تطبي��ق نظام الضمان الصحي وآلية 

التسيير الذاتي للمراكز الصحية.

مركز خاص بـ»حمد الجامعي« 
لعالج مرضى »السكلر«

ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابي��ة على االقتراح برغبة بش��أن 
إنشاء مركز خاص في مستشفى الملك حمد الجامعي يختص 
بمعالجة مرضى السكلر، ويهدف المقترح إلى تقليل الضغط 
الحاصل على عيادة عالج مرضى الس��كلر بمجمع الس��لمانية 
الطبي، واإلس��راع ف��ي توفير العناية الطبي��ة الالزمة وتقليل 
ساعات االنتظار بمجمع السلمانية الطبي، واستيعاب األعداد 
الكبيرة الموجودة من مرضى »الس��كلر« الذين يحتاجون إلى 
عناية خاصة من الجنسين، وخاصة وأن المركز الحالي بمجمع 
السلمانية الطبي يستوعب عددًا من المرضى الذكور أكثر من 

اإلناث.
فيما ذكرت مستش��فى الملك حمد الجامعي أن مركز سلمان 
الطبي يهتم بمرضى السكلر ويقدم خدمات متكاملة وتشمل 
»الكش��ف المبك��ر، والعناي��ة الطبي��ة، والدراس��ة الجانبي��ة، 
والتثقي��ف الطب��ي، والدع��م النفس��ي، والتخطيط األس��ري، 
والمس��اعدة االجتماعي��ة«، ويوص��ي قائد مستش��فى الملك 
حمد الجامعي بزيادة األيدي العاملة، ويتمثل دور مستش��فى 
المل��ك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام والمراكز الطبية 
األخ��رى في التعاون والتنس��يق م��ع المركز الطب��ي لمرضى 

السكلر بمجمع السلمانية الطبي.

تخصيص أرض بمنطقة 
سلماباد »لمركز شبابي«

ياسمينا صالح  «

وافقت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة النيابية على 
االقت��راح برغبة بش��أن تخصيص أرض في منطقة س��لماباد 
لصالح مركز تمكين ش��باب س��لماباد، حيث يهدف إلى تلبية 
احتياج��ات أهالي منطقة س��لماباد لتخصي��ص قطعة أرض 
لمرك��ز ثقافي ورياضي ينهض باحتياجات أبنائهم، ويحتضن 
شريحة الشباب في برامج وأنش��طة وفعاليات نافعة، وصقل 

مواهبهم وملء أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم.
كما وافقت اللجنة على إنش��اء ملعب ومركز ش��بابي نموذجي 
بالدائرة التاس��عة في محافظة الجنوبي��ة في منطقة الزالق، 
حيث يهدف المقترح إلى احتضان الش��باب كونهم الش��ريحة 
األكبر ف��ي المجتمع، وتعزيز التواصل بينهم، وتنمية مواهب 
الشباب من خالل ممارسة النشاطات الرياضية المفيدة لهم، 
وممارسة األنشطة الشبابية المتنوعة التي سيوفرها المركز 

مستقباًل.
وأش��ارت وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة إلى رفض االقتراح 
برغب��ة في الوقت الراهن، حيث يتم حاليًا التعاون والتنس��يق 
م��ع إدارة المش��اريع ب��وزارة األش��غال واألش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني إلعداد الرس��ومات الهندس��ية 
والمواصفات الالزمة بش��ان تجديد مركز شباب الزالق القائم 
بالفعل بم��ا يحتويه من مالعب خارجي��ة، وتجري في الوقت 
الراهن لمتابعة الحصول على الرسومات الهندسية في أسرع 
وق��ت، لذا فإنه لي��س من المش��اريع المطروحة ف��ي الفترة 
الحالي��ة، ووفق��ًا للميزانيات والدراس��ة الحالي��ة إلقامة مركز 

شبابي نموذجي أو مالعب مستقلة.

 مجالس شبابية 
بالحجيات وهورة سند

ياسمينا صالح  «

وافقت اللجن��ة النوعية الدائمة للش��باب والرياض��ة النيابية 
على االقتراح برغبة بش��أن إنشاء مجالس شبابية في منطقة 
الحجيات وهورة س��ند، كونه��ا المتنفس لتب��ادل األفكار من 
خ��الل الفعالي��ات والن��دوات الت��ي من ش��أنها رفع مس��توى 
الوعي الش��بابي وإنشاء أجيال ش��بابية واعية ومثقفة، ودعم 
اس��تمراريتها بما يحفظ الش��باب فكريًا وأخالقيًا واجتماعيًا، 
باإلضافة إلى المحافظة على ع��ادات اآلباء واألجداد بااللتقاء 

في المجالس.
فيما أفادت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن »أهالي منطقة 
الحجيات وهورة سند من الممكن أن ينتفعوا بالخدمات التي 
تق��ع مقربة مراكز تمكين ش��باب »الرفاع الش��رقي أو البحير 
أو س��ند«، واالنضمام إلى البرامج الثقافية واالجتماعية التي 
تنظمه��ا المراك��ز، وذلك لحي��ن توافر األراض��ي والميزانيات 
الالزم��ة، وس��نقوم بزيادة حج��م البرامج الثقافي��ة والفكرية 
واالجتماعية بما يس��توعب الش��باب واألهال��ي الراغبين في 

المشاركة بتلك البرامج والملتقيات«.

خدمات النواب: إنشاء مدرسة 
للمرحلة االبتدائية واإلعدادية بقاللي

ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابية على االقت��راح برغبة الذي ينص 
على إنشاء مدرسة للمرحلة االبتدائية واإلعدادية للبنات بمنطقة 
قاللي، حي��ث إن المنطقة تفتقر لوجود مدارس للبنات وبش��كل 
خاص للمرحلتي��ن االبتدائية واإلعدادية، األم��ر الذي يجعل من 
أهالي المنطقة مشغولي البال بشأن عدم علمهم في أي مدرسة 
يس��توجب على بناته��م الذه��اب إليها، وتش��هد منطقة قاللي 
ازدحام��ًا وتزايدًا ف��ي أعداد الطلبة الذين يتحم��ل أولياء أمورهم 
عناء المس��افة الكبيرة للوصول إلى مدارس بناتهم البعيدة عن 
منطقة سكنهم، الوضع الذي يجعلهم يعانون في طريق الذهاب 

والعودة.
ونوه��ت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تس��عى لتوفير المقعد 
الدراس��ي لجميع الطلبة، واس��تيعاب الزيادة المطردة في أعداد 
الطلبة، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة إلنشاء المدارس والمباني 
الحكومية بحسب المراحل الدراسية وفي حالة عدم توافر مناسبة 
إلنش��اء المدارس بالمنطقة، فإن الوزارة تس��عى إليجاد البدائل 
المناس��بة، وذلك بإنش��اء مبان أكاديمية جديدة، وتوزيع الطلبة 
على المدارس الحكومية القريبة من مناطق سكنهم، مع التكفل 

بتوفير المواصالت وفقًا للمعيار المعتمد عن الحاجة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/27/watan-20220127.pdf?1643259731
https://alwatannews.net/article/986877
https://alwatannews.net/article/986878
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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
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كش��فت رئي��س قس��م عل��م 
األم��راض وبن���������ك ال����دم 
الطبي�������ة  والمختب�������رات 
بمستشفى الملك ح�����م�����د 
هجرس،  د.س��ه����ا  الجامعي 
ع��ن »إج��راء نح��و 4 ماليي��ن 
فحص مختبري في مستشفى 
الملك حمد الجامعي سنويًا«، 
موضح��ة أن »بينها فحوصات 
ال��دم والت��ي بلغ��ت نحو 2.5 

مليون فحص س��نويًا بنس��بة تصل إلى 55 من الفحوصات 
بش��كل ع��ام، وه��ي بذل��ك تع��د الحصيل��ة األكب��ر بين 

الفحوصات المختبرية«.
وأضاف��ت في ح��وار خّصت ب��ه »الوط��ن« أن »الفحوصات 
المختبرية في عل��م األورام واألمراض، والتي يتم إجراؤها 
على الخاليا المس��تأصلة م��ن األورام المختلفة بعد إجراء 
العمليات الجراحية تبلغ نحو 10 آالف عّينة سنويًا، في حين 
أنه خالل عام 2021 تم��ت مراجعة ما يقارب ال�600 حالة 
سرطانية تم تشخيصها في مختلف مستشفيات ومختبرات 
المملك��ة من قب��ل كادر استش��اري ذي كف��اءة عالية من 
االحت��راف للتأك��د من صح��ة ودقة التش��خيص قبل البدء 
بالع��الج المتفق عليه من قبل المجل��س الوطني لألورام. 
كما وقد تم اس��تخدام تش��خيص األم��راض المجهري عن 
بع��د »Telepathology«، في مناقش��ة ع��دد من الحاالت 
المس��تعصية م��ع ع��دد م��ن المستش��فيات والمختبرات 
المرجعي��ة العالمي��ة للوص��ول إلى التش��خيص الس��ليم 

وتحديد العالج األمثل للمرضى«.
وقال��ت إنه »وفق��ًا لإلحصائي��ات فإن ع��دد متبرعي الدم 
ببنك الدم بلغ ما يقارب ال�8 آالف متبرع خالل 2021 وعدد 
الفحوص��ات التي ت��م إجراؤها عل��ى المتبرعين والمرضى 
في القس��م نح��و 10 آالف فح��ص، والجدي��ر بالذكر يقوم 
ه��ذا القس��م النابض بتغطي��ة احتياج��ات المرضى للدم 
ومش��تقاته في مستش��فى الملك حم��د الجامعي، ومركز 
البحري��ن ل��ألورام، ومرك��ز الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن 
سلمان آل خليفة التخصصي للقلب وبعض المستشفيات 

الخاصة«.
وفيما يتعلق بفحص في��روس كورونا )كوفيد 19(، أفادت 
د.س��ها هجرس بأن »المختب��رات الطبية في مستش��فى 
الملك حمد الجامعي تعتبر من بين المختبرات الحكومية 
المعتم��دة، حيث تم إجراء نحو 1.5 مليون فحص للكش��ف 
عن فيروس كورونا في المستشفى من إجمالي الفحوصات 
الت��ي أجريت عل��ى مس��توى المملكة منذ م��ارس 2020، 
وحتى اآلن«. ونوهت د.س��ها هجرس إلى عدد التخصصات 
المختلف��ة الموجودة في قس��م المختب��رات الطبية وبنك 
الدم بالمستش��فى، وتش��مل 6 تخصصات مختلفة، وهي؛ 
قس��م علم أم��راض الدم، وقس��م علم األم��راض واألورام، 
وقس��م الميكروبات المجهرية »الميكروبيولوجي«، وقسم 
بنك الدم، وقسم فحوصات الفيروسات وقسم سحب الدم«.
وذك��رت أن »أكبر األقس��ام هو قس��م أم��راض الدم، حيث 
يخت��ص بتش��خيص جميع أم��راض ال��دم المختلفة مثل؛ 
أمراض ال��دم الوراثية كأم��راض ال��دم المنجلية، ونقص 
الخمي��رة، باإلضاف��ة إلى أمراض الغ��دد الصماء كأمراض 

الغدة الدرقية، ومرض السكري، وقياس نسبة الهرمونات، 
جه��از  وأم��راض  الفيتامين��ات،  ونس��بة  واألنزيم��ات، 
المناع��ة، كما يتم من خالله تش��خيص جميع س��رطانات 
ال��دم المختلفة وف��ي وقت قياس��ي على أي��دي نخبة من 
االستش��اريين المتخصصين في هذا المجال بالتعاون مع 
مركز البحرين لألورام«. وأضافت: »بينما قسم الميكروبات 
المجهرية، »الميكروبيولوجي«، يش��مل زراعة الميكروبات 
وتشخيص األمراض المتعلقة بااللتهابات المختلفة سواء 
الفيروس��ية أو البكتيري��ة أو الفطرية، حي��ث يتم الحصول 
على العّينة من مختلف أجزاء الجس��م مث��ل األنف أو البول 
أو الخ��روج، ويبل��غ عدد الفحوص��ات بهذا القس��م الحيوي 
نحو 600 ألف عّينة س��نويًا«. وفيما يتعلق بقس��م المختبر 
الجزيئي«Molecular Lab«، أفادت بأنه »القسم المختص 
بفح��ص الحمض النووي لبع��ض الفيروس��ات والبكتيريا 
المس��ّببة للكثي��ر م��ن األم��راض المعدية مث��ل فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، وفيروس��ات اإلنفلون��زا، والميكروبات 
التي تسبب أمراضًا في الجهاز الهضمي والعصبي وتسّمم 

الدم«.
 وأوضحت د.س��ها هجرس أن »القسم يتميز بمستوى عاٍل 
من التنظيم واالحترافية والدقة والسرعة العاليتين وذلك 
وفقًا لمعايير الجودة العالمية الخاصة بالمختبرات الطبية 

ومن خ��الل تطبيق برامج ضمان الج��ودة العالمية، بحيث 
إن الم��دة الزمنية لكل فحص يعتمد على نوعية الفحص، 
فهن��اك فحوصات س��ريعة، مث��ل فحص الس��كري العادي 
وفحص نس��بة الهيموجلوبين واللذين يستغرقان نحو 10 
دقائق، بينما فحوصات الهرمونات واألمالح والفيتامينات 
تس��تغرق نح��و 20 دقيقة، ف��ي حين أن هن��اك فحوصات 

تستغرق عدة أيام، مثل فحوصات األورام«.
وأضافت أنه »يتم إجراء هذه الفحوصات باس��تخدام أحدث 
األجه��زة والمعدات اآللية المتطورة، حيث تمتاز مختبرات 
مستشفى الملك حمد الجامعي بكونها منظمة آليًا بشكل 
كام��ل وموحد م��ع أنظمة متخصص��ة بالكيمي��اء الطبية 
وأمراض ال��دم واألمص��ال، والتي تؤدي إل��ى ضمان دقة 
النتائج وس��رعة الحصول عليها، مش��يرة إل��ى أنها تخدم 
جمي��ع التخصصات بم��ا فيها المرضى ف��ي العيادات وفي 
األجنحة وفي مركز البحرين األورام، وتتم من خالل ش��بكة 
إلكتروني��ة داخلية بطلب من الطبي��ب المعالج للمريض، 
وعلي��ه يتم س��حب العين��ات المطلوبة بع��د التأكد منها 
ع��ن طريق رمز االس��تجابة الس��ريعة »بار ك��ود« الخاص 
بالمريض، وتتحول إلى المعمل إلجراء التحاليل المطلوبة 
باس��تخدام أحدث المعدات التش��خيصية التي تضمن لنا 
الحص��ول على نتائ��ج س��ريعة ودقيقة وإرس��اله للطبيب 

المعالج«.
ونوه��ت إل��ى أن »إدارة المختب��رات الطبي��ة وبن��ك الدم 
بالمستش��فى حصلت على ش��هادة االعتم��اد الدولية من 
الكلية األمريكية لعلم األمراض »CAP« ليصبح بذلك أول 
مستشفى حكومي يحصل على هذه الشهادة للمرة الثالثة 
عل��ى التوالي مما يؤك��د التزامها الراس��خ بتقديم أفضل 
الخدم��ات الطبية والفحوصات وفق أعل��ى معايير الجودة، 

الكفاءة والسالمة المتبعة عالميًا«.
وأوضحت أن »هذا اإلنجاز ت��م بعد التقييم الذي قامت به 
اللجنة التابعة للكلية األمريكية لعلوم األمراض والمكونة 
م��ن مجموع��ة م��ن األطب��اء واألخصائيين م��ن الواليات 
المتحدة األمريكية، والتي على إثرها تقرر تجديد ش��هادة 
االعتم��اد الس��تيفاء المختب��رات الطبي��ة لجمي��ع معايير 
الجودة العالمية واجتياز كافة المتطلبات من خالل تطوير 
العم��ل اإلداري والجاهزية المتكامل��ة لتغطية احتياجات 
مرضى مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي ومركز البحرين 
لألورام والكفاءة العالية للطاقم الطبي والفني مما يجعل 
مختبرات مستش��فى الملك حم��د الجامعي تحتل الصدارة 
في الخدمات التش��خيصية في المنطقة تحت إشراف طاقم 
مؤهل وم��درب بالكام��ل، باإلضافة إلى أح��دث المعدات 
واألجهزة والتقنيات المبتك��رة الحديثة إلجراء الفحوصات 
الطبي��ة األكثر تعقي��دًا بما يضمن دق��ة النتائج وفعالية 
العالج«. وش��ددت د.س��ها هج��رس على أن »ه��ذا اإلنجاز 
جاء كثمرة لجهود س��نوات من العم��ل المتواصل والدعم 
المس��تمر م��ن إدارة المستش��فى«، مؤكدة أنه��ا »تولي 
اهتمام��ًا بالغ��ًا بتطبي��ق المعايي��ر العالمي��ة بالتحاليل 
المخبرية، وذلك من خالل تأمين تقنيات متطّورة تس��اعد 
في إنجاز تلك الفحوصات في أقل وقت وبأعلى دقة وجودة 
ممكنة، بحيث يتم الحد بشكل نهائي من األخطاء البشرية 
وهو ما يس��هم في توفير أعلى المس��تويات م��ن الرعاية 
التش��خيصية والعالجية«. وشددت د.سها هجرس على أن 
»القسم يتميز بجودة ودقة عاليتين، حيث إن »دقة وصحة 
نتيج��ة الفحوصات تصل إل��ى 99.9%، م��ع إمكانية إعادة 

إجراء التحليل للعينة وذلك للتأكد من صحة النتيجة«.
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إجراء 2.5 مليون فحص دم بنسبة 55٪ سنويًا

نتائج الفحوصات السريعة في دقائق و»الطويلة« تمتد إلى أسبوع

إجراء 1.5 مليون فحص »كورونا« في »حمد الجامعي« منذ مارس 2020

آلية عمل المختبرات الطبية تتم من خالل شبكة إلكترونية

 10 آالف عّينة مختبرية من »بنك الدم« سنويًا

»حمد الجامعي« أول مستشفى حكومي يحصل على شهادة »CAP« للمرة الثالثة
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6 تخصصات مختلفة في »المختبرات الطبية وبنك الدم«

 سها هجرس: 4 ماليين فحص
مختبري في »حمد الجامعي« سنويًا

د. سها هجرس خالل حوارها لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

معلومة في كبسولة

تحليل »International Normalized Ratio«: تحليل »inr«، هو النس��بة المعيارية الدولية التي تش��ير إلى الزمن الذي يس��تغرقه الدم للتجلط، وتعتمد قيمة النس��بة المعيارية الدولية على قيمة الفحص الذي يعرف باختبار زمن 
البروثرومبين »Prothrombin Time Test«. والبروثرومبين هو بروتين ينتجه الكبد وأحد أهم البروتينات المسؤولة عن عملية تخثر الدم، وبذلك تختلف نسبة inr باالعتماد على قيمة البروثرومبين والزمن الذي يحتاجه الدم للتخثر. 

وتتم متابعة نسبة inr عند المرضى الذين يتعالجون بدواء الوارفارين »Warfarin« وهو أحد المصادر التي تحد من خطر الجلطات، باإلضافة لتشخيص بعض أمراض الدم. والنسبة الطبيعية لألشخاص األصحاء هي أقل من 1.1.

 إجراء عملية جراحية نادرة لسّتيني 
يعاني من ضيق التنفس بـ»حمد الجامعي«

قام فريق طبي من قس��م األن��ف واألذن والحنجرة في مستش��فى 
الملك حمد الجامعي بإجراء عملية جراحية نادرة لمريض س��ّتيني 

يعاني من ضيق التنفس ناتج عن تضيق في القصبة الهوائية.
وحضر المريض إلى قس��م طب الطوارئ والحوادث في مستش��فى 
الملك حمد الجامع��ي وهو يعاني من ضيق مجرى التنفس نتيجة 
تضي��ق القصبة الهوائية بس��بب إجراء س��ابق لفتحة رغامية كان 
ق��د خضع لها في إحدى المستش��فيات في المملك��ة عند إصابته 

بفيروس كورونا )كوفيد�19(.
 والفتحة الرغامية هي عبارة عن ش��ق ف��ي القصبة الهوائية يتم 
إج��راؤه عبر الرقبة بش��كل مؤقت لتس��هيل عملي��ة التنفس عند 
مرضى العناية ولكن يمك��ن أن يؤدي في حاالت نادرة إلى بعض 

المضاعفات كتضيق في مجرى النفس. وعليه تم عمل الفحوصات 
واألش��عة الالزمة للمري��ض، والتي بينت ضيق مج��رى الهواء في 
القصبة الهوائية، وهو أحد المضاعفات المعروفة لعملية الفتحة 
الرغامي��ة.  فت��م تحويل المريض لقس��م األن��ف واألذن والحنجرة 
بالمستش��فى، حيث قرر الفريق الطبي وذلك بإشراف الدكتور عمر 
صب��را استش��اري جراحة األن��ف واألذن والحنج��رة واختصاصي في 
جراحة ال��رأس والرقبة بإخضاع المريض لعملي��ة جراحية إلعادة 
ترميم القصبة الهوائية عن طريق اس��تئصال الجزء المتضيق من 
القصبة الهوائية وإعادة وصل األطراف السليمة للقصبة الهوائية، 
حيث اس��تغرقت العملية الجراحية ما يقارب الس��اعتين والنصف، 
ث��م تم وضع المريض تحت المالحظة في المستش��فى لعدة أيام 

إل��ى أن غادر المستش��فى بحالة جيدة جدا وعاد لممارس��ة حياته 
الطبيعية خالل الشهرين الماضيين من بعد العملية. 

 وذكر الدكتور عمر صبرا أن هذا المرض شكل تحديا كبيرا بالنسبة 
ألطباء وجراحي األن��ف واألذن والحنجرة خالل فترة جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد�19(، حيث لوحظ ارتفاع في نس��ب تضيق القصبة 
الهوائية عند المرضى المتعافين من التهاب كورونا )كوفيد�19( 
بعد احتياجهم للفتح��ة الرغامية، منوها أن البعض منهم يخضع 
لتوسيع مجرى الهواء عن طريق المنظار، والبعض اآلخر يحتاج إلى 
عملية جراحية إلع��ادة ترميم القصبة الهوائي��ة، وأن هذا اإلجراء 
��ن المرضى من العودة لممارس��ة حياتهم بش��كل  الجراح��ي يمكِّ

د. عمر صبراطبيعي جدا.

امسح 
للمشاهدة
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6 آالف مصاب خالل 6 أعوام.. »خدمات النواب«:

بطاقة ذوي اإلعاقة لفئة محددة من مرضى السكلر
ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابية على االقتراحين برغبة بش��أن قي��ام الحكومة 
بدراس��ة مدى إصابة مرضى السكلر باإلعاقة ودرجاتها، ومن ثم وضع المعايير 
العتب��ار هذه الفئ��ة من ذوي اإلعاقة، حي��ث يهدف االقتراح إل��ى ضرورة إعداد 
دراسة شاملة لتوضيح أعداد المصابين بالسكلر وتصنيفهم وفق درجة اإلصابة، 
واس��تمرار تقديم الرعاية الصحية لمرضى الس��كلر، والمحافظة على صحتهم، 
والمساهمة في حصولهم على كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما يضمن لهم 
العي��ش الكري��م، وأهمية صرف عالوة بدل اإلعاقة لمرضى الس��كلر وفق درجة 
اإلصابة، وخاصًة للموظفين منهم الذين يتم االستقطاع من رواتبهم الشهرية 

نتيجة مكوثهم فترات طويلة في المستشفى. 
باإلضافة إلى المس��اهمة في تخفيف األعباء المعيش��ية ع��ن مرضى فقر الدم 
المنجلي »السكلر«، من خالل المزايا والعروض التوفيرية التي تقّدمها الجهات 
والش��ركات والمؤسس��ات التجارية لحاملي هذه البطاقة، وتقديم كافة س��بل 
الدعم والرعاية للفئات المس��تحقة لهذه الرعاية، وعل��ى وجه الخصوص أبناء 
هذا الوطن المعطاء من مرضى الس��كلر، وس��يرًا على نه��ج البحرين وقيادتها 

الرشيدة في االهتمام بكافة فئات المجتمع. 
وأكدت وزارة الصحة بأن عدد المصابين بمرض فقر الدم المنجلي خالل الفترة 
2013-2019 المسجلين لدى الوزارة تبلغ 6024 مصابًا بالسكلر، مقسمين إلى 

2951 من الذكور، و3074 اإلناث.
وأوضح��ت ال��وزارة أنها غي��ر مختّصة بمنح بطاق��ة لمرضى الس��كلر على غرار 
البطاقة التي ُتمنح لألش��خاص ذوي اإلعاقة، ويدخل ذلك في اختصاصات وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعية، وهناك لجنة لتقييم اإلعاق��ة ممثلة من مختلف 
الجهات الحكومية، أما بخصوص تصنيف مرضى الس��كلر فإن التعاريف الدولية 
تعتبره��م ضمن فئة األم��راض المزمنة، ولي��س من أمراض اإلعاق��ة، ووزارة 

الصحة في المملكة تعتبرهم من فئة األمراض الوراثية. 

وبين��ت أن اإلعاق��ة تعرف بأن »اإلصاب��ة بقصور كلي أو جزئي بش��كل دائم أو 
لفت��رة طويلة من العمر في إحدى القدرات الجس��مية أو الحس��ية أو العقلية أو 
التواصلية أو التعليمية أو النفسية، تؤدي لعدم إمكانية تلبية متطلبات الحياة 
العادية من قبل الش��خص المعاق واعتماده على غيره في تلبيتها، أو احتياجه 

ألداة خاصة تتطلب تدريبًا أو تأهياًل خاصًا لحسن استخدامها«. 
فيم��ا ذكرت وزارة العمل والتنمية االجتماعية أنه يتم منح بطاقة ذوي اإلعاقة 
لكاف��ة حاالت مرضى الس��كلر المصنفي��ن ضمن فئة اإلعاقة الجس��دية، إذ إن 
التصنيف يأتي بناًء على تقارير طبية واضحة من استش��اري وزارة الصحة تثبت 
وتوضح درجة اإلعاقة، منوهًا إلى أنه ال يمكن اعتبار جميع مرضى الس��كلر من 
فئ��ة ذوي اإلعاق��ة دون وجود تقري��ر طبي معتمد يثبت ذل��ك، مؤكدًا أنه يتم 

صرف عالوة للمرضى وفق درجة اإلصابة.

تقديم 2.8 مليون دينار لـ 800 منشأة.. »خدمات النواب«:

دعم مباشر من »تمكين« لـ»الصغيرة والمتوسطة«
ياسمينا صالح  «

وافقت لجن��ة الخدمات النيابية عل��ى اقتراح برغبة 
ينص على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
من خطر التعثر واإلفالس ومس��اعدتها على إعادة 
التنظيم، عن طريق قيام صندوق العمل »تمكين« 
بتقدي��م الدعم المادي المباش��ر، أو دعم الخدمات 
القانوني��ة والمحاس��بية واإلداري��ة له��ا، وتفعيل 
الحماي��ة القانونية لهذه المؤسس��ات المنصوص 

عليها في قانون إعادة التنظيم واإلفالس.
وأكد صن��دوق العمل »تمكين« عل��ى القيام بدعم 
ما يفوق 800 منشأة تقدمت بطلب االستفادة من 
مجال دعم األعمال االستش��ارية ودعم المحاس��بة 
والتدقي��ق، بتكلف��ة 2,800,000 دين��ار وذلك منذ 
مطلع عام 2018، الفتًا إلى أهمية الدور الكبير الذي 
تمارسه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع 
عجل��ة التنمية االقتصادي��ة في المملك��ة وتوفير 
فرص العمل للش��باب البحريني الطموح، باإلضافة 
إلى أن برنامج تطوير األعمال الذي يقدمه الصندوق 

يحتوي على 6 مجاالت للدعم.
ونوه إلى أنه يجوز بقرار من وزير العدل والش��ؤون 
اإلسالمية واألوقاف الش��يخ خالد بن علي آل خليفة 
تش��كيل لجن��ة تدع��ى »لجن��ة دع��م المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة« وتق��وم بتقدي��م الدعم 

المالي لتغطية رس��وم ونفق��ات وتكاليف إجراءات 
اإلف��الس عن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة 
والمدنيين الذين ليست لديهم أصول كافية لتحمل 
أعب��اء إج��راءات اإلفالس، ويس��عى دائم��ًا صندوق 
العم��ل »تمكي��ن« باالهتم��ام بتلك المؤسس��ات 
ومراجعة ما يقدم��ه لها من مجاالت الدعم بصورة 
مس��تمرة وبما يتوافق مع االحتياجات والمتغيرات 
االقتصادي��ة الت��ي تحيط به��ا حيث إنن��ا على أتم 
االس��تعداد للتع��اون م��ع لجنة دعم المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة ح��ال تش��كيلها للنظر في 

تقديم الدعم الالزم لها.
ويهدف االقتراح برغبة في توفير الحماية القانونية 
وتقديم الدعم والمس��اعدة للمؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة من أجل القيام بواجباتها والتضامن 
والخاص��ة  الحكومي��ة  والهيئ��ات  ال��وزارات  م��ع 
ف��ي النه��وض بالوط��ن من خ��الل مش��اركة هذه 
المؤسس��ات في عملي��ة البناء والتنمية الش��املة، 
وتمكي��ن المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة من 
تأدية دورها نحو الوط��ن والمواطن بوصفها جزءًا 

من القطاع الخاص المحرك لالقتصاد الوطني.

 »خدمات النواب« تقر تحويل
»البحرين للتدريب« إلى أكاديمية للشباب

ياسمينا صالح  «

وافقت لجنة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة 
الذي ينص على تحوي��ل معهد البحرين للتدريب 
إلى أكاديمية بحرينية للش��باب، ويهدف االقتراح 
إلى تأهيل الش��باب البحريني للدخول إلى س��وق 
العم��ل من خالل البرامج العلمي��ة والتكنولوجية 
وعل��وم ال��ذكاء االصطناعي واالقتص��اد الرقمي، 
وحاجة البحرين إل��ى ذراع تدريبي يلبي متطلبات 
س��وق العم��ل من خ��الل البرام��ج المس��تحدثة 
العلمي��ة والتكنولوجية، وتطوي��ر البنية التحتية 
لالقتص��اد الرقمي، والض��رورة الملّحة للنهوض 
بالمعهد الذي تراجع مستوى مخرجاته التدريبية 
بع��د نق��ل تبعيت��ه ل��وزارة التربي��ة والتعليم، 
وتقلَّص ع��دد الدارس��ين فيه إلى الرب��ع تقريبًا، 
والحاجة إلى تطوير برامجه التقليدية الس��تعادة 

ثقة الشركات الوطنية في كفاءة خريجيه. 

 وذكرت وزارة التعليم أن معهد البحرين للتدريب 
يع��د من أهم وأكبر مؤسس��ات التعلي��م العالي 
الحكومي��ة والتدريبية الت��ي تخضع لتقييم هيئة 
ج��ودة التعليم والتدريب، وحص��ول المعهد على 
أعلى تقييم له منذ بدء عمليات المراجعة من قبل 
هيئة جودة التعليم والتي تعتبر هيئة مس��تقلة 
حيث تمت مراجعة المعهد 3 دورات وكانت نتائج 
المراجع��ة األخيرة هي األفض��ل مما يؤكد تطور 
أداء المعه��د، و يقدم المعهد برامج مهنية تلبي 
احتياجات س��وق العم��ل، وتتمي��ز بالتركيز على 
الجانب العملي بالمقارنة مع مؤسس��ات التعليم 
العالي األخرى، ومن أهم الشهادات التي يمنحها 
المعه��د: »ش��هادة الدبلوم المط��ور، والدبلوما 
الوطني��ة، والدبلوم��ا الوطنية العلي��ا، والدبلوم 
الوطني العالي«، وهذه الش��هادات معتمدة من 
قبل جهات محلية ودولية وهو ما يميز ش��هادات 
معهد البحرين للتدريب دون غيره من مؤسسات 

التعليم العالي الحكومية.
وأضافت الوزارة أن المعهد يتميز بإتاحة الفرصة 
لخريجي الثانوية العامة لاللتحاق ببرامجه بغّض 
النظر عن س��نة التخ��رج أو التخص��ص أو العمر، 
ويق��دم المعهد تدريبًا مهني��ًا ذا جودة عالية في 
مختلف القطاعات س��واء في الهندسة والخدمات 
ونظ��م المعلومات أو األعم��ال التجارية والفنون 
التطبيقية، وتم تس��كين 16 برنامجًا على اإلطار 
الوطني للمؤه��الت خالل الس��نتين الماضيتين، 

إضافة إلى استحداث عدة برامج.
ونوه��ت ال��وزارة أن المعه��د يهت��م بالتواصل 
المستمر مع الوزارات والشركات الوطنية وصندوق 
العمل »تمكين« بغية تقديم الخدمات التدريبية 
واالستش��ارة لتطوي��ر برامج المعه��د وتحديثها 
بما يتناس��ب م��ع متطلبات س��وق العمل، يعتبر 
المعهد مرك��زًا معتم��دًا ألكاديمية »سيس��كو، 

وأمازون«

 »خدمات النواب«: فتح مراكز الشيخ جابر
ومدينة عيسى وحمد كانو 24 ساعة

ياسمينا صالح  «

وافقت لجن��ة الخدمات النيابية على االقتراح برغبة ال��ذي ينص على فتح مركز 
الش��يخ جاب��ر الصحي في باربار على مدى 24 س��اعة، بداًل من نظام التش��غيل 
الحالي، حيث يقدم المركز خدماته إلى ما يقارب 45 مجمعًا سكنيًا على فترتين، 
صباحية ومس��ائية وستكون الفترة الصباحية من الس��ابعة صباحًا إلى الثانية 
والربع ظهرًا، أما المس��ائية س��تكون من الرابعة عصرا إلى الثانية عش��رة عند 
منتصف الليل، ويقدم المركز خدماته من الس��اعة التاس��عة مساًء إلى الثانية 
عش��رة في منتصف الليل للمواطني��ن التابعين لمركز البديع الس��احلي ومركز 

البديع الصحي.
وبين��ت اللجنة أن االقتراح برغب��ة يهدف إلى تخفيف الع��بء الواقع على مجمع 
الس��لمانية الطبي والمستشفيات األخرى التي تستقبل المواطنين بعد الثانية 
عش��رة في منتصف الليل، وتأمين س��رعة تقديم الخدم��ة الصحية للمواطنين 
والس��اكنين في المنطقة، واختصار وقت تنقله��م، وتخفيض التكاليف المادية 

للمواصالت عليهم.
كم��ا وافقت عل��ى االقتراحات برغب��ة التي تنص على فتح مركز مدينة عيس��ى 

ومرك��ز حم��د كانو الصح��ي على مدار 24 س��اعة، حيث ته��دف االقتراحات إلى 
رف��ع جودة الرعاية الصحي��ة للمرضى من خالل العناية بصح��ة أفراد المجتمع 
وحمايته��م م��ن االم��راض والتخفيف م��ن معاناتهم وضمان س��رعة حصول 
المرض��ى على مختل��ف الخدمات الصحية بأقصى س��رعة وبأق��ل جهد، وإتاحة 
الفرصة لعدد أكبر من المرضى للحصول على العالج المالئم، والمس��اهمة في 
تقليل نس��بة إدخال المرضى للمستشفيات، باإلضافة إلى أن ذلك سيسهم في 
خفض التحديات الناش��ئة عن زيادة معدل الش��كاوى الذي يدور معظمها حول 

نفاذ المواعيد قبل إغالق المركز بساعات.
فيم��ا بين��ت وزارة الصح��ة أن أهالي المنطق��ة التابعين لمركز مدينة عيس��ى 
الصحي يس��تفيدون من خدمات المركز الذي يعمل حتى الساعة الثامنة مساء، 
ومن ثم يس��تفيدون من خدمات مركز يوسف عبد الرحمن انجنير الصحي الذي 
يعمل على مدار الس��اعة. وأشارت انه ال توجد حاجة لفتح المراكز على مدار 24 
س��اعة، مع العلم بأن المجلس األعلى للصحة يقوم في الوقت الحالي بدراس��ة 
المقترح��ات ضم��ن اإلج��راءات واآلليات المعمول بها، ودراس��ة س��اعات عمل 
المراك��ز الصحية في كل محافظة في ظل تطبي��ق نظام الضمان الصحي وآلية 

التسيير الذاتي للمراكز الصحية.

مركز خاص بـ»حمد الجامعي« 
لعالج مرضى »السكلر«

ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابي��ة على االقتراح برغبة بش��أن 
إنشاء مركز خاص في مستشفى الملك حمد الجامعي يختص 
بمعالجة مرضى السكلر، ويهدف المقترح إلى تقليل الضغط 
الحاصل على عيادة عالج مرضى الس��كلر بمجمع الس��لمانية 
الطبي، واإلس��راع ف��ي توفير العناية الطبي��ة الالزمة وتقليل 
ساعات االنتظار بمجمع السلمانية الطبي، واستيعاب األعداد 
الكبيرة الموجودة من مرضى »الس��كلر« الذين يحتاجون إلى 
عناية خاصة من الجنسين، وخاصة وأن المركز الحالي بمجمع 
السلمانية الطبي يستوعب عددًا من المرضى الذكور أكثر من 

اإلناث.
فيما ذكرت مستش��فى الملك حمد الجامعي أن مركز سلمان 
الطبي يهتم بمرضى السكلر ويقدم خدمات متكاملة وتشمل 
»الكش��ف المبك��ر، والعناي��ة الطبي��ة، والدراس��ة الجانبي��ة، 
والتثقي��ف الطب��ي، والدع��م النفس��ي، والتخطيط األس��ري، 
والمس��اعدة االجتماعي��ة«، ويوص��ي قائد مستش��فى الملك 
حمد الجامعي بزيادة األيدي العاملة، ويتمثل دور مستش��فى 
المل��ك حمد الجامعي ومركز البحرين لألورام والمراكز الطبية 
األخ��رى في التعاون والتنس��يق م��ع المركز الطب��ي لمرضى 

السكلر بمجمع السلمانية الطبي.

تخصيص أرض بمنطقة 
سلماباد »لمركز شبابي«

ياسمينا صالح  «

وافقت اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة النيابية على 
االقت��راح برغبة بش��أن تخصيص أرض في منطقة س��لماباد 
لصالح مركز تمكين ش��باب س��لماباد، حيث يهدف إلى تلبية 
احتياج��ات أهالي منطقة س��لماباد لتخصي��ص قطعة أرض 
لمرك��ز ثقافي ورياضي ينهض باحتياجات أبنائهم، ويحتضن 
شريحة الشباب في برامج وأنش��طة وفعاليات نافعة، وصقل 

مواهبهم وملء أوقات فراغ الشباب بما ينفعهم.
كما وافقت اللجنة على إنش��اء ملعب ومركز ش��بابي نموذجي 
بالدائرة التاس��عة في محافظة الجنوبي��ة في منطقة الزالق، 
حيث يهدف المقترح إلى احتضان الش��باب كونهم الش��ريحة 
األكبر ف��ي المجتمع، وتعزيز التواصل بينهم، وتنمية مواهب 
الشباب من خالل ممارسة النشاطات الرياضية المفيدة لهم، 
وممارسة األنشطة الشبابية المتنوعة التي سيوفرها المركز 

مستقباًل.
وأش��ارت وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة إلى رفض االقتراح 
برغب��ة في الوقت الراهن، حيث يتم حاليًا التعاون والتنس��يق 
م��ع إدارة المش��اريع ب��وزارة األش��غال واألش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني إلعداد الرس��ومات الهندس��ية 
والمواصفات الالزمة بش��ان تجديد مركز شباب الزالق القائم 
بالفعل بم��ا يحتويه من مالعب خارجي��ة، وتجري في الوقت 
الراهن لمتابعة الحصول على الرسومات الهندسية في أسرع 
وق��ت، لذا فإنه لي��س من المش��اريع المطروحة ف��ي الفترة 
الحالي��ة، ووفق��ًا للميزانيات والدراس��ة الحالي��ة إلقامة مركز 

شبابي نموذجي أو مالعب مستقلة.

 مجالس شبابية 
بالحجيات وهورة سند

ياسمينا صالح  «

وافقت اللجن��ة النوعية الدائمة للش��باب والرياض��ة النيابية 
على االقتراح برغبة بش��أن إنشاء مجالس شبابية في منطقة 
الحجيات وهورة س��ند، كونه��ا المتنفس لتب��ادل األفكار من 
خ��الل الفعالي��ات والن��دوات الت��ي من ش��أنها رفع مس��توى 
الوعي الش��بابي وإنشاء أجيال ش��بابية واعية ومثقفة، ودعم 
اس��تمراريتها بما يحفظ الش��باب فكريًا وأخالقيًا واجتماعيًا، 
باإلضافة إلى المحافظة على ع��ادات اآلباء واألجداد بااللتقاء 

في المجالس.
فيما أفادت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن »أهالي منطقة 
الحجيات وهورة سند من الممكن أن ينتفعوا بالخدمات التي 
تق��ع مقربة مراكز تمكين ش��باب »الرفاع الش��رقي أو البحير 
أو س��ند«، واالنضمام إلى البرامج الثقافية واالجتماعية التي 
تنظمه��ا المراك��ز، وذلك لحي��ن توافر األراض��ي والميزانيات 
الالزم��ة، وس��نقوم بزيادة حج��م البرامج الثقافي��ة والفكرية 
واالجتماعية بما يس��توعب الش��باب واألهال��ي الراغبين في 

المشاركة بتلك البرامج والملتقيات«.

خدمات النواب: إنشاء مدرسة 
للمرحلة االبتدائية واإلعدادية بقاللي

ياسمينا صالح  «

وافق��ت لجنة الخدم��ات النيابية على االقت��راح برغبة الذي ينص 
على إنشاء مدرسة للمرحلة االبتدائية واإلعدادية للبنات بمنطقة 
قاللي، حي��ث إن المنطقة تفتقر لوجود مدارس للبنات وبش��كل 
خاص للمرحلتي��ن االبتدائية واإلعدادية، األم��ر الذي يجعل من 
أهالي المنطقة مشغولي البال بشأن عدم علمهم في أي مدرسة 
يس��توجب على بناته��م الذه��اب إليها، وتش��هد منطقة قاللي 
ازدحام��ًا وتزايدًا ف��ي أعداد الطلبة الذين يتحم��ل أولياء أمورهم 
عناء المس��افة الكبيرة للوصول إلى مدارس بناتهم البعيدة عن 
منطقة سكنهم، الوضع الذي يجعلهم يعانون في طريق الذهاب 

والعودة.
ونوه��ت وزارة التربية والتعليم إلى أنها تس��عى لتوفير المقعد 
الدراس��ي لجميع الطلبة، واس��تيعاب الزيادة المطردة في أعداد 
الطلبة، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة إلنشاء المدارس والمباني 
الحكومية بحسب المراحل الدراسية وفي حالة عدم توافر مناسبة 
إلنش��اء المدارس بالمنطقة، فإن الوزارة تس��عى إليجاد البدائل 
المناس��بة، وذلك بإنش��اء مبان أكاديمية جديدة، وتوزيع الطلبة 
على المدارس الحكومية القريبة من مناطق سكنهم، مع التكفل 

بتوفير المواصالت وفقًا للمعيار المعتمد عن الحاجة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/27/watan-20220127.pdf?1643259731
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/986882
https://alwatannews.net/article/986698
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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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Link

كش��فت رئي��س قس��م عل��م 
األم��راض وبن���������ك ال����دم 
الطبي�������ة  والمختب�������رات 
بمستشفى الملك ح�����م�����د 
هجرس،  د.س��ه����ا  الجامعي 
ع��ن »إج��راء نح��و 4 ماليي��ن 
فحص مختبري في مستشفى 
الملك حمد الجامعي سنويًا«، 
موضح��ة أن »بينها فحوصات 
ال��دم والت��ي بلغ��ت نحو 2.5 

مليون فحص س��نويًا بنس��بة تصل إلى 55 من الفحوصات 
بش��كل ع��ام، وه��ي بذل��ك تع��د الحصيل��ة األكب��ر بين 

الفحوصات المختبرية«.
وأضاف��ت في ح��وار خّصت ب��ه »الوط��ن« أن »الفحوصات 
المختبرية في عل��م األورام واألمراض، والتي يتم إجراؤها 
على الخاليا المس��تأصلة م��ن األورام المختلفة بعد إجراء 
العمليات الجراحية تبلغ نحو 10 آالف عّينة سنويًا، في حين 
أنه خالل عام 2021 تم��ت مراجعة ما يقارب ال�600 حالة 
سرطانية تم تشخيصها في مختلف مستشفيات ومختبرات 
المملك��ة من قب��ل كادر استش��اري ذي كف��اءة عالية من 
االحت��راف للتأك��د من صح��ة ودقة التش��خيص قبل البدء 
بالع��الج المتفق عليه من قبل المجل��س الوطني لألورام. 
كما وقد تم اس��تخدام تش��خيص األم��راض المجهري عن 
بع��د »Telepathology«، في مناقش��ة ع��دد من الحاالت 
المس��تعصية م��ع ع��دد م��ن المستش��فيات والمختبرات 
المرجعي��ة العالمي��ة للوص��ول إلى التش��خيص الس��ليم 

وتحديد العالج األمثل للمرضى«.
وقال��ت إنه »وفق��ًا لإلحصائي��ات فإن ع��دد متبرعي الدم 
ببنك الدم بلغ ما يقارب ال�8 آالف متبرع خالل 2021 وعدد 
الفحوص��ات التي ت��م إجراؤها عل��ى المتبرعين والمرضى 
في القس��م نح��و 10 آالف فح��ص، والجدي��ر بالذكر يقوم 
ه��ذا القس��م النابض بتغطي��ة احتياج��ات المرضى للدم 
ومش��تقاته في مستش��فى الملك حم��د الجامعي، ومركز 
البحري��ن ل��ألورام، ومرك��ز الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن 
سلمان آل خليفة التخصصي للقلب وبعض المستشفيات 

الخاصة«.
وفيما يتعلق بفحص في��روس كورونا )كوفيد 19(، أفادت 
د.س��ها هجرس بأن »المختب��رات الطبية في مستش��فى 
الملك حمد الجامعي تعتبر من بين المختبرات الحكومية 
المعتم��دة، حيث تم إجراء نحو 1.5 مليون فحص للكش��ف 
عن فيروس كورونا في المستشفى من إجمالي الفحوصات 
الت��ي أجريت عل��ى مس��توى المملكة منذ م��ارس 2020، 
وحتى اآلن«. ونوهت د.س��ها هجرس إلى عدد التخصصات 
المختلف��ة الموجودة في قس��م المختب��رات الطبية وبنك 
الدم بالمستش��فى، وتش��مل 6 تخصصات مختلفة، وهي؛ 
قس��م علم أم��راض الدم، وقس��م علم األم��راض واألورام، 
وقس��م الميكروبات المجهرية »الميكروبيولوجي«، وقسم 
بنك الدم، وقسم فحوصات الفيروسات وقسم سحب الدم«.
وذك��رت أن »أكبر األقس��ام هو قس��م أم��راض الدم، حيث 
يخت��ص بتش��خيص جميع أم��راض ال��دم المختلفة مثل؛ 
أمراض ال��دم الوراثية كأم��راض ال��دم المنجلية، ونقص 
الخمي��رة، باإلضاف��ة إلى أمراض الغ��دد الصماء كأمراض 

الغدة الدرقية، ومرض السكري، وقياس نسبة الهرمونات، 
جه��از  وأم��راض  الفيتامين��ات،  ونس��بة  واألنزيم��ات، 
المناع��ة، كما يتم من خالله تش��خيص جميع س��رطانات 
ال��دم المختلفة وف��ي وقت قياس��ي على أي��دي نخبة من 
االستش��اريين المتخصصين في هذا المجال بالتعاون مع 
مركز البحرين لألورام«. وأضافت: »بينما قسم الميكروبات 
المجهرية، »الميكروبيولوجي«، يش��مل زراعة الميكروبات 
وتشخيص األمراض المتعلقة بااللتهابات المختلفة سواء 
الفيروس��ية أو البكتيري��ة أو الفطرية، حي��ث يتم الحصول 
على العّينة من مختلف أجزاء الجس��م مث��ل األنف أو البول 
أو الخ��روج، ويبل��غ عدد الفحوص��ات بهذا القس��م الحيوي 
نحو 600 ألف عّينة س��نويًا«. وفيما يتعلق بقس��م المختبر 
الجزيئي«Molecular Lab«، أفادت بأنه »القسم المختص 
بفح��ص الحمض النووي لبع��ض الفيروس��ات والبكتيريا 
المس��ّببة للكثي��ر م��ن األم��راض المعدية مث��ل فيروس 
كورونا )كوفيد 19(، وفيروس��ات اإلنفلون��زا، والميكروبات 
التي تسبب أمراضًا في الجهاز الهضمي والعصبي وتسّمم 

الدم«.
 وأوضحت د.س��ها هجرس أن »القسم يتميز بمستوى عاٍل 
من التنظيم واالحترافية والدقة والسرعة العاليتين وذلك 
وفقًا لمعايير الجودة العالمية الخاصة بالمختبرات الطبية 

ومن خ��الل تطبيق برامج ضمان الج��ودة العالمية، بحيث 
إن الم��دة الزمنية لكل فحص يعتمد على نوعية الفحص، 
فهن��اك فحوصات س��ريعة، مث��ل فحص الس��كري العادي 
وفحص نس��بة الهيموجلوبين واللذين يستغرقان نحو 10 
دقائق، بينما فحوصات الهرمونات واألمالح والفيتامينات 
تس��تغرق نح��و 20 دقيقة، ف��ي حين أن هن��اك فحوصات 

تستغرق عدة أيام، مثل فحوصات األورام«.
وأضافت أنه »يتم إجراء هذه الفحوصات باس��تخدام أحدث 
األجه��زة والمعدات اآللية المتطورة، حيث تمتاز مختبرات 
مستشفى الملك حمد الجامعي بكونها منظمة آليًا بشكل 
كام��ل وموحد م��ع أنظمة متخصص��ة بالكيمي��اء الطبية 
وأمراض ال��دم واألمص��ال، والتي تؤدي إل��ى ضمان دقة 
النتائج وس��رعة الحصول عليها، مش��يرة إل��ى أنها تخدم 
جمي��ع التخصصات بم��ا فيها المرضى ف��ي العيادات وفي 
األجنحة وفي مركز البحرين األورام، وتتم من خالل ش��بكة 
إلكتروني��ة داخلية بطلب من الطبي��ب المعالج للمريض، 
وعلي��ه يتم س��حب العين��ات المطلوبة بع��د التأكد منها 
ع��ن طريق رمز االس��تجابة الس��ريعة »بار ك��ود« الخاص 
بالمريض، وتتحول إلى المعمل إلجراء التحاليل المطلوبة 
باس��تخدام أحدث المعدات التش��خيصية التي تضمن لنا 
الحص��ول على نتائ��ج س��ريعة ودقيقة وإرس��اله للطبيب 

المعالج«.
ونوه��ت إل��ى أن »إدارة المختب��رات الطبي��ة وبن��ك الدم 
بالمستش��فى حصلت على ش��هادة االعتم��اد الدولية من 
الكلية األمريكية لعلم األمراض »CAP« ليصبح بذلك أول 
مستشفى حكومي يحصل على هذه الشهادة للمرة الثالثة 
عل��ى التوالي مما يؤك��د التزامها الراس��خ بتقديم أفضل 
الخدم��ات الطبية والفحوصات وفق أعل��ى معايير الجودة، 

الكفاءة والسالمة المتبعة عالميًا«.
وأوضحت أن »هذا اإلنجاز ت��م بعد التقييم الذي قامت به 
اللجنة التابعة للكلية األمريكية لعلوم األمراض والمكونة 
م��ن مجموع��ة م��ن األطب��اء واألخصائيين م��ن الواليات 
المتحدة األمريكية، والتي على إثرها تقرر تجديد ش��هادة 
االعتم��اد الس��تيفاء المختب��رات الطبي��ة لجمي��ع معايير 
الجودة العالمية واجتياز كافة المتطلبات من خالل تطوير 
العم��ل اإلداري والجاهزية المتكامل��ة لتغطية احتياجات 
مرضى مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي ومركز البحرين 
لألورام والكفاءة العالية للطاقم الطبي والفني مما يجعل 
مختبرات مستش��فى الملك حم��د الجامعي تحتل الصدارة 
في الخدمات التش��خيصية في المنطقة تحت إشراف طاقم 
مؤهل وم��درب بالكام��ل، باإلضافة إلى أح��دث المعدات 
واألجهزة والتقنيات المبتك��رة الحديثة إلجراء الفحوصات 
الطبي��ة األكثر تعقي��دًا بما يضمن دق��ة النتائج وفعالية 
العالج«. وش��ددت د.س��ها هج��رس على أن »ه��ذا اإلنجاز 
جاء كثمرة لجهود س��نوات من العم��ل المتواصل والدعم 
المس��تمر م��ن إدارة المستش��فى«، مؤكدة أنه��ا »تولي 
اهتمام��ًا بالغ��ًا بتطبي��ق المعايي��ر العالمي��ة بالتحاليل 
المخبرية، وذلك من خالل تأمين تقنيات متطّورة تس��اعد 
في إنجاز تلك الفحوصات في أقل وقت وبأعلى دقة وجودة 
ممكنة، بحيث يتم الحد بشكل نهائي من األخطاء البشرية 
وهو ما يس��هم في توفير أعلى المس��تويات م��ن الرعاية 
التش��خيصية والعالجية«. وشددت د.سها هجرس على أن 
»القسم يتميز بجودة ودقة عاليتين، حيث إن »دقة وصحة 
نتيج��ة الفحوصات تصل إل��ى 99.9%، م��ع إمكانية إعادة 

إجراء التحليل للعينة وذلك للتأكد من صحة النتيجة«.
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إجراء 2.5 مليون فحص دم بنسبة 55٪ سنويًا

نتائج الفحوصات السريعة في دقائق و»الطويلة« تمتد إلى أسبوع

إجراء 1.5 مليون فحص »كورونا« في »حمد الجامعي« منذ مارس 2020

آلية عمل المختبرات الطبية تتم من خالل شبكة إلكترونية

 10 آالف عّينة مختبرية من »بنك الدم« سنويًا

»حمد الجامعي« أول مستشفى حكومي يحصل على شهادة »CAP« للمرة الثالثة
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6 تخصصات مختلفة في »المختبرات الطبية وبنك الدم«

 سها هجرس: 4 ماليين فحص
مختبري في »حمد الجامعي« سنويًا

د. سها هجرس خالل حوارها لـ»الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

معلومة في كبسولة

تحليل »International Normalized Ratio«: تحليل »inr«، هو النس��بة المعيارية الدولية التي تش��ير إلى الزمن الذي يس��تغرقه الدم للتجلط، وتعتمد قيمة النس��بة المعيارية الدولية على قيمة الفحص الذي يعرف باختبار زمن 
البروثرومبين »Prothrombin Time Test«. والبروثرومبين هو بروتين ينتجه الكبد وأحد أهم البروتينات المسؤولة عن عملية تخثر الدم، وبذلك تختلف نسبة inr باالعتماد على قيمة البروثرومبين والزمن الذي يحتاجه الدم للتخثر. 

وتتم متابعة نسبة inr عند المرضى الذين يتعالجون بدواء الوارفارين »Warfarin« وهو أحد المصادر التي تحد من خطر الجلطات، باإلضافة لتشخيص بعض أمراض الدم. والنسبة الطبيعية لألشخاص األصحاء هي أقل من 1.1.

 إجراء عملية جراحية نادرة لسّتيني 
يعاني من ضيق التنفس بـ»حمد الجامعي«

قام فريق طبي من قس��م األن��ف واألذن والحنجرة في مستش��فى 
الملك حمد الجامعي بإجراء عملية جراحية نادرة لمريض س��ّتيني 

يعاني من ضيق التنفس ناتج عن تضيق في القصبة الهوائية.
وحضر المريض إلى قس��م طب الطوارئ والحوادث في مستش��فى 
الملك حمد الجامع��ي وهو يعاني من ضيق مجرى التنفس نتيجة 
تضي��ق القصبة الهوائية بس��بب إجراء س��ابق لفتحة رغامية كان 
ق��د خضع لها في إحدى المستش��فيات في المملك��ة عند إصابته 

بفيروس كورونا )كوفيد�19(.
 والفتحة الرغامية هي عبارة عن ش��ق ف��ي القصبة الهوائية يتم 
إج��راؤه عبر الرقبة بش��كل مؤقت لتس��هيل عملي��ة التنفس عند 
مرضى العناية ولكن يمك��ن أن يؤدي في حاالت نادرة إلى بعض 

المضاعفات كتضيق في مجرى النفس. وعليه تم عمل الفحوصات 
واألش��عة الالزمة للمري��ض، والتي بينت ضيق مج��رى الهواء في 
القصبة الهوائية، وهو أحد المضاعفات المعروفة لعملية الفتحة 
الرغامي��ة.  فت��م تحويل المريض لقس��م األن��ف واألذن والحنجرة 
بالمستش��فى، حيث قرر الفريق الطبي وذلك بإشراف الدكتور عمر 
صب��را استش��اري جراحة األن��ف واألذن والحنج��رة واختصاصي في 
جراحة ال��رأس والرقبة بإخضاع المريض لعملي��ة جراحية إلعادة 
ترميم القصبة الهوائية عن طريق اس��تئصال الجزء المتضيق من 
القصبة الهوائية وإعادة وصل األطراف السليمة للقصبة الهوائية، 
حيث اس��تغرقت العملية الجراحية ما يقارب الس��اعتين والنصف، 
ث��م تم وضع المريض تحت المالحظة في المستش��فى لعدة أيام 

إل��ى أن غادر المستش��فى بحالة جيدة جدا وعاد لممارس��ة حياته 
الطبيعية خالل الشهرين الماضيين من بعد العملية. 

 وذكر الدكتور عمر صبرا أن هذا المرض شكل تحديا كبيرا بالنسبة 
ألطباء وجراحي األن��ف واألذن والحنجرة خالل فترة جائحة فيروس 
كورونا )كوفيد�19(، حيث لوحظ ارتفاع في نس��ب تضيق القصبة 
الهوائية عند المرضى المتعافين من التهاب كورونا )كوفيد�19( 
بعد احتياجهم للفتح��ة الرغامية، منوها أن البعض منهم يخضع 
لتوسيع مجرى الهواء عن طريق المنظار، والبعض اآلخر يحتاج إلى 
عملية جراحية إلع��ادة ترميم القصبة الهوائي��ة، وأن هذا اإلجراء 
��ن المرضى من العودة لممارس��ة حياتهم بش��كل  الجراح��ي يمكِّ

د. عمر صبراطبيعي جدا.

امسح 
للمشاهدة
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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.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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عقدت في أبوظبي أمس، قمة جمعت 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ونائـــب 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشـــقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم، وولـــي عهد أبوظبي 
نائـــب القائـــد األعلى للقوات المســـلحة 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمد بن زايد 
نهيـــان، ورئيـــس جمهوريـــة مصـــر  آل 
العربية الشـــقيقة عبدالفتاح السيسي، 
وتنســـيق  التعـــاون  خاللهـــا  بحثـــوا 
المواقـــف تجاه مختلـــف القضايا محل 
االهتمـــام المشـــترك، إضافـــة إلـــى آخر 
التطـــورات علـــى الســـاحتين اإلقليمية 
والدوليـــة والتحديات المشـــتركة التي 

تواجهها المنطقة العربية.
اجتماعهـــم  خـــالل  القـــادة،  وتطـــرق 
فـــي قصـــر الوطـــن فـــي أبوظبـــي، إلى 
نفذتهـــا  التـــي  اإلرهابيـــة  الهجمـــات 
ميليشيا الحوثي على مواقع ومنشآت 
مدنيـــة فـــي دولـــة اإلمـــارات وإطالقها 
الدولـــة  تجـــاه  بالســـتيين  صاروخيـــن 
مواصلة اعتداءاتها التي تشكل تهديدا 
خطيـــرا ألمـــن المنطقـــة واســـتقرارها، 
مؤكدين أن هذه الممارسات العدوانية 
تنتهـــك كل القوانين واألعراف الدولية 
وتمـــس باألمـــن والســـلم الدوليين، كما 
اتخـــاذ  إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  دعـــوا 
هـــذه  تجـــاه  وحـــازم  موحـــد  موقـــف 
الميليشيات وغيرها من قوى اإلرهاب 
وداعميها. وأكد صاحب الجاللة الملك 
والرئيس المصـــري تضامن بلديهما مع 
دولـــة اإلمارات ودعمهما كل الخطوات 
التـــي تتخذهـــا لضمـــان الحفـــاظ علـــى 
أمنهـــا وســـالمة أراضيها. وأكـــد القادة 
فـــي ختـــام اجتماعهم أهميـــة مواصلة 
التنسيق والتشاور بين البلدان الثالثة 
بشـــأن مختلف القضايـــا ذات االهتمام 
المشـــترك بمـــا يخـــدم القضايـــا العربية 
وشعوب المنطقة والحاجة إلى صياغة 

رؤية مشتركة تجاه هذه القضايا.

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
عبداللطيف الزيانـــي، أمس بمقر 
الـــوزارة، القائـــم بأعمـــال ســـفارة 
األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
لدى مملكـــة البحريـــن مارغريت 

ناردي.
وخـــالل اللقـــاء، تـــم اســـتعراض 
التاريخيـــة  الصداقـــة  عالقـــات 
الوطيدة التـــي تجمع بين مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
أهميـــة  وتأكيـــد  األميركيـــة، 

تعزيـــز وتطوير التعـــاون الثنائي 
لالرتقاء به إلى مستويات أوسع 
في مختلـــف المجاالت، بما يعود 
بالخيـــر والمنفعـــة علـــى البلديـــن 

والشعبين الصديقين.
كما جرى خالل اللقاء بحث عدد 
من الموضوعـــات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
حضر اللقاء رئيس قطاع شؤون 
الشـــيخ  الســـفير  األميركتيـــن 

عبدهللا بن علي آل خليفة.

تطوير التعاون مع أميركا لمستويات أرفع

تأكيد مواصلة 
التنسيق 

والتشاور وصياغة 
رؤية مشتركة إزاء 

مختلف القضايا

االعتداء على مواقع 
مدنية باإلمارات 

وإطالق “بالستيين” 
تهديد خطير ألمن 

المنطقة

دعوة المجتمع 
الدولي التخاذ 

موقف حازم تجاه 
ميليشيا الحوثي 

وقوى اإلرهاب

الممارسات 
العدوانية للحوثي 

تنتهك األعراف 
وتمس باألمن 

والسلم الدوليين

بقرار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء

محمد علي ممثًل عن “ممتلكات” بمجلس إدارة “السياحة والمعارض”

إصدار اللئحة التنفيذية بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة، قرار رقم )7( لســـنة 2022 
بتعديـــل بعض أحـــكام القرار رقم 
)27( لســـنة 2020 بإعادة تشـــكيل 

البحريـــن  هيئـــة  إدارة  مجلـــس 
للسياحة والمعارض، جاء فيه:

المادة األولى
المـــادة  مـــن   )5( بالبنـــد  ُيســـتبَدل 
األولـــى من القـــرار رقم )7( لســـنة 

مجلـــس  تشـــكيل  بإعـــادة   2020
للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  إدارة 

والمعارض، البند اآلتي:
5 - الســـيد محمـــد أحمـــد عبدهللا 
علي – ممثل عن شركة ممتلكات.

وتكـــون مدة عضويتـــه بالمجلس 

لنهاية مدة سلفه.

المادة الثانية
تاريـــخ  مـــن  القـــرار  بهـــذا  ُيــــعمل 
صـــدوره، وُيـنَشــــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

صـــدر عـــن ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، قـــرار رقم )8( لســـنة 2022 بإصدار 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2019 
بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، جاء فيه:

المادة األولى
التنفيذيــــــــــة  الالئحـــــــــة  بأحكــــــــام  ُيعمــــــل 
بتنظيـــم   2019 لسنـــــــــــة   )7( رقـــم  للقانـــــون 
تســـجيل المواليـــد والوفيـــات، المرافقـــة لهـــذا 

القرار.

المادة الثانية
علـــى وزيـــر الداخليـــة والمعنييـــن – ُكٌل فيمـــا 
يخصـــه – تنفيـــذ أحكام هذا القـــرار، وُيعمل به 
مـــن اليـــوم التالي لتاريخ نشـــِره فـــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا
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المنامة - بنا

قمة رباعية بين جللة الملك وحاكم دبي وولي عهد أبوظبي والسيسي
تضامن بحريني مع اإلمارات ودعم خطوات الحفاظ على أمنها وسالمة أراضيها

جاللة الملك يشارك في اجتماع قمة رباعية مع نائب رئيس دولة اإلمارات وولي عهد أبوظبي والرئيس المصري

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم )6( 
لســـنة 2022 بإعادة تشكيل لجنة تقييم 

مراكز الخدمة الحكومية، جاء فيه:

المادة األولى
مراكـــز  تقييـــم  لجنـــة  تشـــكيل  ُيــــعاد 

الرئيـــس  برئاســـة  الحكوميـــة  الخدمـــة 
التنفيـــذي لهيئة المعلومـــات والحكومة 

اإللكترونية، وعضوية ُكـّل من:
1 - الدكتور رائد محمد بن شمس عضًوا

البنخليـــل  محمـــد  يوســـف  الســـيد   -  2
عضًوا

3 - الدكتور حمد إبراهيم عبدهللا عضًوا
4 - الســـيد أســـامة صالح هاشـــم العلوي 

عضًوا

5 - الشـــيخ معـــاذ بـــن دعيـــج آل خليفة 
عضًوا

6 - الدكتور محمد عبدهللا باقر عضًوا
7 - الســـيدة نـــدى عبدالمجيـــد القصاب 

عضًوا
8 - السيد حسين علي آل شهاب عضًوا

محمـــد  إبراهيـــم  فضيلـــة  الســـيدة   -  9
األكرم عضًوا

10 - الســـيد أحمـــد عبدالحـــي العوضي 

عضًوا
وتكـــون مـــدة العضويـــة باللجنـــة أربـــع 

سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية
علـــى الجهات المعنية – كل فيما يخصه 
– تنفيـــذ هـــذا القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن 
اليوم التالي لتاريخ نشـــره في الجريدة 

الرسمية.

برئاسة رئيس “هيئة المعلومات” وتتكون من 10 أعضاء

قرار بإعادة تشكيل لجنة تقييم مراكز الخدمة الحكومية
المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ــرم جــهــاز الــخــدمــة الــمــدنــيــة والــهــيــئــة  ــ أب
ــمــهــن والــخــدمــات  الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم ال
الصحية مذكرة تفاهم للتعاون المشترك 
إدارة  نــظــم  تــطــبــيــق وتـــحـــديـــث  بـــشـــأن 
ــع مــذكــرة  الـــجـــودة بــالــهــيــئــة، حــيــث وقــ
الــتــفــاهــم كــل مــن رئــيــس جــهــاز الخدمة 
التنفيذي  والرئيس  الزايد  أحمد  المدنية 
للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

الصحية مريم الجالهمة.
ويــهــدف الــتــعــاون الــمــشــتــرك إلـــى تهيئة 
الوطنية  الهيئة  فــي  الــتــنــفــيــذي  ــار  اإلطــ
ــات الــصــحــيــة  ــدمـ ــمــهــن والـــخـ لــتــنــظــيــم ال
وتقديم  الــجــودة  إدارة  نــظــام  لتطبيق 
الـــدعـــم الــفــنــي والـــتـــدريـــب والــمــســانــدة 
ــة. وفــي هــذا الــصــدد، استعرض  ــ اإلداريـ
ــاون والـــمـــراحـــل  ــعـ ــتـ ــان آفـــــاق الـ ــرفـ ــطـ الـ
المشترك  والــعــمــل  للتنسيق  األســاســيــة 
المؤسسي  باألداء  االرتقاء  لسبل  تعزيًزا 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد جاللة 

وفي  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
إطار توجيهات ولي العهد رئيس مجلس 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 

سلمان بن حمد آل خليفة.
المدنية  الــخــدمــة  رئــيــس جــهــاز  وصـــرح 
خطة  بإعداد  سيقوم  الخدمة  جهاز  بــأّن 
إدارة  نـــظـــام  تــطــبــيــق  عــلــى  ــراف  ــإشــ ــ ل
الجودة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 

والخدمات الصحية وتوفير الدعم الفني 
استيفاء  يضمن  بما  للهيئة،  والمساندة 
 ،9001 اآليــزو  مواصفة  متطلبات  جميع 
ــك 5 مـــراحـــل أســـاس  حــيــث يــتــضــمــن ذلـ
هي: نشر ثقافة الجودة، وعملية التوثيق 
والتطوير، والتدريب والدعم، ومرحلتي 
استعدادا  والخارجي  الداخلي  التدقيق 

للحصول على شهادة اآليزو الدولية.

ــنـــة  ــلـــجـ عـــــقـــــدت الـ
الـــدائـــمـــة لــلــتــقــيــيــم 
ــمــراكــز  الـــداخـــلـــي ل
الحكومية  الخدمة 
بــــــوزارة الــداخــلــيــة 
األول  اجـــتـــمـــاعـــهـــا 
عــبــر   2022 ــســنــة  ل
تـــقـــنـــيـــة االتــــصــــال 
ــــي، بــرئــاســة  ــرئ ــمــ ــ ال
الــــعــــمــــيــــد مـــحـــمـــد 

الحرم.
الداخلي  التقييم  نتائج  مناقشة  تم  االجتماع،  وخالل 
النهائي لسنة 2021 لمراكز الخدمة بالوزارة، في إطار 
من  المراكز  هــذه  تمكين  على  الداخلية  وزارة  حــرص 
والفاعلية،  الــكــفــاءة  درجـــات  بأعلى  خدماتها  تقديم 
برفع  المتعلقة  الداخلية  وزيــر  توجيهات  مع  تماشيا 
جميع  وتوفير  الـــوزارة،  مراكز  في  الخدمات  مستوى 
التسهيالت الالزمة لخدمة المواطنين والمقيمين. كما 

الداخلي  التقييم  خطة  مناقشة  االجتماع  خــالل  تــم 
لسنة 2022.

رئيس  والتنظيم  للتخطيط  المساعد  الوكيل  وأشــاد 
بحسب  تصنيفها  وتحسن  المراكز  أداء  بتطور  اللجنة 
جهود  مثمنا  الحكومية،  الخدمة  مراكز  تقييم  دليل 
أعضاء اللجنة الدائمة في رصد ومتابعة نتائج التقييم، 
حاثا إياها على مواصلة الجهود في رصد جميع جوانب 

التطوير لالرتقاء بخدمات وزارة الداخلية.

أحمد الزايد  مريم الجالهمة

محمد الحرم
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

لمنصب  الــبــحــريــن  مملكة  انــُتــخــبــت 
نـــائـــب رئـــيـــس الــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
والثقافة  للتربية  العربية  للمنظمة 
ــكــســو(، خــالل اجتماع  )األل والــعــلــوم 
الــمــنــعــقــدة  لــلــمــجــلــس   116 ــدورة  ــ ــ الـ

العربية  بالمملكة  الــعــال  مــديــنــة  فــي 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، حــيــث مــّثــل 
مملكة البحرين في االجتماع األمين 
العام للجنة البحرين الوطنية للتربية 

والعلوم والثقافة لبنى صليبيخ.

انتخاب البحرين لمنصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ “األلكسو”

المنامة - وزارة الخارجية

ُعــمــان  سلطنة  خــارجــيــة  وزيـــر  استقبل 
ــدر الــبــوســعــيــدي، أمــــس، وكــيــل وزارة  بـ
الشيخ  السياسية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة 
في  وذلــك  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبدهللا 
ــار الـــزيـــارة الــرســمــيــة الــتــي يــقــوم بها  إطـ

لسلطنة ُعمان الشقيقة.
ــالل االجــتــمــاع، تــم بــحــث الــعــالقــات  وخـ
مملكة  بين  تجمع  التي  الوثيقة  األخوية 
وما  الشقيقة،  ُعــمــان  وسلطنة  البحرين 
ــور عــلــى جميع  ــطـ ــمــو وتـ ــن ن تــشــهــده مـ
عدد  استعراض  إلى  باإلضافة  األصعدة، 

من القضايا محل االهتمام المشترك.
إلى  ُعــمــان  سلطنة  خارجية  وزيــر  ونــوه 
صالت  من  الشقيقين  البلدين  يربط  ما 
ــائـــج قــويــة من  وعـــالقـــات عــمــيــقــة ووشـ
ــاهـــم، فـــي ظـــل الــرغــبــة  ــفـ ــتـ ــودة والـ ــمــ ــ ال
المشتركة لدفع هذه العالقات نحو آفاق 
متمنًيا  ــمــجــاالت،  ال مختلف  فــي  أوســـع 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
من جانبه، أعرب الشيخ عبدهللا بن أحمد 
النوعي  بالتقدم  اعــتــزازه  عن  خليفة  آل 
الثنائية،  العالقات  صعيد  على  المحرز 
مؤكًدا حرص مملكة البحرين على تعزيز 
ُعمان  الشراكة االستراتيجية مع سلطنة 
أجل  من  المجاالت،  جميع  في  الشقيقة 

تحقيق التطلعات المشتركة.

للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  وأشــاد 
واإليجابية  المثمرة  بالنتائج  السياسية، 
ألعـــمـــال الــلــجــنــة الــبــحــريــنــيــة الــُعــمــانــيــة 
الــمــشــتــركــة، والــتــي أخـــذت عــلــى عاتقها 
مــهــمــة تــفــعــيــل االتـــفـــاقـــيـــات ومـــذكـــرات 
آفاق  توسيع  إطار  الموقعة، في  التفاهم 
الثنائي، بما يعود بالنفع والنماء  التعاون 

على البلدين والشعبين الشقيقين.

وكيل “الخارجية” يبحث توسيع التعاون بين البلدين

تفعيل االتفاقيات ومذكرات التفاهم مع ُعمان
الرفاع - مركز دراسات

للدراسات  البحرين  مركز  من  وفد  قام 
ــيـــة والــطــاقــة  االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـ
)دراسات( برئاسة رئيس مجلس األمناء 
بــن أحــمــد آل خليفة،  الــشــيــخ عــبــدهللا 
بزيارة إلى جامعة السلطان قابوس في 
التقى  الُعمانية مسقط، حيث  العاصمة 
رئيس الجامعة صاحب السمو فهد بن 
رئيس  ومساعدة  سعيد،  آل  الجلندى 
الجامعة للتعاون الدولي صاحبة السمو 
منى بنت فهد آل سعيد، وبحضور كٍل 
لدى سلطنة  البحرين  مملكة  من سفير 
ُعمان جمعة بن أحمد الكعبي، والمدير 
التنفيذي لمركز “دراسات” حمد إبراهيم 
والبحوث  الــدراســات  ومدير  العبدهللا، 

بالمركز عمر أحمد العبيدلي. 
ــزيــارٍة لمركز الــدراســات  وقـــام الــوفــد ب
على  والوقوف  الجامعة،  في  الُعمانية 
جـــهـــوده فـــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي، 
أحمد  بــن  عــبــدهللا  الشيخ  أعـــرب  فيما 

آل خليفة، عن شكره وتقديره لحفاوة 
مركز  وفــد  بــه  حظي  الـــذي  االستقبال 
“دراسات” خالل زيارته إلى بلده الثاني 
العلمية  بالنهضة  مشيًدا  ُعمان،  سلطنة 
مختلف  فــي  السلطنة  تشهدها  الــتــي 

المجاالت.
إعجابه  األمناء،  مجلس  رئيس  وأبــدى 
األكاديمي  واألداء  الرفيع  بالمستوى 

الــمــتــمــيــز لــجــامــعــة الــســلــطــان قــابــوس، 
ودورها في خدمة المجتمع، ومساعيها 
متطورة  بحثية  بيئة  بناء  إلى  الرامية 
لتوطيد  تطلعه  عــن  معرًبا  ومتكاملة، 
ــات”  الــتــعــاون الــقــائــم بين مــركــز “دراســ
والجامعة في مجاالت البحث المشترك 
بالنفع على  يعود  بما  الخبرات،  وتبادل 

الجانبين.

توطيد التعاون بين “دراسات” وجامعة السلطان قابوس

مد عمر الصناديق التقاعدية وحماية معاش المتقاعدين
منح األولوية لإلصالحات العاجلة... الحكومة والنواب بصوت واحد:

ــة رئـــيـــســـة مــجــلــس الـــنـــواب  ــاسـ ــرئـ بـ
المالية  وزيــر  وبحضور  زينل،  فوزية 
سلمان  الشيخ  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد 
لجنة  عــقــدت  خليفة،  آل  خليفة  بــن 
والفريق  الــنــواب  بمجلس  الــخــدمــات 
أمــس،  مشترًكا  اجتماًعا  الحكومي، 
ــنـــواب أعـــضـــاء الــلــجــنــة،  بــمــشــاركــة الـ
واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  وممثلي 
للتأمين  الــعــامــة  والــهــيــئــة  ــوطــنــي،  ال

االجتماعي.
وخـــالل االجــتــمــاع، وتــأكــيــًدا ألهمية 
على  والحرص  التقاعدية  الصناديق 
تــحــقــيــق اســتــدامــتــهــا لــحــفــظ حــقــوق 
الــمــتــقــاعــديــن والــمــشــتــركــيــن وضــمــان 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  ــــوفــ قـــدرتـــهـــا عــلــى ال

المستقبلية، تم التوافق على مد عمر 
على  والحفاظ  التقاعدية  الصناديق 

المعاش التقاعدي للمتقاعدين.
بين  المشترك  االجــتــمــاع  خــالل  وتــم 
تــأكــيــد مواصلة  والـــنـــواب  الــحــكــومــة 

الــعــمــل الــمــشــتــرك بــيــن الــســلــطــتــيــن 
على  للتغلب  والتنفيذية  التشريعية 
الصناديق  تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات 
لــتــمــكــيــنــهــا مـــن الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
المالية ومعالجة العجز االكتواري، من 

منطلق الحرص المتبادل على توحيد 
الجهود بما يصب في مصلحة الوطن 
والمواطنين، واالتفاق على أن تستمر 
السلطتين  بــيــن  االجــتــمــاعــات  هـــذه 
تحقيًقا  ــثــنــائــي  ال ــعــمــل  ال لــمــواصــلــة 
إلى  والوصول  المشتركة،  للتطلعات 

استدامة الصناديق.
إعطاء  ضــرورة  على  التركيز  تم  كما 
تحتمل  ال  التي  لإصالحات  األولوية 
التقاعدية  الصناديق  لتمكين  التأخير 
وضــمــان  االســتــمــرار  مــن  والتأمينية 
إلى  المتقاعدين،  بمستحقات  وفائها 
جانب أهمية تكثيف الجهود لتحقيق 
الخطط  ــق  الــمــنــشــودة وفـ األهـــــداف 
ــمــتــوافــق عــلــيــهــا من  الــمــوضــوعــة وال

السلطتين.

المنامة - بنا

ســجــلــت أعــــــداد كــبــيــرة مـــن مــحــالت 
دي”  فــي  “دي  المضغوطة  األفـــالم  بيع 
المبيعات والتأجير  انخفاًضا كبيًرا في 
في الشهور األخيرة، بشكل دفع البعض 
ــالق أبــوابــه بــعــد ســنــوات  منها إلـــى إغـ

طويلة من النشاط.
طبيعي،  بشكل  االنخفاض  هذا  ويأتي 
إذ يعكس التطور الحديث الذي تسبب 
في إغالق نشاطات تجارية ووظيفية، 
األفــالم  لمشاهدة  الجمهور  توجه  مــع 
والـــمـــســـرحـــيـــات والـــمـــســـلـــســـالت عــبــر 
وشاهد  كنتفليكس  الحديثة  المنصات 
ــو تــايــم،  ــالي وامــــــازون وشـ وســـتـــارز بـ

وغيرها.
وتوفر المنصات هذه اشتراكات شهرية 
بــأســعــار زهــيــدة ال تــتــجــاوز فــي بعض 
األحيان العشرة دنانير، مقابل الحصول 
من  ضخم  لعدد  المشاهدة  متعة  على 

المنتجات التلفزيونية المتنوعة.
وعالوة على ذلك، تقدم منصات أخرى 
المسلسالت  مـــن  كــثــيــرا  كــالــيــوتــيــوب 
والــمــســرحــيــات والـــبـــرامـــج الــوثــائــقــيــة 
ــلــًة تــحــديــًا آخــر  بشكل مــجــانــي، مــشــكِّ

بذات المجال.
“دي  أقـــراص  تأجير  محالت  ونشطت 
الماضية  الــعــقــود  ثــالثــة  إبـــان  فــي دي” 
ميزة  تــوفــر  كــانــت  حيث  كبير،  بشكل 
بأسعار  الــواحــد،  دي”  لـ”السي  التأجير 
تــتــفــاوت مــا بــيــن نــصــف ديــنــار وديــنــار 
واحد، لفترة ال تتجاوز ثالثة أيام فقط.

اليوم  والمقيمون  المواطنون  ويهتم 
ــط الـــحـــزام اقــتــصــاديــًا  مــع ســيــاســة ربـ
ــنــفــقــات والـــمـــصـــروفـــات،  بــتــخــفــيــض ال
عبر  السيارة،  وبنزين  الوقت،  وتوفير 
الحصول على الخدمات الشبيهة وهم 

في منازلهم.

تحسن في أداء مراكز خدمة “الداخلية”محالت الـ”دي في دي” في طريقها لالنقراض

أفادت وثائق رسمية بأن عدد أعضاء 
الــتــجــديــد  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
أعضاء،   9 يبلغ  االجتماعية  الثقافية 
7 ذكور، و2 من اإلناث، في حين يبلغ 
 126 العمومية  الجمعية  عدد أعضاء 

من الذكور، و157 من اإلناث.
الشارقي،  عيسى  الجمعية  ويـــرأس 
في حين يتولى منصب نائب الرئيس 
رضا رجب، وحسن كاظم أمينا ماليا، 
في حين يشغل عبدالهادي الطريفي 

منصب أمين السر.
ــى أن عــضــويــة  ــ وتــشــيــر الـــوثـــائـــق إل
في  ستنتهي  الحالي  اإلدارة  مجلس 
24 مــن يــونــيــو الــمــقــبــل، وتــجــدد كل 

سنتين.

مجلس إدارة 
“التجديد” ينتهي 

يونيو المقبل
إبراهيم النهام

إبراهيم النهام

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - جهاز الخدمة المدنية

دعم الهيئة الستيفاء متطلبات شهادة “اآليزو”

مذكرة تفاهم بين “الخدمة المدنية” و “تنظيم المهن”
المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

البحرين  هيئة  رئيسة  استقبلت 
بنت  مي  الشيخة  واآلثــار  للثقافة 
مكتبها  فـــي  خــلــيــفــة،  آل  مــحــمــد 
اإلدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ أمـــــس، 
النمل  لمجموعة  اإلداري  والمدير 
تباحث  حيث  كــوريــان،  فرجيس 
الثقافي  الــتــعــاون  سبل  الــطــرفــان 
بين القطاع الخاص والقطاع العام 
في  االستثمار  مشروع  خالل  من 
تعزيز  فــي  يساهم  الـــذي  الثقافة 
لمملكة  الثقافية  التحتية  البنية 

البحرين.
تسليط  ــاع  ــمـ ــتـ االجـ خــــالل  وتـــــّم 
ــصــوت  ــروع ال ــشـ ــى مـ ــوء عــل ــضـ الـ
ــــذي ســيــرى الــنــور مع  والـــضـــوء ال
نهاية العام في قلعة الشيخ سلمان 
بن أحمد الفاتح الرفاع، بدعم من 
حكاية  عــاكــًســا  الــنــمــل،  مجموعة 
الــعــروض  رســالــة  ومــكــمــاًل  القلعة 

المالكة  العائلة  ذاكــرة  تحمل  التي 
في مملكة البحرين.

وشــــكــــرت الـــشـــيـــخـــة مــــي خـــالل 
االجتماع العمل المتمّيز لمجموعة 
النمل في رفد القطاع االقتصادي 
ــكــة، مــتــمــنــيــة لــرئــيــس  ــمــمــل فـــي ال
كل  ولمنتسبيها  ــهــا  إدارت مجلس 

التوفيق والتقّدم.

مـــن جــهــتــه، أعــــرب كـــوريـــان عن 
سعادته بالمساهمة مع الثقافة في 
الترويج لهوية البحرين وتاريخها، 
في دعم مشروع الصوت والضوء 
ــهــايــة الـــعـــام،  ــع ن ــذي ســيــقــام مـ ــ الـ
ودورهـــا  الثقافة  بعمل  أشـــاد  كما 
الثقافي  بالمشهد  ــاء  ــقـ االرتـ فــي 

والسياحي للمملكة.

بدعم من مجموعة النمل عاكسا حكاية قلعة الفاتح

إطالق مشروع لتوثيق ذاكرة العائلة المالكة بنهاية العام

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/485226012120.pdf
http://crownprince.bh/ar/media-centre/news/10604/2022/1/26/%D8%B3%D9%85%D9%88-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85--8--%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2022-%D8%A8%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85--7--%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2019-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://www.albiladpress.com/news/2022/4853/bahrain/742472.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أعلـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( أنه احترازيًا 
وكإجراء للحفاظ علـــى ما حققته الجهود 
الوطنيـــة من تقدم فـــي التصدي لفيروس 
موافقـــة  وأخـــذ  العـــرض  وبعـــد  كورونـــا 
اللجنـــة التنســـيقية، فقـــد تقـــرر المواصلة 
فـــي المســـتوى األصفر وفق آلية اإلشـــارة 
الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 
وذلـــك لغايـــة يـــوم اإلثنيـــن الموافـــق 14 
فبراير المقبل، وذلك في إطار اإلجراءات 
جهـــود  مواصلـــة  أجـــل  مـــن  االحترازيـــة 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـامة المواطنين 

والمقيمين.
 جـــاء ذلك خـــال المؤتمـــر الصحفي الذي 
عقـــده الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( ظهر أمس 
فـــي مركـــز ولـــي العهـــد للبحـــوث الطبيـــة 
والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
 وأكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصـــدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( وليـــد المانـــع ضـــرورة التزام 
األصفـــر  المســـتوى  بإجـــراءات  الجميـــع 
والتي تم اإلعان عنها مســـبقًا، مشيًرا إلى 
أن الحمات التفتيشـــية مســـتمرة بشـــكل 
مكثـــف فـــي هذا الصـــدد من أجل ســـامة 
الجميع، وســـيتم التعامل بشـــكل حازم مع 

المخالفين وفق األطر القانونية.
 ودعا المانع جميـــع المؤهلين ممن تنطبق 
عليهم شـــروط الجرعة المنشـــطة التوجه 
المراكـــز  مـــن  التطعيـــم  ألخـــذ  مباشـــرة 
الصحية التي تم اإلعان عنها مسبًقا دون 
الحاجة للحصول على موعد، مشدًدا على 
ضرورة إجراء فحص فيروس كورونا عند 
الشـــعور بأية أعراض فوًرا من أجل صحة 

وسامة جميع المواطنين والمقيمين.
وفـــق  المهـــم  مـــن  أنـــه  المانـــع  وأوضـــح   
مقتضيـــات المرحلـــة الحالية مـــن التعامل 
مـــع الفيروس الوعي بـــأن ارتفاع الحاالت 
القائمة مـــع ظهور متحور جديد أمر وارد، 

ومـــا يجـــب التركيـــز عليـــه فـــي المرحلـــة 
التـــي  القائمـــة  الحـــاالت  هـــو  الحاليـــة 
يتطلـــب وضعهـــا الصحي أخـــذ العاج في 
المستشـــفى أو تلـــك التـــي يتطلب وضعها 
الصحـــي تلقي العاج في العناية المركزة، 
وهـــي معـــدالت منخفضة على المســـتوى 
المحلـــي وذلـــك انعكاســـًا لنجـــاح التدابير 
المتخذة من أجل صحة وســـامة الجميع 
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  خـــال  مـــن 

وغيرها من مسارات التصدي للجائحة.
األمـــراض  استشـــاري  أشـــار  جهتـــه،  مـــن 
عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى  المعديـــة 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 
طبيـــب  المقـــدم  )كوفيـــد19-(  كورونـــا 
منـــاف القحطانـــي إلى أن صحة وســـامة 
المواطنيـــن والمقيميـــن أولويـــة في كافة 

مســـارات التعامل مع الفيروس، الفًتا إلى 
أن الحملة الوطنية للتطعيم جاءت بهدف 
الحفاظ على صحة وسامة الجميع، ومنذ 
بدئهـــا ولغاية اليوم تم تحديث العديد من 
اإلجـــراءات والبروتوكـــوالت اســـتناًدا إلى 
الدراسات والمؤشرات الوطنية والعالمية.
 وأكـــد القحطانـــي أهميـــة أخـــذ التطعيـــم 
بكامـــل جرعاتـــه والجرعـــة المنشـــطة لـــه 
حســـب كل تطعيـــم، لما يقوم بـــه التطعيم 
مـــن حماية عبـــر رفـــع مســـتويات المناعة 
فـــي الجســـم، منوًهـــا بمـــا حققتـــه الحملة 
الوطنية للتطعيم من نجاح بفضل الوعي 
المجتمعـــي واإلقبـــال علـــى أخـــذ التطعيم 
علـــى  الحاصليـــن  نســـبة  وصلـــت  حيـــث 
الجرعتيـــن األولـــى والثانية مـــن التطعيم 
إلـــى 96 % مـــن إجمالـــي المؤهليـــن ألخذ 

التطعيـــم مـــن البالغين 18 عاًمـــا فما فوق، 
ووصـــول نســـبة الحاصلين علـــى الجرعة 
المنشطة إلى 84 % من إجمالي المؤهلين 

ألخذها من الفئة نفسها.
 وأوضـــح القحطانـــي أن مملكـــة البحرين 
تطعيـــم  صعيـــد  علـــى  نجاًحـــا  حققـــت 
األطفـــال، حيث بلغت نســـبة تطعيم الفئة 
العمريـــة من 12 إلـــى 17 عامًا 91 %، فيما 
وصـــل عـــدد البالغيـــن من العمـــر 3 إلى 11 
عاًما ممن أخذوا التطعيم أكثر من 17 ألف 
طفل، في حين أن أعداد المسجلين منهم 

حتى اليوم بلغ أكثر من 25 ألف طفل.
 وتوجـــه القحطانـــي بالشـــكر لكافة أولياء 
األمور على ما أبدوه من مســـؤولية عالية 
من خـــال المبادرة بتطعيـــم أبنائهم ودعا 
أوليـــاء األمـــور الذين لم يطعمـــوا أبناءهم 

للمبادرة بتطعيمهم حفاظًا على ســـامتهم 
للجهـــود  ودعمـــًا  حولهـــم،  مـــن  وســـامة 

الوطنية للتصدي لفيروس كورونا.
 وذكـــر القحطانـــي أن التطعيـــم والجرعـــة 
المنشـــطة منه أثبـــت فاعليته في تخفيف 
عنـــد  للفيـــروس  المصاحبـــة  المضاعفـــات 
الحـــاالت القائمة التي قد تســـتدعي تلقي 
العـــاج أو دخول العنايـــة المركزة أو التي 
قـــد تـــؤدي فـــي بعـــض األحيـــان للوفـــاة، 
ممـــن  المؤهليـــن  لكافـــة  الدعـــوة  مجـــدًدا 
تنطبـــق عليهـــم الشـــروط للمبـــادرة بأخـــذ 
التطعيـــم وجرعاتـــه كاملـــة، إضافـــة إلـــى 
الجرعـــة المنشـــطة في أوقاتهـــا المحددة، 
وفق تحديـــث بروتوكوالت التطعيم التي 
تـــم اإلعـــان عنها ضمـــن الحملـــة الوطنية 

للتطعيم.

استشـــارية  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
األمـــراض المعديـــة واألمـــراض الباطنية 
بمجمـــع الســـلمانية الطبي عضـــو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا 
)كوفيـــد19-( الدكتـــورة جميلة الســـلمان 
الضوئيـــة  المحدثـــة لإلشـــارة  اآلليـــة  أن 
لمســـتوى انتشـــار فيروس كورونا تعتمد 
علـــى المتوســـط اليومـــي لعـــدد الحاالت 
أنـــه  إلـــى  المركـــزة، الفتـــًة  العنايـــة  فـــي 
يمكـــن للفريـــق الوطني الطبـــي التوصية 
علـــى  بنـــاء  مرحلـــة  أي  إلـــى  باالنتقـــال 
الضوابـــط  وأن  مســـتجدات طارئـــة،  أي 
المحددة للمســـتويات وفق آلية اإلشـــارة 
فيـــروس  انتشـــار  لمســـتوى  الضوئيـــة 
كورونا قابلة للتغيير بحســـب المعطيات 

والمستجدات.
 وفيما يتعلق بتحديث بروتوكول العزل 
الســـلمان  أكـــدت  االحتـــرازي،  الصحـــي 
أن علـــى الحـــاالت القائمـــة مـــن حاملـــي 
الشـــعار األخضـــر فـــي تطبيـــق “مجتمـــع 
واعـــي” االلتـــزام بتطبيـــق العـــزل لمدة 7 
أيـــام مـــن تاريـــخ تأكيـــد اإلصابـــة، دون 
 )PCR( الحاجة إلجراء فحـــص مختبري
فـــي اليوم الســـابع من إنهـــاء الحجر، في 
حين أن على الحاالت القائمة من حاملي 
الشـــعار باللونين األصفر أو األحمر وغير 
المتطعميـــن تطبيق العزل لمـــدة 10 أّيام 
من تاريـــخ تأكيد إصابتهم، دون الحاجة 
فـــي   )PCR( مختبـــري  فحـــص  إلجـــراء 

اليوم العاشر.
وأضافـــت الســـلمان أنـــه مـــن الضـــروري 
عنـــد  كورونـــا  فيـــروس  فحـــص  إجـــراء 
الشـــعور بـــأي أعـــراض، فســـرعة اإلبـــاغ 
عن وجود أي أعراض يســـهم في ســـرعة 
عـــزل الحـــاالت القائمـــة وتقليـــل أعـــداد 
عاجهـــا  ســـرعة  وبالتالـــي  المخالطيـــن، 
وتعافيها، مشـــددًة على أهميـــة مواصلة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
والقرارات الُمعلن عنها لمواصلة التصدي 
لجائحة فيروس كورونا بنجاح والحفاظ 

على صحة وسامة الجميع.

الحـــراك  بدايـــة  “البـــاد”  رصـــدت 
ا يسبق  االنتخابي بشـــكل مبكر جدًّ
والبلديـــة  البرلمانيـــة  االنتخابـــات 
بعشـــرة أشـــهر تقريًبـــا، وذلـــك عبر 
المنصات الحديثة والتي أصبحت 
إلـــى  للوصـــول  المثلـــى  البوابـــة 
الناخبيـــن وللتأثيـــر عليهـــم، وربمـــا 

استقطابهم.
الجائحـــة،  علـــى ظـــروف  فعـــاوة 
والتباعـــد  اإلغـــاق،  ومســـببات 
تمثـــل  المعروفـــة،  االجتماعـــي 

المنصـــات الوســـيلة المثلـــى لقلـــب 
االنتخابيـــة  البوصلـــة  موازيـــن 
والتـــي ظلت لســـنوات تراهن على 
والمباشـــر،  الشـــخصي  التواصـــل 
الجماهيريـــة  الخطـــب  وعلـــى 

واالتصالية.
تغريـــدات قويـــة، وأشـــعار ناقـــدة، 
ونـــزول ميدانـــي للدوائـــر، يواكبـــه 
تصوير فيديو لكل شـــاردة وواردة 
تحـــدث، ولكل كلمة تقال، ومقاطع 

مباشرة سناب من موقع الحدث.
يقدمهـــا  جديـــدة  أســـاليب  كلهـــا   
دوائرهـــم  ألهالـــي  المرشـــحون 

عـــن  تتحـــدث  مبكـــر،  بشـــكل 
التواصل وعن االهتمام والســـؤال، 
وتســـليط الضـــوء علـــى أولوياتهم 

واحتياجاتهم، فهل تنجح؟
وعاوة على ذلك، يركز هؤالء على 
الملفات الســـاخنة لدى المواطنين، 
واإلســـكان،  التقاعديـــة،  كالعـــاوة 
والغاء المعيشـــي، والبطالة، ولكن 
ما الحلول التـــي يقدمونها أو التي 
هـــي بمتنـــاول يدهـــم؟ وهـــل هـــي 
مجـــرد جعجعـــة بـــدون طحيـــن أم 

ماذا؟
وهـــل نقدهـــم للـــوزارات الخدميـــة 

والتربيـــة  والعمـــل  كاإلســـكان 
ســـيكون أمـــًرا مجدًيـــا أيًضا؟ وهل 
نقدهم الـــاذع للبرلمان وللمجالس 
البلدية وألعضائها سيمهد الطريق 
لهـــم ليكونـــوا بدالء عن مـــن نراهم 

على صفحات الجرائد اليوم؟
يرى بعض المراقبين، والمواطنون 
أنفســـهم، بأن سياسات الضرب من 
تحـــت الحـــزام هذه لم تعـــد مؤثرة 
ومجديـــة كمـــا بالســـابق، مـــع زيادة 

الوعي االنتخابي للمواطنين.
وبأن استغال الظروف االقتصادية 
الراهنـــة، وهفـــوات بعـــض النـــواب، 

وإهمـــال البعض اآلخـــر منهم، ليس 
مبـــرًرا كافًيـــا لقبـــول النقـــد، كداللة 
علـــى نزاهـــة الناقـــد، ومقدرتـــه ألن 

يكون بديًا أفضل. 
فبعـــد تجـــارب انتخابيـــة متعـــددة 
للشـــارع البحرينـــي، طالـــت اختيار 
الدينيـــة  الجمعيـــات  ممثلـــي 
والليبرالية والخيرية والتكنوقراط 
واالقتصاديين، بات الخيار األفضل 
اليـــوم وفـــق حديـــث العامـــة، هـــو 
للشـــخوص األقرب للشارع وللناس 
بشـــكل مســـتمر، ممن ال يحتاجون 
تســـويًقا ألنفســـهم أو ترويًجـــا، أو 

توجيه السهام لآلخرين.
فـــي  المرتفـــع  الصـــوت  أن  كمـــا 
االختيار اليوم، بات يتحدث كثيًرا 
عـــن طبيعـــة المؤهـــات األكاديمية 
كحجـــر  الشـــخصية  والكاريزمـــا 

زاوية الختيار المرشحين.
عديـــدة،  مزايـــا  مـــن  ميـــزة  وهـــي 
ا فـــي الطلب لمـــا يحتاجه  تمثـــل ندًّ
النـــاس فـــي كل األوقـــات، وهو أمر 
يتخطـــى األســـلوب التقليـــدي فـــي 
دغدغة المشـــاعر، وكتابة القصائد، 
أفـــراًدا  والهجـــوم علـــى اآلخريـــن، 

أكانوا أم جهات.

المنامة - بنا

الفريق الوطني: احترازًيا.. البحرين في “األصفر” حتى 14 فبراير المقبل

بــدء الحــــراك االنتخابــي مبكــــًرا

انخفاض الحاالت المستوجبة للعالج والعناية القصوى يؤكد نجاح التدابير

لـــــدى الشعـــور بأعــــــراض ســـارعـــوا باإلبـــالغ عنهـــا واعـــزلــــــوا أنفسكــم وبـــادروا للفحـــص

نـزول ميـدانـي وقصائـد شعـريـة وتغريـدات ساخنـة

المنامة - بنا

رفع رئيس مجلس األوقاف الســـنية 
راشـــد الهاجـــري ونيابة عـــن أعضاء 
المجلـــس وجميـــع منتســـبي اإلدارة 
أســـمى آيات الشـــكر والتقديـــر لولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
الســـامية  لتوجيهاتـــه  خليفـــة،  آل 
الخاصـــة  اإلجـــراءات  بتحديـــث 
بالمســـاجد ودور العبادة بما يســـمح 
بعـــودة الصلوات إلى مـــا كانت عليه 

في السابق.
وأكـــد أن هـــذا التوجيه يأتـــي إيمانا 
من ســـموه بأهميـــة عودة المســـاجد 
بمملكة البحرين ألداء دورها بشـــكل 
كامـــل، لما لهـــا من أهميـــة كبيرة في 
حفـــظ الديـــن وركن اإلســـام األكبر، 
وإعـــادة تقوية الروابـــط االجتماعية 

باســـتجابة  المصليـــن، مشـــيدا  بيـــن 
ســـموه الكريمة ألمنيات جميع أفراد 

شعب البحرين بهذا القرار الحكيم.
الكبيـــرة  الجهـــود  الهاجـــري  وثمـــن 
التي يبذلها ســـمو ولـــي العهد رئيس 
الـــوزراء منـــذ بداية جائحـــة كورونا 

في جميع المجاالت، والتي اتســـمت 
بعيـــن  والنظـــر  واالتـــزان  بالحكمـــة 
المصلحـــة العامة لجميـــع المواطنين 
مملكـــة  أرض  علـــى  والمقيميـــن 
البحرين، ما رفع اســـم المملكة عاليا 
بين دول العام وسط إشادات دولية 
بنجـــاح وتميز جهود ســـموه وفريق 
البحريـــن الوطنـــي في ظـــل القيادة 
الكريمـــة مـــن عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة، في التصـــدي لهذه الجائحة، 

التي ألمت بالعام أجمع 
ســـبحانه  المولـــى  الهاجـــري  ودعـــا 
وتعالـــى أن يجـــزل األجـــر والمثوبـــة 
العهـــد  الملـــك وســـمو ولـــي  لجالـــة 
البحريـــن  وفريـــق  الـــوزراء  رئيـــس 
الوطنـــي وجميـــع العاملين في صف 

مكافحة هذا الوباء.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء استجاب ألمنيات الموطنين

الهاجري: عودة الصلوات االعتيادية قرار حكيم

راشد الهاجري

المنامة - األوقاف الجعفرية

رفـــع رئيس مجلـــس األوقـــاف الجعفرية 
أعضـــاء  عـــن  ونيابـــة  الصالـــح  يوســـف 
اإلدارة،  منتســـبي  وجميـــع  المجلـــس 
أســـمى آيات الشـــكر والتقدير لولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بتحديـــث  الكريمـــة  ســـموه  لتوجيهـــات 
ودور  بالمســـاجد  الخاصـــة  اإلجـــراءات 
العبـــادة بمـــا يســـمح مـــن أداء المصليـــن 

لعباداتهم وصاتهم بسكينة واطمئنان.
كمـــا رفع رئيس األوقـــاف الجعفرية فائق 
الســـمو  صاحـــب  إلـــى  والتقديـــر  الشـــكر 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة 
على جهود ســـموه الكبيـــرة والموفقة في 
قيادة فريـــق البحرين، والجهـــود الكبيرة 
والتـــي  الصحيـــة  للطواقـــم  والمعطـــاءة 
تواصـــل العمـــل بشـــكل حثيـــث لمواجهة 

احتـــواء جهـــود الجائحـــة. وأكـــد الصالح 
أّن هـــذه التوجيهـــات تعكـــس مـــا يوليـــه 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء على 
الـــدوام مـــن رعايـــٍة وعنايـــة دائمـــٍة لدور 
العبـــادة فـــي مملكتنـــا الغاليـــة فـــي ظـــل 
العهـــد الزاهـــر لجالـــة الملـــك، منوها بأن 

هذه التوجيهات الكريمة أشـــاعت البهجة 
والســـرور في نفـــوس المواطنين وعموم 
الخيـــر  مـــن  مزيـــدا  وتحمـــل  المصليـــن 
والبشـــرى فـــي عـــودة الحيـــاة العامة إلى 
ســـابق عهدهـــا مـــن خـــال جهـــود الفريق 
الوطني والفرق المساندة والتزام الجميع 
باإلجراءات االحترازية. كما ثمن الصالح 
متابعـــة الفريق الوطني الطبي والمجلس 
األعلى للشؤون اإلسامية ووزارة العدل 
فـــي  واألوقـــاف  اإلســـامية  والشـــؤون 
وضـــع هـــذه التوجيهـــات الكريمـــة موضع 
التنفيـــذ، مبيًنـــا أن اإلدارة باشـــرت علـــى 
الفـــور بتعميم هذه التوجيهات إلى جميع 
األئمة والمؤذنيـــن والقيمين في الجوامع 
والمســـاجد والقيـــام بمـــا يلـــزم لتنفيذهـــا 
بشـــكل مباشـــر مع مراعاة أقصى درجات 
الحـــذر وتطبيـــق اإلجـــراءات المصاحبـــة 

حفاًظا على صحة وسامة الجميع.

توجيهات سموه تحمل البشرى في عودة الحياة إلى سابق عهدها

الصالح: مراعاة أقصى درجات الحذر في “عودة الصلوات”

يوسف الصالح

عزل “الدروع 
الخضر” 7 أيام 

و10 لـ “األصفر 
واألحمر” 

تطعيم 17 ألف 
طفل بعمر 3 إلى 
11 عاًما وتسجيل 

25 ألًفا

نسبة تطعيم 
الفئة العمرية من 
12 إلى 17 عاما 

بلغت 91 %

96 % من البالغين 
18 سنة وفوق 

حصلوا على الجرعتين 
و84 % على المعززة

إبراهيم النهام

أن  اإلســـكان  وزارة  ^أكـــدت 
التصميـــم الحالي لوحداتها الســـكنية 
الحقيقيـــة  الحاجـــة  مـــع  يتـــاءم 
للمنتفعيـــن من ذوي الدخل المحدود، 
حيث حرصت الوزارة على أن ال يقل 
عدد الغرف في الوحدة الســـكنية عن 
3 إلـــى 4 غـــرف، مـــع إمكانيـــة إضافة 

غرفة جديدة حسب الحاجة.
ولفتـــت الوزارة في ردها على مقترح 
للمنتفعيـــن  الســـماح  بشـــأن  برلمانـــي 
باختيـــار نماذج متعـــددة من تصاميم 
الوحـــدة، إلـــى أنهـــا قامـــت خـــال 10 
ســـنوات األخيـــرة بإجـــراء العديد من 
التعديـــات علـــى تصاميـــم الوحدات 
المســـاحة  زيـــادة  لضمـــان  الســـكنية؛ 

البنائية للوحدة السكنية.
وأكدت الوزارة حرصها على الســـماح 
للمنتفعيـــن باإلضافـــة فـــي الوحـــدات 

السكنية مراعاة لظروفهم.

^قـــال وزيـــر التربيـــة والتعليـــم 
ماجـــد النعيمـــي إن عـــدد مؤسســـات 
التعليـــم المبكـــر فـــي البحريـــن يبلـــغ 
239 مؤسسة، منها 83 حضانة و156 

روضة.
وأشـــار فـــي رده على ســـؤال رئيســـة 
مجلـــس النـــواب فوزيـــة زينل بشـــأن 
التعليـــم المبكر إلى أن عـــدد األطفال 
المسجلين في الحضانات خال العام 
الدراســـي الحالـــي يبلـــغ 2900 طفل، 
فيمـــا يبلـــغ عـــدد األطفال المســـجلين 

في رياض األطفال 35779 طفًا.
ولفت إلـــى أن عدد المتخصصات في 
برامـــج التعليـــم المبكر يبلـــغ 410 من 
حملة مؤهل الدبلوم التربوي ومؤهل 
ريـــاض األطفال، ومؤهـــل التربية في 
التعليم المبكر، إلـــى جانب 1007 من 
حملـــة مؤهـــات جامعيـــة أعلـــى مـــن 

الدبلوم والثانوية العامة.

“اإلسكان”: تصاميم 
الوحدات السكنية 

تالئم حاجة المنتفعين

156 روضة في 
البحرين تحتضن 

35779 طفاًل

local@albiladpress.com

الخميس 27 يناير 2022 - 24 جمادى الثانية 1443 - العدد 4853
09

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

قالت وزارة اإلسكان إنها تبحث عن 
أرض قريبـــة مـــن جدالحـــاج إلقامة 
مشـــروع إســـكاني، وأنـــه فـــي حـــال 
توافـــر األرض والميزانية المطلوبة، 
فـــي  إدراجهـــا  الممكـــن  مـــن  فإنـــه 

المشاريع المستقبلية.
وأشـــارت في مرئياتها على المقترح 
مشـــروع  إقامـــة  بشـــأن  البرلمانـــي 

أن  إلـــى  جدالحـــاج  فـــي  إســـكاني 
تخصيـــص  علـــى  تحـــرص  الـــوزارة 
مـــن  اإلســـكانية  للمشـــاريع  أراض 
خال البحث عن خيارات قريبة من 
المناطـــق تتوفر فيهـــا المعايير التي 
تضعها الـــوزارة لألرض المراد إقامة 
المشـــروع عليهـــا، إلقامـــة مشـــروع 

إسكاني متكامل.

“اإلسكان” تبحث عن أرض قريبة من 
جدالحاج إلقامة مشروع إسكاني

الخميس 27 يناير 2022 - 24 جمادى الثانية 1443 - العدد 4853

أفادت وزارة اإلســـكان أن اعتماد صرف بدل الســـكن من شهر تقديم الطلب بدالً من 
ســـنة تقديـــم الطلب يتطلب رفـــع الميزانية المخصصة لعاوة بدل الســـكن بمعدل 3 
إلى 4 مايين دينار في الســـنة. وأشـــارت في ردها على مقترح برلماني بهذا الشـــأن 
إلـــى أن تقدير عاوة بدل الســـكن وتحديد معايير اســـتحقاقها تمـــت بموجب القرار 
رقم 909 لســـنة 2015 بشـــأن نظام اإلســـكان، كما تم وضع نظام االحتســـاب بالســـنة 
وليـــس بالشـــهر منذ بدء صـــرف العاوة فـــي 2007. وذكرت الوزارة أن بدل الســـكن 
يصـــرف لـــكل رب أســـرة مضت خمـــس ســـنوات على تاريـــخ تقديمه طلـــب الخدمة 

اإلسكانية بواقع 100 دينار شهريًا.

صرف بدل السكن حسب شهر الطلب 
يكلف الميزانية 4 ماليين دينار

قالت وزارة التربية والتعليم إن معهد البحرين للتدريب قبل إلحاقه بالوزارة 
ا، كما  شـــهد العديد من المخالفات، وتمت محاســـبة المتســـببين فيها تأديبيًّ

أكدت تقارير الجودة أن المعهد ومخرجاته كانت دون المطلوب.
ولفتـــت فـــي ردهـــا علـــى مقتـــرح بتحويل المعهـــد إلـــى أكاديميـــة بحرينية 
للشـــباب إلـــى أن المعهـــد حصل فـــي التقرير على تقدير أقـــل من مرض في 

الجانب المتعلق بالقدرة على النمو، كما بين عدم وجود خطة للتطوير.
وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنـــه بعـــد إلحـــاق المعهـــد بالـــوزارة تـــم اتخـــاذ كافة 
اإلجـــراءات التصحيحية علـــى كافة األصعدة، وربطـــه باألهداف والخطط 

التي تخدم التعليم والتدريب الفني والمهني في مملكة البحرين.
وقالـــت إن المعهد حصـــد وفق التقرير الصادر فـــي المراجعة األخيرة للعام 
2018 أعلى تقييم له منذ بدء عمليات المراجعة من قبل الهيئة، التي تمت 
علـــى 3 دورات فـــي 2008 و2014 و2018، وكانت نتائج المراجعة األخيرة 

هي األفضل وهو ما يؤكد تطور أداء المعهد.

التربية: الوزارة “انتشلت” معهد البحرين من مخالفاته

أعـــداد  بـــأن  الصحـــة  وزيـــرة  أفـــادت 
المصابيـــن بمـــرض فقـــر الـــدم المنجلـــي 
الفتـــرة  فـــي  الـــوزارة  لـــدى  المســـجلين 
مـــن 2013 إلـــى 2019 بلـــغ 6024 مصابًا 
و3074  ذكـــرًا   2951 بينهـــم  بالســـكلر، 

أنثى.
وأعلنـــت الوزيرة في اجتماعها مع لجنة 
الخدمـــات البرلمانية بشـــأن مقترح منح 
مرضى الســـكلر بطاقة إعاقة أن الوزارة 
غيـــر مختصة بمنـــح البطاقـــة، وأن ذلك 
مـــن اختصـــاص وزارة العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة، الفتـــة إلـــى وجـــود لجنـــة 
مختلـــف  مـــن  ممثلـــة  اإلعاقـــة  لتقييـــم 

الجهات الحكومية.
تعتبـــر  الدوليـــة  التعاريـــف  أن  وذكـــرت 
األمـــراض  فئـــة  مـــن  الســـكلر  مرضـــى 
المزمنـــة وليس من أمراض اإلعاقة، في 
حين تعتبرهم وزارة الصحة في مملكة 

البحرين من فئة األمراض الوراثية.
وأفـــاد ممثلـــو الـــوزارة بـــأن هنـــاك بعض 
الحاالت التـــي يصل المـــرض بأصحابها 
إلـــى مرحلـــة اإلعاقـــة الجســـدية بحيث 
يعانون مشـــاكل ومضاعفات عدة، بينما 
البعـــض اآلخـــر ال يعاني مـــن أي أعراض 

جانبية.

من جهتها، كشفت وزارة العمل والتنمية 
تمنـــح  الـــوزارة  أن  عـــن  االجتماعيـــة 
البطاقـــة لـــكل حـــاالت مرضـــى الســـكلر 
المصنفين ضمن فئة اإلعاقة الجســـدية، 
إذ إن التصنيـــف يأتي بنـــاء على تقارير 
وزارة  استشـــاري  مـــن  طبيـــة واضحـــة 

الصحة تثبت وتوضح درجة اإلعاقة.

 التعاريف الدولية تعتبرهم من فئة األمراض المزمنة

6024 مريض سكلر.. و “الصحة”: ليسوا معاقين

قالت وزارة شـــؤون الكهرباء والماء 
إن دعـــم الحكومـــي للكهربـــاء يبلـــغ 
سنويًا 141 مليون دينار، حيث تقوم 
الوزارة بشـــراء الكهرباء من شركات 
القطـــاع الخـــاص المنتجـــة، وتبيعها 
للمســـتهلكين بأســـعار رمزيـــة بعيدة 
خصوصـــًا  الحقيقيـــة،  قيمتهـــا  عـــن 
للبحريني صاحب الحساب الواحد، 

وذلك بفضل الدعم الحكومي.
وأشـــارت فـــي ردهـــا علـــى مقتـــرح 
تطبـــق  الـــوزارة  أن  إلـــى  برلمانـــي 
بالتنســـيق مع وزارة العمل والتنمية 
الملكيـــة  المكرمـــة  االجتماعيـــة 
مصاريـــف  بتخفيـــف  الخاصـــة 
الكهرباء والماء عن األســـر المصنفة 
ضمـــن الدخـــل المحدود والمســـجلة 
لـــدى الـــوزارة، وذلـــك بخفـــض قيمة 

فاتـــورة الكهرباء والمـــاء بمقدار 10 
دنانيـــر للحســـاب الواحـــد فـــي حال 
األســـرة الكبيرة، أو وجـــود أكثر من 
أســـرة في المنـــزل نفســـه، أو وجود 
فرد مـــن ذوي االحتياجات الخاصة 

ضمن األسرة.

وأردفـــت، على الرغم من أن أســـعار 
شـــراء الكهرباء مـــن القطاع الخاص 
ترتفع سنويًا بصورة مضطردة، فإن 
األســـعار التي تبـــاع بهـــا للمواطنين 
الدعـــم  زيـــادة  يعنـــي  ممـــا  ثابتـــة، 

الحكومي سنويًا.

خفض الفاتورة 10 دنانير لذوي الدخل المحدود

141 مليون دينار دعم الحكومة السنوي للكهرباء

وحداتنا تفوق حاجة كثير من األسر المستحقة للتمليك
متوسط مساحتها 200 متر مربع.. “اإلسكان”:

أبلغت وزارة اإلسكان أنها تقدم وحدات سكنية مدعومة يبلغ متوسط المساحة 
فيها 200 متر مربع، بها من 4 إلى 5 غرف، بما يتناسب مع متوسط حجم األسرة 

في البحرين.

وأوضحـــت فـــي مرئياتها علـــى مقترح 
برلمانـــي بشـــأن قيـــام الـــوزارة بتوفيـــر 
بحســـب  اإلســـكانية  للبيـــوت  نمـــاذج 
المواطنيـــن،  وإمكانيـــات  احتياجـــات 
أن متوســـط حجـــم األســـرة البحرينيـــة 
يتكون من 5 إلى 6 أفراد، ويشـــكل عدد 
األســـر التي تقل عن 5 أشـــخاص نســـبة 
40 % من مجموع األسر في البحرين.

وأكـــدت أن ذلـــك يعنـــي أن مـــا تقدمـــه 
الـــوزارة من وحدات يفـــوق حاجة عدد 
لخدمـــة  المســـتحقة  األســـر  مـــن  كبيـــر 
تمليـــك وحـــدة ســـكنية، ممـــا يؤثر على 
المخزون الســـكني المقـــدم للمواطنين، 

ويعتبـــر نمطًا غير مســـتدام الســـتخدام 
األراضي.

بتوفيـــر  تقـــوم  الـــوزارة  أن  وذكـــرت 
خدمات تمويلية تتيح للمواطن اختيار 
الوحـــدة الســـكنية التـــي تتناســـب مـــع 
احتياجاتـــه مـــن حيـــث حجـــم األســـرة 

ومتطلبات الوحدة.
وأردفت الوزارة أنها تتفق مع المقترح؛ 
لتنويع نماذج الوحدات السكنية في كل 
مشـــروع ويترك للوزارة تحديد الحجم 
المائـــم عنـــد التخصيـــص، علـــى أن ال 
يتجاوز حجم الوحدات الحجم المائم 

لمتوسط حجم األسرة البحرينية.

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

كشـــفت وزارة العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف عن حجم مســـاهمة الحملة 
المجتمعيـــة التـــي أطلقها صنـــدوق الزكاة التابع إلدارة الشـــؤون اإلســـامية للوزارة 
تحت اســـم “ســـهم الغارمين” والتي تعنى بســـداد ديون عدد من المعســـرين، حيث 
ساهمت في تفريج كربة 381 معسرا، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 800 ألف دينار .
وأشـــارت الـــوزارة فـــي ردها علـــى مقتـــرح برغبة برلماني بإنشـــاء صنـــدوق تكافلي 
لدعم المتعثرين عن الســـداد، إن حملتها جـــاءت بالتعاون مع إدارة التنفيذ بالوزارة 
في تحديد قائمة المســـتفيدين من المشروع، بحســـب المعايير واالشتراطات التي 

وضعها الصندوق، مراعيًا في ذلك األحكام الشرعية بهذا الخصوص.

العدل: “سهم الغارمين” يفرج كربة 
381 معسًرا بـ 800 ألف دينار

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

سيدعلي المحافظة

قالـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي إن الوزارة 
لـــم تـــأل جهدا في دعـــم المـــزارع والمربـــي البحرينـــي، حيث يحظـــى صغار 
المزارعيـــن بدعم كبير من الوزارة، إذ تقوم الوزارة بتوزيع مدخات الزراعة 
وأدواتها على صغار المزارعين بخصم تبلغ نسبته 60 % من القيمة الفعلية.
ولفتـــت الوزارة فـــي مرئياتها على مقترح برلماني إلـــى أن الوزارة خصصت 
لمربـــي المواشـــي حظائر في منطقـــة الهملة، حيث يوجد مركـــز بيطري تابع 
لوكالة الثروة الحيوانية، يتم من خاله تقديم كافة اإلرشادات للمربين، كما 
أن تلك الحظائر تعتبر منفذا لبيع المواشـــي، وتقوم بتوفير األعاف بأســـعار 

رمزية لصغار المربين.

البلديات: خصم 60 % على أدوات 
الزراعة لصغار المزارعين

قالـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط العمراني إن شـــارع الشـــيخ جابر 
األحمـــد الصباح يعد أحد أهم الشـــوارع الرئيســـية على شـــبكة الطـــرق العامة في مملكة 
البحرين، حيث بينت المســـوحات المرورية الحديثة عبور ما يفوق 120 ألف مركبة في 
اليوم الواحد، مع نســـبة شـــاحنات ثقيلة تبلغ 3 أضعاف المعدل العام على شـــبكة الطرق 
بالمملكـــة بنســـبة 9 % من مجمـــوع المركبات المـــارة. وأبانت في مرئياتهـــا على مقترح 
برلماني أنها أعدت الدراســـة المرورية والتصاميم التفصيلية ووثائق المناقصة لمشروع 
تطوير وتوســـعة شـــارع الشيخ جابر األحمد الصباح؛ بهدف تحرير الحركة المرورية في 

اتجاهي الشمال والجنوب، وزيادة الطاقة االستيعابية للشارع.

120 ألف مركبة تعبر شارع الشيخ 
ا جابر الصباح يوميًّ

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/01/485226012120.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4853/bahrain/742484.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4853/bahrain/742459.html



