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في  بحريني  طيار   100 تـوظـيـف 

�سنوات ثالث  خالل  الخليج  طيران 
كتب وليد دياب:

ــــن  أكـــــــــــــــــد كـــــــــــمـــــــــــال بـ
أحــمــد وزيــــر الــمــواصــات 
ــدد  ــ عـ أن  واالتــــــــــصــــــــــاالت 
الـــطـــيـــاريـــن الــبــحــريــنــيــيــن 
الــذيــن تــم تــوظــيــفــهــم في 
ــلـــيـــج خـــال  ــران الـــخـ ــ ــيـ ــ طـ
السنوات الثاث الماضية 
بحريني،  طــيــار   100 بــلــغ 
أجنبيا،  طــيــارا   18 مقابل 
عـــــدد  أن  إلـــــــــى  مـــــشـــــيـــــرا 
الذين  األجانب  الطيارين 
عقودهم  تجديد  يتم  لــم 

خال الفترة 2020-2021 بلغ 93 طيارا أجنبيا.
بشأن  العسومي  عــادل  للنائب  ســؤال  على  رده  فــي  الــوزيــر  وأشـــار 
شركة طيران الخليج، إلى أنه تم توظيف 32 مضيفا بحرينيا، مقابل 
المضيفين  نسبة  أن  كما  نفسها،  الفترة  خــال  أجنبيا  مضيفا   187
إناثا، مقابل 62% مضيف جوي  البحرينيين تصل إلى 38% منهم %6 

أجنبي منهم 61% إناثا.
وقال إن شركة طيران الخليج تضع أولوية التوظيف للمواطنين، 
كــمــا تــلــتــزم بــاالســتــثــمــار فــي الــقــوى الــعــامــلــة الــبــحــريــنــيــة وتــطــويــرهــا 
للمواطنين  الــفــرص  توفير  مــع  تــواصــل  الـــذي  األمـــر  وهــو  الوظيفي، 

البحرينيين لتولي مناصب عليا في الناقلة.

البرلمانية  الشبكة  تبنت 
ــي والـــتـــغـــذيـــة  ــذائــ ــغــ لــــأمــــن الــ
فــي إفــريــقــيــا والــعــالــم الــعــربــي 
ــات  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ــة مــــــن اقـ ــوعــ ــمــ مــــجــ
الــــــدكــــــتــــــورة جـــــهـــــاد عــــبــــداهلل 
الفاضل رئيس لجنة الخدمات 
رئيس  نائب  الشورى،  بمجلس 
الـــشـــبـــكـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، مــنــهــا 
نموذجي  قــانــون  على  االتــفــاق 
إلنـــشـــاء مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي 
للسلع الضرورية، وقانون آخر 
لــتــحــقــيــق الــعــدالــة الــغــذائــيــة، 
وعــقــد اجــتــمــاعــات افــتــراضــيــة 
ــالـــس الــتــشــريــعــيــة  مــــع الـــمـــجـ
بـــالـــدول الــعــربــيــة واإلفــريــقــيــة 
لــتــبــنــيــه وإقـــــــــــراره، والـــحـــرص 
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــى تــــنــــظــــيــــم اجــ ــلـ ــ عـ
تنسيقية دورية تجمع الشبكة 
والــصــنــدوق  ــاو«  ــفـ »الـ بمنظمة 

»إيفاد«  الزراعية  للتنمية  الدولي 
والبرلمانيين المهتمين بموضوع 

األمن الغذائي كل 3 أشهر.
واقـــــتـــــرحـــــت الــــفــــاضــــل لــــدى 
مـــــشـــــاركـــــتـــــهـــــا فـــــــــي االجــــــتــــــمــــــاع 
التنفيذي  للمكتب  االفـــتـــراضـــي 
للشبكة تبني الشبكة مبادرة عقد 
قــمــة بــرلــمــانــيــة عــربــيــة إفــريــقــيــة 
ــن الــغــذائــي  تــنــاقــش مـــوضـــوع األمــ
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــتــعــافــي من 
ــــد-19، لــمــنــاقــشــة  ــيـ ــ ــوفـ ــ جـــائـــحـــة كـ
فـــي تحقيق  الــبــرلــمــانــات  خــطــط 
االســـتـــدامـــة فـــي األمــــن الــغــذائــي، 
وأن تكون مدة خطة عمل الشبكة 
وبــرامــجــهــا 6 أشـــهـــر، فـــي ظـــل ما 
يشهده هذا الموضوع من تطورات 
األزمــة  تــطــورات  بسبب  متسارعة 

الغذائية في مختلف البلدان.

اقتراح بحريني بعقد قمة برلمانية

عربية اإفريقية حول الأمن الغذائي

اســتــدعــت الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــة لــلــتــحــقــيــق  ــانــ مـــــديـــــرة حــــضــ
ــدد من  مــعــهــا بــعــد اســتــغــال عـ
ــال وتـــحـــريـــضـــهـــم عــلــى  ــ ــفـ ــ األطـ
ترديد عبارات ومشاهد تمثيلية 
تــــصــــور مــــعــــانــــاة مـــــن مـــشـــاكـــل 
وجهة  مــن  تــتــصــورهــا  معيشية 
لقانون  مخالفة  وذلــك  نظرها 
لأطفال  اإلصاحية  العدالة 
وحمايتهم من سوء المعاملة. 
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة نـــيـــابـــة 
الــنــيــابــة  إن  والـــطـــفـــل  األســـــــرة 
إدارة  مــن  بــاغــا  تلقت  الــعــامــة 
اإللكترونية  الجرائم  مكافحة 

ــأن مـــــا تـــــم تــــــداولــــــه عــلــى  ــ ــشـ ــ بـ
االجتماعي  الــتــواصــل  شــبــكــات 
مــــن مـــقـــاطـــع مـــرئـــيـــة تــتــضــمــن 
ــدى  قـــيـــام مـــالـــكـــة ومــــديــــرة إحــ
عدد  بتحريض  الحضانة  دور 
مــن األطــفــال واإلمــــاء عليهم 
لترديد عبارات وتمثيل مشاهد 
ُيـــشـــخـــصـــون فـــيـــهـــا مــعــانــاتــهــم 
ومــــكــــابــــدتــــهــــم مــــــن مـــشـــكـــات 
ـــي مــن  مــعــيــشــيــة تـــتـــصـــورهـــا هـ
وجهة نظرها، وهو األمر الذي 
لهؤالء  استغال  على  ينطوي 
لطفولتهم  وانــتــهــاك  األطــفــال 
السامة  في  وحقهم  وبراءتهم 

النفسية، التي تكفل بحمايتها 
ــون الــــعــــدالــــة اإلصـــاحـــيـــة  ــانــ قــ
سوء  مــن  وحمايتهم  لأطفال 
المعاملة الصادر بالقانون رقم 

4 لسنة 2021.
صاحبة  النيابة  واستدعت 
ومديرة الحضانة واستجوبتها 
وجــار  سبيلها،  وأمـــرت بـــإخـــاء 
اســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــع 
الـــعـــامـــة على  الــنــيــابــة  حــــرص 
العدالة  قــانــون  أحــكــام  تطبيق 
وفاعليه  لأطفال  اإلصاحية 

إنفاذ أحكامه.
وأكدت رئيسة النيابة جدية 

الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي الــتــصــدي 
لكل سلوك ينطوي على مساس 
باألطفال وسامتهم الجسدية 
والنفسية وأنها ستظل ضامنة 
بما  ومــعــامــلــتــهــم  لــحــمــايــتــهــم 
يــحــفــظ كــرامــتــهــم وســامــتــهــم 
مـــن أي مـــمـــارســـات مـــن شــأنــهــا 
لسوء  أو  للمخاطر  تعريضهم 
فــي  تــنــشــئــتــهــم  أو  الـــمـــعـــامـــلـــة 
ــة ال تـــراعـــى  ــويـ أجـــــــواء غـــيـــر سـ
فيها مصالح األطفال الفضلى 
مراعاتها  القانون  أوجــب  التي 

واالعتداد بها في معاملتهم.

األصفر  المستوى  إلى  احترازيا  اليوم  البحرين  مملكة  تنتقل 
كإجراء استباقي للحفاظ على ما حققته الجهود الوطنية من تقدٍم 
يناير   31 الموافق  اإلثنين  يــوم  حتى  كورونا  لفيروس  التصدي  في 
لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  أعلن  ما  بحسب   ،2022
كورونا، وذلك من أجل مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسامة 
المواطنين والمقيمين من خال وضع الخطط االستباقية وفق كل 

مسارات التعامل مع الفيروس.
وبموجب االنتقال إلى المستوى األصفر سيتم تطبيق سياسة 
العمل من المنزل على جميع الجهات الحكومية بنسبة تصل إلى 
القطاعات  مــن  عـــدد  بفتح  يسمح  كــمــا  الــمــوظــفــيــن،  عـــدد  مــن   %30
خــيــار  إتـــاحـــة  تــشــمــل  الــمــتــطــعــمــيــن  وغــيــر  للمتطعمين  واألنــشــطــة 
خــارج  التجارية  والــمــحــال  والــتــدريــب  التعليم  بمؤسسات  الحضور 
يتعدى  ال  بما  المنازل  في  الخاصة  المناسبات  وإقامة  المجمعات، 

30 شخصا، ودخول المراجعين مراكز الخدمة الحكومية.
للمتطعمين  واألنـــشـــطـــة  الــقــطــاعــات  مـــن  عــــدد  فــتــح  واقــتــصــر 
ومن  الــفــيــروس  مــن  والمتعافين  األخــضــر  الشعار  على  الحاصلين 
تشمل  مـــتـــعـــاف،  أو  مــتــطــعــم  شــخــص  بــصــحــبــة  عـــامـــا   12 دون  هـــم 
والصاالت  والمقاهي،  للمطاعم  الداخلية  والخدمات  المجمعات 
الرياضية وبرك السباحة الداخلية، والسماح بـ50% فقط من الطاقة 
ومحات  السبا  ومحات  والصالونات  السينما،  لــدور  االستيعابية 
الحاقة، واأللعاب الترفيهية 50% في المناطق الداخلية، والفعاليات 
وقاعات المناسبات والمؤتمرات 50% في المناطق الداخلية، وحضور 

الداخلية، وتبقى  المناطق  الرياضية 50% في  الجماهير الفعاليات 
القطاعات األساسية مفتوحة أمام الجميع.

اتخاذ هذا اإلجــراء احترازيا  أنه تم  إلى  الوطني  الفريق  وأشار 
بالرغم من عدم انتشار المتحور في مملكة البحرين ولكن من أجل 

مواصلة جهود الحفاظ على صحة وسامة الجميع.
العامة  الصحة  إدارة  مــديــرة  الفتح  أبــو  نجاة  الــدكــتــورة  وحثت 
عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
بجرعاته  التطعيم  على  لــإقــبــال  والمقيمين  المواطنين  جميع 
الكاملة والجرعة المنشطة منه في وقتها المحدد، وبخاصة خال 
الفيروس  انتشار  العالم  دول  بعض  فيها  تشهد  التي  الفترة  هــذه 

المتحور »أوميكرون«.
وأشارت إلى أن الجرعة المنشطة تعزز من فاعلية التطعيم في 
اإلصابة  عند  كــورونــا  لفيروس  المصاحبة  األعـــراض  شــدة  تخفيف 
على سامة  للحفاظ  التطعيم  وأخــذ  المبادرة  أهمية  به، موضحًة 

األفراد والمجتمعات.
وأكـــــدت أن الــتــطــعــيــمــات أثــبــتــت فــاعــلــيــتــهــا وعــــدم تــســجــيــل أي 
الــحــاصــلــيــن على  أعــــراض جــانــبــيــة شــديــدة لجميع  أو  مــضــاعــفــات 
أثبتت  الــتــي  والــدولــيــة  الوطنية  بــالــمــؤشــرات  مستشهدة  التطعيم، 

فاعلية الجرعة المنشطة في رفع منحى المناعة بالجسم.

 2021 عـــام  الــطــبــي  السلمانية  مجمع  استقبل 
مــلــيــونــا ونـــصـــف الــمــلــيــون زيـــــارة لــلــعــيــادات الــعــامــة 
والتخصصية، فيما استقبل قسم الحوادث والطوارئ 
بمجمع السلمانية الطبي 427 ألف مريض، بالتوازي 
جهود  دعــم  فــي  الحكومية  المستشفيات  جهود  مــع 
ــراط الــفــاعــل في  ــخــ الــفــريــق الــوطــنــي الــطــبــي واالنــ

مواجهة جائحة كورونا. 
الفريق  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  وأكـــد 
طــبــيــب الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة، أن 
الحكومية  للمستشفيات  الــذاتــي  التسيير  مــشــروع 
سيحقق تغييرا شاما في النظام الصحي المعمول 
ــه، بـــمـــا يـــقـــوم عــلــيــه مــــن تـــحـــويـــل الــمــســتــشــفــيــات  ــ بـ
الحكومية إلى مقدمي خدمات صحية ذاتية تراعي 
مبادئ المسؤولية والتنافسية والجودة، مشددا على 
ثقتهم  ونيل  المتعاملين  رضــا  على  التركيز  أهمية 
الــمــقــدمــة كعنصٍر أســاســي لــارتــقــاء  الــخــدمــات  فــي 

بالمنظومة الصحية بأكملها.
ــمـــحـــوري لــلــمــســتــشــفــيــات  وشـــــدد عــلــى الــــــدور الـ

مملكة  فــي  الصحية  المنظومة  ضــمــن  الحكومية 
الذي  الطبي،  السلمانية  مجمع  سيما  ال  البحرين، 
فـــي المملكة  الــصــحــي  لــلــعــاج  أســاســيــا  ركـــنـــا  ُيـــعـــد 
بــمــســيــرتــه الــحــافــلــة لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
للجميع مــنــذ افــتــتــاحــه.  مــن جــانــبــه أكـــد الــرئــيــس 
أحمد  الدكتور  الحكومية  للمستشفيات  التنفيذي 
محمد األنصاري أن المستشفيات الحكومية تسعى 
االنتقالية  المرحلة  فــي  فــاعــا  جـــزءا  تــكــون  أن  إلــى 
انطاقا  الصحي،  القطاع  بها  يمر  التي  المحورية 
مما يهدف إليه مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات 
الحكومية من بناء نظام صحي متميز يهتم بتقديم 
ويــحــقــق تطلعاتهم في  لــلــمــرضــى،  الــتــجــارب  أفــضــل 
مكانة  ويعزز  متكاملة  صحية  رعاية  على  الحصول 
الــمــمــلــكــة كــمــركــٍز رائـــــٍد لــلــطــب الــحــديــث والــرعــايــة 

الصحية المتطورة في المنطقة.

كتب أحمد عبداحلميد:

البحرين  وهيئة  العالمي  للتراث  العربي  اإلقليمي  المركز  احتفل 
هذا  يحمل  الــذي  العربية  للغة  العالمي  باليوم  أمــس  ــار  واآلثـ للثقافة 
العام شعار »اللغة العربية والتواصل الحضاري«. من جهة ثانية كشفت 
للكتاب  الدولي  البحرين  الـ19 من معرض  النسخة  أن  الشيخة مي عن 
 2020 مــارس  في  إقامتها  تأجلت  التي   ،2022 مــارس  ستعقد خال شهر 

بسبب جائحة كورونا.
الدولي للكتاب  البحرين  إن معرض  وقالت في تصريحات صحفية 
ســيــعــود إلـــى اســتــئــنــاف نــشــاطــه بــكــثــافــة كــمــا هـــو الــعــنــوان الــــذي ترفعه 
»الثقافة« في جناح البحرين في »إكسبو دبي 2020«، لذلك ستكون هناك 
الثقافي واألدبــي في بحريننا على جميع المستويات  كثافة في اإلنتاج 

األهلية أو الرسمية أو المبادرات الفردية.

حــ�ســانـــة  مـديــرة  مــع  تـحـقـــق  الـنـيـابــة 

تـ�سـتـغــل الأطفـال وتنتهـك �سـالمتهم النف�سـية

البحريـن تنتقـل اإلى الم�سـتوى الأ�سفر اليوم

الحالي العام  في  زائر  مليون   1.5 ا�ستقبل  »ال�سلمانية«  العربيـة للغـة  العالمـي  باليـوم  تحتفـي  الثقافـة 

ال�ش�يخة م�ي: معر��س البحري�ن للكت�اب يع�ود مار��س الق�ادم

ل دخ��ول ل�ل�م�ج�م�ع��ات وال�م�ط�اع��م م��ن دون ال��ش�ع��ار الأخ��ش��ر

الفريـق الوطنـي الطبـي: علـى الجميـع الإقبـال على التطعيـم بجرعاتـه الكاملة والمن�سـطة

} وزير المواصات.
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} الشيخة مي آل خليفة.

باريس – الوكاالت: قبل أسبوع من عيد 
العالم  المفروضة عبر  القيود  المياد تعزز 
للجم االنتشار الخاطف للمتحور أوميكرون 
مــن فــيــروس كــورونــا مــع إلــغــاء احــتــفــاالت أو 
الضغوط  تــزداد  فيما  ثقافية،  مواقع  إغاق 

على غير الملقحين. 
فــبــعــد شــهــر فــقــط عــلــى رصـــــده لــلــمــرة 
بـــات المتحور  ــى فــي جــنــوب إفــريــقــيــا،  األولــ
بلدا  ثمانين  حوالي  في  موجودا  أوميكرون 
وينتشر بسرعة هائلة في أوروبا، إذ ُيتوقع أن 
منتصف  بحلول  المهيمنة  النسخة  يصير 

يناير بحسب المفوضية األوروبية. 
وسجلت بريطانيا أمس قفزة كبيرة في 
ــابـــات بــالــمــتــحــور الــجــديــد بــلــغــت نحو  اإلصـ

ــابـــة، بــيــنــمــا بــلــغ إجــمــالــي عــدد  25 ألـــف إصـ
المتوفين المسجلين به سبعة طبقا ألحدث 
األرقـــــام الــيــومــيــة الــتــي أعــلــنــتــهــا الــســلــطــات 

الصحية البريطانية.
وذكرت وكالة األمن الصحي البريطانية 
بلغت 24968  بأوميكرون  أن اإلصابات  أمس 
إصابة حتى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش 
يوم 17 ديسمبر بزيادة أكثر من عشرة آالف 
إصابة عما تم تسجيله في األربع والعشرين 

ساعة السابقة.
بسالة  المصابين  المتوفين  عدد  وبلغ 
ارتفاعا  ديسمبر   16 حتى  سبعة  أومــيــكــرون 
السابقة  للبيانات  طبقا  واحـــدة  حــالــة  مــن 
التي  البريطانية  الصحي  األمــن  وكالة  من 

متلقي  عــدد  وزاد  ديسمبر.   14 حتى  كــانــت 
من  أوميكرون  من  المستشفيات  في  العاج 

65 إلى 85.
ــيــــة  وعــــــززت الــكــثــيــر مـــن الــــــدول األوروبــ

إجراءات الوقاية الصحية. 
وبـــــــدأ الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول فــــي فـــرض 
المقاطعات  طالبت  فقد  السفر،  على  قيود 
األلمانية الحكومة االتحادية أمس بتشديد 
القيود المفروضة على المسافرين الوافدين 
وتعليق  أومــيــكــرون،  تفشي  لكبح  الباد  إلــى 

دخول الوافدين من المملكة المتحدة.

اأوميكـرون ينت�سـر ب�سـرعة مخيفـة فـي العالـم

الإغ������اق اإل������ى  وت����ع����ود  ال���ق���ي���ود  ت���ع���زز  دول 

ص7 عربية ودولية
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آل  عــبــداهلل  بــن  الــشــيــخ محمد  الــفــريــق طبيب  تفضل 
برعايته  فشمل  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الحكومية  المستشفيات  أقامته  الــذي  االحتفال  الكريمة 
الوطنية  بــأعــيــادهــا  الــبــحــريــن  مملكة  احــتــفــاالت  بمناسبة 
عهد  فــي  الحديثة  البحرينية  الــدولــة  قــيــام  لــذكــرى  إحــيــاًء 
1783م،  عــام  عربية مسلمة  دولـــة  الــفــاتــح  أحــمــد  الــمــؤســس 
وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى مقاليد الحكم.
ورفــــع رئــيــس الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة أســمــى آيـــات 
الملك  الــجــاللــة  صــاحــب  حــضــرة  إلــى  والتبريكات  التهاني 
الــمــفــدى، وإلــى  الــبــالد  بــن عــيــســى آل خليفة عــاهــل  حــمــد 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة األعياد الوطنية 
الــمــكــتــســبــات التي  الــعــديــد مــن  الــتــي تــحــل علينا فــي ظــل 
حققتها مملكة البحرين ضمن المسيرة التنموية الشاملة.
الصدد  هــذا  في  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس  وأكــد 
المنظومة  الحكومية ضمن  للمستشفيات  المحوري  الدور 
السلمانية  البحرين، وال سيما مجمع  الصحية في مملكة 
الطبي، الذي ُيعد ركنًا أساسيًا للعالج الصحي في المملكة 
بمسيرته الحافلة لتقديم الخدمات الصحية للجميع منذ 
التسيير  مشروع  أن  إلــى  مشيرا  هــذا،  يومنا  حتى  افتتاحه 
الذاتي للمستشفيات الحكومية سيحقق تغييرًا شاماًل في 
تحويل  مــن  عليه  يقوم  بما  بــه،  المعمول  الصحي  النظام 
المستشفيات الحكومية إلى مقدمي خدمات صحية ذاتية 
تراعي مبادئ المسؤولية والتنافسية والجودة، مشددًا على 
ــا الــمــتــعــامــلــيــن ونــيــل ثقتهم في  أهــمــيــة الــتــركــيــز عــلــى رضـ
بالمنظومة  لالرتقاء  أســاســي  كعنصٍر  المقدمة  الخدمات 

الصحية بأكملها.

من جانبه، أعرب الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة 
شكره  عــن  الحكومية  المستشفيات  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
الكوادر الصحية على ما يقدمونه من جهود  وتقديره لكل 
التي  )كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  فــيــروس  إبـــان جائحة  وال سيما 
تكاتٍف  من  البحريني  المجتمع  به  يمتاز  ما  أفضل  أبــرزت 
ــرابـــٍط وتــالحــم وعــــزم وعــزيــمــة فــي مــواجــهــة األزمـــــة، في  وتـ

نجاح  إلــى  أدى  ما  والمواطنة،  واالنتماء  الــوالء  أبهى صــور 
السياسات والخطط الصحية االحترازية، وعزز من مساعي 
التصدي للجائحة والحد من آثارها على المجتمع، مؤكدًا 
ما  وخطط  لسياسات  المجتمعي  للدعم  البالغة  األهمية 
الصحية  الرعاية  تقديم  مواصلة  أجــل  من  الجائحة،  بعد 
للجميع عبر خدمات صحية نوعية عالية الجودة ومتوافقة 
مــع الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، بــمــا يــرتــقــي بــالــتــجــربــة العالجية 

للمرضى، ويرفع مكانة المملكة على الصعيد الصحي.
إلى جانب ذلك كشف الدكتور أحمد محمد األنصاري 
مجمع  أّن  الــحــكــومــيــة  للمستشفيات  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
السلمانية الطبي شهد في عام 2021 مليونا ونصف المليون 
قسم  استقبل  فيما  والتخصصية،  العامة  للعيادات  زيـــارة 
ألف   427 الطبي  السلمانية  بمجمع  والـــطـــوارئ  الــحــوادث 
في  الحكومية  المستشفيات  جهود  مــع  بــالــتــوازي  مــريــض، 
في  الفاعل  واالنخراط  الطبي  الوطني  الفريق  دعم جهود 

مواجهة جائحة كورونا. 
الحكومية  المستشفيات  أن  األنــصــاري  الــدكــتــور  وأكـــد 
االنتقالية  المرحلة  فــي  فــاعــاًل  جـــزءًا  تــكــون  أن  إلــى  تسعى 
الــمــحــوريــة الــتــي يــمــر بــهــا الــقــطــاع الــصــحــي، انــطــالقــًا مما 
يهدف إليه مشروع التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية 
من بناء نظام صحي متميز يهتم بتقديم أفضل التجارب 
لــلــمــرضــى، ويــحــقــق تــطــلــعــاتــهــم فـــي الــحــصــول عــلــى رعــايــة 
للطب  رائــٍد  كمركٍز  المملكة  مكانة  ويعزز  متكاملة  صحية 
المنطقة، مبديا  المتطورة في  الصحية  والرعاية  الحديث 
من  الحكومية  المستشفيات  تضمه  بــمــا  واعـــتـــزازه  فــخــره 
كــــفــــاءاٍت مــتــمــيــزة ضــمــن طــواقــمــهــا الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة 
بـــارزة سّطرت  إســهــامــاٍت  ــة، ومــا تقدمه مــن  والفنية واإلداريــ

فة لمملكة البحرين في المحافل الدولية. إنجازاٍت ُمَشرِّ

لدى رعايته احتفال الم�صت�صفيات بالأعياد الوطنية.. رئي�س الأعلى لل�صحة:

الت�سيير الذاتي للم�ست�سفيات �سيحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة
طوارئ ال�صلمانية ي�صتقبل 427 األف مري�س ومليونا ون�صف المليون زيارة للعيادات بال�صلمانية

ــي إطـــــــار الــــتــــعــــاون الـــحـــكـــومـــي الـــنـــيـــابـــي  ــ فـ
المستمر، قامت الدكتورة جليلة السيد الرئيس 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية أمس 
الصحية  الرعاية  من  فريق  مع  ميدانية  بزيارة 
ــو وعــســكــر الــتــابــعــة لــمــراكــز  ــيــــة لـــعـــيـــادة جـ األولــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــيـــة، بــرفــقــة الــمــهــنــدس 
فريق  أطلع  حيث  البوعينين،  السيسي  محمد 
على مجمل  الــنــائــب  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
الخدمات التي تقدم للمنطقة من قبل الرعاية 
الصحية األولية وسبل التوسع فيها، إلى جانب 
شأنها  مــن  الــتــي  المختلفة  الــتــطــويــر  مـــســـارات 
ــودة الــخــدمــة الــحــكــومــيــة الــمــقــدمــة  تــحــســيــن جــ

للمجتمع. 
ــيـــس  ــرئـ ــتــــعــــرضــــت الـ وخــــــــالل الـــــــزيـــــــارة، اســ
الــتــنــفــيــذي لــمــراكــز الــرعــايــة الــصــحــيــة األولــيــة 
ــروع اســتــراتــيــجــيــة  ــشــ ــائـــم ضـــمـــن مــ ــقـ الـــعـــمـــل الـ
الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز  فــي  الـــذاتـــي  التسيير 
مراكز  تقديم  إلــى ضمان  يهدف  والــذي  األولية 
الــرعــايــة الــصــحــيــة األولـــويـــة لــخــدمــات صحية 
متكاملة ومستدامة، تعمل بعدالة وكفاءة وجودة 
عالية، وُتدار بشكل ذاتي من قبل مجلس األمناء 

وإدارة الصحة األولية. 
كــمــا تـــم مــنــاقــشــة فـــرص تــطــويــر الــخــدمــات 
الــصــحــيــة الــمــقــدمــة مــن خـــالل مــراكــز الــرعــايــة 
ــبـــل تــحــســيــن الــتــنــســيــق  الــصــحــيــة األولــــيــــة، وسـ
ــول جــمــيــع  ــصــ ــحــ ــة لــ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ والــــــشــــــراكــــــة الـــمـــجـ
أفضل،  المجتمع على خدمات  المتعاملين من 
المبذولة  الجهود  لكافة  النيابي  الدعم  مثمنًة 
المملكة  في  األولية  الصحية  الرعاية  لتطوير 
ــة فــــي مــنــظــومــتــنــا  ــ ــزاويـ ــ والــــتــــي تــعــتــبــر حـــجـــر الـ

الصحية.

ــه، أثــنــى الــمــهــنــدس محمد  ــار ذاتــ وفـــي اإلطــ
الــمــبــذولــة في  الــمــثــمــرة  الــجــهــود  السيسي عــلــى 
االســتــجــابــة الحــتــيــاجــات الــمــجــتــمــع الــصــحــيــة 
المشترك  والتنسيق  والتعاون  الدعم  ومستوى 
الــمــقــدم مـــن جـــانـــب مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
تــوفــيــر خـــدمـــة ذات جـــــودة عــالــيــة  ــة فـــي  ــيــ األولــ
لجمهور المتعاملين بما يتماشى مع التطلعات 
الــمــخــتــلــفــة، كــمــا أكـــد أهــمــيــة االســتــمــراريــة في 
يواكب  بما  فيها  والــتــوســع  بالخدمات  االرتــقــاء 
خليفة  مدينة  تشهده  الــذي  العمراني  التوسع 

وضواحيها التي تخدمها عيادة عسكر وجو.
وعّبر المهندس محمد السيسي البوعينين 
بالنيابة  وتقديره  بالغ شكره  عن  الــزيــارة  خــالل 
عن أهالي الدائرة الثامنة بالمحافظة الجنوبية 
لــلــقــائــمــيــن عــلــى عـــيـــادة عــســكــر وجـــو الــصــحــيــة، 
الذي تضطلع به مراكز  المتميز  بالدور  مشيدًا 
الخدمات  توفير  فــي  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
الصحية في الدائرة، وأكد تطلعات األهالي إلى 
المستقبلية  والــمــشــاريــع  الخطط  مــن  الــمــزيــد 
الرعاية الصحية األولية  التي من شأنها تعزيز 

تماشيًا مع رؤية البحرين االقتصادية 2030. 
وفي ختام الزيارة أشادت الرئيس التنفيذي 
الرعاية الصحية األولية بكافة الجهود  لمراكز 
المبذولة من الطواقم الصحية المنضوية تحت 
مستوى  لرفع  األولــيــة  الصحية  الرعاية  مراكز 
ما  اســتــذكــرت  كما  الصحية،  الــخــدمــات  وجـــودة 
يــتــم بـــذلـــه مـــن قــبــلــهــم مـــن جـــهـــود وطــنــيــة في 
إطار مواجهة االنتشار العالمي لجائحة فيروس 
النيابي  الــدعــم  مثمنة   ،)19  - )كــوفــيــد  كــورونــا 
الكبير لها بما يسهم في تحقيق األمن الصحي 

وحفظ سالمة المجتمع.

الأولي���ة ال�سحي���ة  للمراك���ز  التنفي���ذي  الرئي����س 

ت�ستعر�س تطوير الخدمات وا�ستراتيجية الت�سيير الذاتي

أبو  نجاة  الدكتورة  حثت 
الصحة  إدارة  مــديــرة  الــفــتــح 
العامة عضو الفريق الوطني 
الــطــبــي لــلــتــصــدي لــفــيــروس 
)كـــوفـــيـــد-19( جميع  ــا  ــورونـ كـ
ــيــــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن  ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
التطعيم  عــلــى  اإلقــبــال  عــلــى 
بــجــرعــاتــه الــكــامــلــة والــجــرعــة 
ــه فــــي وقــتــهــا  ــنـ الـــمـــنـــشـــطـــة مـ
الـــمـــحـــدد، وخـــصـــوصـــا خــالل 
هـــــــذه الــــفــــتــــرة الــــتــــي تــشــهــد 
الـــعـــالـــم  دول  بــــعــــض  فـــيـــهـــا 
انــتــشــار الـــفـــيـــروس الــمــتــحــور 

»أوميكرون«.
إدارة  مـــــديـــــرة  وأشــــــــــــارت 
الــــصــــحــــة الـــــعـــــامـــــة إلــــــــى أن 
من  تــعــزز  المنشطة  الــجــرعــة 
فاعلية التطعيم في تخفيف 
ــراض الــمــصــاحــبــة  ــ ــ ــدة األعـ شــ
لفيروس كورونا عند اإلصابة 
المبادرة  أهمية  موضحًة  بــه، 
وأخذ التطعيم للحفاظ على 
سالمة األفراد والمجتمعات.

ــة  ــرعــ ــجــ الــ إن  وقــــــــالــــــــت: 

الــمــنــشــطــة تــعــتــبــر جـــــزًءا من 
تقل  وال  التطعيم  بــروتــوكــول 
أهـــمـــيـــتـــهـــا عـــــن الـــجـــرعـــتـــيـــن 
فأخذها  لذا  والثانية،  األولى 
ــل  ــمـ ــال عـ ـــ ــــمــ ــ ــــتـ ضــــــــــــــــرورة الكـــ
بالفاعلية  التطعيم  جــرعــات 

المطلوبة.
ــو  وأكــــــــــدت الـــــدكـــــتـــــورة أبــ
أثبت  التطعيمات  أن  الــفــتــح 
فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا وعــــــــدم تــســجــيــل 

أعـــــراض  أو  مـــضـــاعـــفـــات  أي 
جــانــبــيــة شــديــدة عــلــى جميع 
الــحــاصــلــيــن عــلــى الــتــطــعــيــم، 
ــرات  ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــدة بـ ــهــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
الوطنية والدولية التي أثبتت 
فاعلية الجرعة المنشطة في 
رفع منحى المناعة بالجسم.

إقـــبـــال  أن  إلــــــى  ولـــفـــتـــت 
الــبــحــريــنــي على  الــمــجــتــمــع 
ــذ الــتــطــعــيــم يــؤكــد الــوعــي  أخـ
ــاون  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــمــــجــــتــــمــــعــــي والـ
والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـــحـــمـــلـــة 
يسهم  ما  للتطعيم،  الوطنية 
ــى الــمــنــاعــة  ــ فــــي الــــوصــــول إلـ

المجتمعية.
  واختتمت مديرة الصحة 
بالتشديد  تصريحها  العامة 
االلتزام  مواصلة  أهمية  على 
بــكــل اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 
لحماية  الــوقــائــيــة  والــتــدابــيــر 
الــــمــــجــــتــــمــــع وأفــــــــــــــــــراده مـــن 
ــــروس وتـــــحـــــوراتـــــه بــمــا  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
ــة  ــ ــالمــ ــ ــة وســ ــ ــحــ ــ ــــظ صــ ــفـ ــ ــحـ ــ يـ

الجميع.

الخليج  جامعة  رئــيــس  ثمن 
ــي الـــــدكـــــتـــــور خـــــالـــــد بــن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــي، أمـــر  ــلــ ــوهــ ــعــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــ
صـــاحـــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
بــمــنــح  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن 
ــر ســلــمــان بـــن حمد  ــيـ وســـــام األمـ
لالستحقاق الطبي لـ 15811 من 
األمامية  الصفوف  في  العاملين 
ــا.  ــ ــورونــ ــ لـــلـــتـــصـــدي لـــجـــائـــحـــة كــ
الخمسين  الـــذكـــرى  وتــخــصــيــص 
ــة الــبــحــريــنــيــة  ــ ــدولـ ــ لـــتـــأســـيـــس الـ
ــــى من  لــالحــتــفــاء بــالــدفــعــة األولـ
األمامية  الصفوف  في  العاملين 
ــرًا لـــخـــدمـــاتـــهـــم الــمــمــيــزة  ــقــــديــ تــ
سبيل  فــي  الجليلة  واسهاماتهم 
ــا.  ــ ــورونــ ــ ــــدي لــــجــــائــــحــــة كــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
ــة الــتــي  ــرفـ ــمـــشـ وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم الـ
العطاء  قصص  أروع  بها  سطروا 
مـــضـــحـــيـــن بـــالـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس 
ــل الـــحـــفـــاظ عــلــى صحة  مـــن أجــ

وسالمة الجميع.
الخليج  جامعة  رئيس  وأكــد 
الــحــكــيــمــة  الـــــرؤيـــــة  أن  الــــعــــربــــي 
لــصــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
والـــتـــي  آل خـــلـــيـــفـــة،  عــيــســى  بــــن 
ــدرة  ــقــ ــى االيــــــمــــــان بــ ــلــ ــز عــ ــكــ ــرتــ تــ
الكفايات البحرينية على العطاء 
ــز هـــــي مـــــا جـــعـــلـــت مــن  ــيــ ــمــ ــتــ والــ
مبتكرًا  نموذجًا  البحرين  مملكة 
للتصدي لجائحة كورونا. معربًا 
تقديره  بالغ  ذاتــه عن  الوقت  في 
لـــلـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة الــمــســتــمــرة 
الملكي  الــســمــو  بــقــيــادة صــاحــب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ االمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء للتصدي لفيروس كورونا 
أعــلــى صــور  فــيــهــا  والــتــي تتجلى 
القيادة والحنكة في إدارة تحدي 
مــشــيــًرا   ،)19- )كــوفــيــد  جــائــحــة 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أن  إلـــى 

يضم  كــورونــا  لفيروس  للتصدي 
خبرات من أبناء الوطن تسلحوا 
بالعلم الرصين، والخبرة العالية 
الــعــمــيــقــة، والــحــمــاس الــمــتــوقــد، 

ويــعــمــلــون بــتــنــاغــم بــــروح الــفــريــق 
الواحد.

 وأعــــــــــــــرب رئــــــيــــــس جــــامــــعــــة 
بمنح  فخره  عن  العربي  الخليج 
لعدد من خريجي  الملك  جاللة 
ــام األمـــيـــر ســلــمــان  ــ الــجــامــعــة وسـ
بــــن حـــمـــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي 
وهــــو مـــا يــجــســد تــقــديــر الــقــيــادة 
والمتميزين  للمبدعين  الرشيدة 
الــوطــن، ويعكس عمق  أبــنــاء  مــن 
الــعــالقــة ومـــقـــدار الــتــالحــم بين 
أبــنــاء مملكة  الــقــيــادة ومــخــتــلــف 
الـــبـــحـــريـــن الـــغـــالـــيـــة. مــــؤكــــدًا ان 
تأسيسها  مــنــذ  ســعــت  الــجــامــعــة 
الكوادر  لتصدير  منارة  تكون  ألن 
الخليج  فـــي  الــمــتــمــيــزة  الــطــبــيــة 
ذاته  الوقت  في  متعهدًا  العربي. 
باستمرار جامعة الخليج العربي 
بتأدية رسالتها في تأهيل الكوادر 
الــطــبــيــة الــبــحــريــنــيــة الــمــتــمــيــزة. 

وهو ما تحقق  بالفعل من خالل 
تخريج ما يربو إلى 5000 خريج 
من دول الخليج العربي منهم ما 
بحريني  خــريــج   1500 إلـــى  يــربــو 
طبيب   1000 حـــوالـــي  يــشــمــلــون 
الطب  كلية  وطبيبة من خريجي 
والـــعـــلـــوم الــطــبــيــة مـــمـــن أثــبــتــوا 
ــان  جـــدارتـــهـــم ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــم وكــ
التصدي  فــي  الكبير  الــــدور  لــهــم 

للجائحة. 
إلى ذلك عبر خريجو جامعة 
ــمـــن مــثــلــوا  الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي مـ
الحاصلين  مــن  األولــــى  الــدفــعــة 
ــيــــر ســـلـــمـــان بــن  عـــلـــى وســــــام األمــ
حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي عن 
فخرهم واعتزازهم بهذا التكريم 
الكبير  بــالــحــافــز  وصـــفـــوه  الــــذي 
لــلــمــزيــد مـــن الــعــمــل الـــجـــاد في 

المجال الطبي. 
م���دي���رة ال�����س��ح��ة ت���وؤك���د اأه���م���ي���ة الل���ت���زام

التطعيم عل���ى  والإقبال  الحترازي���ة  بالإج���راءات 

} الرئيس التنفيذي للمراكز الصحية تزور عيادة جو وعسكر.

رئي�س جامعة الخليج العربي يتعهد با�ستمرار تخريج الكوادر الطبية المتميزة

} رئيس المجلس األعلى للصحة خالل االحتفال.

في أجواء بحرينية تملؤها نسمات حب الوطن وترنيمات 
قصائد الوالء للقيادة الحكيمة واألغاني الوطنية، وتحتضنها 
أعالم المملكة وصور قادتها احتضنت ساحة المواقف بمجمع 
التأمينات فعاليات المهرجان الوطني لطلبة الجامعة األهلية 
إحياء  الوطنية  بأعيادها  البحرين  مملكة  احتفاالت  بمناسبة 
المؤسس  عهد  فــي  الحديثة  البحرينية  الــدولــة  قــيــام  لــذكــرى 
وذكــرى  ميالدية،   1783 عــام  مسلمة  عربية  دولــة  الفاتح  أحمد 
تولي حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى مقاليد الحكم، 
ــنـــاء  وذلـــــك بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس الـــمـــؤســـس رئـــيـــس مــجــلــس األمـ

البروفيسور عبداهلل الحواج، في مواقف مجمع التأمينات.
ومــــن جــانــبــه أكــــد الــرئــيــس الــمــؤســس لــلــجــامــعــة األهــلــيــة 
هذا  تنظم  األهلية  الجامعة  أن  الــحــواج  عــبــداهلل  البروفيسور 
الــحــفــل ســنــوًيــا لــلــمــشــاركــة فـــي احـــتـــفـــاالت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الوطنية  الــروح  غــرس  بأهمية  منها  إيماًنا  الوطنية  بأعيادها 
الطلبة  من  كبير  عــدد  مشاركة  على  مثنيا  أبنائها،  نفوس  في 
في هذا العرس السنوي، منوها بالدعم والرعاية التي تحظى 
بها الجامعة األهلية من القيادة الحكيمة، األمر الذي انعكس 
التقدير  درجــات  أعلى  على  الحصول  في  الجامعة  نجاح  على 
لبرامجها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب ودرجة عالية 

المتخصصة  العالمية  المؤسسات  من  العديد  لدى  الثقة  من 
في تصنيف الجامعات.

ومن جانبه نوه رئيس الجامعة البروفيسور منصور العالي 
البارزة لدى طلبة الجامعة وباحثيها،  بروح الوالء واإلخالص 
والتي كانت وراء إنجاز الجامعة المئات من األبحاث المنشورة 

عــالــمــيــا؛ وفــاعــلــيــة بــالــغــة فــي خــدمــة الــمــجــتــمــع عــبــر مــشــاركــة 
أســاتــذتــهــا فـــي إعـــطـــاء مــحــاضــرات خــارجــيــة، وتــقــديــم بــحــوث 
طلبة  من  عدد  وقدم  البحرين.  لخدمة  واقتصادية  اجتماعية 
الجامعة قصائد شعرية وفقرات موسيقية وغنائية تغنوا فيها 

بحب الوطن والوالء لقيادته الحكيمة.

ط��ل��ب��ة ال��ج��ام��ع��ة الأه���ل���ي���ة ي��ح��ت��ف��ل��ون ب���الأع���ي���اد ال��وط��ن��ي��ة

الأطف���ال  تح�سي���ن  الع�س���ومي:  هال���ة  الدكت���ورة 

يوف���ر الحماي���ة له���م �س���د الفيرو����س وتحورات���ه

قــــالــــت الـــــدكـــــتـــــورة هـــالـــة 
ــعـــســـومـــي اســـتـــشـــاريـــة طــب  الـ
ــة ونــــــــائــــــــب رئــــيــــس  ــ ــ ــل ــ ــائــ ــ ــعــ ــ الــ
خــدمــات األمـــومـــة والــطــفــولــة 
عــام  بــشــكــل  الــتــطــعــيــمــات  إن 
األوبئة  ضد  واق  ودرٌع  حمايٌة 
واألمــــــــــــــــــراض، مــــشــــيــــرة إلــــى 
ــال ضــد  ــ ــفـ ــ األطـ تــحــصــيــن  أن 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
ــة األهــــمــــيــــة وذلـــــك  ــ ــايـ ــ فـــــي غـ
ــايـــة الــكــافــيــة  لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـ
وتحوراته  الفيروس  ضد  لهم 
ــلــــى صــحــتــهــم  ــاظ عــ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ والـ

وسالمتهم.
ــيــــس  وأكــــــــــــــدت نــــــائــــــب رئــ
خدمات األمومة والطفولة أن 
فعاليتها  أثبتت  التطعيمات 
كإحدى أنجح الطرق الوقائية 
لــــلــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــخــتــلــف 
وبالتالي  المعدية،  األمــراض 
ــذ الــتــطــعــيــم لــــه دور  ــ ــإن أخـ ــ فـ
فــعــال فــي احـــتـــواء الــجــائــحــة، 
الوطني  الفريق  بأن  موضحة 
الــطــبــي أعــلــن الــســمــاح لــعــدد 
الــعــمــريــة بتلقي  الــفــئــات  مــن 
التطعيم، بعد أن درست لجنة 
التطعيمات جميع التوصيات 
والمتعلقة  الـــصـــادرة  الطبية 

بهذا الشأن من أجل الحفاظ 
عـــلـــى صـــحـــتـــهـــم وســـالمـــتـــهـــم 
عــبــر اكـــتـــســـاب الــمــنــاعــة ضد 

الفيروس.
تطعيم  أن  إلــــى  وأشــــــارت 
العمرية  الفئة  مــن  األطــفــال 
يـــتـــم  عـــــــــامـــــــــا،   11-3 مـــــــــن 
تحصينهم بالتطعيم المضاد 
ــا )كـــوفـــيـــد- ــ ــورونـ ــ لـــفـــيـــروس كـ
المتاح  اللقاح  أن  حيث   ،)19
)سينوفارم(.  تطعيم  هو  لهم 
وبينت بأن الفئة العمرية من 
لهم  مــتــاح  عـــامـــًا   17 إلــــى   12
الــتــطــعــيــمــان »ســـيـــنـــوفـــارم« أو 

»فايزر –بيونتك«.
أن  الــــــدكــــــتــــــورة  وأكــــــــــــدت 
فاعليتها  أثبتت  التطعيمات 
مضاعفات  أي  تسجيل  وعــدم 
أعــــــراض جــانــبــيــة شــديــدة  أو 
ــع الـــحـــاصـــلـــيـــن  ــيــ ــمــ عــــلــــى جــ
أن  إلــى  الفتًة  التطعيم،  على 
إقـــبـــال الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
ــذ الـــتـــطـــعـــيـــم يــؤكــد  ــ ــلـــى أخــ عـ
والــتــعــاون  المجتمعي  الــوعــي 
والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــي الـــحـــمـــلـــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــطــعــيــم، والــــذي 
أسهم في زيادة أفراد المجتمع 
ــة  ــابــ ــن اإلصــ ــ الـــمـــحـــصـــنـــيـــن مـ

بــالــفــيــروس؛ األمـــر الـــذي قلل 
في  وســاهــم  الــفــيــروس  انتشار 

المناعة المجتمعية.
ودعــت أولــيــاء األمـــور إلى 
أطفالهم  بتطعيم  الــمــبــادرة 
من  العمرية،  الفئة  هــذه  مــن 
صحتهم  على  الحفاظ  أجــل 
وسالمتهم وإكسابهم المناعة 
المناعة  كـــون  الــفــيــروس  ضــد 
ُتسهم  المكتسبة  المجتمعية 
ــب انـــتـــقـــال  ــ ــسـ ــ ــيـــل ِنـ ــلـ ــي تـــقـ ــ فــ
ــدوى وبـــالـــتـــالـــي الــقــضــاء  ــعــ الــ

على الفيروس. 

} د. نجاة أبو الفتح.

} د. هالة العسومي.

 )BisB( ــي  الــبــحــريــن اإلســـالمـ بــنــك  نــّظــم 
احتفااًل  العمل  فريق  ألعــضــاء  خاصة  فعالية 
بالعيد الوطني الـ50 لمملكة البحرين، وأقيمت 
بتاريخ  للبنك  الــرئــيــســي  الــمــقــر  فــي  الفعالية 
عدًدا  المناسبة  واستضافت   .2021 ديسمبر   14
من األنشطة المتنوعة التي تحتفي بالموروث 
الشعبي البحريني والثقافة العريقة للمملكة.

فــنــيــة شعبية  عـــروًضـــا  الــفــعــالــيــة  ــهـــدت  وشـ
الليوة، بجانب إعداد منطقة  ُمقدمة من فرقة 
لـــلـــمـــأكـــوالت الــتــقــلــيــديــة وقـــســـم آخــــر ألطــبــاق 
ُمميزة  تجارب  أضفى  مما  »الــقــدوع«،  الضيافة 
ــق الـــعـــمـــل. وقـــد  ــريـ ــاء فـ ــعــــة ألعــــضــ وأوقــــــــات رائــ
التواصل  وتحفيز  بتوطيد  الفعالية  ساهمت 
بين الموظفين من مختلف أقسام البنك، كما 
منطقة  في  تذكارية  صــور  التقاط  لهم  أتاحت 

تصوير »السيلفي«.

وبهذه المناسبة، صّرح السيد حسان جرار، 
اإلسالمي  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس 
الوطني  بالعيد  االحتفال  جــًدا  »يسرنا  قــائــاًل: 
ــاء فـــريـــق عــمــل »الــبــحــريــن  ــع أعـــضـ الــمــجــيــد مـ
ــي«، ونـــتـــقـــّدم بــأســمــى آيـــــات الــتــهــانــي  ــ ــــالمـ اإلسـ
والــتــبــريــكــات لــمــقــام حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
الـــمـــفـــدى، وصــــاحــــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
نــعــرب عن  أن  أيــًضــا  ويشرفنا  الــــوزراء.  مجلس 
بـــالـــغ تــقــديــرنــا وامــتــنــانــنــا لــلــقــيــادة الــرشــيــدة 
وّجهت  الــتــي  وجــهــودهــم  الحكيمة  رؤاهـــم  على 
وساهمت في رفع راية الوطن عالًيا. ونفخر في 
البحرينية،  بهويتنا  اإلســالمــي  البحرين  بنك 
م الذي حققته المملكة على مدار  ونعتز بالتقدُّ
الشرف  عظيم  ولنا  الماضية،  عاًما  الخمسين 

بمساهمتنا في دعم نموها وازدهارها«.

بن�ك البحرين الإ�س�امي ينظ�م فعالية لموظفيه احتفال بالعي�د الوطني المجيد

} احتفال بنك البحرين اإلسالمي بالعيد الوطني.

} جانب من االحتفال.

الشهيد  يــــوم  بـــذكـــرى  احـــتـــفـــاًء 
والــــذي يــصــادف الــســابــع عــشــر من 
ــنـــة شـــــؤون  ديـــســـمـــبـــر، أقـــــامـــــت لـــجـ
الــــشــــهــــداء والـــمـــصـــابـــيـــن بــمــكــتــب 
البشرية  للموارد  المساعد  الوكيل 
بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فـــعـــالـــيـــة بــهــذه 
الــمــنــاســبــة بــمــشــاركــة أســــر وأبـــنـــاء 
ــادي  ــنـ ــب، وذلـــــــك بـ ــ ــواجــ ــ شــــهــــداء الــ

ضباط األمن العام.
عدد  على  الفعالية  واشتملت 
في  تمثلت  المتنوعة،  الفقرات  من 
ياسين  كلمة لألستاذ محمد  إلقاء 

اإلســـالم،  فــي  الشهيد  منزلة  حــول 
والدور الذي قام به شهداء الواجب 
الوطن والحفاظ  للدفاع عن أرض 
عــلــى أمــنــه واســـتـــقـــراره، مــســتــذكــرا 
التضحيات والبطوالت التي شاركوا 

بها داخل وخارج مملكة البحرين.
توزيع  الفعالية  خــالل  تــم  كما 
الــــهــــدايــــا واألعـــــــــــالم عـــلـــى جــمــيــع 
الـــحـــضـــور خـــــالل فـــقـــرة »فـــــي حــب 
إلـــى تقديم  بــاإلضــافــة  الــبــحــريــن«، 
العشاء  وبوفيه  الخفيفة  الوجبات 

للمشاركين.

ال�س���هيد ي���وم  بمنا�س���بة  فعالي���ة  تقي���م  والم�سابي���ن  ال�س���هداء  �س���وؤون  لجن���ة 

} جانب من حضور الفعالية.

} رئيس جامعة الخليج العربي.



27
الأحد 15 جمادى الأوىل 1443 ـ العدد 11943

Sunday 19th December 2021 - No. 11943

0219

 »الإ�سكان« 

توا�سل توزيع 

وحدات املدن 

اجلديدة على 

املنتفعني

العنزور: جناح بطولة 

كرة القدم ملدار�س 

املرحلة الثانوية ثمرة 

روؤى نا�سر بن حمد 

وجهود خالد بن حمد

20 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

عودة لب�س الكمامات يف الأماكن اخلارجية والداخلية

البحريـن تدخــل امل�ستـوى الأ�سفـر اليــوم

�سارة جنيب:

الفريق  قّرر  الذي  الأ�سفر  امل�ستوى  اليوم  البحرين  تدخل 

اليوم، ولغاية 31  بدًءا من  اإليه احرتازًيا  النتقال  الطبي  الوطني 

يناير القادم.

اخلا�سة يف  املنا�سبات  باإقامة  ال�سماح  الأ�سفر  امل�ستوى  ويت�سّمن 

املنزل  من  العمل  �سيا�سة  وتطبيق  ا،  �سخ�سً  30 يتعدى  ل  مبا  املنازل 

واإتاحة خيار  املوظفني،  بن�سبة 30% من عدد  كافة  على اجلهات احلكومية 

احلكومية،  املراكز  دخول  جانب  اإىل  والتدريب،  التعليم  مبوؤ�س�سات  احل�سور 

الجتماعي ولب�س  التباعد  الإبقاء على معايري  املجمعات، مع  التجارية خارج  واملحال 

الكمامات يف املناطق اخلارجية والداخلية، وموا�سلة اتباع الإجراءات الحرتازية للحد 

من انت�سار الفريو�س.

ب�ساأن  الطبي  الفريق  تعليمات  تطبيق  واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  تبداأ  ذلك،  اإىل 

وال�سفوف  للمدر�سة  ال�ستيعابية  الطاقة  تتجاوز  باأل  تلزم  التي  الأ�سفر«  »امل�ستوى 

الدرا�سية 50%، واأن ُترتك م�سافة مرت واحد على الأقل بني كل طالب واآخر.

يف ال�سياق نف�سه، قالت م�سادر تربوية اإن وزارة الرتبية والتعليم 

اأبلغت مديري ومديرات املدار�س اأنه يف حال النتهاء من تقدمي املنهج 

الدرا�سي، كما جاء يف خطة الدرو�س الأ�سبوعية املعتمدة من قطاع 

املناهج والإ�سراف الرتبوي، فاإنه يجب حتويل طلبة التعلم املبا�سر 

اأولياء  اأخذ موافقة  بعد  ُبعد، وذلك  التعلم عن  اإىل نظام  باملدار�س 

الأمور؛ خطية اأو اإلكرتونية.

واأ�سارت اإىل اأن اآخر موعد حل�سور الطلبة يف الف�سل الدرا�سي 

الأحد  يوم  هو  املدار�س  الدرا�سي 2021/   2022 يف  العام  من  الأول 

املوافق 26 دي�سمرب، اإذ �ستبداأ التطبيقات ال�ساملة يوم الثنني املوافق 27 

دي�سمرب 2021.  واأو�سحت اأنه يجب التاأكد من ا�ستكمال تقدمي الدرو�س جلميع 

طلبة املدر�سة )طلبة التعلم عن ُبعد وطلبة التعلم املدمج(.

الــعــمــل مـــن املـــنـــزل يف اجلـــهـــات احلــكــومــيــة بــنــ�ــســبــة %30

ح�ساد عام واحد من انطالق حملة التطعيم

نون 3 ماليني جرعة �سد كورونا.. و78% من ال�سكان حم�سّ
حمرر ال�سوؤون املحلية:

احلملة  تد�سني  على  يوًما   365 البحرين  اأكملت 

الوطنية للتطعيم �سد فريو�س كورونا »كوفيد-19«، 

من  جعلت  كبرية  واإجنازات  اأرقاًما  خاللها  حققت 

عدد  م�ستوى  على  العاملية  ال�سدارة  تتبواأ  اململكة 

احلا�سلني على التح�سني الكامل، املتمثل يف جرعتني 

من اأحد اللقاحات املعتمدة.

 3 تقدمي  من  واحد  عام  خالل  اململكة  ومتّكنت 

ماليني و86 األًفا و119 جرعة، مبتو�سط 8455 األف 

جرعة يومًيا.

الأول  العام  خالل  الأوىل  اجلرعة  على  وح�سل 

من   %80 بن�سبة  �سخ�س  مليون   1.194.469

الثانية  واجلرعة  اململكة،  يف  ال�سكان  عدد  اإجمايل 

من   %78 بن�سبة  �سخ�س،  مليون   1.167.982

اإجمايل عدد ال�سكان.

الأول من نوعه يف اخلليج العربي.. ال�سفارة الفرن�سية:

برامج تعليمية للبحرينيني يف الطب والريا�سة

نورة البنخليل:

التعاون اجلامعي والعلمي والثقايف، كارل  املكلف مبهمة  ك�سف 

فوزن�سكا برو�س، عن برامج تعليمية م�سرتكة بني فرن�سا والبحرين.

فرن�سا،  يف  الطب  درا�سة  ت�سمل  التعليمية  الربامج  اأن  واأفاد 

بالإ�سافة اإىل اإطالق ماج�ستري يف قانون واإدارة الريا�سة ُيعد الأول 

من نوعه يف اخلليج العربي.

ولفت يف ت�سريح لـ»الأيام« اإىل اأن برنامج الطب مينح الأطباء يف 

البحرين فر�سة لدرا�سة التخ�س�سات الطبية يف م�ست�سفيات معتمدة 

بهدف  بالكامل؛  �سيكون ممولً  الطبي  الربنامج  اأن  وذكر  فرن�سا.  يف 

اإعطاء فر�سة التطور الطبي لالأطباء يف البحرين.

واإدارة  قانون  يف  املاج�ستري  درا�سة  بربنامج  يتعلق  وفيما 

�سبتمرب  يف  اإطالقه  املتوقع  ومن  جديد،  »الربنامج  قال:  الريا�سة، 

املقبل بالتعاون مع جامعة البحرين«.

�سركات التاأمني تتوىل اإدارة 

التاأميـــن ال�ســـحي لالأجـــانب

عبا�س ر�سي:

التاأمني  جمعية  رئي�س  ك�سف 

�سركات  اأن  حممد  جواد  البحرينية 

التاأمني  اإدارة  �ستتوىل  املحلية  التاأمني 

ال�سحي الإلزامي على الأجانب واملقيمني، 

بحلول الربع الثاين من العام 2022.   

لـ»الأيام  ت�سريح  يف  واأو�سح 

الثاين  الربع  ابتداًء من  اأنه  القت�سادي« 

من 2022، �سيتم اإلغاء ر�سوم التغطية  

ال�سحية  الأ�سا�سية   للخدمات   ال�سنوية 

العمل  باملقيمني، و�سيكون رب  اخلا�سة 

الأجنبي  العامل  على  بالتاأمني  ملزًما 

املرخ�سة  التاأمني  �سركات  لدى  وعائلته 

يف البحرين.

جاللة امللك

امللك ي�سل اإىل املغرب يف زيارة خا�سة

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  و�سل 

اهلل  بحفظ  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

املغربية  باململكة  الرباط  مدينة  اإىل  ورعايته، 

ال�سقيقة، م�ساء اأم�س، يف زيارة خا�سة.

املفدى  امللك  جاللة  م�ستقبلي  مقدمة  يف  وكان 

لدى و�سوله عزيز اأخنو�س رئي�س الوزراء باململكة 

املغربية ال�سقيقة.

احلل  يف  ال�سالمة  اجلاللة  �ساحب  رافقت 

والرتحال.
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تنفيًذا لأمر �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

»الإ�سكان« توا�سل توزيع وحدات املدن اجلديدة على املنتفعني

يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية بتوفري 40 األف 

الأمري  امللكي  ال�سمو  وحدة �سكنية، وتنفيًذا لأمر �ساحب 

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

املواطنني،  اهلل بتوزيع 2000 وحدة �سكنية على  حفظه 

توا�سل  اجلاري،  ال�سهر  نهاية  قبل  توزيعها  وا�ستكمال 

وزارة الإ�سكان توزيع الوحدات الإ�سكانية على املنتفعني 

خليفة،  )مدينة  من  كل  يف  الإ�سكانية  املدن  م�ساريع  يف 

مبنا�سبة  وذلك  �سرتة(،  �سرق  مدينة  احلد،  �سرق  مدينة 

احتفالت مملكة البحرين باأعيادها الوطنية اإحياء لذكرى 

اأحمد  املوؤ�س�س  عهد  يف  احلديثة  البحرينية  الدولة  قيام 

الفاحت دولة عربية م�سلمة عام 1783 ميالدية، وذكرى 

تويل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه 

ملقاليد احلكم. 

يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  التوزيع  اإجراءات  وبا�سر 

احلد  �سرق  مدينة  مبوقع  وذلك  الإ�سكان  وزير  احلمر 

التوزيعات  جترى  حيث  الإ�سكان،  وزارة  مببنى  وكذلك 

وت�سريًعا  ت�سهيالً  التخ�سي�س مبواقع خمتلفة  وعمليات 

على املواطنني امل�ستحقني من املحافظات املختلفة. 

واأكد املهند�س احلمر اأن جدول التوزيع �سيمتد حتى 

وحدات  مفاتيح  ت�سليم  مت�سمًنا  اجلاري،  ال�سهر  نهاية 

�سمن  التخ�سي�س  �سهادات  وت�سليم  احلد،  �سرق  مدينة 

عمل  وترية  �سمن  وذلك  وخليفة،  �سرتة  �سرق  مدينتي 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  تنفيًذا  وم�ستمرة،  مت�سارعة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

لت�سريع  ت�سعى  الإ�سكان  اأن وزارة  اإىل  واأ�سار احلمر 

�سرق  مدينة  يف  العمل  مراحل  جميع  يف  الإجناز  ن�سب 

اجلديدة  البحرين  مدن  م�ساريع  بباقي  اأ�سوة  �سرتة، 

بهدف �سرعة ت�سليم الوحدات ال�سكنية للم�ستفيدين الذين 

ت�سلموا اليوم �سهادات ال�ستحقاق. 

الوزارة  حر�س  على  بالتاأكيد  الإ�سكان  وزير  وختم 

على تلبية العدد الأكرب من الطلبات الإ�سكانية �سمن هذه 

املبادرات  اأف�سل  اتباع  يف  ال�ستمرار  اإىل  اإ�سافة  القوائم، 

حجم  لتعزيز  اخلا�س  القطاع  مع  بال�سراكة  الداعمة 

الإجناز يف امل�ساريع الإ�سكانية، مبا يعزز �سبل ال�ستقرار 

امللف  جتاه  القيادة  روؤية  ويحقق  للمواطنني  املعي�سي 

الإ�سكاين.

مثمًنا تكرمي امللك للعاملني يف ال�سفوف الأمامية

العوهلي يتعّهد با�ستمرار تخريج الكوادر الطبية املتميزة
العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  ثمن 

العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور 

اأمر �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

بن  �سلمان  الأمري  و�سام  خليفة مبنح  اآل 

من  لـ15811  الطبي  لال�ستحقاق  حمد 

للت�سدي  الأمامية  ال�سفوف  يف  العاملني 

الذكرى  وتخ�سي�س  كورونا،  جلائحة 

البحرينية  الدولة  لتاأ�سي�س  اخلم�سني 

العاملني  من  الأوىل  بالدفعة  لالحتفاء 

خلدماتهم  تقديرا  الأمامية؛  ال�سفوف  يف 

�سبيل  يف  اجلليلة  وا�سهاماتهم  املميزة 

وت�سحياتهم  كورونا،  جلائحة  الت�سدي 

ق�س�س  اأروع  بها  �سطروا  التي  امل�سرفة 

من  والنفي�س  بالغايل  م�سحني  العطاء 

اأجل احلفاظ على �سحة و�سالمة اجلميع.

العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  واأكد 

اأن الروؤية احلكيمة ل�ساحب اجلاللة امللك 

ترتكز  والتي  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد 

البحرينية  الكفايات  بقدرة  الإميان  على 

من  جعلت  ما  هي  والتميز  العطاء  على 

مملكة البحرين منوذجا مبتكرا للت�سدي 

الوقت  يف  معربا  كورونا،  جلائحة 

الوطنية  للجهود  تقديره  بالغ  عن  ذاته 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  بقيادة  امل�ستمرة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

للت�سدي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

لفريو�س كورونا والتي تتجلى فيها اأعلى 

حتدي  اإدارة  يف  واحلنكة  القيادة  �سور 

اأن  اإىل  م�سريا  )كوفيد-19(،  جائحة 

الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س 

الوطن  اأبناء  من  خربات  ي�سم  كورونا 

ت�سلحوا بالعلم الر�سني، واخلربة العالية 

ويعملون  املتوقد،  واحلما�س  العميقة، 

بتناغم بروح الفريق الواحد. 

اخلليج  جامعة  رئي�س  واأعرب 

امللك  جاللة  مبنح  فخره  عن  العربي 

الأمري  لعدد من خريجي اجلامعة و�سام 

�سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي، وهو 

ما يج�سد تقدير القيادة الر�سيدة للمبدعني 

ويعك�س  الوطن،  اأبناء  من  واملتميزين 

عمق العالقة ومقدار التالحم بني القيادة 

الغالية،  البحرين  مملكة  اأبناء  وخمتلف 

تاأ�سي�سها  منذ  �سعت  اجلامعة  اأن  موؤكدا 

لأن تكون منارة لت�سدير الكوادر الطبية 

يف  متعهدا  العربي،  اخلليج  يف  املتميزة 

اخلليج  جامعة  با�ستمرار  ذاته  الوقت 

العربي بتاأدية ر�سالتها يف تاأهيل الكوادر 

الطبية البحرينية املتميزة، وهو ما حتقق 

على  يربو  ما  تخريج  خالل  من  بالفعل 

العربي  اخلليج  دول  من  خريج   5000

منهم ما يربو اإىل 1500 خريج بحريني 

وطبيبة  طبيب   1000 حوايل  ي�سملون 

الطبية  الطب والعلوم  كلية  من خريجي 

اأثبتوا جدارتهم وم�سوؤوليتهم وكان  ممن 

لهم الدور الكبري يف الت�سدي للجائحة.

اإىل ذلك، عرب خريجو جامعة اخلليج 

من  الأوىل  الدفعة  مثلوا  ممن  العربي 

�سلمان  الأمري  و�سام  على  احلا�سلني 

فخرهم  عن  الطبي  لال�ستحقاق  حمد  بن 

و�سفوه  الذي  التكرمي  بهذا  واعتزازهم 

باحلافز الكبري للمزيد من العمل اجلاد يف 

املجال الطبي.

اخلليج  جامعة  خريجة  اأعربت  اإذ 

بوزارة  العامة  ال�سحة  ومدير  العربي 

ال�سحة الدكتورة جناة اأبوالفتح عن اأبلغ 

جلاللته  المتنان  وعظيم  ال�سكر  اآيات 

ال�سامي.  والتكرمي  الغالية،  الثقة  على 

لدن  من  ال�سامي  التكرمي  هذا  اإن  وقالت: 

ل  و�سعادة  كبري،  �سرف  لهو  جاللته 

واعتزاز،  فخر  م�سدر  و�سيبقى  تو�سف، 

لبذل  حافز  اأكرب  يعد  الو�سام  هذا  واأن 

هذا  خلدمة  املخل�سة  اجلهود  من  املزيد 

احلكيمة  القيادة  حتت  العزيز،  الوطن 

لعاهل البالد، ويف ظل احلكومة الر�سيدة.

جامعة  خريجة  قالت  جانبها،  من 

اإر�سادات  يف  وع�سو  العربي  اخلليج 

مكافحة  لتطوير  العاملية  ال�سحة  منظمة 

كوفيد-19  من  والوقاية  العدوى 

تف�سل  اإن  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة 

بن  حمد  املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

حفظه اهلل ورعاه، »بتقليدي و�سام الأمري 

لال�ستحقاق  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الطبي ل�سرف وفخر كبري«.

والو�سام  التكرمي  هذا  »اإن  وتابعت 

اأكرب  م�سوؤولية  يحملنا  الكبري  الوطني 

جهد  اأي  ندخر  لن  اأننا  جاللته  ونعاهد 

ا�سم  لرفعة  املزيد  تقدمي  �سبيل  يف 

مملكتنا الغالية يف جميع املحافل املحلية 

والدولية، وخدمة وطننا الغايل وقيادتنا 

الر�سيدة واأبناء وطننا الأوفياء«.

العربي  اخلليج  وقال خريج جامعة 

ورئي�س الأطباء مبجمع ال�سلمانية الطبي 

الدكتور نبيل ع�سريي: »اإن تف�سل جاللة 

و�سام  مبنحنا  اهلل  حفظه  املفدى  امللك 

الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي 

الكبري  والتقدير  الهتمام  مدى  عن  يعرب 

الكوادر  من  لأبنائه  جاللته  يكنه  الذي 

الطبية التي عملت يف ال�سفوف الأمامية 

للت�سدي جلائحة كورونا، و�سيكون هذا 

التكرمي دافعا قويا لبذل املزيد من اجلهد 

والعطاء وتقدمي الغايل والنفي�س للحفاظ 

على �سالمه الوطن«.

واأعرب خريج جامعة اخلليج العربي 

ع�سو ومن�سق من املجل�س الأعلى لل�سحة 

الدكتور حممد ال�سعبان عن �سعادته بهذا 

التقدير الرفيع، وقال: »ي�سعدين اأن اأرفع 

اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير والمتنان اإىل 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامي  املقام 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

على  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد 

�ساحب  بو�سام  بتكرمينا  جاللته  تف�سل 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

حفظه اهلل لال�ستحقاق الطبي«.

عظيم  �سرف  التكرمي  هذا  »اإن  وتابع 

واهتمام  ال�سامية  الرعاية  ويعك�س  لنا 

الذين  لأبنائه  ودعمه  املفدى  امللك  جاللة 

ي�سهمون يف بناء نه�سة مملكة البحرين«.

اخلليج  جامعة  خريج  قال  بدوره، 

حمد  امللك  م�ست�سفى  وممثل  العربي 

»لقد  �سريف:  عمر  الدكتور  اجلامعي 

لدن  به  حظينا  الذي  بالتكرمي  ت�سرفنا 

�ساحب اجلاللة امللك حمد يف يوم العيد 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  بو�سام  الوطني 

اجلائحة  بداية  منذ  الطبي.  لال�ستحقاق 

مت تكليفي بتمثيل م�ست�سفى امللك حمد يف 

الفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا 

امل�ست�سفى.  يف  اجلائحة  ملف  واإدارة 

اجلميع  عمل  طويلة  وليايل  اأياًما  كانت 

والهدف هو  الواحد  الفريق  بتكاتف  فيها 

حماية الوطن واملواطنني«.

�سفرينا يف مو�سكو يبحث �سبل تعزيز 

العالقات مع نائب وزير خارجية رو�سيا

الحتادية  رو�سيا  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  اجتمع 

اأحمد عبدالرحمن ال�ساعاتي مع ميخائيل بوغدانوف نائب 

وزير خارجية رو�سيا الحتادية املبعوث اخلا�س للرئي�س 

الرو�سي اإىل ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.

وخالل اللقاء، رفع ميخائيل بوغدانوف خال�س تهاين 

رو�سيا الحتادية اإىل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

البحرين، حفظه اهلل ورعاه،  اآل خليفة ملك مملكة  عي�سى 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، واإىل 

�سعب مملكة البحرين، مبنا�سبة احتفالت مملكة البحرين 

البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى  اإحياًء  الوطنية،  باأعيادها 

احلديثة يف عهد املوؤ�س�س اأحمد الفاحت دولة عربية م�سلمة 

املتحدة  الأمم  ان�سمامها يف  عام 1783 ميالدية، وذكرى 

�ساحب  ح�سرة  تويل  وذكرى  الع�سوية،  كاملة  دولة 

اجلاللة امللك املفدى، حفظه اهلل ورعاه، مقاليد احلكم.

من جانبه، اأعرب ال�سفري اأحمد عبدالرحمن ال�ساعاتي 

موؤكًدا  تهنئته،  على  بوغدانوف  مليخائيل  ال�سكر  بالغ  عن 

مع  املتميزة  ال�سداقة  بعالقات  البحرين  مملكة  اعتزاز 

كل  على  تطور  من  اإىل  و�سلت  وما  الحتادية،  رو�سيا 

امل�ستويات. وقد مت خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز العالقات 

املتميزة بني مملكة البحرين ورو�سيا الحتادية يف خمتلف 

اإىل بحث عدد من الق�سايا ذات الهتمام  اإ�سافة  املجالت، 

امل�سرتك.

د. خالد العوهلي
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لدى رعايته حفل امل�شت�شفيات احلكومية بالأعياد الوطنية.. حممد بن عبدالـله:

الت�شيري الذاتي للم�شت�شفيات �شيحقق تغيرًيا �شاماًل يف النظام ال�شحي
بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  �شمل 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

اأقامته  احتفالً  الكرمية  برعايته  لل�شحة 

احتفالت  �شمن  احلكومية،  امل�شت�شفيات 

اإحياًء  الوطنية  باأعيادها  البحرين  مملكة 

يف  احلديثة  البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى 

عهد املوؤ�ش�س اأحمد الفاحت دولة عربية م�شلمة 

�شاحب  تويل ح�شرة  وذكرى  عام 1783م، 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ملقاليد احلكم.

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  ورفع 

ح�شرة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، 

الأمري �شلمان بن  امللكي  ال�شمو  واإىل �شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد 

الوزراء، حفظه اهلل، مبنا�شبة الأعياد الوطنية 

التي حتل علينا يف ظل العديد من املكت�شبات 

امل�شرية  �شمن  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

التنموية ال�شاملة.

يف  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكد 

هذا ال�شدد على الدور املحوري للم�شت�شفيات 

احلكومية �شمن املنظومة ال�شحية يف مملكة 

الطبي  ال�شلمانية  جممع  �شيما  ل  البحرين، 

يف  ال�شحي  للعالج  اأ�شا�شًيا  ركًنا  ُيعد  الذي 

اخلدمات  لتقدمي  احلافلة  مب�شريته  اململكة 

يومنا  وحتى  افتتاحه  منذ  للجميع  ال�شحية 

هذا.

الذاتي  الت�شيري  م�شروع  اأن  اإىل  واأ�شار 

تغيرًيا  �شيحقق  احلكومية  للم�شت�شفيات 

مبا  به،  املعمول  ال�شحي  النظام  يف  �شامالً 

يقوم عليه من حتويل امل�شت�شفيات احلكومية 

اإىل مقدمي خدمات �شحية ذاتية تراعي مبادئ 

امل�شوؤولية والتناف�شية واجلودة، م�شدًدا على 

ونيل  املتعاملني  ر�شا  على  الرتكيز  اأهمية 

اأ�شا�شي  كعن�شر  املقدمة  اخلدمات  يف  ثقتهم 

لالرتقاء باملنظومة ال�شحية باأكملها.

بن  ه�شام  ال�شيخ  اأعرب  جانبه،  من 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  خليفة،  اآل  عبدالعزيز 

وتقديره  �شكره  عن  احلكومية،  امل�شت�شفيات 

من  يقدمونه  ما  على  ال�شحية  الكوادر  لكل 

جهود، ل �شيما اإبان جائحة فريو�س كورونا 

اأف�شل ما ميتاز  اأبرزت  )كوفيد-19(، والتي 

وترابط  تكاتف  من  البحريني  املجتمع  به 

الأزمة  مواجهة  يف  وعزمية  وعزم  وتالحم 

يف اأبهى �شور الولء والنتماء واملواطنة، ما 

اأدى اإىل جناح ال�شيا�شات واخلطط ال�شحية 

الت�شدي  م�شاعي  من  وعزز  الحرتازية، 

املجتمع،  على  اآثارها  من  واحلد  للجائحة 

املجتمعي  للدعم  البالغة  الأهمية  على  موؤكًدا 

اأجل  ل�شيا�شات وخطط ما بعد اجلائحة، من 

للجميع  ال�شحية  الرعاية  تقدمي  موا�شلة 

اجلودة  عالية  نوعية  �شحية  خدمات  عرب 

يرتقي  مبا  العاملية،  املعايري  مع  ومتوافقة 

مكانة  ويرفع  للمر�شى،  العالجية  بالتجربة 

اململكة على ال�شعيد ال�شحي.

حممد  اأحمد  الدكتور  ك�شف  ذلك،  اإىل 

للم�شت�شفيات  التنفيذي  الرئي�س  الأن�شاري 

�شهد  الطبي  ال�شلمانية  جممع  اأن  احلكومية 

يف العام 2021 مليونا ون�شف مليون زيارة 

للعيادات العامة والتخ�ش�شية، فيما ا�شتقبل 

ال�شلمانية  والطوارئ مبجمع  احلوادث  ق�شم 

الطبي 427 األف مري�س، بالتوازي مع جهود 

امل�شت�شفيات احلكومية يف دعم جهود الفريق 

الوطني الطبي والنخراط الفاعل يف مواجهة 

جائحة كورونا.

امل�شت�شفيات  اأن  الأن�شاري  الدكتور  واأكد 

فاعالً  جزًءا  تكون  اأن  اإىل  ت�شعى  احلكومية 

مير  التي  املحورية  النتقالية  املرحلة  يف 

يهدف  مما  انطالًقا  ال�شحي،  القطاع  بها 

للم�شت�شفيات  الذاتي  الت�شيري  م�شروع  اإليه 

يهتم  متميز  نظام �شحي  بناء  من  احلكومية 

ويحقق  للمر�شى،  التجارب  اأف�شل  بتقدمي 

�شحية  رعاية  على  احل�شول  يف  تطلعاتهم 

رائًدا  مركًزا  اململكة  مكانة  ويعزز  متكاملة 

املتطورة  ال�شحية  والرعاية  احلديث  للطب 

يف املنطقة، مبدًيا فخره واعتزازه مبا ت�شمه 

متميزة  كفاءات  من  احلكومية  امل�شت�شفيات 

والفنية  والتمري�شية  الطبية  طواقمها  �شمن 

بارزة  اإ�شهامات  من  تقدمه  وما  والإدارية، 

البحرين يف  ململكة  م�شرفة  اإجنازات  �شطرت 

املحافل الدولية.

خمتلف  الحتفالية  يف  �شاركت  وقد 

من  احلكومية  امل�شت�شفيات  واأق�شام  اإدارات 

عن  خاللها  من  عربوا  متنوعة،  اأركان  خالل 

اإىل  بالإ�شافة  الوطن،  لهذا  وولئهم  حبهم 

ا�شتعرا�س خدماتهم واإجنازاتهم ال�شحية.

طاقات بحرينية ا�شتثنائية يف علوم امل�شتقبل

كوادر �شبابية تنفذ م�شروع اأول قمر �شناعي 

البحرين  فريق  اأع�شاء  اأ�شهم 

ال�شباب  من  نخبة  وهم  للف�شاء، 

هذا  يف  واملتمكن  املوؤهل  البحريني 

ململكة  الأوىل  اخلطوة  يف  املجال، 

املتمثلة  الف�شاء  قطاع  البحرين يف 

يف تنفيذ اأول قمر �شناعي بحريني 

العربية  الإمارات  م�شرتك مع دولة 

املتحدة، يحمل ا�شم »�شوء1«، تيمًنا 

حل�شرة  الأول«  »ال�شوء  بكتاب 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، والذي من املقرر اإطالقه 

خالل �شهر دي�شمرب اجلاري، تاأكيًدا 

على ما تتمتع به كوادرنا الوطنية 

من قدرات خالقة وطاقات ا�شتثنائية 

والعلوم  املجالت  من  العديد  يف 

ا علوم امل�شتقبل. احلديثة، خ�شو�شً

خدمة جليلة للمجتمع الدويل 

جا�شم  حممد  الدكتور  اأكد 

الوطنية  الهيئة  م�شت�شار  العثمان، 

اأهمية هذا امل�شروع  لعلوم الف�شاء، 

يف فهم علم ال�شواعق وحتديد اأنواع 

وتاأثريات العوا�شف الرعدية، اإذ اإن 

الأر�شية  »جاما«  لأ�شعة  التعر�س 

طواقم  �شحة  على  خطًرا  ي�شكل 

هياكل  على  كذلك  ويوؤثر  الطريان، 

درا�شات  توجد  ل  اإذ  الطائرات، 

هذه  تاأثريات  حول  متخ�ش�شة 

يف  الطريان  حركة  على  الأ�شعة 

منطقة ال�شرق الأو�شط، وبالتايل فاإن 

هذه الدرا�شة �شتفتح اآفاق التعاون 

العلمية،  البحوث  الدويل يف جمال 

قبل  من  م�شتقبلية  خطط  وو�شع 

�شالمة  ل�شمان  القرار،  متخذي 

الإن�شان،  و�شحة  الطريان  حركة 

قد  البحرين  مملكة  تكون  وبذلك 

يف  امل�شروع  هذا  خالل  من  اأ�شهمت 

اجلهود الدولية يف جمالت ال�شحة 

وال�شالمة والطريان. 

كوادر وطنية مبدعة 

ومن �شمن الكوادر املبدعة، قالت 

احلا�شلة  احلرم  عائ�شة  املهند�شة 

على ماج�شتري الهند�شة الكهربائية 

تقنيات  يف  احلا�شوب  وهند�شة 

ونظم الف�شاء: »اأ�شعر بالفخر كوين 

اأحد اأع�شاء فريق عمل ت�شميم وبناء 

لنثبت  بحريني،  �شناعي  قمر  اأول 

اأن طموح �شباب البحرين قد و�شل 

يعترب  امل�شروع  فهذا  الف�شاء،  اإىل 

انطالقة ململكة البحرين للدخول يف 

وقد  ال�شناعية،  الأقمار  بناء  جمال 

اأك�شبني امل�شروع القدرة على اإدارة 

مع  ا  خ�شو�شً الكبرية،  امل�شاريع 

ونفتخر  كورونا،  جائحة  حتديات 

بنجاحنا رغم جميع الظروف«.

»تنوعت  احلرم  وتابعت 

اإدارة  ومنها  القمر،  بناء  يف  مهامي 

خليفة  جامعة  �شمن  الفريق  عمل 

بالإمارات، والذي �شمل اإدارة تقارير 

مراجعات القمر يف خمتلف املراحل، 

كما كانت لدي مهمة ت�شميم مبادئ 

التحكم يف القمر ال�شناعي، واملهام 

ا  النظام، خ�شو�شً املتعلقة بهند�شة 

برامج  با�شتخدام  املدار  حتليل  يف 

ال�شناعي،  القمر  مدارات  حماكاة 

الفريق  �شمن  عملي  اإىل  اإ�شافة 

وحتديد  التحكم  بنظام  املتخ�ش�س 

املتعلقة  والربجميات  الجتاهات 

بها، وبرجميات نظام ت�شغيل القمر 

البيانات  �شعة  وحتديد  ال�شناعي 

التحكم  �شيتم  التي  الأوامر  وهيكلة 

بالقمر ال�شناعي عن طريقها«. 

علي  املهند�س  اأكد  جانبه،  من 

ماج�شتري  على  احلا�شل  القرعان، 

وهند�شة  الكهربائية  الهند�شة 

احلا�شوب يف تقنيات ونظم الف�شاء، 

هذه  مثل  يف  بامل�شاركة  يفخر  اأنه 

املهمة العلمية التي تربز اأهمية ودور 

ال�شناعات  الف�شاء يف خدمة  قطاع 

مهمة  تاأتي  اإذ  العلمية،  والأو�شاط 

جديًدا  اإجناًزا  لت�شيف   »1 »�شوء 

الهيئة  اإجنازات  �شجل  اإىل  ي�شم 

الوطنية لعلوم الف�شاء. 

يف  الإ�شهام  اإن  القرعان  وتابع 

اأنظمة  وفرق  املهمة  اإدارة  فريق 

التحكم  نظام  مثل  ال�شناعي  القمر 

املزيد  يل  اأ�شافت  ال�شناعي  بالقمر 

من اخلربة العملية وامليدانية التي 

مهند�س  مهارات  �شقل  يف  ت�شهم 

الف�شاء، ومما يجدر ذكره اأن حمولة 

القمر ال�شناعي العلمية ُتعد فريدة 

التعامل  ا�شتمل  فقد  نوعها  من 

العقبات  من  العديد  على  معها 

والتحديات، اإل اأنه بف�شل اهلل اأولً ثم 

العمل الدوؤوب والدعم املتوا�شل مع 

اإدارة الهيئة الوطنية لعلوم الف�شاء 

العقبات  جتاوز  من  الفريق  متكن 

اجتاز  متكامل  بت�شميم  واخلروج 

الختبارات الأر�شية بنجاح. 

اأمينة  املهند�شة  قالت  بدورها، 

البلو�شي، احلا�شلة على ماج�شتري 

تقنيات  يف  الأنظمة  وهند�شة  اإدارة 

م�شاركتي  »كانت  الف�شاء:  ونظم 

خطة  و�شع  تت�شمن  امل�شروع  يف 

بح�شر  وذلك  وتفاديها،  املخاطر 

لها  يتعر�س  التي  املخاطر  قائمة 

القمر ال�شناعي من مرحلة الت�شميم 

تطبيق  وثم  املدار،  يف  ت�شغيله  اإىل 

مبادئ  �شمن  الحرتازات  �شل�شلة 

وكذلك  ال�شناعية،  الأقمار  عمل 

نظام  ت�شميم  فريق  �شمن  �شاركت 

قاعدة  بت�شميم  وذلك  الربجميات، 

ال�شناعي،  القمر  البيانات على منت 

وح�شر حجم البيانات التي يولدها 

وبذلك حتديد  الت�شغيل،  عند  القمر 

للمحطة  املحملة  البيانات  �شعة 

الأر�شية«.

واأو�شح املهند�س اأ�شرف خاطر، 

الهند�شة  ماج�شتري  على  احلا�شل 

وتقنيات  نظم  يف  امليكانيكية 

يف  امل�شاركة  يل  »�شمحت  الف�شاء 

بناء وتطوير هذا القمر يف اكت�شاب 

العديد من املهارات وتطوير القدرات 

ت�شهم  �شوف  والتي  بي،  اخلا�شة 

بحريني  ف�شائي  برنامج  بناء  يف 

قوي، فقد عملت �شمن فريق الهيكل 

من  بالعديد  يقوم  الذي  امليكانيكي، 

والختبارات  والتحليالت  املحكات 

القمر  هيكل  قدرة  �شمان  اأجل  من 

التي  والإلكرتونيات  ال�شناعي 

بداخله على حتمل الهتزازات التي 

الإطالق،  اأثناء  يف  لها  يتعر�س 

العايل  ال�شغط  عن  تنتج  والتي 

والهتزازات ال�شديدة التي يتعر�س 

للقمر  احلامل  ال�شاروخ  لها 

لطبقات  اخرتاقه  اأثناء  ال�شناعي 

بكوكب  املحيط  اجلوي  الغالف 

الأر�س«. 

�شمن  من  »عملت  واأ�شاف: 

يعد  الذي  الأنظمة،  هند�شة  فريق 

م�شوؤولً عن التاأكد من توافق جميع 

بع�شها  مع  ال�شناعي  القمر  اأنظمة 

ا، وعدم وجود اأي ت�شارب بني  بع�شً

عمل الأنظمة، اإذ اإن اأي تغيري يف اأحد 

الأنظمة يوؤثر على عمل بقية الأنظمة 

اخلا�شة بالقمر ال�شناعي«. 

الق�شاب،  يعقوب  املهند�س  اأما 

هند�شة  ماج�شتري  على  احلا�شل 

ميكانيكية يف نظم وتقنيات الف�شاء، 

فقال: »عملت �شمن الفريق املخت�س 

عمل  من خالل  امليكانيكي،  بالنظام 

ال�شناعي،  للقمر  دقيقة  حماكاة 

لن  مكوناته  جميع  اأن  من  للتاأكد 

العالية  الهتزاز  مبوجات  تتاأثر 

التي يتعر�س لها يف اأثناء الإطالق، 

كما متكن الفريق من تخطي جميع 

من  القمر  �شالمة  مراجعة  مراحل 

قبل جهة الإطالق »جاك�شا«، والتي 

�شملت ثالث مراحل رئي�شة، اإ�شافة 

اإىل عملي يف نظام التحكم وحتديد 

الجتاهات والتي �شملت مهامه تنفيذ 

ال�شناعي  للقمر  وحماكاة  درا�شات 

يف  ي�شتغرقه  الذي  الوقت  ملعرفة 

عملية التوجيه وملعرفة الطاقة التي 

حتتاجها عجالت التحكم به لتنفيذ 

عملية التحكم«.

اأحمد بو�شليبي،  وقال املهند�س 

اإدارة  ماج�شتري  على  احلا�شل 

وهند�شة الأنظمة يف تقنيات ونظم 

الف�شاء: »ي�شرفني العمل �شمن فريق 

�شوء-1 واأفتخر بكوين اأحد اأع�شاء 

بناء  يف  يعمل  بحريني  فريق  اأول 

الأقمار ال�شناعية لرفعة ا�شم مملكة 

م�شاركتي  وكانت  عالًيا.  البحرين 

�شوء-1  مدار  حتليل  خالل  من 

التعرف  ميكن  طريقه  عن  الذي 

ومعرفة  ال�شناعي  القمر  عمر  اإىل 

�شوء-1  بني  املتوقع  الت�شال  مدة 

�شاركت  ا  واأي�شً الأر�شية.  واملحطة 

�شمن فريق الكهرباء والطاقة الذي 

الكافية  الطاقة  توفري  على  يعمل 

لت�شغيل مكونات القمر ال�شناعي من 

خالل عمل حماكاة للقمر ال�شناعي 

يف مداره لقيا�س كمية الطاقة التي 

اخلاليا  طريق  عن  توليدها  يتم 

الفريق من  ال�شم�شية، وبذلك متكن 

ال�شناعي  للقمر  ت�شاميمه  اإمتام 

جاهًزا  ليكون  مكوناته  وا�شتكمال 

لالإطالق«.

د. جليلة ال�شيد تتفقد

 عيادة جو وع�شكر برفقة النائب ال�شي�شي
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النيابي  احلكومي  التعاون  اإطار  يف 

ال�شيد  جليلة  الدكتورة  قامت  امل�شتمر، 

ال�شحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي  الرئي�س 

مع  ميدانية  بزيارة  ال�شبت،  اأم�س  الأولية، 

اإىل  الأولية  ال�شحية  الرعاية  من  فريق 

الرعاية  ملراكز  التابعة  وع�شكر  جو  عيادة 

املهند�س  النائب  برفقة  الأولية،  ال�شحية 

فريق  اطلع  اإذ  البوعينني،  ال�شي�شي  حممد 

على  النائب  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

جممل اخلدمات التي تقدم للمنطقة من قبل 

التو�شع  و�شبل  الأولية  ال�شحية  الرعاية 

فيها، اإىل جانب م�شارات التطوير املختلفة 

اخلدمة  جودة  حت�شن  �شاأنها  من  التي 

احلكومية املقدمة للمجتمع. 

الرئي�س  ا�شتعر�شت  الزيارة،  وخالل 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  ملراكز  التنفيذي 

ا�شرتاتيجية  م�شروع  �شمن  القائم  العمل 

الت�شيري الذاتي يف مراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية الذي يهدف اإىل �شمان تقدمي مراكز 

الرعاية ال�شحية الأولوية خلدمات �شحية 

وكفاءة  بعدالة  تعمل  وم�شتدامة،  متكاملة 

قبل  من  ذاتي  ب�شكل  وُتدار  عالية،  وجودة 

جمل�س الأمناء واإدارة ال�شحة الأولية. 

تطوير  فر�س  مناق�شة  متت  كما 

املقدمة من خالل مراكز  ال�شحية  اخلدمات 

حت�شني  و�شبل  الأولية،  ال�شحية  الرعاية 

حل�شول  املجتمعية  وال�شراكة  التن�شيق 

على خدمات  املجتمع  من  املتعاملني  جميع 

اجلهود  لكل  النيابي  الدعم  مثمنة  اأف�شل، 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  لتطوير  املبذولة 

يف  الزاوية  حجر  ُتعد  والتي  اململكة،  يف 

منظومتنا ال�شحية.

املهند�س حممد  اأثنى  ذاته،  الإطار  ويف 

ال�شي�شي على اجلهود املثمرة واملبذولة يف 

ال�شحية  املجتمع  لحتياجات  ال�شتجابة 

والتن�شيق  والتعاون  الدعم  وم�شتوى 

الرعاية  مراكز  جانب  من  املقدم  امل�شرتك 

ذات  خدمة  توفري  يف  الأولية  ال�شحية 

مبا  املتعاملني  جلمهور  عالية  جودة 

اأكد  كما  املختلفة،  التطلعات  مع  يتما�شى 

باخلدمات  الرتقاء  يف  ال�شتمرارية  اأهمية 

والتو�شع فيها، مبا يواكب التو�شع العمراين 

الذي ت�شهده مدينة خليفة و�شواحيها التي 

تخدمها عيادة ع�شكر و جو.

ال�شي�شي  حممد  املهند�س  وعرب 

�شكره  بالغ  عن  الزيارة  خالل  البوعينني 

وتقديره بالنيابة عن اأهايل الدائرة الثامنة 

عيادة  على  للقائمني  اجلنوبية  باملحافظة 

ع�شكر وجو ال�شحية، م�شيًدا بالدور املتميز 

ال�شحية  الرعاية  مراكز  به  ت�شطلع  الذي 

يف  ال�شحية  اخلدمات  توفري  يف  الأولية 

من  باملزيد  الأهايل  تطلعات  واأكد  الدائرة، 

من  التي  امل�شتقبلية  وامل�شاريع  اخلطط 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  تعزيز  �شاأنها 

القت�شادية  البحرين  روؤية  مع  متا�شًيا 

.2030

تعلن وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين، بالتن�شيق مع الإدارة 

اأعمال  اأن  الداخلية،  للمرور بوزارة  العامة 

اإعادة تبليط �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان 

بالقرب من كوبري دوار 18 ت�شتدعي غلق 

م�شار وم�شارين على مراحل يف كل اجتاه 

واحد  م�شار  غلق  الآتية:  التفا�شيل  ح�شب 

توفري  و�شيتم  اجتاه  كل  يف  مراحل  على 

يتم  اأن  على  املرورية،  للحركة  م�شارين 

الغلق يف اأيام الأ�شبوع.

وغلق م�شارين على مراحل يف كل اجتاه 

و�شيتم توفري م�شار للحركة املرورية، على 

اأن يتم الغلق يف اأيام عطل نهاية الأ�شبوع 

من يوم اخلمي�س ال�شاعة 11:00 م�شاًء اإىل 

يوم الأحد ال�شاعة 05:00 �شباًحا.

�شوف يتم العمل يف املوقع املذكور ابتداًء 

 2021 /12 /20 املوافق  الثنني  يوم  من 

املواطنني  من  يرجى  لذا  يوًما،   45 ملدة 

واملقيمني الكرام اللتزام بالقواعد املرورية 

حفاًظا على �شالمة اجلميع.
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ح�صاد عام واحد من انطالق حملة التطعيم

نون 3 ماليني جرعة �صد كورونا.. و78% من ال�صكان حم�صّ

بدء التطبيقات ال�صاملة 27 دي�صمرب اجلاري.. الرتبية: 

تطبيق »التعلم عن ُبعد« للطلبة يف حال انتهاء املناهج

مدير ال�صحة العامة توؤكد اأهمية 

االلتزام باالإجراءات االحرتازية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأكملت البحرين 365 ي�ًما على تد�شني 

فريو�س  �شّد  للتطعيم  ال�طنية  احلملة 

خاللها  حققت  »ك�فيد-19«،  ك�رونا 

اأرقاًما واإجنازات كبرية، جعلت من اململكة 

تتب�اأ ال�شدارة العاملية على م�شت�ى عدد 

املتمثل  الكامل،  التح�شني  على  احلا�شلني 

يف جرعتني من اأحد اللقاحات املعتمدة.

من  واحد  عام  خالل  اململكة  ومتّكنت 

األًفا و119 جرعة،  تقدمي 3 ماليني و86 

ي�مًيا،  جرعة  األف   8455 مبت��شط 

ا لكل 100 �شخ�س،  مبعدل 176 �شخ�شً

وذلك بح�شب م�قع »هيلث« التابع ل�شبكة 

م�قع  من  بياناته  ي�شتقي  الذي   )CNN(

م�قع  وه�  داتا«،  اإن  »ورلد  اأي  »اويد« 

البيانات تابع مل�ؤ�ش�شة بريطانية  لبح�ث 

تابعة جلامعة اأك�شف�رد.

خالل  الأوىل  اجلرعة  على  وح�شل 

العام الأول 1.194.469 ملي�ن �شخ�س 

ال�شكان يف  عدد  اإجمايل  من  بن�شبة %80 

 1.167.982 الثانية  واجلرعة  اململكة، 

اإجمايل  من   %78 بن�شبة  �شخ�س،  ملي�ن 

عدد ال�شكان.

املن�شطة  اجلرعة  �شعيد  على  اأما 

يف  بداياتها  يف  زالت  ما  التي  »الثالثة« 

البحرين  مملكة  فاإن  العامل،  دول  اأغلب 

خطت خط�ات وا�شعة جًدا، اإذ ح�شل على 

�شخ�س،  األف   723.668 اجلرعة  هذه 

بن�شبة 48% من اإجمايل عدد ال�شكان، فيما 

ت�شتمر وترية تطعيم »الثالثة« بالت�شارع 

املا�شي،  ال�شهر  منذ  كبري  تقّدم  وحتقيق 

�شخ�س  األف   222 من  اأكرث  ح�شل  اإذ 

على »اجلرعة املن�شطة« خالل �شهر واحد 

فقط منذ الثامن ع�شر من ن�فمرب املا�شي 

وحتى ي�م اأم�س.

بني  من  الثاين  املركز  اململكة  وتتب�اأ 

على  احلا�شلني  ن�شبة  يف  العربية  الدول 

ال�شكان،  عدد  اإجمايل  من  الكامل  التطعيم 

وذلك بعد ال�شقيقة دول الإمارات العربية 

املتحدة التي تتب�اأ املركز الأول، كما تتب�اأ 

اململكة املركز التا�شع ع�شر عاملًيا.

اأكرث من 30 دولة تطعيمات  وتعتمد 

مملكة البحرين، وهي 4 تطعيمات فايزر، 

اأ�شرتازينيكا، �شين�فارم، �شب�تنيك.

املراكز  جميع  يف  التطعيمات  وتقدم 

ل  اإذ  البحرين،  يف  احلك�مية  ال�شحية 

يتطلب احل�ش�ل على التطعيم يف ال�قت 

ت�شهيالً  وذلك  م�شبق،  م�عد  اأخذ  احلايل 

يف  الراغبني  واملقيمني  امل�اطنني  جلميع 

احل�ش�ل على اأحد التطعيمات.

�شارة جنيب:

تبداأ املدار�س احلك�مية واخلا�شة بدًءا 

من ي�م غد الأحد تطبيق تعليمات الفريق 

والتي  الأ�شفر«،  »امل�شت�ى  ب�شاأن  الطبي 

ال�شتيعابية  الطاقة  تتجاوز  باأل  تلزم 

واأن  الدرا�شية %50،  وال�شف�ف  للمدر�شة 

الأقل بني كل  ُترتك م�شافة مرت واحد على 

طالب واآخر. 

م�شادر  قالت  نف�شه،  ال�شياق  يف 

اأبلغت  الرتبية والتعليم  اإن وزارة  ترب�ية 

حال  يف  اأنه  املدار�س  ومديرات  مديري 

النتهاء من تقدمي املنهج الدرا�شي، كما جاء 

يف خطة الدرو�س الأ�شب�عية املعتمدة من 

فاإنه  الرتب�ي،  والإ�شراف  املناهج  قطاع 

يجب حت�يل طلبة التعلم املبا�شر باملدار�س 

اأخذ  بعد  وذلك  ُبعد،  عن  التعلم  لنظام 

م�افقة اأولياء الأم�ر؛ خطية اأو اإلكرتونية. 

حل�ش�ر  م�عد  اآخر  اأن  اإىل  واأ�شارت 

الطلبة يف الف�شل الدرا�شي الأول من العام 

ه�  املدار�س  يف   2022 /2021 الدرا�شي 

�شتبداأ  اإذ  دي�شمرب،  امل�افق 26  الأحد  ي�م 

التطبيقات ال�شاملة ي�م الثنني امل�افق 27 

دي�شمرب 2021. 

واأو�شحت اأنه يجب التاأكد من ا�شتكمال 

تقدمي الدرو�س جلميع طلبة املدر�شة )طلبة 

التعلم عن ُبعد وطلبة التعلم املدمج(.

احلك�مية  املدار�س  من  عدد  وبادر 

الأم�ر  اأولياء  اآراء  ل�شتطالع  واخلا�شة 

الفعلي  اأبنائهم  بح�ش�ر  رغبتهم  ب�شاأن 

للمدر�شة اأو التح�ل للتعلم عن بعد خالل 

ال�قت  يف  الأ�شفر،  امل�شت�ى  تطبيق  فرتة 

الذي متت اإعادة تنظيم ال�شف�ف الدرا�شية 

املحددة  الإجراءات  مع  يتنا�شب  مبا 

للم�شت�ى الأ�شفر يف املدار�س وامل�ؤ�ش�شات 

بناًء  الإجراءات  تلك  تاأتي  اإذ  التعليمية، 

اخلا�س  الطبي  ال�طني  الفريق  قرار  على 

بالنتقال اإىل امل�شت�ى الأ�شفر بدًءا من ي�م 

واإىل   2021 دي�شمرب   19 امل�افق  الأحد 

غاية 31 يناير 2022، وما جاء فيه من 

التعليم  مب�ؤ�ش�شات  احل�ش�ر  خيار  اإتاحة 

والتدريب.

املدار�س  اإىل  الع�دة  دليل  وبح�شب 

الأكادميي  للعام  التعليمية  وامل�ؤ�ش�شات 

الطلبة  ح�ش�ر  يك�ن   ،2022/2021

اختيارًيا بعد م�افقة  الأ�شفر  امل�شت�ى  يف 

الطاقة  تتجاوز  األ  ب�شرط  الأمر،  ويل 

الق�ش�ى  الطاقة  من   %50 ال�شتيعابية 

ترك  يتم  اأن  على  التعليمية،  للم�ؤ�ش�شة 

م�شافة ل تقل عن مرت واحد بني كل طالب 

التعلم  اأ�شل�ب  يف  ال�شتمرار  مع  واآخر، 

عرب  والتعلم  املدمج  )التعلم  الهجني 

الإنرتنت(.

ومن املقرر اأن متتد التطبيقات ال�شاملة 

يناير   11 امل�افق  الثالثاء  ي�م  حتى 

اآخر ي�م  2022، ومت حتديد الي�م نف�شه 

التعليم  من  الأوىل  احللقة  لطلبة  درا�شي 

الأ�شا�شي.

للعام  الأكادميي  التق�مي  لدليل  ووفًقا 

اإجازة  �شتك�ن   ،2022/2021 الدرا�شي 

منت�شف العام الدرا�شي من الأحد 16 يناير 

ال�شهر  من   27 اخلمي�س  وحتى   2022

الدرا�شي  الف�شل  يف  الدرا�شة  لتبداأ  نف�شه، 

الثاين ي�م الأحد امل�افق 30 يناير 2022.

مدير  اأب�الفتح  جناة  الدكت�رة  حثت 

الفريق  ع�ش�  العامة  ال�شحة  اإدارة 

ك�رونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  ال�طني 

واملقيمني  امل�اطنني  جميع  »ك�فيد-19« 

على الإقبال على التطعيم بجرعاته الكاملة 

املحدد،  وقتها  يف  منه  املن�شطة  واجلرعة 

ت�شهد  التي  الفرتة  هذه  خالل  خ�ش��شا 

الفريو�س  انت�شار  العامل  دول  بع�س  فيها 

املتح�ر »اأوميكرون«.

العامة  ال�شحة  اإدارة  مدير  واأ�شارت 

فاعلية  من  تعزز  املن�شطة  اجلرعة  اأن  اإىل 

الأعرا�س  �شدة  تخفيف  يف  التطعيم 

الإ�شابة  عند  ك�رونا  لفريو�س  امل�شاحبة 

به، م��شحة اأهمية املبادرة واأخذ التطعيم 

للحفاظ على �شالمة الأفراد واملجتمعات.

وقالت: »اإن اجلرعة املن�شطة ُتعد جزًءا 

اأهميتها  تقل  ول  التطعيم  بروت�ك�ل  من 

اأخذها  لذا  والثانية،  الأوىل  اجلرعتني  عن 

التطعيم  جرعات  عمل  لكتمال  �شرورة 

بالفاعلية املطل�بة«.

اأن  اأب�الفتح  الدكت�رة  واأكدت 

التطعيمات اأثبت فاعليتها وعدم ت�شجيل اأي 

اأعرا�س جانبية �شديدة على  اأو  م�شاعفات 

جميع احلا�شلني على التطعيم، م�شت�شهدة 

اأثبتت  التي  والدولية  ال�طنية  بامل�ؤ�شرات 

منحى  رفع  يف  املن�شطة  اجلرعة  فاعلية 

املناعة باجل�شم.

ولفتت اإىل اأن اإقبال املجتمع البحريني 

املجتمعي  ال�عي  ي�ؤكد  التطعيم  اأخذ  على 

ال�طنية  احلملة  يف  وامل�شاركة  والتعاون 

للمناعة  ال��ش�ل  يف  ي�شهم  ما  للتطعيم، 

املجتمعية.

  وختمت مدير ال�شحة العامة ت�شريحها 

بالت�شديد على اأهمية م�ا�شلة اللتزام بكل 

ال�قائية  والتدابري  الحرتازية  الإجراءات 

الفريو�س  من  واأفراده  املجتمع  حلماية 

و�شالمة  �شحة  يحفظ  مبا  وحت�راته، 

اجلميع.

واآخ��ر ط��ال��ب  ك��ل  ب��ني  م��رت  وم�صافة  فقط  اال�صتيعابية  ال��ط��اق��ة  م��ن   %50
م���دار����س خ��ا���ص��ة ت��ن��ت��ق��ل اإىل »االأون�����الي�����ن«.. واأخ������رى ت��ق��ل��ل اأي�����ام احل�����ص��ور

ال�صماح ب�30% فقط من الطاقة اال�صتيعابية 

لدور ال�صينما خالل امل�صتوى االأ�صفر

ب�شاأن  قراًرا  ال�شالح  فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأ�شدرت 

املحدث  ال�شحية  ال�شرتاطات  دليل  اأحكام  بع�س  تعديل 

فريو�س  امل�شت�ىانت�شار  ال�ش�ئية  الإ�شارة  عمل  لألية 

ك�رونا امل�شتجد )ك�فيد-19(.

ال�شتيعابية  الطاقة  خف�س  مت  فقد  القرار،  وبح�شب 

لدور ال�شينما خالل تطبيق امل�شت�ى الأ�شفر اإىل 30% فقط.

ون�س القرار على اأن ت�شتبدل عبارة »ال�شماح بـ%50 

بعبارة  ال�شينما«  لــدور  ال�شتيعابية  الطاقة  من  فقط 

لدور  ال�شتيعابية  الطاقة  من  فقط  بـــ%30  »ال�شماح 

دليل  من  الأ�شفر  امل�شت�ى  اأحكام  يف  ال�اردة  ال�شينما«، 

ال�شرتاطات ال�شحية املحدث لآلية عمل الإ�شارة ال�ش�ئية 

)ك�فيد-19(  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س  انت�شار  امل�شت�ى 

املعتمد بالقرار رقم )105( ال�شنة 2021.

االإعالمية والكاتبة الكويتية اإقبال االأحمد 

ت�صرد جتربتها يف بيت عبداهلل الزايد

د. الع�صومي: حت�صني االأطفال �صد 

»كورونا« يوفر احلماية لهم

بيت  ي�شت�شيف 

عبداهلل الزايد لرتاث 

البحرين ال�شحايف، 

والكاتبة  الإعالمية 

اإقبال  الك�يتية 

يف  الأحمد، 

عن�انها  حما�شرة 

بني  ما  »جتربتي 

وال�شحافة  الإعالم 

تتحدث  التقليدية«، 

فيها عن م�شريتها املهنية وا�شتغالتها يف منظ�مة الإعالم 

اإطار امل��شم الثقايف »اأروم  وال�شحافة املكت�بة، وذلك يف 

من الأيام« ملركز ال�شيخ اإبراهيم بن حممد اآل خليفة للثقافة 

 2021 دي�شمرب   20 امل�افق  الثنني  غد  ي�م  والبح�ث، 

ا  عند ال�شاعة الثامنة م�شاًء، يف بيت عبداهلل الزايد. وحر�شً

الحرتازية،  لالإجراءات  واتباًعا  احل�ش�ر  �شالمة  على 

�شيقت�شر ح�ش�ر 50% من الطاقة ال�شتيعابية للمتطعمني 

واملتعافني احلا�شلني على الدرع الأخ�شر فقط، مع اللتزام 

كما  الكمامات،  الجتماعي ولب�س  التباعد  بق�اعد  والتقييد 

على  املركز  �شفحة  رابط  عرب  املحا�شرة  بث  ا  اأي�شً �شيتم 

)الي�تي�ب(.

يذكر اأن اإقبال الأحمد اإعالمية وكاتبة �شحافية ورئي�س 

جامعة  خريجة  الك�يتية،  الأنباء  ل�كالة  �شابقة  حترير 

الك�يت كلية القت�شاد والعل�م ال�شيا�شية، تقلدت من�شب 

رئي�س التحرير يف وكالة الأنباء الك�يتية، وتكتب ب�شحيفة 

القب�س الك�يتية، كما لها فيها عم�د �شحايف ثابت، قدمت 

الأحمد برامج تلفزي�نية ح�ارية وت�ثيقية، ولها ن�شاطات 

اإن�شاين، جمعت  ن�شاط  ذات  تط�عية مع جمعيات وجلان 

مقالتها يف ثالثة كتب حتت عن�ان )رنة قلم(، وه� عن�ان 

عم�دها ال�شحايف.

العائلة  ا�شت�شارية طب  الع�ش�مي  الدكت�رة هالة  قالت 

ونائب رئي�س خدمات الأم�مة والطف�لة اإن التطعيمات ب�شكل 

عام حماية ودرع واقية �شد الأوبئة والأمرا�س، م�شرية اإىل 

)ك�فيد-19(  ك�رونا  فريو�س  �شد  الأطفال  حت�شني  اأن 

�شد  لهم  الكافية  احلماية  لت�فري  وذلك  الأهمية،  غاية  يف 

الفريو�س وحت�راته واحلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم.

اأن  والطف�لة  الأم�مة  خدمات  رئي�س  نائب  واأكدت 

ال�قائية  الطرق  اأجنح  كاإحدى  فعاليتها  اأثبتت  التطعيمات 

فاإن  وبالتايل  املعدية،  الأمرا�س  خمتلف  على  لل�شيطرة 

م��شحة  اجلائحة،  احت�اء  فعال يف  دور  له  التطعيم  اأخذ 

الفئات  من  لعدد  ال�شماح  اأعلن  الطبي  ال�طني  الفريق  اأن 

التطعيمات  جلنة  در�شت  اأن  بعد  التطعيم،  بتلقي  العمرية 

جميع الت��شيات الطبية ال�شادرة واملتعلقة بهذا ال�شاأن من 

املناعة  اكت�شاب  اأجل احلفاظ على �شحتهم و�شالمتهم عرب 

�شد الفريو�س.

العمرية  الفئة  من  الأطفال  تطعيم  اأن  اإىل  واأ�شارت 

لفريو�س  امل�شاد  بالتطعيم  حت�شينهم  يتم  عاما   11-3

تطعيم  ه�  لهم  املتاح  اللقاح  اإن  اإذ  )ك�فيد-19(،  ك�رونا 

)�شين�فارم(. وبينت اأن الفئة العمرية من 12 اإىل 17 عاما 

متاح لهم التطعيمان )�شين�فارم( اأو )فايزر-بي�نتيك(.

وعدم  فاعليتها  اأثبت  التطعيمات  اأن  الدكت�رة  واأكدت   

على  �شديدة  جانبية  اأعرا�س  اأو  م�شاعفات  اأي  ت�شجيل 

اإقبال املجتمع  جميع احلا�شلني على التطعيم، لفتًة اإىل اأن 

البحريني على اأخذ التطعيم ي�ؤكد ال�عي املجتمعي والتعاون 

يف  اأ�شهم  والذي  للتطعيم،  ال�طنية  احلملة  يف  وامل�شاركة 

زيادة اأفراد املجتمع املح�شنني من الإ�شابة بالفريو�س.

اإقبال الأحمد

وزيرة ال�صحة
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الأمري تركي بن حممد ي�ستقبل �سفرينا يف الريا�ض مبنا�سبة انتهاء مهام عمله

ل ر�سوم على خدمات الطرق وال�سرف ال�سحي اإذا كانت غري متوفرة

ت�سديد 5% من كلفة البنية التحتية قبل اإ�سدار الرتخي�ض يف مناطق التعمري القائمة

اأكدت اأهمية ح�سد اجلهود لتحقيق الأمن الغذائي.. الفا�سل: 

قــانـــون نـــمــوذجي لإنـ�ســاء مــخــــزون ا�ســتــراتـيـجــي لل�سلـع

الأول من نوعه يف اخلليج العربي.. ال�سفارة الفرن�سية لـ»الأيام«:

برامج تعليمية للبحرينيني يف الطب وقانون الريا�سة

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

تركي بن حممد بن فهد بن عبدالعزيزاآل 

جمل�س  ع�سو  الدولة  وزير  �سعود 

الوزراء باململكة العربية ال�سعودية، يف 

مكتبه بالديوان امللكي، ال�سيخ حمود بن 

البحرين  مملكة  �سفري  خليفة  اآل  عبداهلل 

يف الريا�س، وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة 

عمله لدى اململكة.

ال�سمو  �ساحب  اأ�ساد  اللقاء،  وخالل 

امللكي الأمري تركي بن حممد بن فهد بن 

املبذولة  باجلهود  �سعود  عبدالعزيزاآل 

عبداهلل  بن  حمود  لل�سيخ  والوا�سحة 

بارز  ب�سكل  اأ�سهمت  والتي  خليفة،  اآل 

الرا�سخة  الأخوية  العالقات  تعزيز  يف 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة  بني 

حتظى  ما  ظل  يف  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

قيادتي  لدن  من  واهتمام  رعاية  من  به 

دوام  له  متمنًيا  ال�سقيقني،  البلدين 

التوفيق.

بدوره، ثمن ال�سيخ حمود بن عبداهلل 

اآل خليفة عمق العالقات الوطيدة القائمة 

بالتعاون  م�سيًدا  ال�سقيقني،  البلدين  بني 

اجلهات  من  مل�سه  الذي  واملثمر  الكبري 

ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  باململكة 

كافة، متمنًيا للمملكة العربية ال�سعودية 

دوام الرقي والزدهار.

حمرر ال�سوؤون املحلية

اأ�سدر وزير الأ�سغال و�سئون البلديات 

قراًرا  خلف  ع�سام  العمراين  والتخطيط 

رقم  القرار  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�ساأن 

فئات  حتديد  ب�ساأن   2017 ل�سنة   )11(

واآلية حت�سيل كلفة اإن�ساء وتطوير البنية 

التحتية يف مناطق التعمري القائمة والتي 

توجد فيها مرافق. 

وحدد القرار فئات واآلية حت�سيل كلفة 

اإن�ساء وتطوير البنية التحتية يف مناطق 

القائمة والتي توجد فيها مرافق،  التعمري 

البنية  كلفة  »حتت�سب  اأن  على  ون�س 

القرار  هذا  يف  عليها  املن�سو�س  التحتية 

ترخي�س  على  احل�سول  طلب  تقدمي  عند 

البناء واخلدمة، وت�سدد من املطور للجهة 

املخت�سة بواقع )5%( من قيمة الكلفة قبل 

الباقي  ي�سدد  اأن  على  الرتخي�س،  اإ�سدار 

تو�سيل  طلب  تقدمي  عند  واحدة  دفعة 

اإن  الإ�سافية  الكلفة  اإليه  م�سافة  اخلدمة 

املعتمدة  الإجراءات  وجدت، وذلك بح�سب 

الكلفة  حت�سل  ول  املخت�سة.  اجلهة  لدى 

اإذا  ال�سحي  وال�سرف  بالطرق  اخلا�سة 

املطور  اإخطار  ويتم  متوفرة،  غري  كانت 

�سداد  املطور  وعلى  توافرها،  حال  بذلك 

طلب  تقدمي  عند  واحدة  دفعة  الكلفة 

ال�سحي.  ال�سرف  بخدمة  العقار  تو�سيل 

خدمات  خالل  من  الكلفة  �سداد  ويجوز 

التمويل املقدمة من اأحد البنوك اأو امل�سارف 

التجارية املعتمدة عرب نظام )بنايات (.« 

مبوجبها  حت�سل  املادة  القرار  واألغى 

مراحل،   3 على  التحتية  البنية  ر�سوم 

حيث كان يتم حت�سيل املرحلة الأوىل قبل 

ر الثُّلُث  اإ�سدار ترخي�س البناء، ي�سدِّد املطوِّ

التحتية  للبْنية  املبدئية  الُكلفة  من  الأول 

للعقار، والثانية عند تقدمي طلب تو�سيل 

ر الثُّلُث الثاين  الكهرباء، حيث ي�سدِّد املطوِّ

من الُكلفة املبدئية للِبْنية التحتية للعقار، 

للكهرباء  الإ�سافية  الُكلفة  اإليها  م�سافاً 

ر الثُّلُث  واملاء، اإْن ُوِجدت، فيما ي�سدِّد املطوِّ

التحتية  للِبْنية  املبدئية  الُكلفة  من  الثالث 

للعقار قبل ت�سغيل خدمة الكهرباء واملاء.

عبداهلل  جهاد  الدكتورة  �ساركت 

مبجل�س  اخلدمات  جلنة  رئي�س  الفا�سل، 

ال�سبكة  لرئي�س  نائًبا  ب�سفتها  ال�سورى، 

يف  والتغذية  الغذائي  لالأمن  الربملانية 

الجتماع  يف  العربي،  والعامل  اأفريقيا 

لل�سبكة  التنفيذي  للمكتب  الفرتا�سي 

جمل�س  رئي�س  ميارة  النعم  برئا�سة 

رئي�س  املغربية  اململكة  يف  امل�ست�سارين 

ال�سبكة، ومب�ساركة عدد من اأع�ساء املكتب 

الأع�ساء  املجال�س  واأع�ساء  التنفيذي، 

ال�سيوخ  جمال�س  ممثلي  من  الرابطة  يف 

اأفريقيا  يف  املماثلة  واملجال�س  وال�سورى 

ناق�س خطة عمل  العربي، والذي  والعامل 

واآليات  عقدها  املزمع  والأن�سطة  ال�سبكة 

تنفيذها.

من  جمموعة  ال�سبكة  وتبّنت 

خالل  الفا�سل  طرحتها  التي  القرتاحات 

دور  واإبراز  تن�سيط  وت�ستهدف  الجتماع 

قانون  على  التفاق  واملتمثلة يف  ال�سبكة، 

ا�سرتاتيجي  خمزون  لإن�ساء  منوذجي 

لتحقيق  اآخر  وقانون  ال�سرورية،  لل�سلع 

اجتماعات  وعقد  الغذائية،  العدالة 

افرتا�سية مع املجال�س الت�سريعية بالدول 

واإقراره،  لتبنيه  والأفريقية  العربية 

واحلر�س على تنظيم اجتماعات تن�سيقية 

»الفاو«  مبنظمة  ال�سبكة  جتمع  دورية 

الزراعية  للتنمية  الدويل  وال�سندوق 

مبو�سوع  املهتمني  والربملانيني  »اإيفاد« 

الأمن الغذائي كل 3 اأ�سهر. 

ال�سبكة  تبني  ا  اأي�سً اقرتحت  فيما 

اأفريقية  عربية  برملانية  قمة  عقد  مبادرة 

تناق�س مو�سوع الأمن الغذائي يف مرحلة 

كورونا،  جائحة  من  التعايف  بعد  ما 

حتقيق  يف  الربملانات  خطط  ملناق�سة 

ال�ستدامة يف الأمن الغذائي، واأن تكون مدة 

اأ�سهر، يف  خطة عمل ال�سبكة وبراجمها 6 

تطورات  من  املو�سوع  هذا  ي�سهده  ما  ظل 

الغذائية  الأزمة  مت�سارعة ب�سبب تطورات 

يف خمتلف البلدان.

الجتماع،  خالل  لها  كلمة  ويف 

ال�سبكة  اأهمية  اأن  الفا�سل  اأو�سحت 

مع  واإحلاًحا  و�سوًحا  اأكرث  اأ�سبحت 

مار�ست  حيث  كورونا،  جائحة  ظهور 

املحافل  خمتلف  يف  مهًما  دوًرا  ال�سبكة 

اجتماعات  يف  وذلك  والعاملية،  الإقليمية 

الأمم املتحدة ممثالً يف جلنة الأمم املتحدة 

القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا، ويف 

العربية،  الدول  وجامعة  العربي  الربملان 

احلر�س  مبديًة  اأفريقيا،  عموم  وبرملان 

بب�سمات مثمرة يف  ال�سبكة  على م�ساركة 

خمتلف املحافل، وجعلها حا�سرة بفاعلية 

من خالل انخراطها يف مناق�سة مو�سوعات 

الأمن الغذائي، واعتبارها لعب اأ�سا�سي يف 

�سبيل حتقيق الت�سجيع والتحفيز والنقا�س 

لتحقيق ا�ستدامة الغذاء يف العامل.

الجتماع  خالل  الفا�سل  وا�ستعر�ست 

ب�سفتها  بها  ا�سطلعت  التي  الأن�سطة  اأهم 

توقيع  ومنها  ال�سبكة،  لرئي�س  نائًبا 

والربملان  ال�سبكة  بني  تعاون  بروتوكول 

العربي.

نورة البنخليل:

ك�سف املكلف مبهمة التعاون اجلامعي 

برو�س  فوزن�سكا  كارل  والثقايف  والعلمي 

فرن�سا  بني  م�سرتكة  تعليمية  برامج  عن 

والبحرين.

ت�سمل  التعليمية  الربامج  اأن  واأفاد 

درا�سة الطب يف فرن�سا بالإ�سافة اإىل اإطالق 

ماج�ستري يف قانون واإدارة الريا�سة والذي 

يعترب الأول من نوعه يف اخلليج العربي.

اأن  اإىل  لـ»الأيام«  ت�سريح  يف  ولفت 

البحرين  يف  الأطباء  مينح  الطب  برنامج 

يف  الطبية  التخ�س�سات  لدرا�سة  فر�سة 

م�ست�سفيات معتمدة يف فرن�سا.

�سيكون  الطبي  الربنامج  اأن  وذكر 

ممول بالكامل بهدف اعطاء فر�سة التطور 

الطبي لالأطباء يف البحرين.

درا�سة  بربنامج  يتعلق  وفيما 

الريا�سة،  واإدارة  قانون  يف  املاج�ستري 

اإطالقه  املتوقع  ومن  جديد  الربنامج  قال: 

جامعة  مع  بالتعاون  املقبل  �سبتمرب  يف 

البحرين.

واأ�سار اإىل اأن الربنامج ياأتي متا�سًيا مع 

التقدم والتطور الكبري يف جمال الريا�سة 

باملنطقة.

الطالب  اإقامة  لت�سهيل  اأن  واأ�ساف 

الدعم  فرن�سا  تقدم  البلد،  يف  الدوليني 

واملوا�سالت.  لالإ�سكان  واملادي  الجتماعي 

واأو�سح اأن الدرا�سة ب�سكل عام يف فرن�سا 

لي�ست مكلفة مادية حيث ت�سل يف بع�س 

احلكومية  اجلامعات  يف  تخ�س�ساتها 

على  الطالب  ويح�سل  ديناًرا،   450 اإىل 

خ�سومات ورعاية طبية.

اإطار تعزيز التعاون  اأنه يف   واأ�ساف 

جمال  يف  والبحرين  فرن�سا  بني  امل�سرتك 

طالًبا   30 فرن�سا  يف  يدر�س  التعليم، 

العدد  هذا  ويتزايد  �سنوًيا،  بحرينًيا 

تدريجًيا كل عام.

امل�سوؤولة  العامة  املوؤ�س�سة  اإن  وقال 

يف  الفرن�سي  العايل  التعليم  تعزيز  عن 

ا  فر�سً توفر  فران�س«  »كامبو�س  البحرين 

درا�سية باللغة الإجنليزية للطالب الذين ل 

يتحدثون اللغة الفرن�سية ملتابعة درا�ستهم 

يف فرن�سا.

بطرح  تطمح  ال�سفارة  اأن  كارل  واأكد 

بالتعاون  املتخ�س�سة  الربامج  من  املزيد 

مع اجلامعات يف اململكة.

م�سوؤولة  اأ�سافت  جانبها،  ومن 

والثقايف  والتعليمي  اللغوي  التعاون 

هيلني اباندا اأن ال�سفارة تفتح املجال لتلقي 

طلبات احل�سول على منح درا�سية للطالب 

تعليمهم  متابعة  يف  الراغبني  البحرينيني 

العايل يف فرن�سا، وذلك يف �سهر مايو من 

كل عام.

طالب   6 اإر�سال  مت  اأنه  اإىل  واأ�سارت 

ما  ترتاوح  ملدة  فرن�سا  اإىل  املا�سي  العام 

اللغة  لدرا�سة  �سهرين  اإىل  اأ�سبوعني  بني 

الفرن�سية املكثفة.

 د. عبدالـله يو�سف املطوع

�سالح نا�سر علي

علي  نا�صر  �صالح  ال�صيد  للأ�صتاذ  معرفتي  تعود 

اإىل بداية الثمانينيات من القرن املا�صي عندما ُنِقلُت اإىل 

مدر�صة الرفاع ال�صرقي الثانوية للبنني )املعروفة عند اأهل 

الرفاع باملدر�صة الكويتية( معلًما ملادة اجلغرافيا، اإذ كان 

الأ�صتاذ �صالح نا�صر علي مديًرا لهذه املدر�صة وي�صاعده 

الأ�صتاذ علي ر�صي، حيث كان ا�صتقباله يل عند دخويل 

اإذ �صلمني اجلدول بثمان ح�ص�ص  املدر�صة ل يو�صف، 

يف  العلمي  الق�صم  على  الإداري  الإ�صراف  مع  تدري�ص 

املدر�صة، فقد مل�صُت فيه الهدوء والحرتام من قبل الطلب 

واملعلمني، اإذ قلما يح�صر نف�صه يف توافه الأمور، فقد كان 

مديًرا هادًئا متوا�صًعا، يفر�ص احرتام الآخرين له.

مل  اجلليل  الأ�صتاذ  هذا  عن  اأكتب  اأن  فكرُت  وعندما 

اأمامي اإل ورقة رثاء ُكتبت من قبل الأ�صتاذ مهدي  اأجد 

هذه  البحرينية،  ال�صحف  اإحدى  يف  رثاه  حيث  عبداهلل، 

الورقة كانت منطلًقا يل بالت�صال بابنه اأ�صامة وزملئه 

الذين عملوا معه، اإذ قاموا بالواجب يف هذا املو�صوع.

اأوائل اخلريجني من  الأ�صتاذ �صالح نا�صر علي من 

جامعة بغداد من ق�صم علم النف�ص، كما يعترب هو مع زملئه 

)الأ�صتاذ عبدالعزيز ال�صماك والأ�صتاذ حممد اجلودر( من 

اأوائل املعلمني الذين عيّنوا م�صرفني اجتماعيني يف املدار�ص 

الثانوية احلكومية، كما يعترب الأ�صتاذ �صالح نا�صر علي 

عند  للبنني  الثانوية  ال�صرقي  الرفاع  ملدر�صة  مدير  اأول 

الثمانينيات من القرن املا�صي، كذلك  افتتاحها يف بداية 

يعترب من اأوائل املثقفني يف منطقة جدحف�ص.

ُولد الأ�صتاذ �صالح نا�صر علي عام 1941م مبنطقة 

جدحف�ص، اإذ ت�صّرب من عادات وتقاليد املنطقة وخا�صة 

العديد  فبها  واملثقفني،  باملعلمني  تزخر  املنطقة  هذه  اأن 

من املدار�ص الدينية اخلا�صة، وقد كانت حمطة درا�صات 

اخلمي�ص  مدر�صة  الأوىل  علي  نا�صر  �صالح  الأ�صتاذ 

البتدائية للبنني، بعدها وا�صل درا�صته يف املرحلة الثانوية 

ال�صتينيات  بداية  يف  للبنني  الثانوية  املنامة  مبدر�صة 

ابتُعث للدرا�صة يف جامعة بغداد  املا�صي، ثم  القرن  من 

باجلمهورية العراقية ليتخرج منها 1966م يف تخ�ص�ص 

علم الجتماع، ليعود اإىل مملكة البحرين يف العام نف�صه 

وُيعنّي معلًما يف مدر�صة اخلمي�ص البتدائية للبنني.

ويف بداية الثمانينيات من القرن املا�صي، ُعنّي مديًرا 

ُنِقَل  بعدها  للبنني،  الثانوية  ال�صرقي  الرفاع  ملدر�صة 

مدر�صة  اإىل  ُنِقَل  ثم  للبنني،  الثانوية  النعيم  مدر�صة  اإىل 

يف  العمل  عن  تقاعده  حتى  للبنني  الإعدادية  ال�صلمانية 

منت�صف الت�صعينيات من القرن املا�صي بعد فرتة قاربت 

الثلثني عاًما، حيث ُكِرَّم بعد بلوغه الثلثني عاًما باخلدمة 

يف وزارة الرتبية والتعليم.

وللأ�صتاذ �صالح نا�صر علي م�صاركات على م�صتوى 

الرتبوية  املوؤمترات  �صملت  وخارجها  البحرين  مملكة 

والتعليمية وور�ص العمل يف الإدارة واملناهج والتقومي، 

َح الأ�صتاذ �صالح نا�صر علي يف بداية الثمانينات  ّ كما ُر�صِ

من القرن املا�صي مع جمموعة من املديرين للقيام بزيارة 

العملية  مفا�صل  جميع  �صملت  بريطانيا  يف  ا�صتطلعية 

الرتبوية.

�صالح  الأ�صتاذ  والثقايف،  الجتماعي  املجال  ويف 

اأ�صرنا،  كما  املثقفني يف جدحف�ص  كبار  نا�صر علي من 

فقد لعب دوًرا تنويرًيا بارًزا لل�صباب، الأمر الذي اأدى اإىل 

تر�صيحه ملجل�ص اإدارة نادي جدحف�ص ل�صنوات طويلة، اإذ 

�صاهم يف تطوير اأن�صطة النادي الريا�صية والثقافية، كما 

النادي،  الأ�صتاذ �صالح نا�صر علي لعبًا مربًزا يف  كان 

ل�صيما لعبة كرة القدم يف فرتة اخلم�صينيات حتى نهاية 

اإىل م�صاهمته  املا�صي، بالإ�صافة  القرن  ال�صبعينيات من 

م�صاهمة فاعلة يف بناء وتو�صعة النادي.

وقد تخرج على يد الأ�صتاذ �صالح نا�صر علي العديد 

من الطلبة الذين تبووؤا منا�صب يف الدولة �صواء كان يف 

مدر�صة الرفاع ال�صرقي الثانوية للبنني اأو مدر�صة النعيم 

اأو مدر�صة ال�صلمانية.

من  العديد  علي  نا�صر  �صالح  الأ�صتاذ  زامل  وقد 

املعلمني نذكر منهم على �صبيل املثال ل احل�صر الأ�صتاذ 

عبدالرحمن توفيق اجلمل، الأ�صتاذ حممد طريف، الأ�صتاذ 

را�صد حممد مطلق، والأ�صتاذ �صمري علم الدين رحمهم اهلل 

وغريهم من املعلمني.

ويف التا�صع ع�صر من �صهر اأكتوبر يف ال�صنة التا�صعة 

بعد الألفني تو�ّصد الأ�صتاذ ال�صيد �صالح نا�صر علي الرثى 

ال�صادة يف جدحف�ص، رحمه اهلل رحمة  ليُقرب يف مقربة 

وا�صعة.

�صالح نا�صر علي

وزير الأ�صغال
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يف  وتبدع  تتميز  البحرينية  ال�شبابية  الطاقات 

لرعاية  مركز  هناك  يكون  ال  ملاذا  كافة..  املجاالت 

املبدعني واملوهوبني ال�شباب اأ�شوة بالطالب؟

كثي من االأ�شياء تتغّي لالأف�شل مبجرد اأن تتوّقف 

عن  وتكّف  قراراتك،  م�شوؤولية  االآخرين  حتميل  عن 

اتهامهم بامل�شورة اخلاطئة اأو ممار�شة ال�شغط النف�شي، 

كامل  لوحدك  وتتحّمل  دفًعا،  القرار  هذا  نحو  دفعك  اأو 

امل�شوؤولية مبنتهى ال�شجاعة.
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1955 - اإعالن ا�شتقالل ال�ش�دان من داخل الربملان.

1963 - زجنبار ت�شتقل عن التاج الربيطاين.

رئي�ًشا  ديغ�ل  �شارل  انتخاب  اإعادة   -  1965

لفرن�شا.

1971 - ا�شتقالة رئي�ص باك�شتان حممد اأي�ب خان، 

وذلك بعد هزمية بالده اأمام الهند.

1983 - �شرقة كاأ�ص كاأ�ص العامل لكرة القدم )كاأ�ص 

ج�ل رمييه( من خزائن الحتاد الربازيلي لكرة القدم يف 

مدينة ري� دي جانريو.

تنتقل  اتفاًقا ر�شمًيا  املتحدة ت�قع  اململكة   - 1984

مبقت�شاه ه�نغ ك�نغ اإىل ال�شيادة ال�شينية عام 1997.

يعقدان  الغربية  واأملانيا  ال�شرقية  اأملانيا   -  1989

اتفاقية تعاون.

رابعة  ب�لية  يف�ز  ل�كا�شينك�  األك�شندر  ـ   2010

رئي�ًشا لبيالرو�ص.

كيم  الزعيم  وفاة  تعلن  ال�شمالية  ك�ريا   -  2011

اأن  الإعالن  مت  كما  بي�مني،  وفاته  بعد  وذلك  اإل  ج�نغ 

جنله كيم ج�نغ اأون ت�ىل امل�ش�ؤولية خلًفا له.

منع ال�شحك اأو اإظهار الفرح ملدة 11 يوًما يف كوريا ال�شمالية

على مدار 11 ي�ًما، �شيك�ن حمظ�ًرا على م�اطني ك�ريا ال�شمالية -البالغ 

عددهم 25 ملي�ًنا و800 األف �شخ�ص- اإبداء اأي من مظاهر الفرحة اأو الرتفيه، 

مب�جب قرارات عليا، واإل فال�شجن م�شري املخالفني.

الذكرى  اأم�ص  حلت  اإذ  الدولة،  بها  متر  التي  لالأج�اء  احرتاًما  ذلك  ياأتي 

العا�شرة ل�فاة الزعيم ال�شابق كيم ج�نغ اإيل، ح�شبما اأفادت م�شادر يف البالد 

ال�قار  اإظهار  الأيام  هذه  خالل  امل�اطنني  على  وينبغي  احلرة.  اآ�شيا  لإذاعة 

اأخرى تعرب  اأي مظاهر  اأو  امليالد،  باأعياد  اأو الحتفال  ال�شحك،  واحلزن، وعدم 

عن الفرحة والرتفيه.

وقال اأحد ال�شكان مبدينة �شين�يج� احلدودية ال�شمالية ال�شرقية اإنه »خالل 

فرتة احلداد، يجب األ ن�شرب الكح�ل اأو ن�شحك اأو ننخرط يف اأن�شطة ترفيهية، 

اأنه �شبق  الذكرى نف�شه«. واأ�شاف  ا يف ي�م  اأي�شً البقالة حمظ�ر  اأن �شراء  كما 

لل�شرطة اأن األقت القب�ص على العديد من الأ�شخا�ص الذين خالف�ا التعليمات يف 

اأثناء فرتة احلداد، لفًتا اإىل اأن  ذكريات م�شت، لأنهم كان�ا ي�شرب�ن اخلمر يف 

الذي يخالف�ن التعليمات »يعتقل�ن ويعامل�ن كمجرمني اأيدي�ل�جيني«، م�ؤكًدا 

»اأنهم اختف�ا، ومل يرهم اأحد مرة اأخرى«. وقال م�شدر اآخر اإن النا�ص ل ميكنهم 

حتى الحتفال باأعياد ميالدهم اإذا وقعت يف فرتة احلداد.

بيع اأول طبعة لق�شيدة بو�شكني مقابل 3 ماليني روبل

لق�شيدة  طبعة  اأول  بيعت 

»رو�شالن  ب��شكني  األك�شندر 

املزادات  دار  يف  ولي�دميال« 

مقابل  بطر�شب�رغ  يف  الرو�شية 

3.3 ملي�ن روبل )ما يعادل نح� 

45000 دولر(.

دار  با�شم  ناطق  بذلك  �شرح 

من  طبعة  اأول  اإن  وقال  املزادات. 

العظيم  الرو�شي  ال�شاعر  ق�شيدة 

-1799( ب��شكني  األك�شندر 

تت�شمن  اإذ  لعام 1820،   )1837

6 اأق�شام مت بيعها يف دار املزادات 

واأ�شار  روبل.  ملي�ن   3.3 مقابل 

اإىل اأن األك�شندر ب��شكني كان وقت 

عام  اأغ�شط�ص  يف  ق�شيدته  �شدور 

1820 يف الـ20 من عمره فقط.

الأدبية  التحفة  �شعر   وتراوح 

 3.2 بني  املزاد  يف  طرحها  قبل 

و3.5 ملي�ن روبل.

يذكر اأن طبعات الق�شيدة التي 

األك�شندر  ال�شاعر  �شدرت يف حياة 

اإل نادًرا  ب��شكني ل ميكن �شراوؤها 

يف �ش�ق التحف الأدبية.

املذك�رة فطرحت  الطبعة  اأما   

للبيع مع واجهة م�شّ�رة حمف�رة 

وجميلة.

وطرحت دار املزادات الرو�شية 

حتفة،   226 نح�  كذلك  للبيع 

الكاملة  الأوىل  الطبعة  بينها 

لرواية األك�شندر ب��شكني ال�شعرية 

وق�ش�ص  اأونيغني«  »يفغيني 

 ،1834 عام  ب��شكني  اأ�شدرها 

ومطب�عات  ت�اقيع  عن  ف�شالً 

ول�حات واأعمال فنية نادرة.

طيار فرن�شي »جمّنح« يحلق مبحاذاة

 اأهرامـــات اجليــــزة ويالمـــ�س »خفــــرع«

فريد  الفرن�شي  املغامر  طار 

»بدلة  ا�شتخدام  عرب  ف�جني، 

اأهرامات  مبحاذاة  جمنحة«، 

هي  مب�شافة  امل�شرية،  اجليزة 

املغامرين  كل  بني  من  الأقرب 

تقنيات  م�شتخدًما  له،  املماثلني 

مقطع  ويف  متقدمة.  ومعدات 

الفيدي� اجلديد اخلا�ص به، ظهر 

فريد ف�جني يطري يف �شماء م�شر 

للطريان  الفرن�شي  ال�طني  الفريق  �شابق يف  ك�تي، ع�ش�  فن�شنت  مع  اإىل جنب  جنًبا 

»خفرع«  هرم  من  كافية  بدرجة  ويقرتب  اجليزة،  اأهرامات  من  اأمتار  ُبعد  على  املظلي، 

ليلم�ص تقريًبا حجارة عمرها اآلف ال�شنني بيده. وبح�شب »رويرتز« التي ن�شرت مقطع 

الفيدي�، مل ي�شمح بهذه القفزة اإل لأن الطيارين ذوي البدلة املجنحة كان�ا قادرين على 

اأداء تقنية »امل�ارد« لالرتفاع يف نهاية هب�طهم.

بيع كعب تذكرة املباراة الأوىل

 ملايكل جوردان باأكرث من ربع مليون

اأم�ص،  للمزادات،  ج�ردان  اأند  هاجينز  دار  اأعلنت 

يف  ج�ردان،  ملايكل  الأوىل  املباراة  تذكرة  كعب  بيع 

األف   264 مقابل  للمحرتفني،  الأمريكي  ال�شلة  دوري 

مقابل  التذكرة  كعب  بيع  مت  اأنه  الدار  واأ�شافت  دولر، 

اأعلى �شعر عر�ص يف املزاد، وه� 220 األف دولر، لكن 

امل�شرتي �شيدفع ن�شبة 20% اإ�شافية، ما يجعل اإجمايل 

املبلغ النهائي 264 األف دولر. ووفًقا ملا ن�شرته وكالة 

الأوىل  مباراته  ج�ردان  لعب  الرو�شية،  »�شب�تنيك« 

اأكت�بر 1984، يف ا�شتاد  يف الدوري الأمريكي يف 26 

�شيكاج� اأمام اأكرث من 13 األف م�شجع، اإذ فاز �شيكاج� 

ب�لز 109-93 على وا�شنطن ب�ليت�ص.

املباراة،  هذه  يف  دقيقة   40 ملدة  ج�ردان  ولعب 

كرات  �شت  على  ال�شيطرة  جانب  اإىل  نقطة   16 واأحرز 

مت  كما  لزمالئه،  حا�شمة  كرات  �شبع  ومترير  مرتدة 

تت�جيه بلقب البط�لة �شت مرات خالل م�شريته.

كرة  لأ�شط�رة  الأحذية  من  زوًجا  اأن  بالذكر  جدير 

رقًما  حقق  قد  كان  ج�ردان  مايكل  الأمريكية  ال�شلة 

قيا�شًيا يف اأكت�بر املا�شي، يف مزادات الأحذية الريا�شية 

التي ارتداها الريا�شي�ن يف اأثناء م�شريتهم، اإذ بيع مقابل 

1.5 ملي�ن دولر اأمريكي.

اعتمدت النجمة

 �شلمى حايك ثوباً 

ذهبياً جمع بني 

اخلطوط الكال�شيكيّة 

والطابع الع�شري، 

وذلك لدى م�شاركتها 

يف العر�ض االأول 

 House of لفيلم

Gucci يف لندن. 
وكان من الطبيعي اأن 

حتمل اإطاللتها توقيع 

دار Gucci بهذه 

املنا�شبة.

»ال�شحة«: ت�شجيل 101 اإ�شابة

 جديدة بفريو�س كورونا وتعايف 44 حالة

اعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ 

 ،2021 دي�شمرب   18 ي�م  يف   17765 عددها 

اأظهرت ت�شجيل 101 حالة قائمة جديدة منها 37 

وافدة، و32 حالة ملخالطني حلالت  لعمالة  حالة 

تعافت  كما  اخلارج،  من  قادمة  حالة  و32  قائمة، 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   44

املتعافية اإىل 276538.

بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

478 حالة، منها حالة واحدة فقط يتطلب و�شعها 

م�شتقر،  و�شعها  وجميعها  العالج،  تلقي  ال�شحي 

ول ت�جد اأي حالت قائمة حتت العناية.
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تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء

 »اإلسكان« تواصل توزيع 
وحدات المدن الجديدة على المنتفعين

تواصل وزارة اإلسكان توزيع الوحدات اإلسكانية 
على المنتفعين في مش��اريع المدن اإلسكانية 
ف��ي كل م��ن )مدين��ة خليف��ة، ومدينة ش��رق 
الحد، ومدينة ش��رق س��ترة(، وذلك بمناس��بة 
احتف��االت مملكة البحري��ن بأعيادها الوطنية 
إحياًء لذك��رى قيام الدول��ة البحرينية الحديثة 
في عهد المؤس��س أحمد الفاتح كدولة عربية 
مس��لمة ع��ام 1783 مي��ادي، وذك��رى تولي 
حض��رة صاحب الجالة المل��ك المفدى حفظه 

اهلل ورعاه مقاليد الحكم. 
ويأت��ي ذل��ك ف��ي إط��ار التوجيه��ات الملكية 
السامية بتوفير 40 ألف وحدة سكنية، وتنفيذًا 
ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليف��ة، ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، بتوزيع 2000 وحدة سكنية 
عل��ى المواطني��ن واس��تكمال توزيعه��ا قبل 

نهاية الشهر الجاري.
وباشر إجراءات التوزيع وزير اإلسكان المهندس 
باس��م بن يعقوب الحمر، وذلك بموقع مدينة 
ش��رق الحد وكذلك بمبنى وزارة اإلسكان، حيث 
تجرى التوزيعات وعمليات التخصيص بمواقع 
مختلفة تس��هيًا وتس��ريعًا عل��ى المواطنين 

المستحقين من المحافظات المختلفة. 
وأكد المهندس الحمر أن جدول التوزيع سيمتد 
حت��ى نهاية الش��هر الجاري، متضمنًا تس��ليم 
مفاتي��ح وحدات مدينة ش��رق الحد، وتس��ليم 

شهادات التخصيص ضمن مدينتي شرق سترة 
وخليف��ة، وذل��ك ضمن وتيرة عمل متس��ارعة 
ومس��تمرة، تنفيذًا ألمر صاحب السمو الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
وأش��ار إلى أن وزارة اإلس��كان تس��عى لتسريع 
نس��ب اإلنج��از ف��ي جمي��ع مراح��ل العمل في 
مدينة شرق سترة، أس��وة بباقي مشاريع مدن 
البحرين الجديدة بهدف سرعة تسليم الوحدات 
السكنية إلى المستفيدين الذين تسلموا اليوم 

شهادات االستحقاق. 
واختت��م وزير اإلس��كان بالتأكي��د على حرص 
الوزارة عل��ى تلبية العدد األكب��ر من الطلبات 
اإلس��كانية ضمن ه��ذه القوائ��م، إضافة إلى 
االس��تمرار في اتباع أفضل المبادرات الداعمة 
بالش��راكة م��ع القط��اع الخ��اص لتعزيز حجم 
اإلنجاز في المش��اريع اإلسكانية بما يعزز سبل 
االس��تقرار المعيش��ي للمواطنين ويحقق رؤية 

القيادة تجاه الملف اإلسكاني.

رئيس األعلى للصحة يرعى حفل المستشفيات باألعياد الوطنية

 األنصاري: 1.5 مليون زيارة للعيادات
العامة والتخصصية في »السلمانية«

تفض��ل رئيس المجلس األعل��ى للصحة الفريق 
طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، 
فش��مل برعايته الكريمة االحتفال الذي أقامته 
المستش��فيات الحكومي��ة بمناس��بة احتفاالت 
البحرين بأعياده��ا الوطنية إحي��اًء لذكرى قيام 
الدول��ة البحرينية الحديثة في عهد المؤس��س 
أحمد الفاتح كدولٍة عربيٍة مسلمة عام 1783م، 
وذكرى تولي حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، عاهل الباد المفدى حفظه 

اهلل ورعاه لمقاليد الحكم.
ورفع رئيس المجلس األعلى للصحة أسمى آيات 
التهان��ي والتبريكات إلى حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الباد 
المفدى حفظه اهلل ورعاه، وإلى صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل ورعاه، 
بمناس��بة األعياد الوطنية، الت��ي تحل علينا في 
ظل العديد من المكتسبات التي حققتها مملكة 

البحرين ضمن المسيرة التنموية الشاملة.
وأكد على الدور المحوري للمستشفيات الحكومية 
ضمن المنظومة الصحية في البحرين، ال س��يما 
مجمع السلمانية الطبي، الذي ُيعد ركنًا أساسيًا 
للعاج الصحي في المملكة بمس��يرته الحافلة 
لتقديم الخدم��ات الصحية للجميع منذ افتتاحه 
وحتى يومنا هذا. مشيرًا إلى أن مشروع التسيير 
الذاتي للمستش��فيات الحكومية سيحقق تغييرًا 
ش��امًا في النظام الصح��ي المعم��ول به، بما 

يقوم عليه من تحويل المستش��فيات الحكومية 
إلى مقدم��ي خدمات صحية ذاتية تراعي مبادئ 
المس��ؤولية والتنافس��ية والجودة، مشددًا على 
أهمي��ة التركي��ز على رض��ا المتعاملي��ن ونيل 
ثقتهم في الخدمات المقدمة كعنصٍر أساس��ي 

لارتقاء بالمنظومة الصحية بأكملها.
أمن��اء  مجل��س  رئي��س  أع��رب  جانب��ه،  م��ن 
المستش��فيات الحكومي��ة الش��يخ هش��ام ب��ن 
عبدالعزيز آل خليفة، عن ش��كره وتقديره لكافة 
الكوادر الصحية على م��ا يقدمونه من جهوٍد ال 
س��يما إبان جائحة في��روس كورونا )كوفيد19(، 
والت��ي أب��رزت أفضل م��ا يمت��از ب��ه المجتمع 
البحرين��ي من تكات��ٍف وتراب��ٍط و تاحم وعزم 
وعزيم��ة ف��ي مواجه��ة األزمة، ف��ي أبهى صور 
ال��والء واالنتماء والمواطنة، مم��ا أدى إلى نجاح 
السياس��ات والخطط الصحي��ة االحترازية، وعزز 
من مس��اعي التصدي للجائحة والحد من آثارها 
عل��ى المجتم��ع، مؤك��دًا على األهمي��ة البالغة 
للدع��م المجتمعي لسياس��ات وخط��ط ما بعد 
الجائح��ة، م��ن أج��ل مواصل��ة تقدي��م الرعاية 
الصحي��ة للجمي��ع عب��ر خدم��ات صحي��ة نوعية 
عالية الج��ودة ومتوافقة مع المعايير العالمية، 
بما يرتق��ي بالتجربة العاجية للمرضى، ويرفع 

مكانة المملكة على الصعيد الصحي.
للمستش��فيات  التنفي��ذي  الرئي��س  وكش��ف 
الحكومي��ة الدكت��ور أحم��د محم��د األنص��اري، 
ب��أّن مجمع الس��لمانية الطبي ش��هد في العام 

2021 ملي��ون ونصف زي��ارة للعي��ادات العامة 
والتخصصي��ة، فيم��ا اس��تقبل قس��م الحوادث 
والطوارئ بمجمع الس��لمانية الطب��ي 427 ألف 
مري��ض، بالت��وازي م��ع جه��ود المستش��فيات 
الحكومية في دعم جهود الفريق الوطني الطبي 
واالنخ��راط الفاعل في مواجه��ة جائحة كورونا 

)كوفيد19(. 
المستش��فيات  أن  األنص��اري  الدكت��ور  وأك��د 
الحكومية تس��عى إلى أن تكون ج��زءًا فاعًا في 
المرحل��ة االنتقالي��ة المحوري��ة الت��ي يمر بها 
القطاع الصحي، انطاقًا مما يهدف إليه مشروع 
التسيير الذاتي للمستشفيات الحكومية من بناء 
نظام صحي متميز يهتم بتقديم أفضل التجارب 
للمرضى، ويحق��ق تطلعاتهم في الحصول على 
رعاية صحي��ة متكاملة ويعزز مكان��ة المملكة 
كمرك��ٍز رائٍد للط��ب الحدي��ث والرعاية الصحية 
المتطورة ف��ي المنطقة، مبديًا فخ��ره واعتزازه 
بما تضمه المستشفيات الحكومية من كفاءاٍت 
متميزة ضم��ن طواقمها الطبي��ة والتمريضية 
والفني��ة واإلداري��ة، وما تقدمه من إس��هاماٍت 
بارزة س��ّطرت إنجازاٍت ُمَشرِّفة لمملكة البحرين 

في المحافل الدولية.
وقد شارك في االحتفالية مختلف إدارات وأقسام 
أركاٍن  خ��ال  م��ن  الحكومي��ة،  المستش��فيات 
متنوعة، عبروا من خاله��ا عن حبهم ووالئهم 
لهذا الوطن، باإلضافة إلى استعراض خدماتهم 

وإنجازاتهم الصحية.

الساعاتي يبحث مع نائب وزير 
الخارجية الروسي التعاون المشترك

اجتمع س��فير البحرين لدى روس��يا االتحادية أحم��د عبدالرحمن 
الس��اعاتي، مع نائ��ب وزير خارجية روس��يا االتحادي��ة المبعوث 
الخاص للرئيس الروس��ي إلى الش��رق األوسط وإفريقيا ميخائيل 
بوغدان��وف. وخ��ال اللق��اء، رف��ع ميخائي��ل بوغدان��وف خالص 
تهاني روس��يا االتحادية، إلى حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة ملك مملك��ة البحرين، حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ولصاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، ولش��عب مملكة 
البحرين، بمناس��بة احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية 
إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤس��س 
أحمد الفاتح كدولة عربية مس��لمة ع��ام 1783 ميادية، وذكرى 
انضمامه��ا في األمم المتحدة كدولة كامل��ة العضوية، وذكرى 
تولي حض��رة صاحب الجالة الملك المف��دى، حفظه اهلل ورعاه، 
مقالي��د الحك��م. من جانب��ه، أعرب الس��فير أحم��د عبدالرحمن 
الساعاتي عن بالغ الشكر لبوغدانوف على تهنئته، مؤكدًا اعتزاز 
البحرين بعاق��ات الصداقة المتميزة مع روس��يا االتحادية، وما 

وصلت إلى من تطور على كافة المستويات.
وت��م خ��ال اللق��اء بحث س��بل تعزيز العاق��ات المتمي��زة بين 
البحرين وروسيا االتحادية في مختلف المجاالت، إضافة إلى بحث 

عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

األمير تركي بن محمد يستقبل حمود بن عبداهلل
اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي األمير تركي 
بن محمد ب��ن فهد بن عبدالعزيزآل س��عود، 
وزي��ر الدولة عض��و مجلس ال��وزراء بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية، ف��ي مكتب��ه بالديوان 
الملكي، الش��يخ حمود بن عب��داهلل آل خليفة، 
س��فير مملك��ة البحري��ن في الري��اض، وذلك 

بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى المملكة.
وخ��ال اللق��اء، أش��اد صاحب الس��مو الملكي 
األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود بالجهود المبذولة والواضحة للشيخ 
حم��ود بن عب��داهلل آل خليفة والتي أس��همت 
بش��كل ب��ارز ف��ي تعزي��ز العاق��ات األخوية 
الراس��خة بي��ن مملك��ة البحري��ن والمملك��ة 
العربية السعودية الشقيقة في ظل ما تحظى 
ب��ه م��ن رعاي��ٍة واهتمام م��ن ل��دن قيادتي 
البلدي��ن الش��قيقين، متمني��ا لمعالي��ه دوام 

التوفيق.
بدوره، ثمن الشيخ حمود بن عبداهلل آل خليفة 
عمق العاقات الوطيدة القائمة بين البلدين 

الش��قيقين، مش��يًدا بالتعاون الكبير والمثمر 
الذي لمس��ه م��ن كاف��ة الجه��ات بالمملكة 

العربية السعودية الشقيقة، متمنيا للمملكة 
العربية السعودية دوام الرقي واالزدهار.

 وص��ل حض��رة صاح��ب الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل الب��اد المفدى بحف��ظ اهلل ورعايته، إلى 
مدينة الرباط بالمملكة المغربية الش��قيقة مس��اء أمس 

في زيارة خاصة.
وكان ف��ي مقدم��ة مس��تقبلي جالة المل��ك المفدى لدى 
وصوله معالي السيد عزيز أخنوش رئيس الوزراء بالمملكة 

المغربية الشقيقة.
رافقت صاحب الجالة السامة في الحل والترحال.

 الملك يبدأ زيارة خاصة
إلى المملكة المغربية

عاهل البالد المفدى

العسومي يترأس جلسة 
البرلمان العربي في األردن

ع��ادل  النائ��ب  يغ��ادر 
العس��ومي  عبدالرحم��ن 
العربي،  البرلم��ان  رئيس 
والنائ��ب مم��دوح عب��اس 
الصال��ح عض��و البرلم��ان 
العاصم��ة  إل��ى  العرب��ي 
األردنية عّمان للمش��اركة 
ف��ي الجلس��ة الثاني��ة من 
دور االنعق��اد الثان��ي من 
الفصل التش��ريعي الثالث 
إل��ى  العرب��ي،  للبرلم��ان 
ف��ي  المش��اركة  جان��ب 
اجتماعات لج��ان البرلمان 

االعتيادية خال الفترة من 19- 23 ديسمبر الجاري. 
وم��ن المزم��ع أن يترأس جلس��ة البرلمان العرب��ي النائب عادل 
عبدالرحمن العس��ومي رئيس البرلمان العربي، والتي س��تعقد 
بمقر مجلس النواب بالمملكة األردنية الهاشمية، وذلك بحضور 

رئيسي مجلسي األعيان والنواب باألردن. 
كما سيناقش البرلمان العربي برئاسة النائب عادل عبد الرحمن 
العس��ومي ع��ددا من الموضوع��ات المدرجة على ج��دول أعمال 
الجلس��ة، وكذلك سيتم اس��تعراض تقارير اللجان المرفوعة من 
هيئة المكتب. وسيش��ارك النائب ممدوح الصالح عضو البرلمان 
العربي في اجتماع لجنة فلسطين، والتي سيرأسها النائب عادل 

عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. 
في حين س��تناقش لج��ان البرلمان العربي عدد م��ن المواضيع 
المدرجة على جداول أعمالها، إلى جانب اس��تعراض المش��اريع 
والخط��ط المقرر تنفيذها خ��ال دور االنعقاد الثاني من الفصل 
التشريعي الثالث. كما سيترأس رئيس البرلمان العربي اجتماع 
مع رؤس��اء اللجان العتماد الموضوعات التي س��تدرج على جدول 
أعم��ال الجلس��ة العام��ة الثانية م��ن دور االنعق��اد الثاني من 
الفصل التش��ريعي الثالث للبرلمان العرب��ي، والمزمع انعقادها 
يوم الخميس 23 ديس��مبر الجاري بمقر مجلس النواب بالمملكة 

األردنية الهاشمية.

عادل العسومي
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 مديرة الصحة العامة: 
أهمية الحصول على التطعيم 

والجرعة المنشطة
حث��ت مديرة إدارة الصحة العامة وعض��و الفريق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا »كوفي��د�19« الدكتورة نجاة أبوالفتح 
جمي��ع المواطنين والمقيمي��ن لإلقبال عل��ى التطعيم بجرعاته 
الكامل��ة والجرعة المنش��طة منه في وقته��ا المحدد، وخصوصا 
خ��ال هذه الفترة التي تش��هد فيها بعض دول العالم انتش��ار 

الفيروس المتحور »أوميكرون«.
وأش��ارت مديرة إدارة الصح��ة العامة إلى أن الجرعة المنش��طة 
تعزز من فاعلية التطعيم في تخفيف ش��دة األعراض المصاحبة 
لفيروس كورون��ا )كوفيد�19( عند اإلصابة ب��ه، موضحًة أهمية 
المبادرة وأخذ التطعيم للحفاظ على سامة األفراد والمجتمعات.

وقالت إن الجرعة المنش��طة تعتبر جزًءا من بروتوكول التطعيم 
وال تق��ل أهميتها ع��ن الجرعتين األول��ى والثانية ل��ذا فأخذها 

ضرورة الكتمال عمل جرعات التطعيم بالفاعلية المطلوبة.
وأكدت الدكتورة أبوالفت��ح أن التطعيمات أثبت فاعليتها وعدم 
تس��جيل أي مضاعف��ات أو أع��راض جانبي��ة ش��ديدة على جميع 
الحاصلي��ن عل��ى التطعي��م، مستش��هدة بالمؤش��رات الوطنية 
والدولي��ة التي أثبتت فاعلية الجرعة المنش��طة ف��ي رفع منحى 
المناعة بالجس��م. ولفتت إلى أن إقبال المجتم��ع البحريني على 
أخ��ذ التطعي��م يؤكد الوع��ي المجتمعي والتعاون والمش��اركة 
في الحملة الوطنية للتطعيم، مما يس��هم في الوصول للمناعة 
المجتمعية. واختتمت مديرة الصحة العامة تصريحها بالتشديد 
على أهمية مواصلة االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة لحماية المجتمع وأفراده م��ن الفيروس وتحوراته بما 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

 مي بنت محمد: افتتاح معرض
البحرين الدولي للكتاب مارس المقبل

محمد رشاد  «

كش��فت رئيس��ة هيئ��ة البحري��ن للثقاف��ة 
واآلث��ار الش��يخة مي بنت محم��د آل خليفة، 
ع��ن ع��ودة مع��رض البحري��ن الدولي 19 
للكتاب، في مارس 2022، بعد إرجاء الدورة 
الماضية اس��تجابة للظ��روف الصحية التي 
فرضته��ا جائح��ة تفش��ي جائح��ة فيروس 
كورونا )كوفي��د19(، مؤكدًة عودته بكثافة 
اإلنتاج الثقافي والفكري واألدبي في مملكة 
البحري��ن على جمي��ع المس��تويات األهلية 

والرسمية والمبادرات الفردية. 
وأش��ارت ف��ي تصري��ح ل�»الوط��ن« إلى أن 
معرض البحرين الدولي في نسخته المقررة 
له��ذا الع��ام يهدف ف��ي المق��ام األول إلى 
إظهار البحرين بأجم��ل صورها عبر الثقافة 

الق��ادرة عل��ى رس��م  باعتباره��ا الوس��يلة 
وترس��يخ صورة حضاري��ة للبحري��ن، الفتًة 
إل��ى أنه انطاق��ًا من ش��عار البحرين خال 
مش��اركتها في إكس��بو 2020 دبي، بعنوان 
»الكثاف��ة تنس��ج الفرص« فس��يكون أيضا 
معرض البحرين الدولي للكتاب لهذا العام 

يحمل شعار »الكثافة عنواننا«.
وأضافت الش��يخة مي بنت محمد آل خليفة، 
أن هيئ��ة البحري��ن للثقافة كان��ت ومازالت 
مهمتها الرئيس��ية هي تطوير المؤسسات 
واألندي��ة الثقافي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن 
وتعزي��ز حرك��ة النش��ر والتألي��ف من خال 
استراتيجيتها ومشاريعها المتنوعة لتنمية 
الحرك��ة الثقافي��ة البحريني��ة، مش��ددة أن 
الفترة القادمة ستش��هد مزي��دًا من العمل 
نحو اس��تكمال ما بدأناه ف��ي هيئة الثقافة 

م��ن مش��وار طوي��ل إلب��راز مكان��ة مملكة 
البحري��ن الثقافي��ة على كافة المس��تويات 

المحلية واإلقليمية والدولية.
يذكر أن هيئة البحرين للثقافة واآلثار كانت 
قد أعلن��ت تأجيل فعاليات الدورة ال� 19 من 
معرض البحرين الدولي للكتاب، التي كانت 
مقررة في 25 مارس 2020، بسبب تداعيات 
جائح��ة كورونا )كوفيد�19(، كما أن معرض 
البحرين الدول��ي للكتاب يعد محطة مهمة 
تس��تقطب طيفا واس��عا م��ن الجمهور من 
مختلف مناط��ق البحرين وال��دول الخليجية 
المجاورة، وقد شّكل المعرض منذ انطاقه 
في 1978 نقلًة نوعية على صعيد النش��اط 
الثقاف��ي ال��ذي تش��هده مملك��ة البحرين، 
وتعبي��ًرا واضًح��ا ع��ن األنش��طة الثقافي��ة 

بالمملكة.

هالة العسومي: تحصين األطفال 
ضد »كورونا« يوفر الحماية لهم

قالت استش��ارية طب العائلة ونائبة رئيس خدمات األمومة 
والطفولة الدكتورة هالة العس��ومي إن التطعيمات بش��كل 
ع��ام حمايٌة ودرٌع واق ضد األوبئة واألمراض، مش��يرة إلى أن 
تحصين األطف��ال ضد فيروس كورون��ا »كوفيد19« في غاية 
األهمي��ة وذلك لتوفي��ر الحماية الكافية له��م ضد الفيروس 

وتحوراته والحفاظ على صحتهم وسامتهم.
وأكدت نائب رئيس خدمات األمومة والطفولة أن التطعيمات 
أثبتت فعاليتها كإحدى أنجح الطرق الوقائية للس��يطرة على 
مختلف األمراض المعدية، وبالتالي فإن أخذ التطعيم له دور 
فعال في احتواء الجائحة، موضحة بأن الفريق الوطني الطبي 
أعلن السماح لعدد من الفئات العمرية بتلقي التطعيم، بعد 
أن درست لجنة التطعيمات جميع التوصيات الطبية الصادرة 
والمتعلق��ة بهذا الش��أن م��ن أج��ل الحفاظ عل��ى صحتهم 

وسامتهم عبر اكتساب المناعة ضد الفيروس.
وأش��ارت إل��ى أن تطعي��م األطفال م��ن الفئ��ة العمرية من 
3-11 عام��ا، يت��م تحصينه��م بالتطعيم المض��اد لفيروس 
كورونا )كوفي��د19(، حيث إن اللقاح المت��اح لهم هو تطعيم 
»س��ينوفارم«، مبينة بأن الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا 

متاح لهم التطعيمين »سينوفارم« أو »فايزر-بيونتك«.
وأكدت الدكتورة أن التطعيمات أثبتت فاعليتها وعدم تسجيل 
أي مضاعفات أو أعراض جانبية ش��ديدة على جميع الحاصلين 
عل��ى التطعيم، الفتًة إل��ى أن إقبال المجتم��ع البحريني على 
أخذ التطعيم يؤكد الوعي المجتمعي والتعاون والمش��اركة 
في الحمل��ة الوطنية للتطعيم، والذي أس��هم في زيادة أفراد 
المجتمع المحصني��ن من اإلصابة بالفيروس؛ األمر الذي قلل 

انتشار الفيروس وساهم في المناعة المجتمعية.

األنصاري: االمتحانات النهائية 
في جامعة البحرين حضوريًا

أفاد نائب رئيس��ة جامعة البحرين لخدمة المجتمع وش��ؤون 
الخريجين القائ��م بأعمال عميد القبول والتس��جيل، الدكتور 
محم��د صال��ح األنصاري، ب��أن امتحان��ات طلب��ة التمهيدية 
س��تكون ف��ي الفترة من 28 إل��ى 30 ديس��مبر 2021، بينما 
س��تجرى امتحانات المواد للسنوات الدراس��ية التالية بحسب 
التواريخ المقررة سابقًا، في الفترة من 3 إلى 13 يناير 2022، 
متمنيًا لجمي��ع الطلبة التوفيق والنجاح. الفت��ًا إلى أن جداول 
االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول باقية كما هي في 

نفس التواريخ المحددة لها.
وأك��د أن جامعة البحرين اتخذت جميع اإلج��راءات االحترازية 
الميس��رة لعق��د االمتحان��ات النهائية حضوري��ًا بما يضمن 
س��امة الطلب��ة والمنتس��بين إل��ى الجامع��ة، إذ ت��م توزيع 
الصف��وف والقاعات بم��ا يضمن التباع��د االجتماعي، إضافة 
إلى االستعدادات الخاصة بتعقيم أماكن عقد االمتحانات، مع 

توفير اإلرشادات الخاصة بمكافحة كورونا.

في حال االنتهاء من خطة الدروس األسبوعية المعتمدة

 »التربية«: تخيير الطلبة بين 
التعلم المباشر و»األون الين«

والتعلي��م  التربي��ة  وزارة  أن  كش��فت مص��ادر 
أصدرت تعميمًا للم��دارس بتخيير أولياء األمور 
بين إكم��ال أبنائهم لأليام الدراس��ية المتبقية 
من الفصل الدراس��ي األول بالحضور المباشر أو 
التحول إل��ى »األون الين«، علم��ا بأنه لم يتبق 
من األيام الدراس��ية حضوريًا سوى 5 أيام إذ إن 

آخر يوم دراسي هو يوم األحد 26 ديسمبر.
ووف��ق التعمي��م ال��ذي حصلت »الوط��ن« على 
نس��خة منه فإنه بناًء على ق��رار الفريق الوطني 
الطبي الخاص باالنتقال إلى المس��توى األصفر 
بدًءا من يوم األحد الموافق 19 ديس��مبر2021 
وإل��ى غاي��ة 31 يناي��ر 2022، وم��ا ج��اء في��ه 

من إتاح��ة خيار الحض��ور بمؤسس��ات التعليم 
والتدري��ب فإنن��ا نفيدك��م علم��ا أنه ف��ي حال 
االنته��اء م��ن تقدي��م المنه��ج الدراس��ي، كما 
جاء ف��ي خطة ال��دروس األس��بوعية المعتمدة 
من قط��اع المناهج واإلش��راف الترب��وي، يرجى 
اتخ��اذ الازم نحو تحويل طلبة التعلم المباش��ر 
بمدارس��كم العام��رة لنظ��ام التعل��م عن بعد 
وذل��ك بعد أخذ موافقة أولي��اء األمور »خطية او 

إلكترونية«، علمًا بأن آخر موعد لحضور الطلبة 
في الفصل الدراس��ي األول من العام الدراس��ي 
2022/2021 ف��ي المدارس هو ي��وم األحد 26 
ديس��مبر حيث س��تبدأ التطبيقات الشاملة يوم 

االثنين 27 ديسمبر 2021.
كما يرجى اتخاذ الازم نحو التأكد من استكمال 
تقديم ال��دروس لجميع طلبة المدرس��ة »طلبة 

التعلم عن بعد وطلبة التعلم المدمج«.

 التأكد من استكمال تقديم 
الدروس لطلبة التعلم عن بعد والمدمج

 كوادر شبابية وطنية تنفذ 
مشروع إنشاء أول قمر صناعي بحريني

ساهم أعضاء فريق البحرين للفضاء، 
وه��م نخب��ة م��ن الش��باب البحريني 
المؤه��ل والمتمكن في هذا المجال، 
ف��ي الخط��وة األول��ى للمملك��ة في 
قطاع الفض��اء المتمثلة ف��ي تنفيذ 
أول قم��ر صناع��ي بحريني مش��ترك 
مع دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
يحمل اس��م »ض��وء1«، تيمنًا بكتاب 
صاح��ب  لحض��رة  األول«  »الض��وء 
 الجال��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��اد المف��دى 
حفظه اهلل ورع��اه، والذي من المقرر 
إطاقه خال ش��هر ديس��مبر الجاري، 
تأكيدًا لما تتمتع به كوادرنا الوطنية 
من قدرات خاقة وطاقات استثنائية 
ف��ي العديد م��ن المج��االت والعلوم 
الحديثة، وخصوصًا علوم المستقبل. 
الوطني��ة  الهيئ��ة  مستش��ار  وأك��د 
لعلوم الفضاء الدكتور محمد جاس��م 
العثم��ان أهمي��ة هذا المش��روع في 
فه��م عل��م الصواعق وتحدي��د أنواع 
وتأثي��رات العواص��ف الرعدية، حيث 
إن التعرض ألش��عة »جاما« األرضية 
يش��كل خط��رًا عل��ى صح��ة طواق��م 
الطي��ران، ويؤثر كذل��ك على هياكل 
دراس��ات  توج��د  ال  إذ  الطائ��رات، 
متخصصة حول تأثيرات هذه األشعة 
عل��ى حرك��ة الطي��ران ف��ي منطقة 

الش��رق األوس��ط، وبالتالي فإن هذه 
الدراسة ستفتح آفاق التعاون الدولي 
ف��ي مجال البح��وث العلمي��ة، ووضع 
خطط مس��تقبلية من قب��ل متخذي 
القرار، لضمان سامة حركة الطيران 
وصحة اإلنسان، وبذلك تكون مملكة 
البحرين قد أس��همت م��ن خال هذا 
المش��روع ف��ي الجه��ود الدولية في 
مجاالت الصحة والس��امة والطيران.  
وم��ن ضمن الك��وادر المبدعة، قالت 
المهندس��ة عائش��ة الحرم، الحاصلة 
على ماجس��تير الهندسة الكهربائية 
وهندسة الحاسوب في تقنيات ونظم 
الفض��اء: »أش��عر بالفخ��ر كوني أحد 
أعضاء فري��ق عمل تصميم وبناء أول 
قمر صناعي بحريني، لنثبت أن طموح 
شباب البحرين قد وصل إلى الفضاء، 

انطاق��ة  يعتب��ر  المش��روع  فه��ذا 
لمملك��ة البحرين للدخ��ول في مجال 
بناء األقمار الصناعية، وقد أكس��بني 
المش��روع القدرة على إدارة المشاريع 
الكبيرة، وخصوصًا مع تحديات جائحة 
كورون��ا، ونفتخر بنجاحن��ا رغم جميع 
الح��رم: »تنوعت  الظروف«. وتابعت 
مهام��ي في بناء القم��ر، ومنها إدارة 
عمل الفري��ق ضمن جامع��ة خليفة 
باإلمارات، والذي ش��مل إدارة تقارير 
مراجعات القمر في مختلف المراحل، 
كما كانت لدي مهمة تصميم مبادئ 
التحكم في القمر الصناعي، والمهام 
المتعلقة بهندسة النظام، وخصوصًا 
في تحلي��ل المدار باس��تخدام برامج 
مح��اكاة م��دارات القم��ر الصناع��ي، 
إضاف��ة إل��ى عمل��ي ضم��ن الفريق 

المتخصص بنظ��ام التحكم وتحديد 
االتجاه��ات والبرمجي��ات المتعلق��ة 
بها، وبرمجيات نظام تش��غيل القمر 
الصناع��ي وتحدي��د س��عة البيان��ات 
وهيكل��ة األوامر التي س��يتم التحكم 

بالقمر الصناعي عن طريقها«. 
م��ن جانب��ه أك��د المهن��دس عل��ي 
القرع��ان، الحاص��ل عل��ى ماجس��تير 
وهندس��ة  الكهربائي��ة  الهندس��ة 
الحاس��وب في تقنيات ونظم الفضاء 
أنه يفخر بالمش��اركة ف��ي مثل هذه 
المهم��ة العلمية التي تب��رز أهمية 
خدم��ة  ف��ي  الفض��اء  قط��اع  ودور 
الصناعات واألوس��اط العلمية، حيث 
تأتي مهمة »ضوء-1« لتضيف إنجازًا 
جديدًا يضم إلى سجل إنجازات الهيئة 

الوطنية لعلوم الفضاء. 
وتاب��ع القرع��ان: »المس��اهمة ف��ي 
فري��ق إدارة المهم��ة وف��رق أنظمة 
القم��ر الصناعي مثل نظ��ام التحكم 
بالقم��ر الصناعي أضاف��ت إلي مزيدًا 
من الخب��رة العملية والميدانية التي 
تس��هم في صقل مه��ارات مهندس 
الفضاء، ومم��ا يجدر ذكره أن حمولة 
القمر الصناعي العلمية تعتبر فريدة 
م��ن نوعه��ا فق��د اش��تمل التعامل 
معه��ا عل��ى العدي��د م��ن العقبات 

والتحديات.

 االنتقال للمستوى األصفر 
من اليوم وحتى 31 يناير 2021

أعل��ن الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا )كوفيد19(، أن��ه احترازيًا وكإجراء 
اس��تباقي للحفاظ على ما حققته الجهود الوطنية من تقدٍم في التصدي لفيروس كورونا 
)كوفي��د19( وبعد العرض وأخ��ذ موافقة اللجنة التنس��يقية، فقد تقرر االنتق��ال احترازيا 
للمس��توى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمس��توى انتشار فيروس كورونا )كوفيد19( 
ب��دًءا من الي��وم األحد لغاية يوم االثني��ن 31 يناير 2022. وأوضح الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( أنه تم اتخاذ هذا اإلج��راء احترازيًا بالرغم من عدم 
انتشار المتحور الجديد »أوميكرون« في مملكة البحرين، ولكن القرار يأتي من أجل مواصلة 
جه��ود الحفاظ على صحة وس��امة المواطنين والمقيمين وذلك م��ن خال وضع الخطط 
االس��تباقية وفق كافة مس��ارات التعامل مع الفيروس. وأش��ار الفري��ق الوطني الطبي إلى 
إمكانية مراجعة هذا القرار إذا توصلت األبحاث الطبية التي تجرى من الجهات المتخصصة 

عالميا إلى نتائج أكثر وضوحًا حول المتحور الجديد »أوميكرون«.
 وش��دد الفريق الوطني الطبي على ضرورة التزام الجميع بإجراءات المستوى األصفر والتي 
تم اإلعان عنها مس��بقًا، مبينا أهمية مواصلة االلت��زام باإلجراءات االحترازية والتعليمات 
الصادرة من الجهات المعنية بما يس��هم في حفظ صحة وسامة الجميع. كما دعا الفريق 
الوطن��ي الطبي جمي��ع المؤهلين ممن تنطبق عليهم ش��روط الجرعة المنش��طة التوجه 
مباش��رة ألخذ التطعيم م��ن المراكز الصحية الت��ي تم اإلعان عنها مس��بقا دون الحاجة 
للحصول على موعد، مش��يًرا إل��ى أهمية اإلقبال على التطعيم بجرعات��ه الكاملة والجرعة 
المنش��طة ف��ي وقتها المح��دد بما يدع��م الجه��ود الوطني��ة للتصدي لفي��روس كورونا 

)كوفيد19(.
وأض��اف الفريق الطب��ي أن وفق إج��راءات آلية اإلش��ارة الضوئية بالمس��توى األصفر فإن 
الحاصلين على الجرعة التنش��يطية يمارسون حياتهم بشكل يتوافق مع إجراءات المستوى 

األخضر، وهو ما يتوافق كذلك مع المعمول به في بعض الدول الشقيقة والصديقة.



المنامة - وزارة الصحة

وأشـــارت مديرة إدارة الصحة العامة 
إلـــى أن الجرعـــة المنشـــطة تعـــزز من 
فاعليـــة التطعيـــم في تخفيف شـــدة 
األعراض المصاحبة لفيروس كورونا 
عنـــد اإلصابـــة بـــه، موضحـــًة أهميـــة 
المبادرة وأخذ التطعيم للحفاظ على 

سالمة األفراد والمجتمعات.
وقالـــت: إن الجرعـــة المنشـــطة تعتبر 
التطعيـــم  بروتوكـــول  مـــن  جـــزًءا 
الجرعتيـــن  عـــن  أهميتهـــا  تقـــل  وال 
األولـــى والثانية لـــذا فأخذها ضرورة 
التطعيـــم  جرعـــات  عمـــل  الكتمـــال 
بالفاعلية المطلوبة. وأكدت الدكتورة 
أثبـــت  التطعيمـــات  أن  “أبوالفتـــح” 
فاعليتها وعدم تسجيل أي مضاعفات 
أو أعراض جانبية شديدة على جميع 

الحاصلين على التطعيم، مستشـــهدة 
بالمؤشـــرات الوطنيـــة والدولية التي 
أثبتت فاعلية الجرعة المنشـــطة في 
رفع منحى المناعة بالجســـم. ولفتت 
إلى أن إقبال المجتمع البحريني على 
أخذ التطعيم يؤكد الوعي المجتمعي 
الحملـــة  فـــي  والمشـــاركة  والتعـــاون 
الوطنيـــة للتطعيـــم، ممـــا يســـهم فـــي 

الوصول للمناعة المجتمعية.
العامـــة  الصحـــة  مديـــرة    واختتمـــت 
أهميـــة  علـــى  بالتشـــديد  تصريحهـــا 
مواصلـــة االلتـــزام بكافـــة اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
مـــن  وأفـــراده  المجتمـــع  لحمايـــة 
يحفـــظ  بمـــا  وتحوراتـــه  الفيـــروس 

صحة وسالمة الجميع.

مديرة الصحة العامة توصي بالتطعيم وأخذ “المنشطة”

شـــارك رئيـــس نـــادى روتـــاري الســـلمانية، 
الطاولـــة  اجتمـــاع  فـــي  جمعـــة  فيصـــل 
المســـتديرة، والذي نظمته أندية “روتاري 
الرســـمية  الزيـــارة  بمناســـبة  البحريـــن” 
األولـــى التي أجراها رئيس نادي الروتاري 
الدولي شيخار ميهتا، ، والوفد المرافق له 
لمملكة البحرين، في إطار زيارته الدورية 
التشـــاورية ألنديـــة الروتـــاري في مختلف 
دول العالـــم لمراجعة وتقييم أداء األندية 
الروتاريـــة، والوقوف على مـــدى تحقيقها 
لألهـــداف العامـــة التي تســـهم في تحقيق 
الخدمـــات المســـاهمة في تحســـين جودة 

الحياة وتعزيز العمل اإلنساني. 
الروتـــاري  نـــادي  رئيـــس  زيـــارة  واكبـــت 
الدولـــي إلى مملكـــة البحريـــن، احتفاءات 
نـــادى روتـــاري الســـلمانية بمـــرور 50 عاًما 

علـــى الخدمة الروتاريـــة، نجح خاللها في 
تكريس العمـــل التطوعي من خالل تنفيذ 
الكثير من المشروعات الخدمية والتنموية 
لرعايـــة الفئات محدودة الدخل وأصحاب 
الهمـــم، إلى جانب عمله في توفير التنمية 
المستدامة لتلك الشرائح منها على سبيل 
والتدريـــب،  التعليـــم،  الحصـــر:  ال  المثـــال 
والرعايـــة الصحية واالجتماعية، كما عمل 
النادي علي حث الشـــباب للعمل التطوعي 

في المجتمع. 
نـــادي روتـــاري  مـــن جانبـــه، عبـــر رئيـــس 
الســـلمانية فيصل جمعة عن بالغ سعادته، 
نـــادي  وأعضـــاء  رئيـــس  زيـــارة  بتزامـــن 
الروتـــاري الدولـــي مـــع احتفـــاالت النـــادي 
بالذكـــرى الخمســـين على تأسيســـه، قائالً: 
نحن جميعًا من أعضاء ورؤســـاء سابقين 
بـــكل  الذكـــرى  هـــذه  نســـتقبل  وحالييـــن 

االعتـــزاز والفخر والرضـــا لما حققه النادي 
مـــن نجاحـــات وإنجـــازات منـــذ تأسيســـه 
وشـــعبها  البحريـــن  لصالـــح   ،1971 عـــام 
الوفـــي، مشـــيرًا إلـــى أن العمـــل التطوعي 
بنـــاء  فـــي  كبيـــر  دور  لـــه  واالجتماعـــي 
المجتمعات، الســـيما كونـــه يرتبط بخدمة 
المواطنيـــن، والتغلـــب علـــى اإلشـــكاليات 
المزمنـــة وصـــوالً لمراحـــل اســـتمرار العمل 
التطوعـــي فـــي أبهـــى صـــوره وبمختلـــف 

مراحله.  
وكشف عن أن اجتماع أندية الروتاري في 
البحريـــن مع رئيس نادي الروتاري الدولي 
الـــذي زار البحريـــن مؤخـــرًا، خـــالل زيارة 
اســـتعراض  يوميـــن  اســـتغرقت  رســـمية 
البحرينيـــة  الروتاريـــة  األنديـــة  جهـــود 
والتي تمثلت في الكثير من المشـــروعات 
الخدميـــة المجتمعية بالتعاون والتنســـيق 

مع عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب 
مناقشـــة الخطط المســـتقبلية، واألنشـــطة 
الروتاريـــة الهادفة لخدمة المجتمعات في 
مجاالت العمل اإلنســـاني، مشـــيرًا إلى أنه 
استمع من رؤساء وأعضاء أندية الروتاري 

في البحرين الى إيجازات حول نشـــاطات 
األندية والمشـــاريع الخدمة، التي يعملون 
على تنفيذها لخدمة المجتمع المحلي في 

العديد من المجاالت التطوعية. 
وأشاد “جمعة” بمخرجات مؤتمر الروتاري 

الدولـــي الثامـــن للمنطقـــة، الـــذي أقيم عبر  
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي فـــي شـــهر يونيو 
الماضـــي، برعايـــة كريمـــة مـــن ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، مثمنًا جهود ســـموه في 
إعـــالء قيمـــة العمـــل التطوعـــي، كمـــا نوه 
بـــدور الروتـــاري الدولـــي باعتبـــاره الداعم 
األول علـــى الصعيد العالمـــي للقضاء على 
مرض شـــلل األطفال، حيـــث كانت منظمة 
الروتـــاري العالميـــة قـــد أطلقت فـــي العام 
1985 برنامًجـــا طموًحـــا لمكافحـــة شـــلل 
أصبحـــت   1988 العـــام  وفـــي  األطفـــال، 
شريًكا في مبادرة استئصال شلل األطفال 
العالمية إلى جانب منظمة الصحة العالمية 
واليونيســـيف ومنظمـــة المراكز األمريكية 

للسيطرة على األمراض والوقاية منها.

لدى حضوره اجتماع رئيس نادي الروتاري الدولي

جمعة: تنفيذ البرامج واألنشطة التطوعية المعززة للعمل اإلنساني

السيد تتفقد عيادة جو وعسكر برفقة النائب السيسي
فـــي إطـــار التعـــاون الحكومـــي النيابـــي 
التنفيـــذي  الرئيـــس  قامـــت   المســـتمر، 
األوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز 
الدكتـــورة جليلـــة الســـيد امس الســـبت، 
بزيـــارة ميدانيـــة مـــع فريق مـــن الرعاية 
الصحية األولية إلى عيادة جو وعســـكر 
التابعة لمراكز الرعايـــة الصحية األولية، 
برفقة النائب محمد السيسي البوعينين، 
الصحيـــة  الرعايـــة  فريـــق  أطلـــع  حيـــث 
األوليـــة النائـــب علـــى مجمـــل الخدمات 
التـــي تقـــدم للمنطقـــة مـــن قبـــل الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة وســـبل التوســـع فيها، 
إلـــى جانب مســـارات التطويـــر المختلفة 
التي من شـــأنها تحســـن جـــودة الخدمة 

الحكومية المقدمة للمجتمع.
الرئيـــس  اســـتعرضت  الزيـــارة،  وخـــالل 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية 

العمل القائم ضمن مشروع استراتيجية 
الرعايـــة  مراكـــز  فـــي  الذاتـــي  التســـيير 
الصحية األولية والذي يهدف إلى ضمان 
تقديـــم مراكز الرعايـــة الصحية األولوية 
لخدمـــات صحيـــة متكاملة ومســـتدامة، 
تعمـــل بعدالة وكفـــاءة وجـــودة عالية، و 
ُتدار بشكل ذاتي من قبل مجلس األمناء 

وإدارة الصحة األولية.
كما تم مناقشـــة فـــرص تطوير الخدمات 
مراكـــز  خـــالل  مـــن  المقدمـــة  الصحيـــة 
الرعاية الصحية األولية، وسبل تحسين 
التنسيق والشـــراكة المجتمعية لحصول 
جميـــع المتعامليـــن مـــن المجتمـــع علـــى 
خدمـــات أفضـــل، مثمنـــًة الدعـــم النيابي 
لكافـــة الجهود المبذولـــة لتطوير الرعاية 
الصحية األولية في المملكة والتي تعتبر 

حجر الزاوية في منظومتنا الصحية.
السيســـي  أثنـــى  ذاتـــه،  اإلطـــار  وفـــي 

المثمـــرة  الجهـــود  علـــى  البوعينيـــن 
والمبذولـــة فـــي االســـتجابة الحتياجات 
الدعـــم  ومســـتوى  الصحيـــة  المجتمـــع 
والتعاون والتنسيق المشترك المقدم من 
جانـــب مراكـــز الرعاية الصحيـــة األولية 
فـــي توفيـــر خدمـــة ذات جـــودة عاليـــة 
لجمهـــور المتعامليـــن بمـــا يتماشـــى مـــع 
التطلعـــات المختلفـــة، كمـــا أكد ســـعادته 
علـــى أهميـــة االســـتمرارية فـــي االرتقاء 
بالخدمـــات والتوســـع فيهـــا بمـــا يواكـــب 

التوســـع العمرانـــي الـــذي تشـــهده مدينة 
خليفـــة وضواحيها التـــي تخدمها عيادة 

عسكر و جو.
وعبـــر  خـــالل الزيـــارة عـــن بالـــغ شـــكره 

الدائـــرة  أهالـــي  عـــن  بالنيابـــة  وتقديـــره 
الثامنـــة بالمحافظـــة الجنوبيـــة للقائمين 
على عيادة عسكر وجو الصحية، مشيدًا 
بالـــدور المتميـــز الـــذي تضطلع بـــه مراكز 

الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة فـــي توفيـــر 
الخدمـــات الصحيـــة في الدائـــرة، مؤكدا 
تطلعـــات األهالـــي بالمزيـــد مـــن الخطط 
والمشـــاريع المســـتقبلية التي من شـــأنها 
تعزيـــز الرعايـــة الصحية األولية تماشـــيًا 

مع رؤية البحرين االقتصادية 2030.
الرئيـــس  أشـــادت  الزيـــارة  وفـــي ختـــام 
التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية 
بكافـــة الجهـــود المبذولـــة مـــن الطواقـــم 
الصحيـــة المنضوية تحت مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة لرفع مســـتوى وجودة 
الخدمات الصحية، كما استذكرت مايتم 
بذلـــه مـــن قبلهم مـــن جهـــود وطنية في 
إطار مواجهة االنتشـــار العالمي لجائحة 
فيـــروس كورونـــا )كوفيـــد - 19(، مثمنـــة 
الدعـــم النيابـــي الكبير لها بما يســـهم في 
تحقيـــق األمـــن الصحـــي وحفظ ســـالمة 

المجتمع.

المنامة - وزارة الصحة

تطوير الخدمات 
المقدمة في 
مراكز الرعاية 

الصحية األولية

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“اإلسكان” تواصل توزيع وحدات مدن “خليفة” و”شرق الحد” و”شرق سترة”

في إطار التوجيهات الملكية الســـامية 
ســـكنية،  وحـــدة  ألـــف   40 بتوفيـــر 
وتنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بتوزيـــع 
2000 وحدة ســـكنية علـــى المواطنين 
واســـتكمال توزيعها قبل نهاية الشـــهر 
الجاري، تواصل وزارة اإلسكان توزيع 
الوحـــدات اإلســـكانية علـــى المنتفعين 
في مشـــاريع المدن اإلســـكانية في كل 
من )مدينة خليفة، مدينة شـــرق الحد، 
مدينـــة شـــرق ســـترة(، وذلك بمناســـبة 
احتفـــاالت مملكـــة البحريـــن بأعيادهـــا 
الوطنيـــة إحيـــاء لذكـــرى قيـــام الدولة 
البحرينية الحديثة في عهد المؤســـس 
أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 

1783 ميالديـــة، وذكرى تولي صاحب 
الجاللة الملك لمقاليد الحكم. 

وقـــد باشـــر إجـــراءات التوزيـــع وزيـــر 
اإلســـكان باســـم الحمـــر ، وذلـــك بموقع 
مدينة شرق الحد وكذلك بمبنى وزارة 
التوزيعـــات  تجـــرى  حيـــث  اإلســـكان، 
وعمليـــات التخصيص بمواقع مختلفة 
المواطنيـــن  علـــى  وتســـريعا  تســـهيالً 
المستحقين من المحافظات المختلفة. 

وأكد وزير اإلســـكان أن جدول التوزيع 
ســـيمتد حتـــى نهايـــة الشـــهر الجـــاري، 
وحـــدات  مفاتيـــح  تســـليم  متضمنـــًا 
مدينة شـــرق الحد، وتســـليم شـــهادات 
شـــرق  مدينتـــي  ضمـــن  التخصيـــص 
ســـترة وخليفـــة، وذلـــك ضمـــن وتيـــرة 
تنفيـــذًا  ومســـتمرة،  متســـارعة  عمـــل 
ألمر صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.

وأشـــار الحمر إلـــى أن وزارة اإلســـكان 
فـــي  اإلنجـــاز  نســـب  لتســـريع  تســـعى 
جميـــع مراحل العمل في مدينة شـــرق 
مـــدن  بباقـــي مشـــاريع  أســـوة  ســـترة، 
البحرين الجديدة بهدف سرعة تسليم 
الوحدات الســـكنية للمستفيدين الذين 

تسلموا اليوم شهادات االستحقاق. 
تصريحـــه  اإلســـكان  وزيـــر  واختتـــم 
بالتأكيد على حرص الوزارة على تلبية 
العـــدد األكبـــر مـــن الطلبات اإلســـكانية 
إلـــى  ضمـــن هـــذه القوائـــم، باإلضافـــة 
االســـتمرار في اتباع أفضل المبادرات 
الداعمة بالشـــراكة مـــع القطاع الخاص 
لتعزيـــز حجـــم اإلنجـــاز فـــي المشـــاريع 
اإلســـكانية بمـــا يعزز ســـبل االســـتقرار 
المعيشـــي للمواطنيـــن ويحقـــق رؤيـــة 

القيادة تجاه الملف اإلسكاني.

األحد 19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى األولى 1443 - العدد 4814

اإلسكان تواصل توزيع وحدات المدن الجديدة على المنتفعين

المنامة - وزارة اإلسكان

 المنامة-نادي روتاري السلمانية

حثت  مديرة إدارة الصحة العامة وعضو الفريق 
الوطني الطبــي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 
- 19( الدكتــورة نجــاة أبوالفتــح جميع المواطنين 
والمقيمين لإلقبال على التطعيم بجرعاته الكاملة 
المحــدد،  وقتهــا  فــي  منــه  المنشــطة  والجرعــة 

خصوصــا خــال هــذه الفتــرة التــي تشــهد فيهــا بعــض دول العالم انتشــار 
الفيروس المتحور “اوميكرون”.

نجاة أبوالفتح
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