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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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85% من طلبة جامعة البحرين 

بـعـد الـدرا�سـة عن  يف�سلون 

أعلنت جامعة البحرين أن االستبيان الذي أجرته 
طلبة  مــن   %85 أن  أظــهــر  الــمــاضــي  الــشــهــر  لطلبتها 
الدراسي  للفصل  بعد  عن  الــدراســة  فضلوا  الجامعة 
تكون  أن  تقرر  ذلــك  ضــوء  وعلى   ،2022-2021 الثاني 
ــعــد لــلــعــدد األكـــبـــر من  الـــدراســـة فـــي الــجــامــعــة عـــن ُب

المقررات الدراسية.
الحضور  تتطلب  الــتــي  الــمــقــررات  يخص  وفيما 
الشخصي أشارت الجامعة إلى أن األقسام األكاديمية 
طريقة  للطلبة  تــوضــح  ســوف  الكليات  مختلف  فــي 
الــحــضــور فـــي الــشــعــب الـــدراســـيـــة مـــن خـــال أســاتــذة 
الــمــقــررات، وذلــك خــال األســبــوع األول مــن الــدراســة 

الذي ستكون كل محاضراته عن بعد.
وفي حال الحضور الفعلي فسيتم اتباع كل تدابير 
التباعد االجتماعي واإلجراءات االحترازية وفق آلية 

اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.
قراراتها  كل  بمراجعة  تقوم  أنها  الجامعة  وأكدت 
بــصــورة دوريـــــة، وذلــــك وفــقــا لــمــا يــصــدر عــن الــفــريــق 
)كوفيد- كــورونــا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني 

.)19

قرا�سنـة يخترقـون جل�سـة 

للحر�ـس الثـوري تكـ�ســف 

للنظـام مـرعـبــة  وثـائــق 

على  يطلقون  قراصنة  نشر  )الــعــربــيــة(: 
أنــفــســهــم »عـــدالـــة اإلمــــام عــلــي« وثــائــق سرية 
بين  المغلقة  األبــواب  خلف  الجتماع  للغاية 
رقعة  اتــســاع  عــن  كشفت  إيرانيين،  مسؤولين 
مؤكدة  اإليـــرانـــي،  المجتمع  داخـــل  االســتــيــاء 

اقتراب المجتمع من هوة االنفجار.
وذكـــــرت الــوثــيــقــة الــتــي وصــفــت بـــ»ســريــة 
لــلــغــايــة«، أرســلــتــهــا مــجــمــوعــة »عـــدالـــة عــلــي« 
ــة، خـــصـــيـــًصـــا إلذاعــــــــــة »فــــــــردا«  ــيــ ــرانــ ــبــ ــيــ الــــســ
تفاصيل  بــالــفــارســيــة،  الــنــاطــقــة  األمــريــكــيــة 
بالوقاية  المعنية  العمل  لـ»مجموعة  اجتماع 
مـــن األزمـــــات األمــنــيــة الــنــاجــمــة عـــن الــوضــع 
تحت  انــفــجــارا  »ثــمــة  أن  وأعــلــنــت  المعيشي«، 
جلد المجتمع اإليراني«، مؤكدة أن »السخط 
العام  »300%« في  بنسبة  ازداد  االجتماعي قد 

المنصرم«.

دينـار  مالييـن   5 مــن  اأكـثــر  �سـرف 

تعوي�سـا عـن التعطـل العـام الما�سـي

كتب أحمد عبداحلميد:

كشف وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان أنه تم صرف مبلغ 
خمسة مايين وواحد وسبعون ألفا وتسعمائة وستة وستين دينارا للتعويض 
المبلغ يتضمن مبالغ  أن  إلى  الماضي 2021، الفتا  العام  التعطل خال  عن 
التعويض   + وأكثر  شهرا   12 العمل  لهم  سبق  لمن   %60 )بمقدار  التعويضات 
المبالغ  وتشمل  شــهــرا(،   12 مــن  أقــل  العمل  لهم  سبق  لمن  اإلعــانــة  بمقدار 
لعدة  تتغير  قد  التي  والمرتجعات  الرجعي  األثــر  مبالغ  المصروفة  الشهرية 
عليه  يترتب  الــذي  النقصان  أو  بالزيادة  الخاطئ  الصرف  عند  منها  أسباب؛ 
التعديل في الشهور التالية إما باالسترجاع وإما تعديل مبالغ الصرف. جاء 
ذلك في رده على سؤال برلماني من فؤاد الحاجي عضو مجلس الشورى بشأن 
التأمين ضد التعطل. وأشار إلى أنه في شهر يناير 2021 تسلم 13183 شخصا 
إعانة التعطل االعتيادية، وفي نوفمبر من نفس العام تسلم التعويض 14708 
ـــ14709 أشــخــاص في  لــ أنــه تــم صــرف تعويض التعطل  أشــخــاص، كما أوضـــح 

ديسمبر 2021. 
وتطرق إلى شروط استحقاق تعويض التعطل للمفصولين عن أعمالهم 
»اثني  المطلوبة  االشتراك  مدة  استكمال  منها  إرادتــهــم،  عن  خارجة  ألسباب 
عشر شهرا متصا من االشتراك للمطالبة األولى«، وأال يكون قد ترك العمل 
العمل وأال  العمل، وأن يبحث بجدية عن  راغبا في  إرادتــه وأن يكون  بمحض 

يكون قد بلغ سن التقاعد القانوني وأال يكون قد فصل ألسباب تأديبية.

أكـــد الــفــريــق أول الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
خليفة وزير الداخلية أن المشروع اإلصاحي الشامل 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
للمجتمع  المفدى جاء جامعا  الباد  عاهل  خليفة 
ومصالح المواطنين، حاميا لثوابته الوطنية وحقوق 
أبنائه، تحت هوية وطنية واحدة، مؤكدا قيم العدالة 
كان  ما  اآلخــر،  على  واالنفتاح  والتعايش  والتسامح 
إلى  المباركة  مسيرتنا  انــطــاق  فــي  البالغ  األثــر  لــه 
األمام من وحي هذا المشروع الحضاري، الذي توج 
بمبادئ ميثاق العمل الوطني، وصوال إلى غايته وهي 

اإلنسان  ممارسة  وهو  األسمى  وهدفه  عصرية  دولــة 
البحريني حقوقه األساسية بعدالة وحرية مسؤولة، 
البحرين  لمملكة  الحضاري  الوجه  تعزيز  إطــار  في 

على المستويين اإلقليمي والدولي.
وأوضـــــح أن مــيــثــاق الــعــمــل الــوطــنــي والــدســتــور 
اإلصاحي  المشروع  من  األساسية  مبادئه  استلهم 
ــفــــدى، وكــــفــــل حـــقـــوقـــا ورّتـــــب  ــمــ لـــجـــالـــة الـــمـــلـــك الــ
ــار الــمــحــافــظــة عــلــى الــتــمــاســك  مــســؤولــيــات، فـــي إطــ
المجتمعي، من بينها حرية االعتقاد والتسامح بين 
راســخ في وجداننا  أمــر  واألديـــان، وهــو  المذاهب  كل 

وثقافتنا وهويتنا البحرينية األصيلة.
ــذي نــقــتــرب مـــن ذكـــرى  ــ ــاف أن الــمــيــثــاق الـ ــ وأضــ
االحتفاء بإقراره واإلجماع على بنوده أفرد مساحات 
لحقوق كل أبناء المجتمع، من بينهم المرأة والطفل، 
وأتاح حقوق السكن والعاج والتعليم للجميع، وهي 
ــــط النسيج  مــســائــل جــوهــريــة فـــي إطــــار تــقــويــة روابـ

االجتماعي.
الــذي  الــبــحــريــنــي،  المجتمع  أن  الــوزيــر  وأوضــــح 
يعتز بالثوابت الوطنية الراسخة، ال مكان فيه لمن 
يحاول شق الصف والمساس بالسلم األهلي، فليس 

والنسيج  الوطنية  الــوحــدة  على  يعلو  صــوت  هــنــاك 
الــمــجــتــمــعــي الـــمـــتـــرابـــط، مــضــيــفــا أن حــمــايــة أمــن 
في  ومجتمعية  أمــنــيــة  أولــويــة  وســامــتــه  المجتمع 

إطار مواجهة مختلف الظروف والتحديات.
تقتضي  الــوطــنــيــة  الــمــســؤولــيــة  أن  إلــــى  وأشــــــار 
بالواجب  االلــتــزام  مــن  قــدر  على  الجميع  يــكــون  أن 
تعزيز  وتتطلب  اجتماعنا،  في  قوتنا  إن  إذ  الوطني؛ 
أنــمــاط االعـــتـــدال والــتــســامــح واحـــتـــرام اآلخـــر ونبذ 

العنف والكراهية.

ل مكان لمن يحاول �سـق ال�سف والم�سا�ـس بال�سـلم الأهلي
وزي�ر الداخلي�ة: ال �س�وت يعل�و عل�ى الوح�دة الوطني�ة والن�س�يج المجتمع�ي المتراب�ط

الآخـر واحتـرام  الت�سـامح  وتعزيـز  بالواجـب  اللتـزام  تقت�سـي  الوطنيـة  الم�سـوؤولية 

} وزير الداخلية.
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كشف الدكتور محمد إبراهيم 
الـــعـــســـيـــري الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
الفضاء،  لعلوم  الوطنية  للهيئة 
أن موعد إطاق أول قمر صناعي 
بحريني إماراتي مشترك »ضوء 1« 
مــن المحطة الــدولــيــة إلــى مــداره 
لبدء تشغيله سيكون بمشيئة اهلل 
ظــهــر الـــيـــوم الــخــمــيــس 3 فــبــرايــر 

.2022
ــم بـــــث هــــذا  ــتـ ــيـ وقــــــــال إنـــــــه سـ
الحدث بشكل مباشر على تلفزيون 
بين  والتنسيق  بالتعاون  البحرين 
كــل مــن محطة الــفــضــاء الــدولــيــة 
ومحطة الفضاء اليابانية والهيئة 
الــوطــنــيــة لــعــلــوم الـــفـــضـــاء، حيث 
الفضاء عائشة  ستعطي مهندسة 
التأكد  بعد  اإلطاق  إشارة  الحرم 
ــة الـــقـــمـــر الــصــنــاعــي  ــزيـ ــاهـ مــــن جـ

لانطاق إلى مداره.
القمر  أن  الــعــســيــري  ــح  وأوضــ

الصناعي »ضوء 1« سيبدأ تشغيله 
ــات من  ــاعـ ــوالـــي خــمــس سـ بــعــد حـ
إطـــاقـــه وبـــعـــد تــســلــم إشــــــارة من 
القمر من المحطة األرضية، ومن 
تقريبا  يوما   30 إلــى  سيحتاج  ثم 
من  التجريبية  القياسات  إلجــراء 
إليه  التي سترسل  األوامـــر  خــال 

ــة وقـــيـــاس  ــيــ مــــن الــمــحــطــة األرضــ
بدء  ثم  ومــن  معها،  تجاوبه  مــدى 
الــعــمــل عــلــى قـــيـــاس أشـــعـــة جــامــا 
والتي تعد مهمة القمر الصناعي 

الرئيسية.

تـلـفـزيــون الـبـحــرين يبـث اليـوم بـدء المرحلة 
مـــــداره اإلـــى   )1 )�ســـوء  لإطــالق  الـثـانـيــة 

ص20ص8 األخيرةعربية ودولية
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ــد بــن عــبــداهلل  ــرأس الــفــريــق أول الــشــيــخ راشـ تـ
اجتماع مجلس  أمــس،  الداخلية،  وزيــر  آل خليفة 
الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي، بــحــضــور وزيـــــر الـــنـــفـــط، وزيــــرة 
ــر شـــؤون  ــر الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، وزيــ الــصــحــة، وزيــ
األشغال  وزارة  وكيل  الــعــام،  األمــن  رئيس  اإلعـــام، 
وشــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي، نائب 
نائب  والــمــاء،  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئيس 

الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.
بــدايــة االجــتــمــاع، رحــب وزيـــر الداخلية،  وفــي 
منوها  باألعضاء،  المدني،  الدفاع  مجلس  رئيس 
العمل  إطـــار  فــي  يــأتــي  المجلس،  اجتماع  أن  إلــى 
على تعزيز إجراءات الحماية المدنية، بما يضمن 

السامة العامة للمواطنين والمقيمين.
ــلـــس، جـــــــدول األعــــمــــال،  ــتـــهـــل الـــمـــجـ وقـــــد اسـ
المشتركة،  الوطنية  التمارين  مــوضــوع  بمناقشة 
حسب الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، وضرورة 

تــنــفــيــذهــا بــمــشــاركــة مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات ووفـــق 
في  االستجابة  تأكيد سرعة  واقعية، مع  فرضيات 
التعامل مع األحداث وتعزيز القدرات التي تخدم 

مسؤولية المحافظة على السامة العامة.
بعدها، اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة 
شؤون المتطوعين لخدمة األمن العام، والمتعلقة 
بالتطوع في الدفاع المدني واالشتراطات الواجب 
ذات  التدريبية  والــجــوانــب  المتطوع  فــي  تــوافــرهــا 
الصلة، كما اطلع على مسودة الائحة التنفيذية 
يأتي  والــذي  العام،  األمن  التطوع لخدمة  لقانون 
بدافع الوالء واالنتماء للوطن وتعزيز المسؤولية 
ــتــــقــــرار. كما  ــن واالســ ــ االجــتــمــاعــيــة لــحــمــايــة األمـ
اســتــعــرض مجلس الــدفــاع الــمــدنــي، االشــتــراطــات 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــســـامـــة فــــي الـــمـــنـــازل والــمــنــشــآت 
الذي  بالمستوى  تطويرها  على  والعمل  الخاصة 
مع  الــمــمــتــلــكــات  وحــمــايــة  األرواح  عــلــى  يــحــافــظ 

االستمرار في مراجعة وتحديث هذه اإلجراءات.
وفــي خــتــام االجــتــمــاع، أعـــرب وزيـــر الداخلية، 
وتقديره  المدني عن شكره  الدفاع  رئيس مجلس 

ــم عـــلـــى الـــتـــواصـــل  ــهـ ــاء الــمــجــلــس وحـــرصـ ألعــــضــ
والتنسيق حـــول كــل مــا مــن شــأنــه زيــــادة مــعــدالت 

األمن والسامة لجميع المواطنين والمقيمين.

برئا�سة وزير الداخلية

مجل����ش الدف���اع المدن���ي يناق����ش مو�ش���وع التماري���ن الوطنية الم�ش���تركة

} وزير الداخلية يتراأ�س اجتماع مجل�س الدفاع المدني.

اســــــــتــــــــقــــــــبــــــــل الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف 
الــوزارة  الخارجية، في مقر  وزير 
السيدة بيتسي ماثيسون،  أمس، 
ــة )هـــــــــــذه هـــي  ــيــ ــعــ ــمــ ــة جــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ

البحرين(.
وخــــال الــلــقــاء، رحـــب وزيـــر 
الخارجية برئيسة جمعية )هذه 
هــي الــبــحــريــن(، مــشــيــًدا بــالــدور 
الجمعية  تبذله  الذي  الملموس 
فــي نــشــر قــيــم الــتــســامــح الديني 
ــنــــوع الـــثـــقـــافـــي والــتــعــايــش  ــتــ والــ
السلمي المتأصلة في المجتمع 
تقوم  التي  والجهود  البحريني، 
الحضارية  المنجزات  إلبراز  بها 
الساحة  على  البحرين  لمملكة 

الــــدولــــيــــة، مـــتـــمـــنـــًيـــا لــلــجــمــعــيــة 
وأعضائها دوام التوفيق والنجاح.

السيدة  ثمنت  جانبها،   من 
وزارة  مــاثــيــوســن جــهــود  بــيــتــســي 
الــدبــلــومــاســيــة  ودور  الــخــارجــيــة 
الــبــحــريــنــيــة فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســة 
على  الــقــائــمــة  الــبــحــريــن  مملكة 
نــشــر ثــقــافــة الـــســـام والــتــســامــح 
ــايـــش الـــســـلـــمـــي، وتــعــزيــز  ــعـ والـــتـ
ــن فــي  ــريـ ــحـ ــبـ ــة مــمــلــكــة الـ ــانـ ــكـ مـ
رغبة  مــؤكــدًة  الــدولــي،  المجتمع 
الــجــمــعــيــة فـــي تــوطــيــد عــاقــات 
ــز  ــزيـ ــعـ ــل وتـ ــامــ ــكــ ــتــ ــاون والــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
المعنية  الــجــهــات  مــع  التنسيق 
ــلــــة تــحــقــيــق  بــــــــالــــــــوزارة لــــمــــواصــ
ــازات لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ ــجـ ــ اإلنـ

عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، مــبــديــًة 
اســـتـــعـــداد الــجــمــعــيــة لــتــســخــيــر 
تضافر  لتحقيق  إمكاناتها  كافة 
ــذا  ــــي هـ ــهــــود الـــمـــشـــتـــركـــة فـ الــــجــ

الصدد.
ــــال الـــلـــقـــاء، بــحــث  ــم خـ ــ  وتـ
عـــدد مــن الــمــواضــيــع والــقــضــايــا 
ــرك،  ــتــ ــشــ ــمــ الــ االهــــــتــــــمــــــام  ذات 
وزارة  بين  التعاون  تعزيز  وسبل 
الــخــارجــيــة وجــمــعــيــة )هــــذه هي 
البحرين(. حضر اللقاء، السفير 
ــاري،  طــــال عـــبـــدالـــســـام األنــــصــ
مدير عام شؤون وزارة الخارجية، 
أروى حسن  الــدكــتــورة  والــســفــيــر 
ــد، رئــــيــــس قــــطــــاع شـــــؤون  ــيــ ــســ الــ

حقوق اإلنسان.

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����ش��ي��د ب�������دور »ه����ذه 

ه����ي ال���ب���ح���ري���ن« ف����ي ن�����ش��ر ق���ي���م ال��ت�����ش��ام��ح

} وزير الخارجية ي�ستقبل رئي�سة جمعية )هذه هي البحرين(.

الــشــيــخ خليفة  الــتــقــى ســمــو 
بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
الــمــرئــي من  عــبــر تقنية االتــصــال 
ــي،  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ ــلـــس االفـ ــجـ ــمـ خـــــــال الـ
ــي والــمــواطــنــيــن  ــالـ بــعــدد مـــن األهـ
المحافظة،  مناطق  مختلف  مــن 
وذلــــــك بـــحـــضـــور الــعــمــيــد عــيــســى 
المحافظ،  نــائــب  الــدوســري  ثــامــر 
والمسؤولين  الــضــبــاط  مــن  وعـــدد 
بــالــمــحــافــظــة، وذلــــك ضــمــن اطـــار 
ــنــــهــــج الــــــراســــــخ فـــــي الــــتــــواصــــل  الــ

المستمر مع األهالي.
وفــــي مــســتــهــل الـــلـــقـــاء، رحــب 
ــور،  ــالــــحــــضــ ســــمــــو الــــمــــحــــافــــظ بــ
ــق  ــيـ ــسـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ مـــــــؤكـــــــدًا الــ
الــمــشــتــرك مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
الــحــكــومــيــة، لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
في  تطلعاتهم  وتحقيق  األهــالــي 
تنفيذًا  وذلك  المجاالت،  مختلف 
لــلــتــوجــيــهــات الـــســـديـــدة لــحــضــرة 
بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عـــاهـــل الــبــاد 
الـــمـــفـــدى، ودعـــــم صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الــوزراء. وخال اللقاء، أشاد سمو 
المحافظ بمبدأ التواصل الفاعل 
الجنوبية  المحافظة  أهــالــي  مــع 
االفــتــراضــي،  المجلس  خــال  مــن 
مــعــربــًا ســمــوه عــن ســعــادتــه بلقاء 
أفكارهم  إلــى  األهــالــي واالســتــمــاع 
إلى  مــشــيــرًا  احتياجاتهم،  وتلبية 
الـــتـــقـــارب يــعــكــس تــاحــم  ــذا  أن هــ
ــة، وإبـــــــــراز  ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ ــع الــ ــمـ ــتـ مـــجـ
الطيبة  وصفاته  األصيلة  عــاداتــه 

والــمــتــوارثــة مــن اآلبــــاء واألجــــداد 
ــل بــيــن  ــواصــ ــتــ والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــــي الــ
الــمــحــافــظــة وجــمــيــع األهـــالـــي في 

مختلف مناطق المحافظة.
المحافظة  أن  أكد سموه  كما 
كل  متابعة  فــي  ماضية  الجنوبية 
الــمــشــاريــع الــخــدمــيــة والــتــنــمــويــة 
بالتنسيق مع الجهات المختصة، 
تــنــظــيــم مختلف  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
ــي تـــخـــدم شـــرائـــح  ــتـ ــادرات الـ ــبــ ــمــ الــ
مجتمع  خــدمــة  بــهــدف  المجتمع 
الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة، والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
ــي تــعــكــس  ــتـ ــة الـــفـــعـــالـــيـــات الـ ــامــ إقــ
ــالـــي فـــي كـــل مناطق  اهــتــمــام األهـ
المحافظة بما يتناسب مع جميع 
بعدها،  المجتمع.  وفــئــات  شــرائــح 
من  لعدد  المحافظ  سمو  استمع 
األمنية  والمقترحات  الماحظات 
قبل  من  واالجتماعية  والخدمية 

المتابعة  ســمــوه  مــؤكــدًا  األهـــالـــي، 
ــات  ــمـــاحـــظـ الـــحـــثـــيـــثـــة لـــكـــافـــة الـ
الواردة من خال التنسيق مع كل 
العاقة،  ذات  الحكومية  الجهات 
الـــتـــي تــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــــرؤى 
مختلف  فــي  الــرامــيــة  والتطلعات 

مناطق المحافظة.
ــلـــــس  ــ ــــجـ ــمـ ــ وفـــــــــــــي خـــــــــتـــــــــام الـ
ــــي عــن  ــالـ ــ االفــــتــــراضــــي، عـــبـــر األهـ
التواصل  على  وتقديرهم  شكرهم 
الــدائــم الـــذي يــولــيــه ســمــو الشيخ 
خــلــيــفــة بــــن عـــلـــي بــــن خــلــيــفــة آل 
ــافــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة  ــحــ ــة مــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
ومتابعة  األهـــالـــي،  مــع  الــجــنــوبــيــة 
سموه الحثيثة لكل األمور األمنية 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــنـــمـــويـــة الــتــي 
تــتــعــلــق بــاحــتــيــاجــات ومــتــطــلــبــات 
األهـــالـــي والــمــواطــنــيــن فـــي نــطــاق 

المحافظة.

محاف�ظ الجنوبي�ة يوؤك�د الحر��ش على ال�ش�راكة

والتن�ش���يق م���ع مختل���ف الجه���ات الحكومي���ة

} لقاء محافظ الجنوبية مع الأهالي.

العمل  رعــايــة وزيــــر  تــحــت 
جميل  االجتماعية،  والتنمية 
ــيـــدان،  ــمـ ــلـــي حـ بــــن مـــحـــمـــد عـ
نظم مركز أوريجين للتدريب، 
حفل تخريج )50( متدرًبا من 
بــرنــامــج مـــهـــارات الــتــوظــيــف، 
بفندق  الــثــاثــاء  وذلــك مساء 
كــراون بــازا، بحضور ممثلين 
)تمكين(  العمل  صــنــدوق  عــن 
وهـــــيـــــئـــــة جــــــــــــودة الـــــتـــــدريـــــب 
إلــى جانب عــدد من  والتعليم 
ــي مـــجـــال  ــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فـ
ــب وتـــنـــمـــيـــة الــــمــــوارد  ــدريــ ــتــ الــ

البشرية.
المتدربون 150  أنهى  وقد 
ــلـــى مــــدار  ــيـــة عـ ــبـ ــاعــــة تـــدريـ ســ
شهرين ونصف الشهر، اكتسبوا 
الازمة  المهارات  خالها  من 
ــــذي اشــتــمــل  فـــي الــبــرنــامــج الـ
على ثاث مراحل رئيسية هي 
المهارات األساسية والمهارات 
الفنية والمهارات التي يحتاج 
وذلــك  الــعــمــل،  إليها أصــحــاب 
لــتــســهــيــل إدمــــــاج الــمــتــدربــيــن 
قطاعات  في  العمل  ســوق  في 
بالتجزئة،  البيع  االتــصــاالت، 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــات، اإلنـــــشـــــاءات، 
الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي وقــطــاع 
الـــعـــقـــارات، ويــمــنــح الــمــتــخــرج 
المجلس  من  معتمدة  شهادة 
لمواصلة   )NCFE( الشمالي 
ــلــــكــــة  ــم فــــــــي الــــمــــمــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

المتحدة. 
وفــــــــــي كــــلــــمــــة لـــــــه خـــــال 
اهتمام  حميدان  أكــد  الحفل، 

الـــحـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة صــاحــب 
الـــــســـــمـــــو الــــمــــلــــكــــي األمـــــيـــــر 
آل خليفة،  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ولـــــي الـــعـــهـــد رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــوزراء، بــتــطــويــر مــنــظــومــة 
الـــــتـــــدرب لــــارتــــقــــاء بــتــنــمــيــة 
ــة، بـــهـــدف  ــريــ ــشــ ــبــ الــــــمــــــوارد الــ
الــمــواطــن فــي عملية  ــراك  إشــ
وتعزيز  المستدامة،  التنمية 
على  والمؤسسات  األفــراد  دور 
ــتــــحــــديــــات الـــتـــي  ــة الــ ــهــ ــواجــ مــ

يــــواجــــهــــهــــا قــــطــــاع الــــتــــدريــــب 
ــدة وإبــــداعــــيــــة،  ــ ــديـ ــ بــــطــــرق جـ
ولتشجيعهم على تحقيق أكبر 
واإلصــرار  اإلنتاجية،  قــدر من 
الصحية  ــة  األزمـ تــحــدي  على 
ظل  في  العالم  بها  يمر  التي 
)كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  جائحة 
لــتــثــبــت لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي 
تــعــيــش مــرحــلــة  الــبــحــريــن  أن 
وتمتلك  مــتــقــدمــة،  حــضــاريــة 
ــتـــي مــــن خــالــهــا  ــدرات الـ ــ ــقـ ــ الـ

الوسائل،  كل  توظيف  يمكننا 
التطور  عجلة  دفـــع  أجـــل  مــن 
والسير بخطى ثابتة للتطوير 
الــمــســتــمــر لــقــطــاع الــتــدريــب 

وتنمية الموارد البشرية.
ودعــــا حــمــيــدان الــشــركــات 
ــة إلـــى  ــات الـــخـــاصـ ــسـ ــؤسـ ــمـ والـ
ــع  ــاريــ ــشــ االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن مــ
ــا  ــهـ ــقـــدمـ ــي تـ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــدريــــــب الــ
ــي مــقــدمــتــهــا،  ــ ــة وفــ ــومـ ــكـ الـــحـ
مـــشـــروع الـــتـــدريـــب عــلــى رأس 

الــعــمــل )فـــــرص(، والــــذي يتم 
سمو  مــن  بتوجيهات  تنفيذه 
ــن حـــمـــد آل  الـــشـــيـــخ نـــاصـــر بــ
خــلــيــفــة، الــمــمــثــل الــشــخــصــي 
ــال  ــمـ ــلــــك لـــأعـ ــمــ ــة الــ لــــجــــالــ
من  الشباب،  وشــؤون  الخيرية 
ــدرات الــشــبــاب  ــ ــل تــنــمــيــة قــ أجــ
لديهم  الــعــامــلــيــن  الــبــحــريــنــي 
ــهــــم وصـــقـــل  ــاراتــ ــهــ ــز مــ ــزيــ ــعــ وتــ
التدريب  خــال  مــن  خبراتهم 
على رأس العمل، والعمل على 
الثقة  وبــنــاء  كفاءتهم  تطوير 
مــــهــــارات عملية  عــبــر  لــديــهــم 
وتــطــبــيــقــيــة تـــســـاعـــدهـــم عــلــى 

بناء مستقبلهم المهني.
ـــد رئـــيـــس  ــ ــبــــه أكــ ــانــ مـــــن جــ
أوريجين  مــركــز  إدارة  مجلس 
ــور أحـــمـــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــتــــدريــــب الـ ــلــ لــ
مهارات  أهمية  البناء،  محمد 
ــًرا إلـــــى أن  ــيـ ــشـ ــيـــف، مـ ــتـــوظـ الـ
يـــحـــتـــاج  الـــــمـــــهـــــارات ال  ــذه  ــ ــ هـ
الباحث عن عمل  فقط  إليها 
ــا الــــمــــوظــــف الـــــــذي هــو  ــ ــمـ ــ وإنـ
لبناء  وذلــك  عمله،  رأس  على 
الفريق الواحد داخل المنشأة 
الرؤساء  مع  التعامل  وكيفية 
االنضباط  مهارات  عن  فضا 
ــــت وإدارتـــــــــــــه، حــيــث  ــوقـ ــ ــي الـ ــ فـ
التحليل  مــهــارات  إلــى  يحتاج 
النمو  ثقافة  وتبني  المنطقي 
في  بالنفس  والثقة  والتطور 

مختلف مواقع العمل. 

ح����م����ي����دان ي�����وؤك�����د اه����ت����م����ام ال���ح���ك���وم���ة ب��ت��ط��وي��ر 

م��ن��ظ��وم��ة ال���ت���دري���ب ل���ارت���ق���اء ب���ال���م���وارد ال��ب�����ش��ري��ة

} وزير العمل يرعى حفل التخريج.

ب���ح���ري���ن���ي���ا  ط����ال����ب����ا   34 ت����ك����ري����م 

م���وه���وب���ا وف����ق ال��م��ق��اي��ي�����ش ال��ع��ال��م��ي��ة
أقامت وزارة التربية والتعليم 
احتفالية لتكريم 34 من طلبتها 
مــوهــوبــيــن  تصنيفهم  تـــم  الـــذيـــن 
بين  المشتركة  المبادرة  قبل  من 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله 
لــلــمــوهــبــة واإلبـــــــــداع والــمــنــظــمــة 
والثقافة  والعلم  للتربية  العربية 
من  ما حققوه  نتيجة  »األلكسو«، 
نتائج متقدمة وفق مؤشر القياس 
ومعيار االختبار العلمي الذي تم 
تــصــمــيــمــه خــصــيــًصــا لــتــقــيــيــم ما 
المشاركون من  الطلبة  به  يتمتع 
12 دولة عربية من مواهب ذهنية 
الـــدكـــتـــور محمد  ــام  ــ وقـ مـــتـــعـــددة. 
مــبــارك بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
التربية  بـــوزارة  الــمــدارس  لــشــؤون 
ــتـــاذة  والــتــعــلــيــم، وبــمــشــاركــة األسـ
نوال إبراهيم الخاطر وكيل الوزارة 
ــات  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ لـــلـــســـيـــاســـات واالسـ
حبيب  كفاية  واألســتــاذة  واألداء، 
الــــــعــــــنــــــزور الـــــوكـــــيـــــل الـــمـــســـاعـــد 
لــلــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة، بــتــكــريــم 
المدارس  من  والطالبات  الطاب 
ــة والــــخــــاصــــة الـــذيـــن  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
تــأهــلــوا ضمن هــذه الــمــبــادرة بعد 
علمية  مقاييس  إلــى  خضعوا  أن 
ــا  دقـــيـــقـــة، حـــيـــث حــــصــــل11 طــالــًب
وطــالــبــة عــلــى تــصــنــيــف »مــوهــوب 
اســتــثــنــائــي« وتـــأهـــلـــوا لــانــضــمــام 
ــيـــة  ــالـ ــة عـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إلــــــــى بــــــرامــــــج إثــ
الملك  مؤسسة  تقدمها  الــجــودة 
ــه لــلــمــوهــبــة  ــ ــالـ ــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز ورجـ
تــصــنــيــف  عـــلـــى  و10  واإلبــــــــــــــداع، 
»موهوب«، و13 على تصنيف »واعد 
بـــالـــمـــوهـــبـــة«. وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، 
تقدم سعادة المدير العام لشؤون 
الــــــمــــــدارس بـــالـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر 
ــلـــك عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــمـ لـــمـــؤســـســـة الـ
وإلــى  ــداع،  واإلبــ للموهبة  ورجــالــه 
المنظمة العربية للتربية والعلم 
تنظيم  على  »األلكسو«،  والثقافة 
كــان لها بالغ  التي  الــمــبــادرة  هــذه 
الـــحـــمـــاس  روح  ــث  ــ بــ ــي  ــ فــ األثـــــــــر 
والـــتـــنـــافـــســـيـــة بـــيـــن الـــطـــلـــبـــة مــن 

مختلف الدول العربية، كما أشاد 
بالدور الذي يقوم به مركز رعاية 
الــطــلــبــة الــمــوهــوبــيــن فـــي قــطــاع 
الـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة ورئــيــســة 
بـــــدور محمد  الـــدكـــتـــورة  الـــمـــركـــز 

اكــتــشــاف  ــي  فــ دور  ــن  مــ بـــوحـــجـــي 
واحتضانها  الــطــابــيــة  الــمــواهــب 
مع  بالشراكة  وتدريبها  وصقلها 
الحكومية  الــمــؤســســات  مختلف 

والخاصة.

} د. محمد مبارك يكرم الموهوبين.

العام  المفتش  آل خليفة  أحمد  بن  الشيخ خليفة  اللواء  قام 
بــإدارة  المركزية  المخازن  لشعبة  تفقدية  بزيارة  الداخلية  بــوزارة 
اإلمداد والتموين، حيث كان في استقباله العميد خميس محمد 
ــداد  ــة ومــديــر إدارة االمــ ــ ســهــل الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــشــؤون االداريــ

والتموين وعدد من ضباط اإلدارة.
وخال الزيارة استمع المفتش العام إلى إيجاز تضمن المهام 
التي تضطلع بها شعبة المخازن المركزية بإدارة اإلمداد والتموين 
الداخلية،  وزارة  وتطلعات  رؤى  مع  يتوافق  بما  عليها  تعمل  التي 
لمواجهة  الوطنية  الجهود  دعــم  فــي  الفعال  اللوجستي  ودورهـــم 
االحتياجات  بكل  الــوزارة  وإدارات  مديريات  وتزويد  كورونا  فيروس 
اللوجستية والخدمية المطلوبة لتحقيق اقصى درجات الجاهزية 

األمنية.
مرافق  في  تفقدية  ميدانية  بجولة  العام  المفتش  قام  بعدها 
المخازن المركزية للوقوف على مدى جاهزيتها، وآليات ومركبات 
التطويرية  والمشاريع  وما تحتويه من تجهيزات حديثة،  الشعبة 

التي تم القيام بها.

المفت����ش العام يقوم بزيارة تفقدية ل�ش���عبة المخازن المركزية

ال���م���ل���ك ي�������ش���در م���ر����ش���وم���ا

بتعي�ي����نات ف���ي وزارة ال�����داخلية

الملك حمد  الجالة  صدر عن حضرة صاحب 
بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى المرسوم 
الداخلية،  وزارة  في  بتعيينات   2022 لسنة   )6( رقم 

جاء فيه:
المادة األولى

 ُيعين في وزارة الداخلية كل من:
قائدا  الغتم  عيسى  محمد  جــاســم  العميد   -1

لخفر السواحل.
الــدوســري  عبدالرحمن  عبدالعزيز  العميد   -2

وكيا مساعًدا للمنافذ والبحث والمتابعة.
النعيمي مديًرا  ناصر صقر  العميد عبداهلل   -3

عاًما لإلدارة العامة للحراسات.
المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية. 

} زيارة المفت�س العام ل�سعبة المخازن المركزية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16022/pdf/1-Supplime/16022.pdf?fixed7985
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283795
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
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 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
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 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
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ضــمــن اإلنــــجــــازات الــعــديــدة 
الــزاهــر  العهد  فــي  تحققت  الــتــي 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــالد الــــمــــفــــدى، وبـ ــ ــبـ ــ الـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
إنــجــاًزا  البحرين  مملكة  حققت 
ــا جــــديــــًدا عـــلـــى الــصــعــيــد  ــويـ ــربـ تـ
انتخابها  تـــم  أن  بــعــد  الــعــالــمــي، 
ــيـــس مـــجـــلـــس مــكــتــب  ــرئـ نـــائـــًبـــا لـ
لليونسكو  التابع  الدولي  التربية 

بجنيف.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
الــــمــــجــــلــــس الـــــــــذي شـــــــــارك فــيــه 
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
وزير التربية والتعليم عبر تقنية 
االتــصــال الــمــرئــي، والـــذي ناقش 
ــدًدا مـــن الــمــواضــيــع الــمــدرجــة  ــ عـ
ــال، ومــنــهــا  ــ ــمــ ــ ــلـــى جـــــــدول األعــ عـ
برنامج األنشطة المقترحة لعام 
2022م، والنظام األساسي المعدل 

لــعــمــل الــمــكــتــب، واســتــراتــيــجــيــة 
ومشروع  المكتب،  لدى  التواصل 

النظام الداخلي. 
الوزير  رفع  المناسبة،  وبهذه 
والتبريكات،  التهاني  آيات  أسمى 
ــى حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة  ــ إلــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، مــؤكــدا 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  انـــتـــخـــاب  أن 
التقدير  يعكس  الــمــنــصــب  لــهــذا 
في  التعليمية  للمسيرة  العالمي 
البالد  لعاهل  الــزاهــر  العهد  ظــل 
المفدى، وما تحظى به من دعم 
ــام مـــن جــاللــتــه الــكــريــم،  ــمـ ــتـ واهـ
للمساندة  تــقــديــره  عـــن  ومــعــرًبــا 
ــاحــــب الــســمــو  ــي يـــولـــيـــهـــا صــ ــتــ الــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
والتعليم  التربية  ــوزارة  لـ الـــوزراء 
وبـــرامـــجـــهـــا الـــتـــطـــويـــريـــة، مــبــيــًنــا 
تنفيذ  فـــي  مــســتــمــرة  الـــــــوزارة  أن 
التطويرية  والــبــرامــج  الــمــبــادرات 
الـــصـــادرة عـــن الــمــجــلــس األعــلــى 

ــدريــــب  ــتــ ــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم والــ لـ
بن  محمد  الشيخ  سمو  بــرئــاســة 
مـــبـــارك آل خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس 
مجلس الوزراء، من أجل االرتقاء 
لما  ومخرجاته،  التعليم  بجودة 

فيه خير وصالح بلدنا العزيز.
وأضاف الوزير أن فوز مملكة 
الــبــحــريــن بــمــنــصــب نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس مــكــتــب الــتــربــيــة الــدولــي 
يــعــكــس الــســمــعــة الــطــيــبــة الــتــي 
تتمتع بها في األوساط العالمية 
المملكة  التربوية، حيث حصلت 
عــــلــــى عــــضــــويــــة هــــــــذا الـــمـــكـــتـــب 
ــام الـــحـــادي  ــعـ خــــالل الــمــؤتــمــر الـ
عقد  الــذي  لليونسكو  واألربعين 
بــاريــس  الفرنسية  الــعــاصــمــة  فــي 

في نوفمبر 2021م.
مــمــلــكــة  أن  الـــــــوزيـــــــر  وأكـــــــــد 
ــوًدا  ــهـ ــذل جـ ــبـ ــوف تـ ــ الـــبـــحـــريـــن سـ
لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــــداف الـــخـــاصـــة 
بــهــذا الــمــكــتــب، الــــذي يــعــد أحــد 
الـــمـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة الــتــابــعــة 
كبير  دور  مــن  لــه  بما  لليونسكو، 

على  التعليم  ســيــاســات  رســم  فــي 
الــمــســتــوى الـــدولـــي، مــشــيــًرا إلــى 
أوجـــه الــتــعــاون الــعــديــدة مــع هذه 
الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة الــعــريــقــة، 
ــن أبـــرزهـــا جـــائـــزة الــيــونــســكــو-  ومـ
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
تكنولوجيات  الســتــخــدام  خليفة 
مجال  في  واالتــصــال  المعلومات 
عام  منذ  انطلقت  التي  التعليم، 

2005م، وتم مؤخًرا التجديد لها 
ــدورة أخـــرى تمتد ســت ســنــوات،  لـ
تعمل  تعليمية  مراكز  واستضافة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــنــظــمــة، وهــي 
لتكنولوجيا  اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــال، ومــركــز 
والمهني،  الفني  للتعليم  التميز 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــعـــاون مـــع مكتب 
ــي فـــــي تــطــويــر  ــ ــدولــ ــ الـــتـــربـــيـــة الــ
مناهج التربية للمواطنة وحقوق 
المختصين في  وتدريب  اإلنسان 
هذا المجال، مبيًنا أن المواضيع 
الــــتــــي تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا خـــالل 
دور  لها  سيكون  المكتب  اجتماع 
كــبــيــر فـــي االرتــــقــــاء بــالــخــدمــات 
ــة الــتــي  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ

يقدمها. 
ــاع األســـتـــاذة  ــمـ ــتـ حــضــر االجـ
نــائــب مــنــدوب  ــواد  دالل ســعــود عــ
اليونسكو  لــدى  البحرين  مملكة 
بالملحقية  الثقافي  المستشار 
ــة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

الجمهورية الفرنسية.

في العهد الزاهر للعاهل المفدى.. وتاأكيدا ل�سمعتها الدولية

انتخاب البحرين نائبا لرئي�س مجل�س مكتب التربية الدولي التابع لليون�سكو 

} وزير التربية.

الــمــلــك  مــســتــشــفــى  إدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
دبلوم  برنامج  ترخيص  الجامعي  حمد 
الـــتـــمـــريـــض الــعــمــلــي وبـــرنـــامـــج دبـــلـــوم 
أكاديمية  فــي  الــمــرضــى  رعــايــة  مساعد 
الملك  الرعاية الصحية في مستشفى 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي والـــــــذي جـــــاء خـــالل 
التعليم  أمناء مجلس  اجتماع مجلس 
ــان بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور  ــ ــذي كـ ــ الـــعـــالـــي الــ
وزيــر  النعيمي  علي  بــن  ماجد  الدكتور 
التربية والتعليم رئيس المجلس الذي 

عقد بتقنية االتصال المرئي.
ــيـــخ  ــيــــب الـــشـ ــبــ وأشــــــــــــاد الـــــــلـــــــواء طــ
قائد  خليفة  آل  اهلل  عطية  بــن  سلمان 
بدور  الجامعي  الملك حمد  مستشفى 
وتطوير  االرتــقــاء  فــي  التعليم  مجلس 
كافة  يتواكب مع  بما  التعليم  وتحديث 
الـــمـــســـتـــجـــدات والـــنـــهـــوض بــمــؤســســات 
تقدمه  ومــا  والــتــدريــب  العالي  التعليم 
أكاديمية،  من خدمات تعليمية وبرامج 
مما يسهم في تعزيز ما تحققه مملكة 
على  تعليمية  مــنــجــزات  مــن  الــبــحــريــن 

كافة األصعدة.
من جانب آخر ذكرت الدكتورة دالل 
الحسن مدير مركز التعليم واالحتراف 

بالمستشفى أن حصول األكاديمية على 
التمريض  دبــلــوم  برنامج  فــي  ترخيص 
رعاية  مساعد  دبــلــوم  وبــرنــامــج  العملي 
المرضى يؤكد التزامنا بكافة الشروط 
األكاديمية وورش  والقوانين في مرافق 

المقدمة  الــتــدريــبــيــة  والــبــرامــج  الــعــمــل 
ــر الــــجــــودة  ــيـ ــايـ ــعـ ــلـــمـــتـــدربـــيـــن وفــــــق مـ لـ

المحددة من قبل المجلس.
وأضافت الدكتورة دالل أن أكاديمية 
ــدريـــب  ــتـ ــوم بـ ــ ــقـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة تـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ

الممرضين العمليين ومساعدي رعاية 
الـــمـــرضـــى مــهــنــيــا وعــمــلــيــا لــيــكــتــســبــوا 
ــاء الــــقــــدرات  ــنـ ــبـ الــــمــــهــــارات الـــــالزمـــــة لـ
والكفاءات مع استخدام وسائل التقنية 
الخبرة  ذوو  يقدمها  والــتــي  الــحــديــثــة، 
وصوال  المجال  هــذا  في  واالختصاص 
ــكــــفــــاءة الـــفـــنـــيـــة الـــمـــاهـــرة  بـــهـــم إلـــــى الــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــم جــــــــزءا مـــهـــمـــا وأســـاســـيـــا 
الــخــدمــات  نــوعــيــة وجــــودة  فــي تحسين 

المقدمة إلى المرضى.
المقدمة  البرامج  أن  الــذكــر  يجدر 
تهدف إلى تزويد الخريجين بالمعرفة 
والمهارات المتقدمة ليكون لديهم نهج 
منذ  إنــه  حيث  للمرضى،  شاملة  رعاية 
الصحية  الـــرعـــايـــة  أكــاديــمــيــة  تــأســيــس 
ممرضا   362 تــخــرج  قــد  بالمستشفى، 
العملي  التمريض  بــرنــامــج  فــي  عمليا 
وصــوال إلــى بــدء تــدريــب الــفــوج التاسع 
في  الجاري،  العام  خالل  البرنامج  من 
مساعد   350 من  أكثر  تخريج  تم  حين 
رعاية المرضى أنهوا عددا من البرامج 
التخصصات  في  والتدريبية  التأهيلية 

الصحية المساعدة بالمستشفى.

»حمد الجامعي« يعتمد برنامج دبلومي التمري�س العملي وم�ساعد رعاية المر�سى

يرعى الفريق طبيب الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
مؤتمر الطب الباطني والسكري 
والـــســـمـــنـــة »األيـــــمـــــيـــــدو« خـــالل 
فــبــرايــر/   19  –  17 مـــن  الــفــتــرة 
ســتــنــظــمــه  الــــــذي   2022 ــاط  ــبـ شـ
ــــالس فــي  ــ ــن بـ ــشــ ــيــ ــوكــ شــــركــــة أديــ
منصة  عــبــر  الــخــامــســة،  نسخته 

.»Zoom«
ــة، أعــــرب  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
ــبــــداهلل مــديــر  ــن عــ ــيـ الـــدكـــتـــور أمـ
عــن شكره  بــالس  أديوكيشن  عــام 
محمد  الشيخ  لمعالي  وتقديره 
بن عبداهلل آل خليفة على رعاية 
الــذي  للمؤتمر  الدائمة  معاليه 
يعد أحد أهم وأعرق المؤتمرات 
ــة الــــتــــي يــــقــــام ســنــويــا  ــيـ الـــصـــحـ
ويشكل عالمة فارقة في المجال 
تاريخ  في  بــارزة  وأيقونة  الطبي، 
ــزة مــــن خـــالل  ــزيــ ــعــ مــمــلــكــتــنــا الــ
التجمع  وهــذا  المؤتمر  تكريس 
زاخــــرا بآخر  يــكــون  الــطــبــي، ألن 

في  العلمية  المستجدات  وأهــم 
المجال الطبي.

الــطــب  مـــؤتـــمـــر  أن  وأوضـــــــح 
ــري والــســمــنــة  ــكـ ــسـ الـــبـــاطـــنـــي والـ
»األيميدو«، هو مؤتمر متخصص 
ــر الـــمـــســـتـــجـــدات فــي  ــ يــبــحــث آخـ
عالم الطب الباطني، وخصوصا 
السكري  بــأمــراض  يتعلق  فيما 

المؤتمر  يشهد  حيث  والسمنة، 
سنويا مشاركة خبراء ومختصين 
الــقــطــاع الصحي  فــي  وعــامــلــيــن 
ــتــــشــــهــــده الـــنـــســـخـــة  وهــــــــو مــــــا ســ
الخامسة أيضًا من خالل حرص 
على  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة 
ا كبيرا  جعل المؤتمر تجمعا طبّيً

على أرض مملكة البحرين.

رئ��ي�����س »الأع����ل����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي���رع���ى م��وؤت��م��ر 

ال���ط���ب ال���ب���اط���ن���ي وال�������س���ك���ري وال�����س��م��ن��ة

} د. أمين عبداهلل. } الشيخ محمد بن عبداهلل.

كتبت زينب إسماعيل:
أعـــلـــنـــت مـــــــدارس خـــاصـــة اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة 
المؤكدة  اإلصابات  ارتفاع  بعد  بعد  عن  التعليمية 

بفيروس كورونا المتحور مؤخرا في البحرين.
ــات لــــهــــا: »مـــن  ــانــ ــيــ وذكـــــــــرت الــــــمــــــدارس فـــــي بــ
والمحافظة  الطلبة  أبنائنا  على  حرصنا  منطلق 
بالنسبة  أولــويــة  هــي  الــتــي  الــعــامــة  سالمتهم  على 
الحجر  فترة  فــي  المعلمين  بعض  ولــوجــود  إلينا، 
في  عام  بشكل  اإلصابات  نسبة  وارتفاع  االحترازي 
المملكة، تم األخذ بتوصيات أولياء األمور من أجل 

استمرار الدراسة عن بعد«.
من  طــلــبــت  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  ــانـــت  وكـ
المدارس الحكومية حصر عدد الطالب المصابين 
بالمرض خالل الفصل الدراسي الثاني عبر روابط 
الــذي طلبت  الوقت  أولياء األمــور، في  إلى  مرسلة 

مـــؤخـــرا حــصــر عـــدد الـــطـــالب الــمــحــصــنــيــن بلقاح 
الفيروس في الروضات.

واحــتــج أولـــيـــاء األمــــور مــع عــــودة الــطــلــبــة إلــى 
الجديد  الــدراســي  الفصل  خــالل  الــدراســة  مقاعد 
بـــدءا مــن يــنــايــر الــمــاضــي عــلــى اســتــمــرار العملية 
التعليمية حضوريا ليومين أو ثالثة من كل أسبوع 
وفقا لما يتناسب مع كل مدرسة خاصة، مؤكدين 
المؤكدة،  اإلصــابــات  نسب  من  سيرفع  الحضور  أن 

ومطالبين بحفظ صحة أبنائهم.
أمـــور آخـــرون قـــرار استمرارية  أولــيــاء  وعـــارض 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه ســيــقــلــل من 
في  التعليمية  لــلــدروس  الطلبة  اســتــيــعــاب  فـــرص 
ظـــل تــطــبــيــق امــتــحــانــات نــهــايــة الــفــصــل الـــدراســـي 
حضوريا، وأوضح أولياء األمور أن تطبيق االمتحان 
بسبب  الطالب  أمام  المسألة  سيصعب  الحضوري 

نقص االستيعاب اإللكتروني.

م�����دار������س خ���ا����س���ة ت���ع���ل���ن ا����س���ت���م���رار 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ب�����س��ب��ب الإ����س���اب���ات

اســتــقــبــل الـــفـــريـــق الـــركـــن عـــبـــداهلل بـــن حسن 
غانتس  بيني  السيد  الــدفــاع  شــؤون  وزيــر  النعيمي 
وزير الدفاع لدولة إسرائيل لدى وصوله إلى مطار 

الــبــحــريــن الـــدولـــي والـــوفـــد الــمــرافــق مــســاء أمــس 
األربعاء 2 فبراير 2022م، والذي يقوم بزيارة رسمية 

إلى مملكة البحرين.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل وزير الدفاع الإ�سرائيلي

} ا�ستقبال وزير الدفاع لنظيره الإ�سرائيلي.

كشف المهندس عصام خلف 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  ــر  وزيـ
خطة  عن  العمراني  والتخطيط 
الوطنية،  العمالة  الوزارة إلحالل 
إلـــى تقليص  الــرامــيــة  وأهــدافــهــا 
األجانب  الموظفين  وعــدد  نسبة 
عام  بحلول   %6-%5 قــرابــة  إلــى 

.2024

جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة 
النائب  بــرئــاســة  الــنــواب  بمجلس 
خالد بوعنق أمس، إذ تم مناقشة 
االقـــتـــراح بــرغــبــة بــشــأن اســتــبــدال 
الــــعــــمــــالــــة األجــــنــــبــــيــــة بـــعـــمـــالـــة 
بحرينية في وزارة األشغال وشؤون 
العمراني،  والتخطيط  البلديات 

كما تم مناقشة جدوى االستعانة 
في  المؤهلة  البحرينية  بالكوادر 
ــات الــتــخــصــصــيــة مــثــل  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
والتكنولوجيا  المعلومات  تقنية 
ــديــــل أســـــاســـــي عــن  ــبــ وغــــيــــرهــــا كــ
الـــشـــركـــات والـــجـــهـــات الــخــارجــيــة 
يــتــم  الـــتـــي   )out sources(

االستعانة بها في هذا المجال.

وزير الأ�سغال: تقلي�س عدد الأجانب بالوزارة اإلى 5% بحلول 2024

ابـــــتـــــكـــــر طــــــــــالب بــــمــــدرســــة 
للبنين مشروعًا  الثانوية  الفاتح 
الصناعي  »الــذكــاء  بعنوان  رقميًا 
ــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة«، يــقــوم  والــــطــ
الطاقة  وحـــدة إلنــتــاج  بــنــاء  على 
الكهربائية المستدامة الصديقة 
ترشيد  فــي  تسهم  الــتــي  للبيئة، 
االستهالك وتوفير نفقاته، حيث 
نــجــحــوا فـــي تــطــبــيــقــه تــجــريــبــيــًا 
فـــي الـــمـــدرســـة، مـــن خـــالل ربــطــه 

بأجهزة التكييف واإلضاءة.
وجــــــــــاءت الــــفــــكــــرة فـــــي ظــل 
االرتفاع الملحوظ في استهالك 
زيادة  نتيجة  الكهربائية،  الطاقة 
اإللكترونية،  األجــهــزة  استخدام 
عن  نتج  وما  العمراني،  والتطور 
النفايات  كمية  ارتــفــاع  مــن  ذلــك 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــحــوي مـــواد 
ــوارد  ــ ــمــ ــ ــالــ ــ مـــــضـــــرة بــــالــــتــــربــــة وبــ
الــمــائــيــة الــســطــحــيــة والــجــوفــيــة، 
الــغــازات  ارتــفــاع نسبة  عــن  فضاًل 
االحتباس  في  المتسببة  الضارة 

الحراري. 

تنفيذه  فــي  الطلبة  واعتمد 
ــلــــى إعــــــــــادة تـــــدويـــــر األجــــهــــزة  عــ
وعلى  المستخدمة،  االلكترونية 
والــذكــاء  األشــيــاء،  إنترنت  تقنية 
ــي، وتـــــــم تــطــبــيــقــه  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ االصـ
بـــنـــجـــاح عـــلـــى أجــــهــــزة الــتــكــيــيــف 
الفصول  تجهيز  بعد  واإلضـــاءة، 
بمجموعة  والــمــعــامــل  الــدراســيــة 
مــــــــن الـــــمـــــجـــــســـــات الــــــحــــــراريــــــة 
ــودة الــهــواء،  ومــجــســات قــيــاس جــ

بــعــد ذلــــك إرســــــال جميع  لــيــتــم 
الـــبـــيـــانـــات الــــى ســيــرفــر إنــتــرنــت 
ومــراقــبــة   ،Thing Speak((
الـــطـــاقـــة الــمــســتــهــلــكــة بــواســطــة 
األجهزة  على   )Blynk( تطبيق 
بالبلوتوث  المتصلة  المحمولة 
وبــــوحــــدة الـــطـــاقـــة الــمــســتــدامــة، 
إلى جانب تفعيل وحدة التحكم 
ــــي إلضـــــــــــاءة الـــصـــفـــوف  ــوتـ ــ ــــصـ الـ
ــريـــق تــطــبــيــق  والـــمـــعـــامـــل عــــن طـ

.)Alexa Amazon(
ــم الــــــمــــــشــــــروع مـــن  ــســ ــقــ ــنــ ويــ
جزئيين  إلـــى  العملية  الــنــاحــيــة 
أســاســيــيــن، وهــمــا نــمــوذج مصغر 
للطاقة  ــدة  ووحــ ــي،  ــ دراسـ لفصل 
الـــمـــســـتـــدامـــة، إذ  لـــلـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
يحتوي كل منهما على مجموعة 
مــــن الــمــســتــشــعــرات الــمــرتــبــطــة 
بوحدة تحكم مركزية تعتمد على 
إنــتــرنــت األشـــيـــاء، ومنها  تــقــنــيــة 

ــة مــلــوثــات الـــهـــواء  مــســتــشــعــر دقــ
الــرقــمــي، لــقــيــاس جــــودة الــهــواء، 
فــضــاًل عــن قــيــاس نسبة الــغــازات 
ــــل مــخــتــبــرات  الــمــســتــخــدمــة داخـ
العلوم ومعامل المسار الصناعي، 
هذا إضافًة إلى التحكم الصوتي 
فـــي إضـــــاءة الــفــصــول الــدراســيــة 
باستخدام تقنية )iot( وتطبيق 
وتطبيق   )Amazon Alexa(

.)Node ESP8266(

ط���اب ثانوي يبتكرون م�س���روعا رقمي���ا لإنتاج الطاقة الم�س���تدامة

ــامـــت بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  قـ
بتشغيل  مــــؤخــــرًا  الــجــنــوبــيــة 
بممشى  الجو  تبريد  مرشات 
مـــديـــنـــة عـــيـــســـى الـــمـــطـــاطـــي، 
وذلك لتلطيف الجو لمرتادي 
الممشى وممارسي الرياضة. 
ويـــعـــتـــبـــر مـــمـــشـــى مــديــنــة 
أول ممشى  المطاطي  عيسى 
البحرين  مملكة  في  مستقل 
وهي  المرشات،  بنظام  يعمل 
ــرذاذ لــتــلــطــيــف  ــ ــالـ ــ الـــتـــبـــريـــد بـ
الــــجــــو عـــــن طــــريــــق فـــتـــحـــات 
تبريد وهو نظام  تنتج ضباب 
صديق للبيئة ذو جودة عالية. 

ــة  ــديــ ــلــ ــبــ وقــــــــــد قــــــامــــــت الــ
ضــــمــــن خـــطـــتـــهـــا لـــلـــصـــيـــانـــة 
ــمــــشــــى الــــــذي  ــمــ ــر الــ ــويــ ــتــــطــ بــ
آالف  مــســاحــة 10  عــلــى  يــقــع 
مـــن خــالل  مـــربـــع،  مــتــر  و300 
ذات  مــطــاطــيــة  أرضــيــة  تهيئة 
مــعــايــيــر ومــقــايــيــس عــالــمــيــة 
عــالــيــة الـــجـــودة تــوفــر الــراحــة 
ومرتادي  الرياضة  لممارسي 

الممشى. 

كــذلــك تــم تــركــيــب أرضــيــة 
مـــنـــاطـــق   5 فـــــــي  مــــطــــاطــــيــــة 
لــــألــــعــــاب بـــــألـــــوان مــخــتــلــفــة 
مــربــع،  مــتــر   1500 بــمــســاحــة 
وتركيب عشب صناعي وطوب 
ــاب،  ــ ــعــ ــ ــر لــــمــــمــــرات األلــ ــ ــمـ ــ أحـ
ألعاب  تركيب  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــة،  ــيـ ــاضـ ــتــــعــــددة وأخـــــــــرى ريـ مــ
وزراعـــــــــــة أشـــــجـــــار مــخــتــلــفــة، 
وتركيب شبكة للري ومظالت 

في مناطق األلعاب. 
ــتــــه أكــــــــد مـــديـــر  مــــــن جــــهــ
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ عــــــــــــام بــــــلــــــديــــــة الــ
الــمــهــنــدس عاصم  الــجــنــوبــيــة 
اهتمام  عبداهلل  عبداللطيف 
الــبــلــديــة بــتــطــويــر الــمــمــاشــي 
ــات  ــزهــ ــتــ ــنــ ــمــ والــــــحــــــدائــــــق والــ
ــة لــتــكــون  ــامــ ــعــ ــق الــ ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ والـ
البحرينية،  للعوائل  متنفسًا 
وزيــر  توجيهات  حسب  وذلـــك 

ــال وشــــــؤون الــبــلــديــات  ــغــ األشــ
ووكيل  العمراني  والتخطيط 
ــؤون الـــبـــلـــديـــات،  ــشــ الــــــــــوزارة لــ
فيها  تــتــوافــر  أن  ــاة  ــراعـ مـ مـــع 
احتياجاتهم من المسطحات 
الخضراء والمناطق المظللة 
واأللــــعــــاب والـــكـــراســـي وكــافــة 
التي تالئم األطفال  المرافق 
العمرية،  مراحلهم  بمختلف 
وتركيب األرضيات المطاطية 

الــتــي تــنــاســب هــــواة مــمــارســة 
ريـــــاضـــــة الــــمــــشــــي والـــــجـــــري، 
وذلك بحسب الخطة المعدة 

لذلك. 
الــــمــــراحــــل  أن  وأضـــــــــــاف 
التطويرية المقبلة ستتضمن 
تركيب تجربة اإلنارة بالطاقة 
ــة فـــــــي عـــــــــدد مـــن  ــيــ ــســ ــمــ ــشــ الــ
الــحــدائــق والــمــنــتــزهــات، كما 
أعمال  لتكثيف  خطة  تــوجــد 
الـــتـــشـــجـــيـــر والـــتـــخـــضـــيـــر فــي 

الممشى. 
بجزيل  البلدية   وتــتــقــدم 
النائب  واهتمام  لدعم  الشكر 
ــيــــســــى الـــــقـــــاضـــــي ورئــــيــــس  عــ
بدر  الجنوبية  بلدي  مجلس 
مال  الدائرة  وعضو  التميمي 

اهلل شاهين. 
المنطقة  بــلــديــة  وتـــدعـــو 
الجنوبية المواطنين االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
للوقاية من مرض كورونا مع 
االجتماعي  التباعد  مــراعــاة 

خالل ممارستهم للمشي. 

»الجنوبية« تن�س���ئ اأول نظام مر�س���ات  لتبريد الجو بمم�س���ى مدينة عي�س���ى

} م. عاصم عبداللطيف.

ــاع الـــثـــانـــي  ــمــ ــتــ ــقــــد االجــ ــ ُع
لـــلـــمـــشـــاورات الــســيــاســيــة بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
أذربيجان، أمس  في مقر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، بــرئــاســة الــدكــتــور 
الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحــمــد آل 
الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة، 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، وفــــــارز  لــ
خارجية  وزيــر  نائب  رضــايــيــف، 

جمهورية أذربيجان.
ــاع، أشــــاد  ــتــــمــ ــالل االجــ ــ وخــ
ــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن  ــتـ ــدكـ الـ
بــالــعــالقــات  أحـــمـــد آل خــلــيــفــة 
بين  القائمة  والوثيقة  الطيبة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
أذربيجان الصديقة، وما تتسم 
ــن نـــمـــاء ُمـــضـــطـــرد عــلــى  ــه مــ بــ
األصــعــدة كــافــة، مــؤكــًدا أهمية 
تــفــعــيــل االتـــفـــاقـــيـــات الــمــوقــعــة 
بــيــن الــبــلــديــن، وفــتــح مــجــاالت 

أرحب من التعاون الشامل.
الخارجية  وزارة  وكيل  ونوه 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة بــالــتــقــدم 
ــده  ــهـ ــشـ ــــوظ الـــــــــــذي تـ ــــحـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ

ــة –  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ـــبــ الــــــعــــــالقــــــات الـ
السنوات  خــالل  األذربــيــجــانــيــة 
فــي صالح  بما يصب  األخــيــرة 
البلدين والشعبين الصديقين، 
تشكل  بـــأن  تطلعه  عــن  مــعــرًبــا 
مرحلة  السياسية  الــمــشــاورات 
جديدة في تعزيز الشراكة بين 

البلدين.
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد نــائــب 
وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة جـــمـــهـــوريـــة 
المتطورة  بالعالقات  أذربيجان 

ــلـــديـــن  ــبـ ــن الـ ــيــ ــزة بــ ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ والــ
ــًدا حـــرص  ــ ــؤكـ ــ ــيـــن، مـ الـــصـــديـــقـ
مع  التعاون  توطيد  على  بالده 
مختلف  فــي  البحرين  مملكة 
للمملكة  متمنًيا  الــمــجــاالت، 

دوام التقدم واالزدهار.
كـــــمـــــا شـــــهـــــد االجـــــتـــــمـــــاع 
وتطوير  دعــم  سبل  اســتــعــراض 
وبحث  الثنائي،  التعاون  أوجــه 
ــا مـــحـــل  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ عـــــــــدد مـــــــن الـ

االهتمام المشترك.

ان���ع���ق���اد الج���ت���م���اع ال���ث���ان���ي ل��ل��م�����س��اورات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واأذرب���ي���ج���ان

} جانب من الجتماع.
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ضــمــن اإلنــــجــــازات الــعــديــدة 
الــزاهــر  العهد  فــي  تحققت  الــتــي 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــالد الــــمــــفــــدى، وبـ ــ ــبـ ــ الـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
إنــجــاًزا  البحرين  مملكة  حققت 
ــا جــــديــــًدا عـــلـــى الــصــعــيــد  ــويـ ــربـ تـ
انتخابها  تـــم  أن  بــعــد  الــعــالــمــي، 
ــيـــس مـــجـــلـــس مــكــتــب  ــرئـ نـــائـــًبـــا لـ
لليونسكو  التابع  الدولي  التربية 

بجنيف.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
الــــمــــجــــلــــس الـــــــــذي شـــــــــارك فــيــه 
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
وزير التربية والتعليم عبر تقنية 
االتــصــال الــمــرئــي، والـــذي ناقش 
ــدًدا مـــن الــمــواضــيــع الــمــدرجــة  ــ عـ
ــال، ومــنــهــا  ــ ــمــ ــ ــلـــى جـــــــدول األعــ عـ
برنامج األنشطة المقترحة لعام 
2022م، والنظام األساسي المعدل 

لــعــمــل الــمــكــتــب، واســتــراتــيــجــيــة 
ومشروع  المكتب،  لدى  التواصل 

النظام الداخلي. 
الوزير  رفع  المناسبة،  وبهذه 
والتبريكات،  التهاني  آيات  أسمى 
ــى حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة  ــ إلــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، مــؤكــدا 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  انـــتـــخـــاب  أن 
التقدير  يعكس  الــمــنــصــب  لــهــذا 
في  التعليمية  للمسيرة  العالمي 
البالد  لعاهل  الــزاهــر  العهد  ظــل 
المفدى، وما تحظى به من دعم 
ــام مـــن جــاللــتــه الــكــريــم،  ــمـ ــتـ واهـ
للمساندة  تــقــديــره  عـــن  ومــعــرًبــا 
ــاحــــب الــســمــو  ــي يـــولـــيـــهـــا صــ ــتــ الــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
والتعليم  التربية  ــوزارة  لـ الـــوزراء 
وبـــرامـــجـــهـــا الـــتـــطـــويـــريـــة، مــبــيــًنــا 
تنفيذ  فـــي  مــســتــمــرة  الـــــــوزارة  أن 
التطويرية  والــبــرامــج  الــمــبــادرات 
الـــصـــادرة عـــن الــمــجــلــس األعــلــى 

ــدريــــب  ــتــ ــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم والــ لـ
بن  محمد  الشيخ  سمو  بــرئــاســة 
مـــبـــارك آل خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس 
مجلس الوزراء، من أجل االرتقاء 
لما  ومخرجاته،  التعليم  بجودة 

فيه خير وصالح بلدنا العزيز.
وأضاف الوزير أن فوز مملكة 
الــبــحــريــن بــمــنــصــب نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس مــكــتــب الــتــربــيــة الــدولــي 
يــعــكــس الــســمــعــة الــطــيــبــة الــتــي 
تتمتع بها في األوساط العالمية 
المملكة  التربوية، حيث حصلت 
عــــلــــى عــــضــــويــــة هــــــــذا الـــمـــكـــتـــب 
ــام الـــحـــادي  ــعـ خــــالل الــمــؤتــمــر الـ
عقد  الــذي  لليونسكو  واألربعين 
بــاريــس  الفرنسية  الــعــاصــمــة  فــي 

في نوفمبر 2021م.
مــمــلــكــة  أن  الـــــــوزيـــــــر  وأكـــــــــد 
ــوًدا  ــهـ ــذل جـ ــبـ ــوف تـ ــ الـــبـــحـــريـــن سـ
لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــــداف الـــخـــاصـــة 
بــهــذا الــمــكــتــب، الــــذي يــعــد أحــد 
الـــمـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة الــتــابــعــة 
كبير  دور  مــن  لــه  بما  لليونسكو، 

على  التعليم  ســيــاســات  رســم  فــي 
الــمــســتــوى الـــدولـــي، مــشــيــًرا إلــى 
أوجـــه الــتــعــاون الــعــديــدة مــع هذه 
الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة الــعــريــقــة، 
ــن أبـــرزهـــا جـــائـــزة الــيــونــســكــو-  ومـ
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
تكنولوجيات  الســتــخــدام  خليفة 
مجال  في  واالتــصــال  المعلومات 
عام  منذ  انطلقت  التي  التعليم، 

2005م، وتم مؤخًرا التجديد لها 
ــدورة أخـــرى تمتد ســت ســنــوات،  لـ
تعمل  تعليمية  مراكز  واستضافة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــنــظــمــة، وهــي 
لتكنولوجيا  اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــال، ومــركــز 
والمهني،  الفني  للتعليم  التميز 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــعـــاون مـــع مكتب 
ــي فـــــي تــطــويــر  ــ ــدولــ ــ الـــتـــربـــيـــة الــ
مناهج التربية للمواطنة وحقوق 
المختصين في  وتدريب  اإلنسان 
هذا المجال، مبيًنا أن المواضيع 
الــــتــــي تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا خـــالل 
دور  لها  سيكون  المكتب  اجتماع 
كــبــيــر فـــي االرتــــقــــاء بــالــخــدمــات 
ــة الــتــي  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ

يقدمها. 
ــاع األســـتـــاذة  ــمـ ــتـ حــضــر االجـ
نــائــب مــنــدوب  ــواد  دالل ســعــود عــ
اليونسكو  لــدى  البحرين  مملكة 
بالملحقية  الثقافي  المستشار 
ــة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

الجمهورية الفرنسية.

في العهد الزاهر للعاهل المفدى.. وتاأكيدا ل�سمعتها الدولية

انتخاب البحرين نائبا لرئي�س مجل�س مكتب التربية الدولي التابع لليون�سكو 

} وزير التربية.

الــمــلــك  مــســتــشــفــى  إدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
دبلوم  برنامج  ترخيص  الجامعي  حمد 
الـــتـــمـــريـــض الــعــمــلــي وبـــرنـــامـــج دبـــلـــوم 
أكاديمية  فــي  الــمــرضــى  رعــايــة  مساعد 
الملك  الرعاية الصحية في مستشفى 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي والـــــــذي جـــــاء خـــالل 
التعليم  أمناء مجلس  اجتماع مجلس 
ــان بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور  ــ ــذي كـ ــ الـــعـــالـــي الــ
وزيــر  النعيمي  علي  بــن  ماجد  الدكتور 
التربية والتعليم رئيس المجلس الذي 

عقد بتقنية االتصال المرئي.
ــيـــخ  ــيــــب الـــشـ ــبــ وأشــــــــــــاد الـــــــلـــــــواء طــ
قائد  خليفة  آل  اهلل  عطية  بــن  سلمان 
بدور  الجامعي  الملك حمد  مستشفى 
وتطوير  االرتــقــاء  فــي  التعليم  مجلس 
كافة  يتواكب مع  بما  التعليم  وتحديث 
الـــمـــســـتـــجـــدات والـــنـــهـــوض بــمــؤســســات 
تقدمه  ومــا  والــتــدريــب  العالي  التعليم 
أكاديمية،  من خدمات تعليمية وبرامج 
مما يسهم في تعزيز ما تحققه مملكة 
على  تعليمية  مــنــجــزات  مــن  الــبــحــريــن 

كافة األصعدة.
من جانب آخر ذكرت الدكتورة دالل 
الحسن مدير مركز التعليم واالحتراف 

بالمستشفى أن حصول األكاديمية على 
التمريض  دبــلــوم  برنامج  فــي  ترخيص 
رعاية  مساعد  دبــلــوم  وبــرنــامــج  العملي 
المرضى يؤكد التزامنا بكافة الشروط 
األكاديمية وورش  والقوانين في مرافق 

المقدمة  الــتــدريــبــيــة  والــبــرامــج  الــعــمــل 
ــر الــــجــــودة  ــيـ ــايـ ــعـ ــلـــمـــتـــدربـــيـــن وفــــــق مـ لـ

المحددة من قبل المجلس.
وأضافت الدكتورة دالل أن أكاديمية 
ــدريـــب  ــتـ ــوم بـ ــ ــقـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة تـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ

الممرضين العمليين ومساعدي رعاية 
الـــمـــرضـــى مــهــنــيــا وعــمــلــيــا لــيــكــتــســبــوا 
ــاء الــــقــــدرات  ــنـ ــبـ الــــمــــهــــارات الـــــالزمـــــة لـ
والكفاءات مع استخدام وسائل التقنية 
الخبرة  ذوو  يقدمها  والــتــي  الــحــديــثــة، 
وصوال  المجال  هــذا  في  واالختصاص 
ــكــــفــــاءة الـــفـــنـــيـــة الـــمـــاهـــرة  بـــهـــم إلـــــى الــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــم جــــــــزءا مـــهـــمـــا وأســـاســـيـــا 
الــخــدمــات  نــوعــيــة وجــــودة  فــي تحسين 

المقدمة إلى المرضى.
المقدمة  البرامج  أن  الــذكــر  يجدر 
تهدف إلى تزويد الخريجين بالمعرفة 
والمهارات المتقدمة ليكون لديهم نهج 
منذ  إنــه  حيث  للمرضى،  شاملة  رعاية 
الصحية  الـــرعـــايـــة  أكــاديــمــيــة  تــأســيــس 
ممرضا   362 تــخــرج  قــد  بالمستشفى، 
العملي  التمريض  بــرنــامــج  فــي  عمليا 
وصــوال إلــى بــدء تــدريــب الــفــوج التاسع 
في  الجاري،  العام  خالل  البرنامج  من 
مساعد   350 من  أكثر  تخريج  تم  حين 
رعاية المرضى أنهوا عددا من البرامج 
التخصصات  في  والتدريبية  التأهيلية 

الصحية المساعدة بالمستشفى.

»حمد الجامعي« يعتمد برنامج دبلومي التمري�س العملي وم�ساعد رعاية المر�سى

يرعى الفريق طبيب الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
مؤتمر الطب الباطني والسكري 
والـــســـمـــنـــة »األيـــــمـــــيـــــدو« خـــالل 
فــبــرايــر/   19  –  17 مـــن  الــفــتــرة 
ســتــنــظــمــه  الــــــذي   2022 ــاط  ــبـ شـ
ــــالس فــي  ــ ــن بـ ــشــ ــيــ ــوكــ شــــركــــة أديــ
منصة  عــبــر  الــخــامــســة،  نسخته 

.»Zoom«
ــة، أعــــرب  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
ــبــــداهلل مــديــر  ــن عــ ــيـ الـــدكـــتـــور أمـ
عــن شكره  بــالس  أديوكيشن  عــام 
محمد  الشيخ  لمعالي  وتقديره 
بن عبداهلل آل خليفة على رعاية 
الــذي  للمؤتمر  الدائمة  معاليه 
يعد أحد أهم وأعرق المؤتمرات 
ــة الــــتــــي يــــقــــام ســنــويــا  ــيـ الـــصـــحـ
ويشكل عالمة فارقة في المجال 
تاريخ  في  بــارزة  وأيقونة  الطبي، 
ــزة مــــن خـــالل  ــزيــ ــعــ مــمــلــكــتــنــا الــ
التجمع  وهــذا  المؤتمر  تكريس 
زاخــــرا بآخر  يــكــون  الــطــبــي، ألن 

في  العلمية  المستجدات  وأهــم 
المجال الطبي.

الــطــب  مـــؤتـــمـــر  أن  وأوضـــــــح 
ــري والــســمــنــة  ــكـ ــسـ الـــبـــاطـــنـــي والـ
»األيميدو«، هو مؤتمر متخصص 
ــر الـــمـــســـتـــجـــدات فــي  ــ يــبــحــث آخـ
عالم الطب الباطني، وخصوصا 
السكري  بــأمــراض  يتعلق  فيما 

المؤتمر  يشهد  حيث  والسمنة، 
سنويا مشاركة خبراء ومختصين 
الــقــطــاع الصحي  فــي  وعــامــلــيــن 
ــتــــشــــهــــده الـــنـــســـخـــة  وهــــــــو مــــــا ســ
الخامسة أيضًا من خالل حرص 
على  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة 
ا كبيرا  جعل المؤتمر تجمعا طبّيً

على أرض مملكة البحرين.

رئ��ي�����س »الأع����ل����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي���رع���ى م��وؤت��م��ر 

ال���ط���ب ال���ب���اط���ن���ي وال�������س���ك���ري وال�����س��م��ن��ة

} د. أمين عبداهلل. } الشيخ محمد بن عبداهلل.

كتبت زينب إسماعيل:
أعـــلـــنـــت مـــــــدارس خـــاصـــة اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة 
المؤكدة  اإلصابات  ارتفاع  بعد  بعد  عن  التعليمية 

بفيروس كورونا المتحور مؤخرا في البحرين.
ــات لــــهــــا: »مـــن  ــانــ ــيــ وذكـــــــــرت الــــــمــــــدارس فـــــي بــ
والمحافظة  الطلبة  أبنائنا  على  حرصنا  منطلق 
بالنسبة  أولــويــة  هــي  الــتــي  الــعــامــة  سالمتهم  على 
الحجر  فترة  فــي  المعلمين  بعض  ولــوجــود  إلينا، 
في  عام  بشكل  اإلصابات  نسبة  وارتفاع  االحترازي 
المملكة، تم األخذ بتوصيات أولياء األمور من أجل 

استمرار الدراسة عن بعد«.
من  طــلــبــت  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  ــانـــت  وكـ
المدارس الحكومية حصر عدد الطالب المصابين 
بالمرض خالل الفصل الدراسي الثاني عبر روابط 
الــذي طلبت  الوقت  أولياء األمــور، في  إلى  مرسلة 

مـــؤخـــرا حــصــر عـــدد الـــطـــالب الــمــحــصــنــيــن بلقاح 
الفيروس في الروضات.

واحــتــج أولـــيـــاء األمــــور مــع عــــودة الــطــلــبــة إلــى 
الجديد  الــدراســي  الفصل  خــالل  الــدراســة  مقاعد 
بـــدءا مــن يــنــايــر الــمــاضــي عــلــى اســتــمــرار العملية 
التعليمية حضوريا ليومين أو ثالثة من كل أسبوع 
وفقا لما يتناسب مع كل مدرسة خاصة، مؤكدين 
المؤكدة،  اإلصــابــات  نسب  من  سيرفع  الحضور  أن 

ومطالبين بحفظ صحة أبنائهم.
أمـــور آخـــرون قـــرار استمرارية  أولــيــاء  وعـــارض 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه ســيــقــلــل من 
في  التعليمية  لــلــدروس  الطلبة  اســتــيــعــاب  فـــرص 
ظـــل تــطــبــيــق امــتــحــانــات نــهــايــة الــفــصــل الـــدراســـي 
حضوريا، وأوضح أولياء األمور أن تطبيق االمتحان 
بسبب  الطالب  أمام  المسألة  سيصعب  الحضوري 

نقص االستيعاب اإللكتروني.

م�����دار������س خ���ا����س���ة ت���ع���ل���ن ا����س���ت���م���رار 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ب�����س��ب��ب الإ����س���اب���ات

اســتــقــبــل الـــفـــريـــق الـــركـــن عـــبـــداهلل بـــن حسن 
غانتس  بيني  السيد  الــدفــاع  شــؤون  وزيــر  النعيمي 
وزير الدفاع لدولة إسرائيل لدى وصوله إلى مطار 

الــبــحــريــن الـــدولـــي والـــوفـــد الــمــرافــق مــســاء أمــس 
األربعاء 2 فبراير 2022م، والذي يقوم بزيارة رسمية 

إلى مملكة البحرين.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل وزير الدفاع الإ�سرائيلي

} ا�ستقبال وزير الدفاع لنظيره الإ�سرائيلي.

كشف المهندس عصام خلف 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  ــر  وزيـ
خطة  عن  العمراني  والتخطيط 
الوطنية،  العمالة  الوزارة إلحالل 
إلـــى تقليص  الــرامــيــة  وأهــدافــهــا 
األجانب  الموظفين  وعــدد  نسبة 
عام  بحلول   %6-%5 قــرابــة  إلــى 

.2024

جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة 
النائب  بــرئــاســة  الــنــواب  بمجلس 
خالد بوعنق أمس، إذ تم مناقشة 
االقـــتـــراح بــرغــبــة بــشــأن اســتــبــدال 
الــــعــــمــــالــــة األجــــنــــبــــيــــة بـــعـــمـــالـــة 
بحرينية في وزارة األشغال وشؤون 
العمراني،  والتخطيط  البلديات 

كما تم مناقشة جدوى االستعانة 
في  المؤهلة  البحرينية  بالكوادر 
ــات الــتــخــصــصــيــة مــثــل  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
والتكنولوجيا  المعلومات  تقنية 
ــديــــل أســـــاســـــي عــن  ــبــ وغــــيــــرهــــا كــ
الـــشـــركـــات والـــجـــهـــات الــخــارجــيــة 
يــتــم  الـــتـــي   )out sources(

االستعانة بها في هذا المجال.

وزير الأ�سغال: تقلي�س عدد الأجانب بالوزارة اإلى 5% بحلول 2024

ابـــــتـــــكـــــر طــــــــــالب بــــمــــدرســــة 
للبنين مشروعًا  الثانوية  الفاتح 
الصناعي  »الــذكــاء  بعنوان  رقميًا 
ــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة«، يــقــوم  والــــطــ
الطاقة  وحـــدة إلنــتــاج  بــنــاء  على 
الكهربائية المستدامة الصديقة 
ترشيد  فــي  تسهم  الــتــي  للبيئة، 
االستهالك وتوفير نفقاته، حيث 
نــجــحــوا فـــي تــطــبــيــقــه تــجــريــبــيــًا 
فـــي الـــمـــدرســـة، مـــن خـــالل ربــطــه 

بأجهزة التكييف واإلضاءة.
وجــــــــــاءت الــــفــــكــــرة فـــــي ظــل 
االرتفاع الملحوظ في استهالك 
زيادة  نتيجة  الكهربائية،  الطاقة 
اإللكترونية،  األجــهــزة  استخدام 
عن  نتج  وما  العمراني،  والتطور 
النفايات  كمية  ارتــفــاع  مــن  ذلــك 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــحــوي مـــواد 
ــوارد  ــ ــمــ ــ ــالــ ــ مـــــضـــــرة بــــالــــتــــربــــة وبــ
الــمــائــيــة الــســطــحــيــة والــجــوفــيــة، 
الــغــازات  ارتــفــاع نسبة  عــن  فضاًل 
االحتباس  في  المتسببة  الضارة 

الحراري. 

تنفيذه  فــي  الطلبة  واعتمد 
ــلــــى إعــــــــــادة تـــــدويـــــر األجــــهــــزة  عــ
وعلى  المستخدمة،  االلكترونية 
والــذكــاء  األشــيــاء،  إنترنت  تقنية 
ــي، وتـــــــم تــطــبــيــقــه  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ االصـ
بـــنـــجـــاح عـــلـــى أجــــهــــزة الــتــكــيــيــف 
الفصول  تجهيز  بعد  واإلضـــاءة، 
بمجموعة  والــمــعــامــل  الــدراســيــة 
مــــــــن الـــــمـــــجـــــســـــات الــــــحــــــراريــــــة 
ــودة الــهــواء،  ومــجــســات قــيــاس جــ

بــعــد ذلــــك إرســــــال جميع  لــيــتــم 
الـــبـــيـــانـــات الــــى ســيــرفــر إنــتــرنــت 
ومــراقــبــة   ،Thing Speak((
الـــطـــاقـــة الــمــســتــهــلــكــة بــواســطــة 
األجهزة  على   )Blynk( تطبيق 
بالبلوتوث  المتصلة  المحمولة 
وبــــوحــــدة الـــطـــاقـــة الــمــســتــدامــة، 
إلى جانب تفعيل وحدة التحكم 
ــــي إلضـــــــــــاءة الـــصـــفـــوف  ــوتـ ــ ــــصـ الـ
ــريـــق تــطــبــيــق  والـــمـــعـــامـــل عــــن طـ

.)Alexa Amazon(
ــم الــــــمــــــشــــــروع مـــن  ــســ ــقــ ــنــ ويــ
جزئيين  إلـــى  العملية  الــنــاحــيــة 
أســاســيــيــن، وهــمــا نــمــوذج مصغر 
للطاقة  ــدة  ووحــ ــي،  ــ دراسـ لفصل 
الـــمـــســـتـــدامـــة، إذ  لـــلـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
يحتوي كل منهما على مجموعة 
مــــن الــمــســتــشــعــرات الــمــرتــبــطــة 
بوحدة تحكم مركزية تعتمد على 
إنــتــرنــت األشـــيـــاء، ومنها  تــقــنــيــة 

ــة مــلــوثــات الـــهـــواء  مــســتــشــعــر دقــ
الــرقــمــي، لــقــيــاس جــــودة الــهــواء، 
فــضــاًل عــن قــيــاس نسبة الــغــازات 
ــــل مــخــتــبــرات  الــمــســتــخــدمــة داخـ
العلوم ومعامل المسار الصناعي، 
هذا إضافًة إلى التحكم الصوتي 
فـــي إضـــــاءة الــفــصــول الــدراســيــة 
باستخدام تقنية )iot( وتطبيق 
وتطبيق   )Amazon Alexa(

.)Node ESP8266(

ط���اب ثانوي يبتكرون م�س���روعا رقمي���ا لإنتاج الطاقة الم�س���تدامة

ــامـــت بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  قـ
بتشغيل  مــــؤخــــرًا  الــجــنــوبــيــة 
بممشى  الجو  تبريد  مرشات 
مـــديـــنـــة عـــيـــســـى الـــمـــطـــاطـــي، 
وذلك لتلطيف الجو لمرتادي 
الممشى وممارسي الرياضة. 
ويـــعـــتـــبـــر مـــمـــشـــى مــديــنــة 
أول ممشى  المطاطي  عيسى 
البحرين  مملكة  في  مستقل 
وهي  المرشات،  بنظام  يعمل 
ــرذاذ لــتــلــطــيــف  ــ ــالـ ــ الـــتـــبـــريـــد بـ
الــــجــــو عـــــن طــــريــــق فـــتـــحـــات 
تبريد وهو نظام  تنتج ضباب 
صديق للبيئة ذو جودة عالية. 

ــة  ــديــ ــلــ ــبــ وقــــــــــد قــــــامــــــت الــ
ضــــمــــن خـــطـــتـــهـــا لـــلـــصـــيـــانـــة 
ــمــــشــــى الــــــذي  ــمــ ــر الــ ــويــ ــتــــطــ بــ
آالف  مــســاحــة 10  عــلــى  يــقــع 
مـــن خــالل  مـــربـــع،  مــتــر  و300 
ذات  مــطــاطــيــة  أرضــيــة  تهيئة 
مــعــايــيــر ومــقــايــيــس عــالــمــيــة 
عــالــيــة الـــجـــودة تــوفــر الــراحــة 
ومرتادي  الرياضة  لممارسي 

الممشى. 

كــذلــك تــم تــركــيــب أرضــيــة 
مـــنـــاطـــق   5 فـــــــي  مــــطــــاطــــيــــة 
لــــألــــعــــاب بـــــألـــــوان مــخــتــلــفــة 
مــربــع،  مــتــر   1500 بــمــســاحــة 
وتركيب عشب صناعي وطوب 
ــاب،  ــ ــعــ ــ ــر لــــمــــمــــرات األلــ ــ ــمـ ــ أحـ
ألعاب  تركيب  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــة،  ــيـ ــاضـ ــتــــعــــددة وأخـــــــــرى ريـ مــ
وزراعـــــــــــة أشـــــجـــــار مــخــتــلــفــة، 
وتركيب شبكة للري ومظالت 

في مناطق األلعاب. 
ــتــــه أكــــــــد مـــديـــر  مــــــن جــــهــ
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ عــــــــــــام بــــــلــــــديــــــة الــ
الــمــهــنــدس عاصم  الــجــنــوبــيــة 
اهتمام  عبداهلل  عبداللطيف 
الــبــلــديــة بــتــطــويــر الــمــمــاشــي 
ــات  ــزهــ ــتــ ــنــ ــمــ والــــــحــــــدائــــــق والــ
ــة لــتــكــون  ــامــ ــعــ ــق الــ ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ والـ
البحرينية،  للعوائل  متنفسًا 
وزيــر  توجيهات  حسب  وذلـــك 

ــال وشــــــؤون الــبــلــديــات  ــغــ األشــ
ووكيل  العمراني  والتخطيط 
ــؤون الـــبـــلـــديـــات،  ــشــ الــــــــــوزارة لــ
فيها  تــتــوافــر  أن  ــاة  ــراعـ مـ مـــع 
احتياجاتهم من المسطحات 
الخضراء والمناطق المظللة 
واأللــــعــــاب والـــكـــراســـي وكــافــة 
التي تالئم األطفال  المرافق 
العمرية،  مراحلهم  بمختلف 
وتركيب األرضيات المطاطية 

الــتــي تــنــاســب هــــواة مــمــارســة 
ريـــــاضـــــة الــــمــــشــــي والـــــجـــــري، 
وذلك بحسب الخطة المعدة 

لذلك. 
الــــمــــراحــــل  أن  وأضـــــــــــاف 
التطويرية المقبلة ستتضمن 
تركيب تجربة اإلنارة بالطاقة 
ــة فـــــــي عـــــــــدد مـــن  ــيــ ــســ ــمــ ــشــ الــ
الــحــدائــق والــمــنــتــزهــات، كما 
أعمال  لتكثيف  خطة  تــوجــد 
الـــتـــشـــجـــيـــر والـــتـــخـــضـــيـــر فــي 

الممشى. 
بجزيل  البلدية   وتــتــقــدم 
النائب  واهتمام  لدعم  الشكر 
ــيــــســــى الـــــقـــــاضـــــي ورئــــيــــس  عــ
بدر  الجنوبية  بلدي  مجلس 
مال  الدائرة  وعضو  التميمي 

اهلل شاهين. 
المنطقة  بــلــديــة  وتـــدعـــو 
الجنوبية المواطنين االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
للوقاية من مرض كورونا مع 
االجتماعي  التباعد  مــراعــاة 

خالل ممارستهم للمشي. 
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ــاع الـــثـــانـــي  ــمــ ــتــ ــقــــد االجــ ــ ُع
لـــلـــمـــشـــاورات الــســيــاســيــة بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
أذربيجان، أمس  في مقر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، بــرئــاســة الــدكــتــور 
الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحــمــد آل 
الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة، 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، وفــــــارز  لــ
خارجية  وزيــر  نائب  رضــايــيــف، 

جمهورية أذربيجان.
ــاع، أشــــاد  ــتــــمــ ــالل االجــ ــ وخــ
ــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن  ــتـ ــدكـ الـ
بــالــعــالقــات  أحـــمـــد آل خــلــيــفــة 
بين  القائمة  والوثيقة  الطيبة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
أذربيجان الصديقة، وما تتسم 
ــن نـــمـــاء ُمـــضـــطـــرد عــلــى  ــه مــ بــ
األصــعــدة كــافــة، مــؤكــًدا أهمية 
تــفــعــيــل االتـــفـــاقـــيـــات الــمــوقــعــة 
بــيــن الــبــلــديــن، وفــتــح مــجــاالت 

أرحب من التعاون الشامل.
الخارجية  وزارة  وكيل  ونوه 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة بــالــتــقــدم 
ــده  ــهـ ــشـ ــــوظ الـــــــــــذي تـ ــــحـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ

ــة –  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ـــبــ الــــــعــــــالقــــــات الـ
السنوات  خــالل  األذربــيــجــانــيــة 
فــي صالح  بما يصب  األخــيــرة 
البلدين والشعبين الصديقين، 
تشكل  بـــأن  تطلعه  عــن  مــعــرًبــا 
مرحلة  السياسية  الــمــشــاورات 
جديدة في تعزيز الشراكة بين 

البلدين.
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد نــائــب 
وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة جـــمـــهـــوريـــة 
المتطورة  بالعالقات  أذربيجان 

ــلـــديـــن  ــبـ ــن الـ ــيــ ــزة بــ ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ والــ
ــًدا حـــرص  ــ ــؤكـ ــ ــيـــن، مـ الـــصـــديـــقـ
مع  التعاون  توطيد  على  بالده 
مختلف  فــي  البحرين  مملكة 
للمملكة  متمنًيا  الــمــجــاالت، 

دوام التقدم واالزدهار.
كـــــمـــــا شـــــهـــــد االجـــــتـــــمـــــاع 
وتطوير  دعــم  سبل  اســتــعــراض 
وبحث  الثنائي،  التعاون  أوجــه 
ــا مـــحـــل  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ عـــــــــدد مـــــــن الـ

االهتمام المشترك.

ان���ع���ق���اد الج���ت���م���اع ال���ث���ان���ي ل��ل��م�����س��اورات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واأذرب���ي���ج���ان

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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ــعـــاقـــات  الـ أن  ــى  ــ إلــ ونــــوهــــت 
بــيــن مملكة  الـــراســـخـــة  األخـــويـــة 
ضاربة  اإلمـــارات  ودولـــة  البحرين 
ــذ قــــــــــروٍن، وتـــرتـــكـــز  ــنـ جـــــذورهـــــا مـ
عــلــى الــوشــائــج الــقــويــة والــركــائــز 
الــثــابــتــة، الـــتـــي شــكــلــت الــدعــامــة 
تتاقى  مشترك،  لمسار  األسمى 
المستويين  عــلــى  الــدولــتــان  فــيــه 
الــرســمــي والــشــعــبــي، وتــســتــظــان 
في  المشتركات،  من  واسع  بمدى 
المجاالت السياسية واالقتصادية 
والثقافية  واالجتماعية  واألمنية 
والتنموية، وما ُتوج إزاء ذلك من 
وقاعدة  ثنائية،  تنموية  مشاريع 
ــزداد  ــ مــــوحــــدة لــعــمــل مـــشـــتـــرك، تـ
وثـــاقـــة فـــي ظـــل حــــرص مـــن كــبــار 
الــمــســؤولــيــن وحــكــومــة الــبــلــديــن، 
بمتابعة واهتمام من قبل صاحب 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــــوزراء، وأخــويــه صــاحــب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو 
نهيان  آل  زايــد  بن  الشيخ محمد 
نــائــب القائد  أبــوظــبــي  ولـــي عــهــد 

األعلى للقوات المسلحة.
جــــــــاء ذلــــــــك ضــــمــــن جــلــســة 
المشتركة  البرلمانية  المباحثات 
التي عقدت أمــس )األربــعــاء( في 
بــدولــة  االتـــحـــادي  المجلس  مــقــر 
اإلمـــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة الـــمـــتـــحـــدة 
الشقيقة، بين فوزية بنت عبداهلل 
زينل رئيسة مجلس النواب، وصقر 
الوطني  المجلس  رئــيــس  غــبــاش 
وذلك  اإلمــارات،  بدولة  االتحادي 

ضمن زيارة رسمية ألبوظبي.
مــمــلــكــة  أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــــارت 
ــة اإلمــــــارات وطــن  ــ الــبــحــريــن ودولـ
واحد، يجمعهما مصيٌر مشترك، 
بــيــنــهــمــا روح  الـــعـــاقـــة  وتـــجـــســـد 
االخوة السامية، ومظهرًا للوحدة 
ــارك والـــتـــضـــامـــن فــــي كــل  ــشــ ــتــ والــ
ــروف وأمـــــام كـــل الــتــحــديــات،  الـــظـ
فـــي نـــمـــوذج حـــضـــاري قـــل نــظــيــره 
دول  بين  العاقات  مستوى  على 
التطور  أن مــســار  الــعــالــم، مــؤكــدة 
المطرد في مسار تنامي العاقات 
ــة اإلمــــــاراتــــــيــــــة، ومــــا  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
ــر الــلــقــاءات  ــم، إثـ تــشــهــده مــن زخــ
والزيارات المتبادلة بين القيادات 
ــن فــــــي الـــبـــلـــديـــن  ــ ــيـ ــ ـــؤولـ ــســ ــ ــمـ ــ والـ

الــشــقــيــقــيــن، تــنــم عـــن االنــفــتــاح 
ــاون  ــعـ ــتـ عــــن آفـــــــاق أرحـــــــب مــــن الـ
والــتــنــســيــق، بــمــا يــخــدم الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
قامت  ما  إلــى  اللقاء  وتطرق 
به مليشيا الحوثي اإلرهابية من 
هــجــمــات عــلــى مــنــاطــق ومــنــشــآت 
ــي اإلمــاراتــيــة  ــ مــدنــيــة فـــي األراضــ
األبــــــريــــــاء  أرواح  ــــت  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
اإلدانــة  بالغ  عن  معربة  اآلمنين، 
واالســـتـــنـــكـــار لــمــا تـــقـــوم بـــه قــوى 
اإلرهاب والتطرف، عبر استخدام 
المفخخة  الــمــســيــرة  الـــطـــائـــرات 
فـــي نــشــر الــــخــــراب والــــدمــــار، في 
المواثيق  تنتهك  خــطــرة  خــطــوة 
الدولية،  اإلنسانية  والمعاهدات 
وفي تحد للمجتمع الدولي، عبر 
والمصالح  المنطقة  أمن  تهديد 
مؤكدة  فيها،  الممتدة  العالمية 
الموقف الثابت والراسخ لمملكة 

البحرين، والدعم التام والمطلق 
ــة،  ــقـ ــيـ ــقـ لــــــدولــــــة اإلمـــــــــــــــارات الـــشـ
وتــأيــيــدهــا فــي كــل مــا تــتــخــذه من 
إجــــــراءات لــلــدفــاع عـــن أراضــيــهــا، 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــقـــيـــق األمــــــــن واالسـ
لــمــواطــنــيــهــا والــمــقــيــمــيــن عــلــى 
استهداٍف  أي  أرضها في مواجهة 

إرهابي.
الرباعية  القمة  إلــى  ونــوهــت 
ــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــ ــدت فـ ــ ــقــ ــ ــي عــ ــ ــتــ ــ الــ
ــن قــبــل  ــ ــبــــي مـ اإلمـــــاراتـــــيـــــة أبــــوظــ
واإلمـــارات  البحرين  مملكة  قــادة 
مؤكدة  العربية،  مصر  وجمهورية 
ــذي  ــ ــيـــق، الـ ــنـــسـ ــتـ أهـــمـــيـــة هــــــذا الـ
ما  ظل  في  بالغة  أهمية  يكتسب 
تــتــطــلــبــه الــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة من 
المواقف،  وتنسيق  الــرؤى  توحيد 
ودعم المصالح المشتركة للدول 
ــا، ومـــســـانـــدة الــقــضــايــا  ــهـ ــعـــوبـ وشـ
ــرار  ــقـ ــتـ ــيـــة، وتــحــقــيــق االسـ ــعـــربـ الـ

ومكافحة  المنطقة،  في  والسام 
كل أشكال اإلرهاب والتطرف.

ــة تـــوظـــيـــف  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأكـــــــــــــدت أهـ
الـــمـــواقـــف الــبــرلــمــانــيــة فـــي دعــم 
أمـــن واســتــقــرار الــمــنــطــقــة، وحــث 
ــي  ــدولـ الــمــجــتــمــع الـــبـــرلـــمـــانـــي الـ
ــاد تـــحـــرك جــــــاد، انـــطـــاقـــًا  إليــــجــ
مـــن الــمــســؤولــيــة اإلنـــســـانـــيـــة في 
تـــحـــقـــيـــق االســــــتــــــقــــــرار واألمــــــــن 
لمناهضة  وســعــيــا  للمجتمعات، 
ــتــــطــــرف،  ــنــــف والــ ــعــ اإلرهــــــــــاب والــ
الــبــرلــمــانــي  ــعـــاون  ــتـ الـ أن  مـــؤكـــدة 
بــيــن الــبــحــريــن واإلمـــــــارات يـــزداد 
تــوســًعــا، فــي ظــل حــــرٍص مــتــبــادل 
بــيــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــتــيــن 
ذلك  انعكس  حيث  البلدين،  فــي 
التنسيق  بمستوى  االرتــقــاء  على 
بآليات  ــذ  الــــروى، واألخــ وتــوحــيــد 
التعاون الثنائي في مدار التطوير 
ــر، وتــفــعــيــل  ــتـــمـ والــــتــــقــــدم الـــمـــسـ

المشتركة،  واالتــفــاقــيــات  اللجان 
وتــبــادل الــتــجــارب والــخــبــرات، بما 
يــحــقــق الـــمـــزيـــد مـــن الــمــنــجــزات 
التنموية  للمكتسبات  الــمــعــززة 

للبلدين الشقيقين.
وأعـــربـــت والـــوفـــد الــبــرلــمــانــي 
الــــــمــــــرافــــــق عـــــــن بــــــالــــــغ الـــشـــكـــر 
والـــتـــقـــديـــر لــلــســيــد صــقــر غــبــاش 
ــلــــس االتــــــحــــــادي  ــجــ ــمــ رئـــــيـــــس الــ
المجلس،  أعضاء  وكل  اإلماراتي، 
ــرم  ــال وكــ ــبـ ــقـ ــتـ ــاوة االسـ ــفــ عـــلـــى حــ
ــدوه مـــن سعي  ــ ــا أبــ الــضــيــافــة، ومــ
متواصل لتنمية عاقات التعاون 
ــال الــعــمــل  ــجــ ــــي مــ ــيـــق فـ ــنـــسـ ــتـ والـ
البحرين  مملكة  بين  البرلماني 
ــاء على  ــنـ ــبـ ودولــــــة اإلمـــــــــارات، والـ
خدمة  المشترك  العمل  مسيرة 
لــمــصــالــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــيــن 

الشقيقين.
مــــــن جـــــانـــــبـــــِه، رحــــــــب صــقــر 

الوطني  المجلس  رئــيــس  غــبــاش 
االتحادي بدولة اإلمارات العربية 
الـــمـــتـــحـــدة الـــشـــقـــيـــقـــة بــرئــيــســة 
المرافق،  والــوفــد  الــنــواب  مجلس 
مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تكشف 
واألخــويــة  الــوديــة  العاقات  عمق 
والبحرين،  اإلمـــارات  تجمع  التي 
الوثيقة  الــروابــط  متانة  وتعكس 
والمصالح  الــمــشــتــرك،  للمصير 
المتطابقة على جميع األصعدة.

وأكد حرص المجلس الوطني 
االتــــحــــادي عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــبــرلــمــانــي مـــع مــجــلــس الـــنـــواب 
البحرين في مختلف  في مملكة 
الــــمــــجــــاالت، واألخــــــــذ بـــمـــســـارات 
ــتـــرك إلــــــى فــضــاء  ــشـ ــمـ ــل الـ ــمـ ــعـ الـ
ــــب مـــن الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق،  أرحـ
أو  الثنائي  المستوى  على  ســـواء 
في المحافل اإلقليمية والدولية، 
مؤكدًا حرص المجلس االتحادي 

الفاعلية  تحقيق  على  اإلمــاراتــي 
ــرات الـــتـــفـــاهـــم  ــ ــذكـ ــ ــمـ ــ ــلــــة لـ ــكــــامــ الــ
في  الــنــواب  مجلس  مع  والتعاون 
مملكة البحرين، وتدشين مرحلة 
قادمة تتاقى فيها الجهود ضمن 

برامج ومبادرات مشتركة.
حــضــر الــلــقــاء الــشــيــخ خــالــد 
آل خليفة  عــلــي  بـــن  عـــبـــداهلل  بـــن 
سفير مملكة البحرين لدى دولة 
في  الــمــتــحــدة،  العربية  االمــــارات 
حين ضم وفد مجلس النواب كا 
من: النائب فاضل السواد، النائب 
الـــنـــائـــب عيسى  ــلـــوم،  الـــسـ أحـــمـــد 
البناي،  عمار  النائب  الــدوســري، 
الــنــائــب مــعــصــومــة عــبــدالــرحــيــم، 
النائب  النفيعي،  إبراهيم  النائب 
ــة إلـــى  ــافــ ــبـــاســـي، إضــ ــعـ مــحــمــد الـ
الــدكــتــور يــاســر صــقــر الــشــيــراوي 
للموارد  المساعد  الــعــام  األمــيــن 

والخدمات.
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أكــــدت فــوزيــة بــنــت عــبــداهلل زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب أن 
الشواهَد الواقعية، والدالئل البارزة، تعكس حجم العاقة الفريدة 
الشقيقة،  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  البحرين  بين مملكة 
المؤسسون  اآلبــاء  بــدأه  تاريخ ممتد،  إليه من  ما تستند  في ظل 
من حكام البحرين واإلمارات، وبلغ أزهى مراحله في ظل القيادة 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة  صــاحــب  لحضرة  الحكيمة 
خليفة عاهل الباد المفدى، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بـــحـــثـــت لـــجـــنـــة الـــخـــدمـــات 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــشـــــــورى بــــرئــــاســــة 
الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، 
فــــي اجــتــمــاعــهــا الــمــنــعــقــد عــن 
بــقــانــون بتعديل  اقــتــراًحــا  ُبــعــد، 
بقانون  الــمــرســوم  أحــكــام  بعض 
بــشــأن   2015 لــســنــة   )21( ــم  ــ رقـ
الخاصة  الصحية  الــمــؤســســات 
المعدل بالقانون رقم )1( لسنة 
األعضاء:  من  والمقدم  2019م، 
الدكتورة ابتسام محمد الدالل، 
فـــــخـــــرو، دالل  ــد  ــمـ مـــحـ جــــمــــال 
ــى يـــوســـف  ــنـ ــم الــــــزايــــــد، مـ ــاســ جــ
والــدكــتــور محمد علي  الــمــؤيــد، 

حسن علي.
ونــاقــشــت الــلــجــنــة االقــتــراح 
بـــــقـــــانـــــون الــــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــى 
ــة مـــتـــطـــلـــبـــات الــــوضــــع  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ مـ
الــرقــابــة  عــمــل  لتنظيم  الـــراهـــن 
وتحديد  الصحي،  القطاع  على 
ــيـــات الــهــيــئــة الــوطــنــيــة  مـــســـؤولـ

ــهـــن والــــخــــدمــــات  ــمـ لــتــنــظــيــم الـ
الــصــحــيــة، بــاعــتــبــارهــا الــمــنــفــذ 
لــلــســيــاســات الــصــحــيــة، وكــذلــك 
األعلى  المجلس  إلــى  بالنسبة 
ــم  ــ ــراسـ ــ ــة بــــاعــــتــــبــــاره الـ ــلـــصـــحـ لـ
والمشرف  الصحية  للسياسات 
يباشر  والــذي  الهيئة،  أداء  على 
كل االختصاصات التي يقوم بها 
بعد صدور  الهيئة  إدارة  مجلس 
المرسوم بقانون رقم )32( لسنة 
أحـــكـــام  بـــعـــض  بـــتـــعـــديـــل   2015
 2009 لسنة   )38( رقــم  الــقــانــون 
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
وفي ضوء ما أبدي من آراء 
ــاء فـــي نـــقـــاش األعـــضـــاء  ــا جــ ومــ
اللجنة  ــررت  قـ خـــال االجــتــمــاع 
الجهات  من  عدد  مرئيات  طلب 
الــمــعــنــيــة لــمــزيــد مـــن الـــدراســـة 

والبحث.
وواصـــلـــت الــلــجــنــة فـــي ذات 

االجتماع مناقشة مشروع قانون 
الــمــادة  مــن  )أ(  الــفــقــرة  بتعديل 
 )19( ــــم  رقـ ــون  ــانـ ــقـ الـ مــــن   )25(
سوق  تنظيم  بشأن   2006 لسنة 
العمل، المعد في ضوء االقتراح 
بــــقــــانــــون بـــصـــيـــغـــتـــه الـــمـــعـــدلـــة 
الـــمـــقـــدم مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، 
ــادة الــمــدة  ــ ــذي يــهــدف إلـــى زيـ الــ
التي يلتزم بها العامل األجنبي 
قــبــل أن يــحــق لــه االنــتــقــال إلــى 
صــــاحــــب عــــمــــل آخـــــــر مـــــن دون 
الــعــمــل األول،  مــوافــقــة صــاحــب 
ــنـــوات بــعــد أن  لــتــصــبــح ثــــاث سـ
كانت سنة واحدة، حيث تدارست 
قدمها  قانونية  مــذكــرة  اللجنة 
بخصوص  القانوني  المستشار 
على  واّطلعت  الــقــانــون،  مــشــروع 
قبل  المعنية،  الجهات  مرئيات 
أن ُتقرر رفع تقريرها إلى مكتب 
مجلس الشورى تمهيًدا لعرضه 

في إحدى الجلسات القادمة. 

} اجتماع لجنة الخدمات.

»خدم��ات ال��ش��ورى« تب�ح��ث اق�ت�راح��ا ي�ه�دف

اإل�ى تنظي�م عم�ل الرقاب�ة عل�ى القط�اع ال�شحي

ناقشت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى 
في اجتماعها المنعقد أمس برئاسة أحمد مهدي 
الحداد التقرير الثامن للمؤسسة الوطنية لحقوق 
واقع  تعزيز  إلى  يهدف  الــذي   ،2020 لعام  االنسان 
الــبــحــريــن عــلــى نحو  فــي مملكة  حــقــوق اإلنـــســـان 
يتوافق مع التزامات الدولة الناشئة عن انضمامها 
والوصول  االنسان،  لحقوق  الدولية  الصكوك  إلى 
إلى أفضل الممارسات في مجال التمتع بمختلف 

الحقوق والحريات العامة. 
ــاع  ــمـ ــتـ ــلــــجــــان خــــــال االجـ وبــــحــــث أعــــضــــاء الــ
المؤسسة  جــهــود  فــي  المتمثل  التقرير  مضمون 
الوطنية لحقوق اإلنسان وأنشطتها المبذولة في 
مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان خال جائحة 
فيروس كورونا، وكذلك جهود المؤسسة في مجال 
حــمــايــة وتــعــزيــز حــقــوق اإلنـــســـان بشكل عـــام، كما 

من  المرفوعة  االستشارية  اآلراء  التقرير  تضمن 
المؤسسة إلى السلطات الدستورية.

ــلـــع أعــــضــــاء الــلــجــنــة عـــلـــى مــتــابــعــات  كـــمـــا اطـ
المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان بشأن الجهود 
الــتــعــزيــزيــة لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن خـــال الــجــائــحــة، 
ــامـــت بــهــا  ــتـــي قـ وكــــذلــــك الـــــزيـــــارات الـــمـــيـــدانـــيـــة الـ
واالحتجاز،  والتأهيل  اإلصــاح  لمراكز  المؤسسة 
والـــشـــكـــاوى الــمــتــســلــمــة والـــمـــســـاعـــدات الــقــانــونــيــة 

المقدمة وحاالت الرصد.
وأشــــاد أحــمــد مــهــدي الـــحـــداد رئــيــس اللجنة 
والمسهب  المتكامل  بالتقرير  اللجنة  وأعــضــاء 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسة  أعدته  الــذي 
والذي سيسهم في تطوير وتعزيز منظومة حقوق 
اإلنسان بمملكة البحرين بما يدعم جهود المملكة 

في هذا الشأن محلًيا ودولًيا.

»ح��ق��وق��ي��ة ال�������ش���ورى« ت��ن��اق�����ش ت��ق��ري��ر 

ال��م��وؤ���ش�����ش��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ح��ق��وق الإن�����ش��ان

شــــارك أعـــضـــاء لــجــنــة شــــؤون الــمــرأة 
ــورى بـــرئـــاســـة  ــ ــشــ ــ ــل بـــمـــجـــلـــس الــ ــفــ ــطــ والــ
الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل في 
ورشة العمل التي أقامها البرلمان العربي 
حول إعداد مشروع القانون االسترشادي 
ــرأة، وأكــــدت  ــمــ ــد الــ لــمــكــافــحــة الــعــنــف ضـ
بالورشة  لها  كلمة  خــال  اللجنة  رئيسة 
اإلرادة  بـــفـــضـــل  الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  أن 
الــســيــاســيــة وتــوجــيــهــات حـــضـــرة صــاحــب 
ــن عــيــســى آل  ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــ الـــجـــالـ
والمتابعة  المفدى،  الباد  عاهل  خليفة 
والمتواصلة  الرفيعة  والجهود  الحثيثة 
برئاسة  الرشيدة  الحكومة  تبذلها  التي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

رائــدة في مجال  الـــوزراء، خطت خطوات 
المستويات  عــلــى  الــمــرأة  وتــقــدم  تمكين 
مشاركتها  وتفعيل  قدراتها  وتنمية  كافة، 

في بناء وتطوير المجتمع. 
الــنــتــائــج  أن  إلـــــى  الــــــــدالل  وأشـــــــــارت 
ــة الـــواضـــحـــة  ــ ــرؤيـ ــ االحـــصـــائـــيـــة تـــبـــيـــن الـ
البحرين  بمملكة  للمرأة  الراهن  للوضع 
ــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات الــتــعــلــيــمــيــة  فـ
والــصــحــيــة واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
به  تقوم  الــذي  الــدور  مثمنة  والسياسية، 

المرأة البحرينية في تلك القطاعات.
حقوق  مسألة  أن  الـــدالل  وأوضــحــت 
المرأة في مملكة البحرين تحظى بجهود 
السلطة  فـــي  متمثلة  كــبــيــريــن  واهــتــمــام 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة 

المدني،  المجتمع  ومؤسسات  القضائية 
مــن خـــال االســتــراتــيــجــيــات والــســيــاســات 
السلطة  أولـــت  حيث  للمملكة،  الوطنية 
التشريعية اهتمامًا كبيرًا في هذا الجانب 
من خال مراجعة التشريعات والقوانين 
النافذة إلزالة اي تمييز فيها ضد المرأة.

احــدى  تعتبر  المملكة  »أن  وتــابــعــت 
مبادئ  تضمين  على  تعمل  الــتــي  الـــدول 
ــداو« فــــي تــشــريــعــاتــهــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــة »الـ ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ
الوطنية وبما يناسب الشريعة االسامية 
ــانـــون الــحــمــايــة  ــود قـ ــ ــى وجـ بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــنـــف األســـــــــري، والــــــــذي أصـــــدره  ــعـ مــــن الـ
يعد  حــيــث  2015م،  ســنــة  الــمــلــك  جــالــة 
الــقــانــون خــطــوة مهمة عــلــى طريق  هـــذا 
استكمال المنظومة التشريعية الخاصة 

باألسرة.
أن  إلـــى  بـــاإلشـــارة  كلمتها  واخــتــتــمــت 
مهمة  مـــبـــادرات  تبنت  الــبــحــريــن  مملكة 
لـــحـــمـــايـــة الــــــمــــــرأة وضـــــمـــــان ســامــتــهــا 
ورفــاهــيــتــهــا، إذ أطــلــق الــمــجــلــس األعــلــى 
لحماية  الوطنية  »االستراتيجية  للمرأة 
ــرأة مـــن الــعــنــف األســــــــري«، وهــــو ما  ــمــ الــ
بتحقيق  البحرين  مملكة  الــتــزام  يــؤكــد 
ــهــــدف الــخــامــس  ــانـــي مــــن الــ ــثـ الــــجــــزء الـ
مــن أهــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة وهــو: 
العنف ضد  أشكال  »القضاء على جميع 
العامة  المجاالت  فــي  والفتيات  النساء 
بالبشر  االتجار  ذلك  في  بما  والخاصة، 
ــواع االســتــغــال  ــ واالعـــتـــداء الــجــنــســي وأنـ

األخرى.

اإع�داد  ب�ش�اأن  ع�م��ل  ور�ش��ة  ف���ي  ت�ش�ارك  ال�ش��ورى«  »م�راأة 

الم�راأة �ش�د  العن�ف  لمك��افحة  ال�شتر�ش�ادي  القان�ون  م�ش�روع 

ــا  ــهـ ــتـ ــاركـ عــــلــــى هـــــامـــــش مـــشـ
فـــي مــؤتــمــر مــنــظــمــة الــتــحــالــف 
الـــــدولـــــي لـــحـــمـــايـــة الـــــتـــــراث فــي 
مــنــاطــق الـــنـــزاع - »ألــــف« الــثــانــي 
للمانحين، اجتمعت الشيخة مي 
بــنــت مــحــمــد آل خــلــيــفــة رئــيــســة 
واآلثـــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ناركان  باشولو  روزلــيــن  بالسيدة 
وذلــك  الفرنسية،  الثقافة  وزيـــرة 
في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة 

الفرنسية باريس. 
ــــدت عمق  ــــال الــلــقــاء أكـ وخـ
العاقات الثقافية ما بين مملكة 
البحرين والجمهورية الفرنسية، 
قائلة إن التعاون ما بين البلدين 
اســــهــــم فـــــي االرتـــــــقـــــــاء بــالــعــمــل 
الثقافي على المستوى اإلقليمي 
وبرامج  وأثمر مشاريع  والعالمي 

متعددة خال السنوات الماضية. 
وتــوجــهــت بــالــشــكــر إلــــى الــســيــدة 
نـــاركـــان عــلــى اهــتــمــامــهــا الــدائــم 
بتعزيز الروابط الثقافية ما بين 
شعبي البلدين، معربة عن أملها 
من  المشترك  العمل  يستمر  أن 
أجـــل االرتـــقـــاء بــمــكــانــة الــثــقــافــة 

كرافعة للمجتمعات واألوطان. 
وشـــــهـــــد الـــــلـــــقـــــاء مـــنـــاقـــشـــة 
ذات  الــــقــــضــــايــــا  مــــــن  ــد  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
االهتمام المشترك، وعلى رأسها 
االتفاقية التي تم عقدها ما بين 
واآلثــار  للثقافة  البحرين  هيئة 
ومــتــحــف الــلــوفــر بــاريــس، والــتــي 
لعدد  المتحف  عـــرض  تتضمن 
البحرينية  األثــريــة  القطع  مــن 
من المجموعة الدائمة لمتحف 
الوطني ومتحف قلعة  البحرين 

البحرين. 
لتلقي  الـــزيـــارة  هـــذه  وتـــأتـــي 
الـــضـــوء عــلــى عـــراقـــة الــعــاقــات 
والتي  وفرنسا  البحرين  بين  ما 
ــا إلـــــى مــنــتــصــف  ــهـ ــاتـ ــدايـ تـــعـــود بـ
ــاســـع عـــشـــر، مــمــتــدة  ــتـ ــرن الـ ــقــ الــ
ــارة الــمــصــمــم الــفــرنــســي  ــ ــى زيــ إلــ
للبحرين  كارتييه  العالمي جاك 
العشرين بحثًا عن  القرن  بداية 
ــود أنــــواع الــلــؤلــؤ الــبــحــريــنــي،  أجــ
ــالــــي حــيــث  ــــرن الــــحــ ــقـ ــ ــى الـ ــتــ وحــ
شهدت السنوات العشر الماضية 
ازدهـــــــــــــــار الــــــعــــــاقــــــات مـــــــا بـــيـــن 
الصعد،  مختلف  على  البلدين 
وخصوصًا الثقافية حيث أثمرت 
معارض  عــن  الثنائية  الــعــاقــات 
مــا بين  مــتــبــادلــة  وثــقــافــيــة  فنية 
ــات كــمــتــحــف الــبــحــريــن  مـــؤســـسـ

العربي  الــعــالــم  ومعهد  الــوطــنــي 
ــة إلـــى  ــافــ ــــس، هـــــذا إضــ ــاريـ ــ ــي بـ فــ
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ اســــتــــقــــبــــال مـــــســـــرح الـ

ــم الـــبـــحـــريـــن  ــ ــواســ ــ ــي ومــ ــنــ ــوطــ الــ
الــعــروض  مــن  للعديد  الثقافّية 

الفرنسية العالمية.

ال�شيخة مي تبحث مع وزيرة الثقافة الفرن�شية  تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين

} الشيخة مي مع الوزيرة الفرنسية.

كتب محمد القصاص:

أشادت مجموعة الصيادين في فرضة قالي بجهود 
العمراني  والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة 
وحلحلة  قــالــي  صــيــادي  معاناة  إلنــهــاء  الكهرباء  ووزارة 
مشكلة فرضتهم التي كان يعاني فيها الصيادون من تردي 

الخدمات وعدم إمدادها بالكهرباء.
وقــــال مــبــارك الــفــضــالــة أحـــد الــصــيــاديــن فــي فرضة 
قــالــي ان الــفــرضــة تــم تــزويــدهــا بــالــكــهــربــاء لــخــدمــة كل 
الصيادين والهواة، مضيفا ان الفرضة بحاجة إلى تطوير 

الخدمات األخرى منها مرفق دورة المياه.
وأوضح ان أحد األهالي عمل على إنشاء دار للعبادة 

تم  بــالــقــوارب  الــخــاص  )الجيتي(  الــبــحــري  الــمــوقــف  وأن 
تــطــويــره فـــي الـــعـــام الــمــاضــي بــنــصــب األعـــمـــدة الــخــاصــة 
بــمــواقــف الــــقــــوارب، مــشــيــرا الـــى ان بــعــض األرصـــفـــة في 
الفرضة ال تزال متكسرة وهي بحاجة إلى عملية اإلصاح.
وثّمن الفضالة دعم القيادة الرشيدة ووزارة األشغال 
الكهرباء  ووزارة  العمراني  والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
ومــــــؤازرة الــعــضــو الــنــيــابــي خــالــد بــوعــنــق إلنـــهـــاء مشكلة 
له  سيكون  الفرضة  وصيانة  تطوير  ان  مؤكدا  الكهرباء، 
األثر الطيب على نفوس البحارة وخاصة مع فترة موسم 
تشهد  ان  متمنيا  واألمــطــار،  للرياح  المصاحبة  الشتاء 

الفرضة كل الخدمات التطويرية.

���ش��ي��ادو ف��ر���ش��ة ق��ال��ي ي�����ش��ي��دون ب��ج��ه��ود الأ����ش���غ���ال وال��ب��ل��دي��ات
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ضــمــن اإلنــــجــــازات الــعــديــدة 
الــزاهــر  العهد  فــي  تحققت  الــتــي 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــم مــن  ــ ــدعـ ــ ــالد الــــمــــفــــدى، وبـ ــ ــبـ ــ الـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
إنــجــاًزا  البحرين  مملكة  حققت 
ــا جــــديــــًدا عـــلـــى الــصــعــيــد  ــويـ ــربـ تـ
انتخابها  تـــم  أن  بــعــد  الــعــالــمــي، 
ــيـــس مـــجـــلـــس مــكــتــب  ــرئـ نـــائـــًبـــا لـ
لليونسكو  التابع  الدولي  التربية 

بجنيف.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
الــــمــــجــــلــــس الـــــــــذي شـــــــــارك فــيــه 
النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور 
وزير التربية والتعليم عبر تقنية 
االتــصــال الــمــرئــي، والـــذي ناقش 
ــدًدا مـــن الــمــواضــيــع الــمــدرجــة  ــ عـ
ــال، ومــنــهــا  ــ ــمــ ــ ــلـــى جـــــــدول األعــ عـ
برنامج األنشطة المقترحة لعام 
2022م، والنظام األساسي المعدل 

لــعــمــل الــمــكــتــب، واســتــراتــيــجــيــة 
ومشروع  المكتب،  لدى  التواصل 

النظام الداخلي. 
الوزير  رفع  المناسبة،  وبهذه 
والتبريكات،  التهاني  آيات  أسمى 
ــى حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة  ــ إلــ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عـــاهـــل الـــبـــالد الـــمـــفـــدى، مــؤكــدا 
الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  انـــتـــخـــاب  أن 
التقدير  يعكس  الــمــنــصــب  لــهــذا 
في  التعليمية  للمسيرة  العالمي 
البالد  لعاهل  الــزاهــر  العهد  ظــل 
المفدى، وما تحظى به من دعم 
ــام مـــن جــاللــتــه الــكــريــم،  ــمـ ــتـ واهـ
للمساندة  تــقــديــره  عـــن  ومــعــرًبــا 
ــاحــــب الــســمــو  ــي يـــولـــيـــهـــا صــ ــتــ الــ
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
والتعليم  التربية  ــوزارة  لـ الـــوزراء 
وبـــرامـــجـــهـــا الـــتـــطـــويـــريـــة، مــبــيــًنــا 
تنفيذ  فـــي  مــســتــمــرة  الـــــــوزارة  أن 
التطويرية  والــبــرامــج  الــمــبــادرات 
الـــصـــادرة عـــن الــمــجــلــس األعــلــى 

ــدريــــب  ــتــ ــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم والــ لـ
بن  محمد  الشيخ  سمو  بــرئــاســة 
مـــبـــارك آل خــلــيــفــة نــائــب رئــيــس 
مجلس الوزراء، من أجل االرتقاء 
لما  ومخرجاته،  التعليم  بجودة 

فيه خير وصالح بلدنا العزيز.
وأضاف الوزير أن فوز مملكة 
الــبــحــريــن بــمــنــصــب نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس مــكــتــب الــتــربــيــة الــدولــي 
يــعــكــس الــســمــعــة الــطــيــبــة الــتــي 
تتمتع بها في األوساط العالمية 
المملكة  التربوية، حيث حصلت 
عــــلــــى عــــضــــويــــة هــــــــذا الـــمـــكـــتـــب 
ــام الـــحـــادي  ــعـ خــــالل الــمــؤتــمــر الـ
عقد  الــذي  لليونسكو  واألربعين 
بــاريــس  الفرنسية  الــعــاصــمــة  فــي 

في نوفمبر 2021م.
مــمــلــكــة  أن  الـــــــوزيـــــــر  وأكـــــــــد 
ــوًدا  ــهـ ــذل جـ ــبـ ــوف تـ ــ الـــبـــحـــريـــن سـ
لـــتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــــداف الـــخـــاصـــة 
بــهــذا الــمــكــتــب، الــــذي يــعــد أحــد 
الـــمـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة الــتــابــعــة 
كبير  دور  مــن  لــه  بما  لليونسكو، 

على  التعليم  ســيــاســات  رســم  فــي 
الــمــســتــوى الـــدولـــي، مــشــيــًرا إلــى 
أوجـــه الــتــعــاون الــعــديــدة مــع هذه 
الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة الــعــريــقــة، 
ــن أبـــرزهـــا جـــائـــزة الــيــونــســكــو-  ومـ
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
تكنولوجيات  الســتــخــدام  خليفة 
مجال  في  واالتــصــال  المعلومات 
عام  منذ  انطلقت  التي  التعليم، 

2005م، وتم مؤخًرا التجديد لها 
ــدورة أخـــرى تمتد ســت ســنــوات،  لـ
تعمل  تعليمية  مراكز  واستضافة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــنــظــمــة، وهــي 
لتكنولوجيا  اإلقــلــيــمــي  الــمــركــز 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــال، ومــركــز 
والمهني،  الفني  للتعليم  التميز 
إلــــى جـــانـــب الـــتـــعـــاون مـــع مكتب 
ــي فـــــي تــطــويــر  ــ ــدولــ ــ الـــتـــربـــيـــة الــ
مناهج التربية للمواطنة وحقوق 
المختصين في  وتدريب  اإلنسان 
هذا المجال، مبيًنا أن المواضيع 
الــــتــــي تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا خـــالل 
دور  لها  سيكون  المكتب  اجتماع 
كــبــيــر فـــي االرتــــقــــاء بــالــخــدمــات 
ــة الــتــي  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة والـ

يقدمها. 
ــاع األســـتـــاذة  ــمـ ــتـ حــضــر االجـ
نــائــب مــنــدوب  ــواد  دالل ســعــود عــ
اليونسكو  لــدى  البحرين  مملكة 
بالملحقية  الثقافي  المستشار 
ــة الــــبــــحــــريــــنــــيــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ

الجمهورية الفرنسية.

في العهد الزاهر للعاهل المفدى.. وتاأكيدا ل�سمعتها الدولية

انتخاب البحرين نائبا لرئي�س مجل�س مكتب التربية الدولي التابع لليون�سكو 

} وزير التربية.

الــمــلــك  مــســتــشــفــى  إدارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
دبلوم  برنامج  ترخيص  الجامعي  حمد 
الـــتـــمـــريـــض الــعــمــلــي وبـــرنـــامـــج دبـــلـــوم 
أكاديمية  فــي  الــمــرضــى  رعــايــة  مساعد 
الملك  الرعاية الصحية في مستشفى 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي والـــــــذي جـــــاء خـــالل 
التعليم  أمناء مجلس  اجتماع مجلس 
ــان بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور  ــ ــذي كـ ــ الـــعـــالـــي الــ
وزيــر  النعيمي  علي  بــن  ماجد  الدكتور 
التربية والتعليم رئيس المجلس الذي 

عقد بتقنية االتصال المرئي.
ــيـــخ  ــيــــب الـــشـ ــبــ وأشــــــــــــاد الـــــــلـــــــواء طــ
قائد  خليفة  آل  اهلل  عطية  بــن  سلمان 
بدور  الجامعي  الملك حمد  مستشفى 
وتطوير  االرتــقــاء  فــي  التعليم  مجلس 
كافة  يتواكب مع  بما  التعليم  وتحديث 
الـــمـــســـتـــجـــدات والـــنـــهـــوض بــمــؤســســات 
تقدمه  ومــا  والــتــدريــب  العالي  التعليم 
أكاديمية،  من خدمات تعليمية وبرامج 
مما يسهم في تعزيز ما تحققه مملكة 
على  تعليمية  مــنــجــزات  مــن  الــبــحــريــن 

كافة األصعدة.
من جانب آخر ذكرت الدكتورة دالل 
الحسن مدير مركز التعليم واالحتراف 

بالمستشفى أن حصول األكاديمية على 
التمريض  دبــلــوم  برنامج  فــي  ترخيص 
رعاية  مساعد  دبــلــوم  وبــرنــامــج  العملي 
المرضى يؤكد التزامنا بكافة الشروط 
األكاديمية وورش  والقوانين في مرافق 

المقدمة  الــتــدريــبــيــة  والــبــرامــج  الــعــمــل 
ــر الــــجــــودة  ــيـ ــايـ ــعـ ــلـــمـــتـــدربـــيـــن وفــــــق مـ لـ

المحددة من قبل المجلس.
وأضافت الدكتورة دالل أن أكاديمية 
ــدريـــب  ــتـ ــوم بـ ــ ــقـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة تـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الـ

الممرضين العمليين ومساعدي رعاية 
الـــمـــرضـــى مــهــنــيــا وعــمــلــيــا لــيــكــتــســبــوا 
ــاء الــــقــــدرات  ــنـ ــبـ الــــمــــهــــارات الـــــالزمـــــة لـ
والكفاءات مع استخدام وسائل التقنية 
الخبرة  ذوو  يقدمها  والــتــي  الــحــديــثــة، 
وصوال  المجال  هــذا  في  واالختصاص 
ــكــــفــــاءة الـــفـــنـــيـــة الـــمـــاهـــرة  بـــهـــم إلـــــى الــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــم جــــــــزءا مـــهـــمـــا وأســـاســـيـــا 
الــخــدمــات  نــوعــيــة وجــــودة  فــي تحسين 

المقدمة إلى المرضى.
المقدمة  البرامج  أن  الــذكــر  يجدر 
تهدف إلى تزويد الخريجين بالمعرفة 
والمهارات المتقدمة ليكون لديهم نهج 
منذ  إنــه  حيث  للمرضى،  شاملة  رعاية 
الصحية  الـــرعـــايـــة  أكــاديــمــيــة  تــأســيــس 
ممرضا   362 تــخــرج  قــد  بالمستشفى، 
العملي  التمريض  بــرنــامــج  فــي  عمليا 
وصــوال إلــى بــدء تــدريــب الــفــوج التاسع 
في  الجاري،  العام  خالل  البرنامج  من 
مساعد   350 من  أكثر  تخريج  تم  حين 
رعاية المرضى أنهوا عددا من البرامج 
التخصصات  في  والتدريبية  التأهيلية 

الصحية المساعدة بالمستشفى.

»حمد الجامعي« يعتمد برنامج دبلومي التمري�س العملي وم�ساعد رعاية المر�سى

يرعى الفريق طبيب الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  مــحــمــد 
رئيس المجلس األعلى للصحة 
مؤتمر الطب الباطني والسكري 
والـــســـمـــنـــة »األيـــــمـــــيـــــدو« خـــالل 
فــبــرايــر/   19  –  17 مـــن  الــفــتــرة 
ســتــنــظــمــه  الــــــذي   2022 ــاط  ــبـ شـ
ــــالس فــي  ــ ــن بـ ــشــ ــيــ ــوكــ شــــركــــة أديــ
منصة  عــبــر  الــخــامــســة،  نسخته 

.»Zoom«
ــة، أعــــرب  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
ــبــــداهلل مــديــر  ــن عــ ــيـ الـــدكـــتـــور أمـ
عــن شكره  بــالس  أديوكيشن  عــام 
محمد  الشيخ  لمعالي  وتقديره 
بن عبداهلل آل خليفة على رعاية 
الــذي  للمؤتمر  الدائمة  معاليه 
يعد أحد أهم وأعرق المؤتمرات 
ــة الــــتــــي يــــقــــام ســنــويــا  ــيـ الـــصـــحـ
ويشكل عالمة فارقة في المجال 
تاريخ  في  بــارزة  وأيقونة  الطبي، 
ــزة مــــن خـــالل  ــزيــ ــعــ مــمــلــكــتــنــا الــ
التجمع  وهــذا  المؤتمر  تكريس 
زاخــــرا بآخر  يــكــون  الــطــبــي، ألن 

في  العلمية  المستجدات  وأهــم 
المجال الطبي.

الــطــب  مـــؤتـــمـــر  أن  وأوضـــــــح 
ــري والــســمــنــة  ــكـ ــسـ الـــبـــاطـــنـــي والـ
»األيميدو«، هو مؤتمر متخصص 
ــر الـــمـــســـتـــجـــدات فــي  ــ يــبــحــث آخـ
عالم الطب الباطني، وخصوصا 
السكري  بــأمــراض  يتعلق  فيما 

المؤتمر  يشهد  حيث  والسمنة، 
سنويا مشاركة خبراء ومختصين 
الــقــطــاع الصحي  فــي  وعــامــلــيــن 
ــتــــشــــهــــده الـــنـــســـخـــة  وهــــــــو مــــــا ســ
الخامسة أيضًا من خالل حرص 
على  للمؤتمر  المنظمة  اللجنة 
ا كبيرا  جعل المؤتمر تجمعا طبّيً

على أرض مملكة البحرين.

رئ��ي�����س »الأع����ل����ى ل��ل�����س��ح��ة« ي���رع���ى م��وؤت��م��ر 

ال���ط���ب ال���ب���اط���ن���ي وال�������س���ك���ري وال�����س��م��ن��ة

} د. أمين عبداهلل. } الشيخ محمد بن عبداهلل.

كتبت زينب إسماعيل:
أعـــلـــنـــت مـــــــدارس خـــاصـــة اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــة 
المؤكدة  اإلصابات  ارتفاع  بعد  بعد  عن  التعليمية 

بفيروس كورونا المتحور مؤخرا في البحرين.
ــات لــــهــــا: »مـــن  ــانــ ــيــ وذكـــــــــرت الــــــمــــــدارس فـــــي بــ
والمحافظة  الطلبة  أبنائنا  على  حرصنا  منطلق 
بالنسبة  أولــويــة  هــي  الــتــي  الــعــامــة  سالمتهم  على 
الحجر  فترة  فــي  المعلمين  بعض  ولــوجــود  إلينا، 
في  عام  بشكل  اإلصابات  نسبة  وارتفاع  االحترازي 
المملكة، تم األخذ بتوصيات أولياء األمور من أجل 

استمرار الدراسة عن بعد«.
من  طــلــبــت  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  ــانـــت  وكـ
المدارس الحكومية حصر عدد الطالب المصابين 
بالمرض خالل الفصل الدراسي الثاني عبر روابط 
الــذي طلبت  الوقت  أولياء األمــور، في  إلى  مرسلة 

مـــؤخـــرا حــصــر عـــدد الـــطـــالب الــمــحــصــنــيــن بلقاح 
الفيروس في الروضات.

واحــتــج أولـــيـــاء األمــــور مــع عــــودة الــطــلــبــة إلــى 
الجديد  الــدراســي  الفصل  خــالل  الــدراســة  مقاعد 
بـــدءا مــن يــنــايــر الــمــاضــي عــلــى اســتــمــرار العملية 
التعليمية حضوريا ليومين أو ثالثة من كل أسبوع 
وفقا لما يتناسب مع كل مدرسة خاصة، مؤكدين 
المؤكدة،  اإلصــابــات  نسب  من  سيرفع  الحضور  أن 

ومطالبين بحفظ صحة أبنائهم.
أمـــور آخـــرون قـــرار استمرارية  أولــيــاء  وعـــارض 
الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد عــلــى اعـــتـــبـــار أنــــه ســيــقــلــل من 
في  التعليمية  لــلــدروس  الطلبة  اســتــيــعــاب  فـــرص 
ظـــل تــطــبــيــق امــتــحــانــات نــهــايــة الــفــصــل الـــدراســـي 
حضوريا، وأوضح أولياء األمور أن تطبيق االمتحان 
بسبب  الطالب  أمام  المسألة  سيصعب  الحضوري 

نقص االستيعاب اإللكتروني.

م�����دار������س خ���ا����س���ة ت���ع���ل���ن ا����س���ت���م���رار 

ال��ت��ع��ل��ي��م ع���ن ب��ع��د ب�����س��ب��ب الإ����س���اب���ات

اســتــقــبــل الـــفـــريـــق الـــركـــن عـــبـــداهلل بـــن حسن 
غانتس  بيني  السيد  الــدفــاع  شــؤون  وزيــر  النعيمي 
وزير الدفاع لدولة إسرائيل لدى وصوله إلى مطار 

الــبــحــريــن الـــدولـــي والـــوفـــد الــمــرافــق مــســاء أمــس 
األربعاء 2 فبراير 2022م، والذي يقوم بزيارة رسمية 

إلى مملكة البحرين.

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل وزير الدفاع الإ�سرائيلي

} ا�ستقبال وزير الدفاع لنظيره الإ�سرائيلي.

كشف المهندس عصام خلف 
البلديات  وشــــؤون  األشــغــال  ــر  وزيـ
خطة  عن  العمراني  والتخطيط 
الوطنية،  العمالة  الوزارة إلحالل 
إلـــى تقليص  الــرامــيــة  وأهــدافــهــا 
األجانب  الموظفين  وعــدد  نسبة 
عام  بحلول   %6-%5 قــرابــة  إلــى 

.2024

جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
لــجــنــة الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة 
النائب  بــرئــاســة  الــنــواب  بمجلس 
خالد بوعنق أمس، إذ تم مناقشة 
االقـــتـــراح بــرغــبــة بــشــأن اســتــبــدال 
الــــعــــمــــالــــة األجــــنــــبــــيــــة بـــعـــمـــالـــة 
بحرينية في وزارة األشغال وشؤون 
العمراني،  والتخطيط  البلديات 

كما تم مناقشة جدوى االستعانة 
في  المؤهلة  البحرينية  بالكوادر 
ــات الــتــخــصــصــيــة مــثــل  ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
والتكنولوجيا  المعلومات  تقنية 
ــديــــل أســـــاســـــي عــن  ــبــ وغــــيــــرهــــا كــ
الـــشـــركـــات والـــجـــهـــات الــخــارجــيــة 
يــتــم  الـــتـــي   )out sources(

االستعانة بها في هذا المجال.

وزير الأ�سغال: تقلي�س عدد الأجانب بالوزارة اإلى 5% بحلول 2024

ابـــــتـــــكـــــر طــــــــــالب بــــمــــدرســــة 
للبنين مشروعًا  الثانوية  الفاتح 
الصناعي  »الــذكــاء  بعنوان  رقميًا 
ــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة«، يــقــوم  والــــطــ
الطاقة  وحـــدة إلنــتــاج  بــنــاء  على 
الكهربائية المستدامة الصديقة 
ترشيد  فــي  تسهم  الــتــي  للبيئة، 
االستهالك وتوفير نفقاته، حيث 
نــجــحــوا فـــي تــطــبــيــقــه تــجــريــبــيــًا 
فـــي الـــمـــدرســـة، مـــن خـــالل ربــطــه 

بأجهزة التكييف واإلضاءة.
وجــــــــــاءت الــــفــــكــــرة فـــــي ظــل 
االرتفاع الملحوظ في استهالك 
زيادة  نتيجة  الكهربائية،  الطاقة 
اإللكترونية،  األجــهــزة  استخدام 
عن  نتج  وما  العمراني،  والتطور 
النفايات  كمية  ارتــفــاع  مــن  ذلــك 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تــحــوي مـــواد 
ــوارد  ــ ــمــ ــ ــالــ ــ مـــــضـــــرة بــــالــــتــــربــــة وبــ
الــمــائــيــة الــســطــحــيــة والــجــوفــيــة، 
الــغــازات  ارتــفــاع نسبة  عــن  فضاًل 
االحتباس  في  المتسببة  الضارة 

الحراري. 

تنفيذه  فــي  الطلبة  واعتمد 
ــلــــى إعــــــــــادة تـــــدويـــــر األجــــهــــزة  عــ
وعلى  المستخدمة،  االلكترونية 
والــذكــاء  األشــيــاء،  إنترنت  تقنية 
ــي، وتـــــــم تــطــبــيــقــه  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ االصـ
بـــنـــجـــاح عـــلـــى أجــــهــــزة الــتــكــيــيــف 
الفصول  تجهيز  بعد  واإلضـــاءة، 
بمجموعة  والــمــعــامــل  الــدراســيــة 
مــــــــن الـــــمـــــجـــــســـــات الــــــحــــــراريــــــة 
ــودة الــهــواء،  ومــجــســات قــيــاس جــ

بــعــد ذلــــك إرســــــال جميع  لــيــتــم 
الـــبـــيـــانـــات الــــى ســيــرفــر إنــتــرنــت 
ومــراقــبــة   ،Thing Speak((
الـــطـــاقـــة الــمــســتــهــلــكــة بــواســطــة 
األجهزة  على   )Blynk( تطبيق 
بالبلوتوث  المتصلة  المحمولة 
وبــــوحــــدة الـــطـــاقـــة الــمــســتــدامــة، 
إلى جانب تفعيل وحدة التحكم 
ــــي إلضـــــــــــاءة الـــصـــفـــوف  ــوتـ ــ ــــصـ الـ
ــريـــق تــطــبــيــق  والـــمـــعـــامـــل عــــن طـ

.)Alexa Amazon(
ــم الــــــمــــــشــــــروع مـــن  ــســ ــقــ ــنــ ويــ
جزئيين  إلـــى  العملية  الــنــاحــيــة 
أســاســيــيــن، وهــمــا نــمــوذج مصغر 
للطاقة  ــدة  ووحــ ــي،  ــ دراسـ لفصل 
الـــمـــســـتـــدامـــة، إذ  لـــلـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
يحتوي كل منهما على مجموعة 
مــــن الــمــســتــشــعــرات الــمــرتــبــطــة 
بوحدة تحكم مركزية تعتمد على 
إنــتــرنــت األشـــيـــاء، ومنها  تــقــنــيــة 

ــة مــلــوثــات الـــهـــواء  مــســتــشــعــر دقــ
الــرقــمــي، لــقــيــاس جــــودة الــهــواء، 
فــضــاًل عــن قــيــاس نسبة الــغــازات 
ــــل مــخــتــبــرات  الــمــســتــخــدمــة داخـ
العلوم ومعامل المسار الصناعي، 
هذا إضافًة إلى التحكم الصوتي 
فـــي إضـــــاءة الــفــصــول الــدراســيــة 
باستخدام تقنية )iot( وتطبيق 
وتطبيق   )Amazon Alexa(

.)Node ESP8266(

ط���اب ثانوي يبتكرون م�س���روعا رقمي���ا لإنتاج الطاقة الم�س���تدامة

ــامـــت بـــلـــديـــة الــمــنــطــقــة  قـ
بتشغيل  مــــؤخــــرًا  الــجــنــوبــيــة 
بممشى  الجو  تبريد  مرشات 
مـــديـــنـــة عـــيـــســـى الـــمـــطـــاطـــي، 
وذلك لتلطيف الجو لمرتادي 
الممشى وممارسي الرياضة. 
ويـــعـــتـــبـــر مـــمـــشـــى مــديــنــة 
أول ممشى  المطاطي  عيسى 
البحرين  مملكة  في  مستقل 
وهي  المرشات،  بنظام  يعمل 
ــرذاذ لــتــلــطــيــف  ــ ــالـ ــ الـــتـــبـــريـــد بـ
الــــجــــو عـــــن طــــريــــق فـــتـــحـــات 
تبريد وهو نظام  تنتج ضباب 
صديق للبيئة ذو جودة عالية. 

ــة  ــديــ ــلــ ــبــ وقــــــــــد قــــــامــــــت الــ
ضــــمــــن خـــطـــتـــهـــا لـــلـــصـــيـــانـــة 
ــمــــشــــى الــــــذي  ــمــ ــر الــ ــويــ ــتــــطــ بــ
آالف  مــســاحــة 10  عــلــى  يــقــع 
مـــن خــالل  مـــربـــع،  مــتــر  و300 
ذات  مــطــاطــيــة  أرضــيــة  تهيئة 
مــعــايــيــر ومــقــايــيــس عــالــمــيــة 
عــالــيــة الـــجـــودة تــوفــر الــراحــة 
ومرتادي  الرياضة  لممارسي 

الممشى. 

كــذلــك تــم تــركــيــب أرضــيــة 
مـــنـــاطـــق   5 فـــــــي  مــــطــــاطــــيــــة 
لــــألــــعــــاب بـــــألـــــوان مــخــتــلــفــة 
مــربــع،  مــتــر   1500 بــمــســاحــة 
وتركيب عشب صناعي وطوب 
ــاب،  ــ ــعــ ــ ــر لــــمــــمــــرات األلــ ــ ــمـ ــ أحـ
ألعاب  تركيب  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــة،  ــيـ ــاضـ ــتــــعــــددة وأخـــــــــرى ريـ مــ
وزراعـــــــــــة أشـــــجـــــار مــخــتــلــفــة، 
وتركيب شبكة للري ومظالت 

في مناطق األلعاب. 
ــتــــه أكــــــــد مـــديـــر  مــــــن جــــهــ
ــة  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ عــــــــــــام بــــــلــــــديــــــة الــ
الــمــهــنــدس عاصم  الــجــنــوبــيــة 
اهتمام  عبداهلل  عبداللطيف 
الــبــلــديــة بــتــطــويــر الــمــمــاشــي 
ــات  ــزهــ ــتــ ــنــ ــمــ والــــــحــــــدائــــــق والــ
ــة لــتــكــون  ــامــ ــعــ ــق الــ ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ والـ
البحرينية،  للعوائل  متنفسًا 
وزيــر  توجيهات  حسب  وذلـــك 

ــال وشــــــؤون الــبــلــديــات  ــغــ األشــ
ووكيل  العمراني  والتخطيط 
ــؤون الـــبـــلـــديـــات،  ــشــ الــــــــــوزارة لــ
فيها  تــتــوافــر  أن  ــاة  ــراعـ مـ مـــع 
احتياجاتهم من المسطحات 
الخضراء والمناطق المظللة 
واأللــــعــــاب والـــكـــراســـي وكــافــة 
التي تالئم األطفال  المرافق 
العمرية،  مراحلهم  بمختلف 
وتركيب األرضيات المطاطية 

الــتــي تــنــاســب هــــواة مــمــارســة 
ريـــــاضـــــة الــــمــــشــــي والـــــجـــــري، 
وذلك بحسب الخطة المعدة 

لذلك. 
الــــمــــراحــــل  أن  وأضـــــــــــاف 
التطويرية المقبلة ستتضمن 
تركيب تجربة اإلنارة بالطاقة 
ــة فـــــــي عـــــــــدد مـــن  ــيــ ــســ ــمــ ــشــ الــ
الــحــدائــق والــمــنــتــزهــات، كما 
أعمال  لتكثيف  خطة  تــوجــد 
الـــتـــشـــجـــيـــر والـــتـــخـــضـــيـــر فــي 

الممشى. 
بجزيل  البلدية   وتــتــقــدم 
النائب  واهتمام  لدعم  الشكر 
ــيــــســــى الـــــقـــــاضـــــي ورئــــيــــس  عــ
بدر  الجنوبية  بلدي  مجلس 
مال  الدائرة  وعضو  التميمي 

اهلل شاهين. 
المنطقة  بــلــديــة  وتـــدعـــو 
الجنوبية المواطنين االلتزام 
بـــــــــاإلجـــــــــراءات االحـــــتـــــرازيـــــة 
للوقاية من مرض كورونا مع 
االجتماعي  التباعد  مــراعــاة 

خالل ممارستهم للمشي. 

»الجنوبية« تن�س���ئ اأول نظام مر�س���ات  لتبريد الجو بمم�س���ى مدينة عي�س���ى

} م. عاصم عبداللطيف.

ــاع الـــثـــانـــي  ــمــ ــتــ ــقــــد االجــ ــ ُع
لـــلـــمـــشـــاورات الــســيــاســيــة بــيــن 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
أذربيجان، أمس  في مقر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، بــرئــاســة الــدكــتــور 
الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن أحــمــد آل 
الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة، 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، وفــــــارز  لــ
خارجية  وزيــر  نائب  رضــايــيــف، 

جمهورية أذربيجان.
ــاع، أشــــاد  ــتــــمــ ــالل االجــ ــ وخــ
ــور الــشــيــخ عـــبـــداهلل بن  ــتـ ــدكـ الـ
بــالــعــالقــات  أحـــمـــد آل خــلــيــفــة 
بين  القائمة  والوثيقة  الطيبة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة 
أذربيجان الصديقة، وما تتسم 
ــن نـــمـــاء ُمـــضـــطـــرد عــلــى  ــه مــ بــ
األصــعــدة كــافــة، مــؤكــًدا أهمية 
تــفــعــيــل االتـــفـــاقـــيـــات الــمــوقــعــة 
بــيــن الــبــلــديــن، وفــتــح مــجــاالت 

أرحب من التعاون الشامل.
الخارجية  وزارة  وكيل  ونوه 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة بــالــتــقــدم 
ــده  ــهـ ــشـ ــــوظ الـــــــــــذي تـ ــــحـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ

ــة –  ــيــ ــنــ ــريــ ــحــ ـــبــ الــــــعــــــالقــــــات الـ
السنوات  خــالل  األذربــيــجــانــيــة 
فــي صالح  بما يصب  األخــيــرة 
البلدين والشعبين الصديقين، 
تشكل  بـــأن  تطلعه  عــن  مــعــرًبــا 
مرحلة  السياسية  الــمــشــاورات 
جديدة في تعزيز الشراكة بين 

البلدين.
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد نــائــب 
وزيــــــــــر خـــــارجـــــيـــــة جـــمـــهـــوريـــة 
المتطورة  بالعالقات  أذربيجان 

ــلـــديـــن  ــبـ ــن الـ ــيــ ــزة بــ ــيــ ــمــ ــتــ ــمــ والــ
ــًدا حـــرص  ــ ــؤكـ ــ ــيـــن، مـ الـــصـــديـــقـ
مع  التعاون  توطيد  على  بالده 
مختلف  فــي  البحرين  مملكة 
للمملكة  متمنًيا  الــمــجــاالت، 

دوام التقدم واالزدهار.
كـــــمـــــا شـــــهـــــد االجـــــتـــــمـــــاع 
وتطوير  دعــم  سبل  اســتــعــراض 
وبحث  الثنائي،  التعاون  أوجــه 
ــا مـــحـــل  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ عـــــــــدد مـــــــن الـ

االهتمام المشترك.

ان���ع���ق���اد الج���ت���م���اع ال���ث���ان���ي ل��ل��م�����س��اورات 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن واأذرب���ي���ج���ان

} جانب من الجتماع.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16022/pdf/1-Supplime/16022.pdf?fixed7985
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283793
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283690
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  2

Link

P  3

Link

حمليات 02www.alayam.com

اخلمي�س 2 رجب 1443 ـ العدد 11989

Thursday 3rd February 2022 - No. 11989

رعى حفل تخريج 50 متدرًبا من برنامج مهارات التوظيف.. حميدان:

تـــطـويــر مــنـظــومـة التـــدريـــب لالرتقاء بالـمـــوارد الـبـ�شــريـــة
والتنمية  العمل  وزير  رعاية  حتت 

االجتماعية جميل بن حممد علي حميدان، 

حفل  للتدريب  اأوريجني  مركز  نظم 

تخريج )50( متدرًبا من برنامج مهارات 

بفندق  الثالثاء  م�ساء  وذلك  التوظيف، 

كراون بالزا، بح�سور ممثلني عن �سندوق 

التدريب  جودة  وهيئة  )متكني(  العمل 

والتعليم، اإىل جانب عدد من املتخ�س�سني 

يف جمال التدريب وتنمية املوارد الب�سرية.

�ساعة   150 املتدربون  اأنهى  وقد 

ون�سف،  �سهرين  مدار  على  تدريبية 

يف  الالزمة  املهارات  خاللها  من  اكت�سبوا 

مراحل  ثالث  على  ا�ستمل  الذي  الربنامج 

واملهارات  االأ�سا�سية  املهارات  هي  رئي�سة 

اأ�سحاب  يحتاجها  التي  واملهارات  الفنية 

املتدربني  اإدماج  لت�سهيل  وذلك  العمل، 

االت�ساالت،  قطاعات  العمل يف  �سوق  يف 

البيع بالتجزئة، اللوج�ستيات، االن�ساءات، 

العقارات،  وقطاع  الداخلي  الت�سميم 

من  معتمدة  �سهادة  املتخرج  ومينح 

ملوا�سلة   )NCFE( ال�سمايل  املجل�س 

التعليم يف اململكة املتحدة. 

ويف كلمة له خالل  احلفل، اأكد حميدان 

اهتمام احلكومة املوقرة برئا�سة  �ساحب 

اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي  ال�سمو 

خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

بتطوير منظومة التدرب لالرتقاء بتنمية 

املوارد الب�سرية، بهدف اإ�سراك املواطن يف 

دور  وتعزيز  امل�ستدامة،  التنمية  عملية 

االأفراد واملوؤ�س�سات على مواجهة التحديات 

التي يواجهها قطاع التدريب بطرق جديدة 

واإبداعية، ولت�سجيعهم على حتقيق اأكرب 

قدر من االإنتاجية، واالإ�سرار على حتدي 

يف  العامل  بها  مير  التي  ال�سحية  االأزمة 

ظل جائحة كورونا )كوفيد-19(، لتثبت 

تعي�س  البحرين  باأن  الدويل  للمجتمع 

مرحلة ح�سارية متقدمة، ومتتلك القدرات 

التي من خاللها ميكننا توظيف الو�سائل 

كافة من اأجل دفع عجلة التطور وال�سري 

لقطاع  امل�ستمر  للتطوير  ثابتة  بخطى 

التدريب وتنمية املوارد الب�سرية.

احلكومة  اهتمام  اإىل  الوزير  ولفت 

باملواطن يف �سوؤون احلياة كافة باأبعادها 

واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سحية 

ال�سريعة  التغريات  وفق  واالإن�سانية 

اأنحاء  جميع  يف  حتدث  التي  وامل�ستمرة 

اال�ستقرار  حتقيق  بهدف  وذلك  العامل، 

واحلماية  املعي�سي  واالأمان  االقت�سادي 

االجتماعية للمواطن، مبا يتما�سى مع خطة 

 )2026-2022( االقت�سادي  التعايف 

التي اأعلنت عنها احلكومة وت�سمنت تنفيذ 

خم�س اأولويات، منها اأولوية خلق فر�س 

االأول  اخليار  املواطن  واعدة وجعل  عمل 

يف �سوق العمل.

والتنمية  العمل  وزير  واأ�ساف 

الظروف  من  الرغم  على  اأنه  االجتماعية 

والعامل  اململكة  بها  متر  التي  ال�سحية 

باأكمله، وتاأثر خمتلف املجاالت والقطاعات 

العام  خالل  عملت  قد  اأنها  اإال  العملية، 

املبادرات  من  العديد  اإطالق  على   2021

وامل�سروعات التنموية على �سعيد توفري 

فر�س عمل للمواطنني وتاأهيلهم الإدماجهم 

يف �سوق العمل، وكذلك على �سعيد تعزيز 

الكرمي  العي�س  وتوفري  املجتمع  تنمية 

للمواطنني، الفًتا يف هذا  ال�سياق اىل ما مت 

حتقيقه من اجناز يف  الربنامج الوطني 

وحتقيق  الثانية،  ن�سخته  يف  للتوظيف 

موؤكًدا  التدريب،  اأهدافه خا�سة يف جمال 

املتدربني  متابعة  يف  الوزارة  ا�ستمرار 

من  بعدها،  وما  التدريب  فرتة  خالل 

الربامج  اآرائهم جتاه  على  االطالع  خالل 

التدريبية التي اجتازوها، وبالتايل القيام 

العملية،  لهذه  التدريبي  االأثر  بقيا�س 

تواجههم،  التي  التحديات  على  للوقوف 

اإطار امل�ساعي  والعمل على مواجهتها يف 

لتطوير مهارات العمل االأ�سا�سية. 

واملوؤ�س�سات  ال�سركات  حميدان  ودعا 

اخلا�سة لال�ستفادة من م�ساريع التدريب 

مقدمتها  ويف  احلكومة،  تقدمها  التي 

العمل  راأ�س  على  التدريب  م�سروع 

)فر�س( الذي يتم تنفيذه بتوجيهات من 

خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

لالأعمال  امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل 

اخلريية و�سوؤون ال�سباب.

يف اإطار تعزيز اإجراءات احلماية لل�شالمة العامة.. جمل�س الدفاع املدين:

بحث التمارين الوطنية وتنفيذها وفق فر�شيات واقعية
بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  تراأ�س 

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

بح�سور  املدين،  الدفاع  جمل�س  اجتماع 

وزير  ال�سحة،  وزيرة  النفط،  وزير 

ال�سناعة والتجارة، وزير �سوؤون االإعالم، 

رئي�س االأمن العام، وكيل وزارة االأ�سغال 

العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

الكهرباء  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  نائب 

للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س  نائب  واملاء، 

االأعلى للبيئة.

وزير  رّحب  االجتماع،  بداية  ويف 

املدين  الدفاع  جمل�س  رئي�س  الداخلية 

املجل�س  اجتماع  اأن  اإىل  الفًتا  باالأع�ساء، 

ياأتي يف اإطار العمل على تعزيز اإجراءات 

ال�سالمة  ي�سمن  مبا  املدنية،  احلماية 

العامة للمواطنني واملقيمني.

االأعمال  جدول  املجل�س  ا�ستهّل  وقد 

الوطنية  التمارين  مو�سوع  مبناق�سة 

امل�سرتكة، ح�سب اخلطة الوطنية ملواجهة 

مب�ساركة  تنفيذها  و�سرورة  الكوارث، 

فر�سيات  ووفق  القطاعات  خمتلف 

واقعية، مع التاأكيد على �سرعة اال�ستجابة 

يف التعامل مع االأحداث وتعزيز القدرات 

على  املحافظة  م�سوؤولية  تخدم  التي 

ال�سالمة العامة.

نتائج  على  املجل�س  اطلع  بعدها، 

خلدمة  املتطوعني  �سوؤون  جلنة  اأعمال 

االأمن العام، واملتعلقة بالتطوع يف الدفاع 

توافرها  الواجب  واال�سرتاطات  املدين 

ذات  التدريبية  واجلوانب  املتطوع  يف 

الالئحة  م�سودة  على  اطلع  كما  ال�سلة، 

االأمن  خلدمة  التطوع  لقانون  التنفيذية 

العام، والذي ياأتي بدافع الوالء واالنتماء 

االجتماعية  امل�سوؤولية  وتعزيز  للوطن 

حلماية االأمن واال�ستقرار. كما ا�ستعر�س 

جمل�س الدفاع املدين اال�سرتاطات املتعلقة 

اخلا�سة  واملن�ساآت  املنازل  يف  بال�سالمة 

الذي  بامل�ستوى  تطويرها  على  والعمل 

املمتلكات  وحماية  االأرواح  على  يحافظ 

اال�ستمرار يف مراجعة وحتديث هذه  مع 

االإجراءات.

وزير  اأعرب  االجتماع،  ختام  ويف 

املدين  الدفاع  جمل�س  رئي�س  الداخلية 

املجل�س  الأع�ساء  وتقديره  �سكره  عن 

وحر�سهم على التوا�سل والتن�سيق حول 

االأمن  معدالت  زيادة  �ساأنه  من  ما  كل 

وال�سالمة جلميع املواطنني واملقيمني.

وزير اخلارجية ي�شيد بدور جمعية

»هذه هي البحرين« يف ن�شر الت�شامح

تخريج دورة لالأفراد 

امل�شتجدين يف قوة الدفاع 

وزير �شوؤون الدفاع ي�شتقبل

 وزيـــر الـــدفــــاع لــدولـــة اإ�شـــرائـيــــل

ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين، 

جمعية  رئي�س  ماثي�سون  بيت�سي  اأم�س،  الوزارة  مقر  يف 

»هذه هي البحرين«.

برئي�س جمعية  اخلارجية  وزير  رّحب  اللقاء،  وخالل 

تبذله  الذي  امللمو�س  بالدور  م�سيًدا  البحرين«،  هي  »هذه 

الثقايف  والتنوع  الديني  الت�سامح  قيم  ن�سر  يف  اجلمعية 

البحريني،  املجتمع  يف  املتاأ�سلة  ال�سلمي  والتعاي�س 

واجلهود التي تقوم بها الإبراز املنجزات احل�سارية ململكة 

البحرين على ال�ساحة الدولية، متمنًيا للجمعية واأع�سائها 

دوام التوفيق والنجاح.

وزارة  جهود  ماثيو�سن  بيت�سي  ثّمنت  جانبها،  من 

اخلارجية ودور الدبلوما�سية البحرينية يف تنفيذ �سيا�سة 

مملكة البحرين القائمة على ن�سر ثقافة ال�سالم والت�سامح 

يف  البحرين  مملكة  مكانة  وتعزيز  ال�سلمي،  والتعاي�س 

الدويل، موؤكدًة رغبة اجلمعية يف توطيد عالقات  املجتمع 

املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق  وتعزيز  والتكامل  التعاون 

البحرين على  االإجنازات ململكة  بالوزارة ملوا�سلة حتقيق 

ال�سعيد الدويل، مبديًة ا�ستعداد اجلمعية لت�سخري اإمكاناتها 

كافة لتحقيق ت�سافر اجلهود امل�سرتكة يف هذا ال�سدد.

والق�سايا  املوا�سيع  من  عدد  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

وزارة  بني  التعاون  تعزيز  و�سبل  امل�سرتك،  االهتمام  ذات 

اخلارجية وجمعية »هذه هي البحرين«.

ح�سر اللقاء ال�سفري طالل عبدال�سالم االأن�ساري مدير 

اأروى  الدكتورة  وال�سفرية  اخلارجية،  وزارة  �سوؤون  عام 

ح�سن ال�سيد رئي�س قطاع �سوؤون حقوق االإن�سان.

حفل  االأربعاء،  اأم�س  البحرين،  دفاع  قوة  يف  اأقيم 

قوة  وحدات  اإحدى  يف  امل�ستجدين  لالأفراد  دورة  تخريج 

دفاع البحرين، بح�سور اللواء الركن ال�سيخ علي بن را�سد 

اآل خليفة م�ساعد رئي�س هيئة االأركان للقوى الب�سرية.

احلكيم  الذكر  من  عطرة  اآيات  بتالوة  احلفل  وا�ستهل 

عن  اإيجاز  ُقدم  ثم  املنا�سبة،  بهذه  كلمة  األقيت  بعدها 

املختلفة، بعدها قدم اخلريجون  التدريب  الدورة ومراحل 

ا ع�سكرًيا ميدانًيا للم�ساة، ثم اأدى اخلريجون الق�سم  عر�سً

القانوين.

االأركان  هيئة  رئي�س  م�ساعد  قام  احلفل،  ختام  ويف 

للقوى الب�سرية بتوزيع اجلوائز وال�سهادات التقديرية على 

املتفوقني بالدورة.

ح�سر حفل التخريج اللواء الركن �سالح را�سد ال�سعد 

مدير التدريب الع�سكري وعدد من كبار �سباط قوة دفاع 

البحرين.

ا�ستقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير 

اإ�سرائيل  الدفاع لدولة  الدفاع، بيني غانت�س وزير  �سوؤون 

لدى و�سوله اإىل مطار البحرين الدويل والوفد املرافق م�ساء 

اأم�س، والذي يقوم بزيارة ر�سمية اإىل مملكة البحرين.

موؤكًدا اأن ال مكان يف البحرين ملن يحاول �شق ال�شف.. وزير الداخلية:

ال �شوت يعلو على الوحدة الوطنية والن�شيج املجتمعي املرتابط
قال الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 

امل�سروع  اإن  الداخلية  وزير  خليفة  اآل 

�ساحب  حل�سرة  ال�سامل  االإ�سالحي 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

جاء جامعا للمجتمع وم�سالح املواطنني، 

اأبنائه،  وحقوق  الوطنية  لثوابته  حاميا 

حتت هوية وطنية واحدة، موؤكدا على قيم 

واالنفتاح  والتعاي�س  والت�سامح  العدالة 

يف  البالغ  االأثر  له  كان  مما  االآخر،  على 

من  االأمام  اإىل  املباركة  م�سريتنا  انطالق 

توج  الذي  احل�ساري  امل�سروع  هذا  وحي 

مببادئ ميثاق العمل الوطني، و�سوال اإىل 

غايته وهي دولة ع�سرية وهدفه االأ�سمى 

حقوقه  البحريني  االإن�سان  ممار�سة  وهو 

يف  م�سوؤولة،  وحرية  بعدالة  االأ�سا�سية 

ململكة  احل�ساري  الوجه  تعزيز  اإطار 

البحرين على امل�ستويني االإقليمي والدويل.

جاء ذلك يف م�ستهل ت�سريح اأدىل به 

اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق 

خليفة، مو�سحا اأن ميثاق العمل الوطني 

من  االأ�سا�سية  مبادئه  ا�ستلهم  والد�ستور 

املفدى،  امللك  جلاللة  االإ�سالحي  امل�سروع 

ورتب  حقوقا  وكفل  ورعاه،  اهلل  حفظه 

م�سوؤوليات يف اإطار املحافظة على التما�سك 

االعتقاد  حرية  بينها  ومن  املجتمعي، 

والت�سامح بني كافة املذاهب واالأديان، وهو 

اأمر را�سخ يف وجداننا وثقافتنا وهويتنا 

البحرينية االأ�سيلة.

من  نقرتب  الذي  امليثاق  اأن  واأ�ساف 

على  واالإجماع  باإقراره  االحتفاء  ذكرى 

اأبناء  كل  حلقوق  م�ساحات  اأفرد  بنوده 

املجتمع، ومن بينهم املراأة والطفل، واأتاح 

حقوق ال�سكن والعالج والتعليم للجميع، 

تقوية  اإطار  يف  جوهرية  م�سائل  وهي 

روابط الن�سيج االجتماعي.

واأو�سح الوزير اأن املجتمع البحريني، 

الذي يعتز بالثوابت الوطنية الرا�سخة، ال 

مكان فيه ملن يحاول �سق ال�سف وامل�سا�س 

فلي�س هناك �سوت يعلو  االأهلي،  بال�سلم 

على الوحدة الوطنية والن�سيج املجتمعي 

املجتمع  اأمن  حماية  اأن  م�سيفا  املرتابط، 

و�سالمته اأولوية اأمنية وجمتمعية يف اإطار 

مواجهة خمتلف الظروف والتحديات.

الوطنية  امل�سوؤولية  اأن  اإىل  واأ�سار 

من  قدر  على  اجلميع  يكون  اأن  تقت�سي 

االلتزام بالواجب الوطني، اإذ اإن قوتنا يف 

اجتماعنا، وتتطلب تعزيز اأمناط االعتدال 

العنف  ونبذ  االآخر  واحرتام  والت�سامح 

والكراهية.

وزير الداخلية
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85% من الطلبة ف�ضلوا التعلم الإلكرتوين.. جامعة البحرين: 

 الدرا�ضة يف الف�ضل الثاين عن ُبعد لغالبية املقررات الدرا�ضية

موؤكدة ال�ضتثمار يف ال�ضباب باعتبارهم الطاقة الكامنة للم�ضتقبل

رئي�ضة جامعة البحرين ت�ضتقبل مدير م�ضروع »مهارات البحرين«

اأجرته  الذي  اال�ستبيان  اأن  البحرين  جامعة  اأعلنت 

طلبة  من   %85 ن�سبة  اأظهر  املا�سي  ال�سهر  لطلبتها 

اجلامعة ف�سلوا الدرا�سة عن ُبعد للف�سل الدرا�سي الثاين 

2022/ 2021، وعلى �سوء ذلك تقرر اأن تكون الدرا�سة 

يف اجلامعة عن ُبعد للعدد االأكرب من املقررات الدرا�سية.

احل�سور  تتطلب  التي  املقررات  يخ�س  وفيما 

ال�سخ�سي، اأ�سارت اجلامعة اإىل اأن االأق�سام االأكادميية يف 

احل�سور  للطلبة طريقة  تو�سح  �سوف  الكليات  خمتلف 

وذلك  املقررات،  اأ�ساتذة  خالل  من  الدرا�سية  ال�سعب  يف 

كل  �ستكون  الذي  الدرا�سة  من  االأول  االأ�سبوع  خالل 

حما�سراته عن ُبعد.

تدابري  اتباع كل  الفعلي، ف�سيتم  ويف حال احل�سور 

اآلية  وفق  االحرتازية  واالإجراءات  االجتماعي  التباعد 

االإ�سارة ال�سوئية مل�ستوى انت�سار فريو�س كورونا.

جميع  مبراجعة  تقوم  اأنها  على  اجلامعة  واأكدت 

قراراتها ب�سورة دورية، وذلك وفًقا ملا ي�سدر عن الفريق 

الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا.

البحرين  جامعة  رئي�سة  اأ�سادت 

�ساهني  بنت  جواهر  الدكتورة 

املبادرات  بجهود  امل�سحكي، 

والتدريب،  التعليم  لتطوير  اجلديدة 

حممد  ال�سيخ  �سمو  من  بتوجيهات 

رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  مبارك  بن 

املجل�س  رئي�س  الوزراء،  جمل�س 

والتدريب،  التعليم  لتطوير  االأعلى 

املعنية  البحرين«،  »مهارات  واأهمها 

بح�سب  املطلوبة  املهارات  بت�سنيف 

العمل  جهات  واحتياجات  الوظائف 

يف  االقت�ساد  تطوير  يف  ي�سهم  مبا 

مملكة البحرين. 

رئي�سة  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

من  كالً  اأم�س،  البحرين،  جامعة 

البحرين  مهارات  م�سروع  مدير 

»ترايبل  وا�ست�ساري  اأحمدي،  حممد 

وم�سوؤول  بيرتز،  �سيمون  للتعليم« 

مب�سروع  وال�سراكات  التوا�سل 

يف  جمريان،  اأحمد  البحرين  مهارات 

مقر اجلامعة بال�سخري. 

حر�س  امل�سحكي،  د.  واأكدت 

اجلامعة على اال�ستثمار يف الطاقات 

الكامنة  الطاقة  باعتبارهم  ال�سبابية 

بدور  منوهة  امل�ستقبل،  تبني  التي 

واملوارد  امل�سادر  تقدمي  يف  امل�سروع 

االنتقال  عملية  لت�سهيل  الالزمة، 

املرحلة  اإىل  الدرا�سية  املرحلة  من 

للمهارات  مهم  وم�سدر  العملية، 

الوظيفية املطلوبة لالرتقاء الوظيفي 

واملهني يف القطاعات كافة. 

اإىل  اجلامعة  رئي�سة  وتطرقت 

على  تطراأ  التي  ال�سريعة  املتغريات 

�سوق  يف  والتخ�س�سات  الوظائف 

ا�ستمرارية  اإىل  وحاجتها  العمل، 

امل�ستمر  والتطوير  والتاأهيل  التعليم 

للمهارات مبا يوؤدي اإىل اال�ستدامة يف 

راأ�س املال الب�سري 

من جانبه، تطرق مدير »مهارات 

البحرين« اإىل دور امل�سروع - املتكامل 

البحرين - يف  واالأول من نوعه يف 

البحرينية  الوطنية  الكوادر  تاأهيل 

يف  الب�سري  املال  راأ�س  وتطوير 

مملكة البحرين، الذي ي�ساهم بدوره 

االقت�ساد  ودعم  االإنتاجية،  رفع  يف 

الوطني، وت�سريع معدالت التنمية. 

من  عدد  اللقاء  يف  ونوق�س 

امل�سرتك،  االهتمام  ذات  املو�سوعات 

وبحث �سبل تطوير وتاأهيـل الكـوادر 

الوطنيـة فـي �سـتى املجاالت، لتزويد 

بالكفاءات  واملوؤ�س�سات  الهيئات 

والفنية،  والتدريبية  االإدارية 

واالرتقاء  االإجناز،  وترية  ولت�سريع 

احلكومي  القطاعني  يف  بالعمل 

واخلا�س يف مملكة البحرين.

8 ق�ضاة جدد يوؤدون اليمني القانونية

املجل�س الأعلى للق�ضاء ي�ضيد باإجنازات ال�ضلطة الق�ضائية

م�ضت�ضفى امللك حمد يعتمد برامج دبلوم التمري�س العملي يف اأكادمييته

القانونية  اليمن  جدد  ق�ساة   8 اأدى 

اأمام اأع�ساء املجل�س االأعلى للق�ساء �سباح 

اأم�س االأربعاء املوافق 2 من فرباير2022 

مبنا�سبة تعينهم يف املحكمة الكربى املدنية 

فئة )ب(، بعد �سدور االأمر ملكي رقم )4( 

جديدة،  ق�سائية  بتعيينات   2022 ل�سنة 

وجاء االأمر امللكي بالتعينات االآتية:

االأن�ساري،  اأحمد  فوؤاد  اأحمد  القا�سي 

القا�سي عبداهلل عارف عبدالرحمن البنكي، 

جناحي،  عبداهلل  حممد  عبداهلل  القا�سي 

بوفر�سن،  عي�سى  عبداهلل  اأحمد  القا�سي 

اأحمد  يو�سف  عبدالرحمن  القا�سي 

عبدالكرمي  عي�سى  القا�سي  عبدالغفار، 

عبدالرحمن  القا�سي  احلايكي،  عي�سى 

عبداهلل اأحمد اجلازي، القا�سي عبدالرحمن 

حممد اإبراهيم �سيادي.

ح�سن  بن  عبداهلل  امل�ست�سار  هناأ  وقد 

االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  البوعينني 

الق�ساة  التمييز  حمكمة  رئي�س  للق�ساء 

اجلدد، متمنًيا لهم النجاح يف اأداء مهامهم.

للق�ساء  االأعلى  املجل�س  عقد  كما 

ح�سن  بن  عبداهلل  امل�ست�سار  برئا�سة 

لعام  االأول  الدوري  االجتماع  البوعينني 

حيث  للق�ساء،  االأعلى  للمجل�س   2022

رحب باأع�ساء املجل�س، مثنًيا على اجلهود 

املبذولة التي حققت الكثري من االإجنازات 

وما  عام  2021   يف  الق�سائية  لل�سلطة 

�سجلت موؤ�سرات اأداء املحاكم لعام 2021 

من انخفا�س ن�سبة الرتاكم ال�سنوي وتقدما 

يف �سرعة ح�سم الدعاوى، متمنًيا للجميع 

االإجنازات  من  ومزيد  وال�سداد  التوفيق 

لتحقيق روؤية �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

وتطبيق  الناجزة  العدالة  يف  ورعاه  اهلل 

القانون واحلفاظ على احلقوق واحلريات 

واملمتلكات اخلا�سة والعامة. 

املجل�س  اأع�ساء  ا�ستعر�س  وقد  هذا 

جدول  يف  املدرجة  املو�سوعات  من  عدًدا 

االجتماع  حم�سر  على  و�سدقوا  االأعمال، 

املحاكم  ت�سكيل  مناق�سة  ومتت  ال�سابق، 

للعام 2022 وقرارات جلنة التظلمات من 

تقارير اإدارة التفتي�س الق�سائي.

حمد  امللك  م�ست�سفى  اإدارة  اأكدت 

دبلوم  لربنامج  ترخي�سها  على  اجلامعي 

م�ساعد  دبلوم  وبرنامج  العملي  التمري�س 

الرعاية  اأكادميية  يف  املر�سى  رعاية 

ال�سحية يف م�ست�سفى امللك حمد اجلامعي، 

اأمناء  جمل�س  اجتماع  خالل  جاء  الذي 

الدكتور  برئا�سة  العايل  التعليم  جمل�س 

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد 

والتعليم رئي�س املجل�س الذي عقد بتقنية 

االت�سال املرئي.

واأ�ساد اللواء طبيب ال�سيخ �سلمان بن 

عطية اهلل اآل خليفة قائد م�ست�سفى امللك حمد 

اجلامعي بدور جمل�س التعليم يف االرتقاء 

يتواكب  مبا  التعليم  وحتديث  وتطوير 

مبوؤ�س�سات  والنهو�س  امل�ستجدات  كل  مع 

من  تقدمه  وما  والتدريب  العايل  التعليم 

مما  اأكادميية،  وبرامج  تعليمية  خدمات 

من  البحرين  حتققه  ما  تعزيز  يف  ي�سهم 

منجزات تعليمية على جميع االأ�سعدة.

من جانبها ذكرت الدكتورة دالل احل�سن 

مدير مركز التعليم واالحرتاف بامل�ست�سفى 

يف  ترخي�س  على  االأكادميية  ح�سول  اأن 

برنامج دبلوم التمري�س العملي وبرنامج 

يوؤكد  املر�سى  رعاية  م�ساعد  دبلوم 

يف  والقوانني  ال�سروط  بجميع  االلتزام 

مرافق االأكادميية وور�س العمل والربامج 

معايري  وفق  للمتدربني  املقدمة  التدريبية 

اجلودة املحددة من قبل املجل�س.

اأكادميية  اأن  دالل  الدكتورة  واأ�سافت 

املمر�سني  بتدريب  تقوم  ال�سحية  الرعاية 

مهنًيا  املر�سى  رعاية  وم�ساعدي  العمليني 

لبناء  الالزمة  املهارات  ليكت�سبوا  وعملًيا 

و�سائل  ا�ستخدام  مع  والكفاءات  القدرات 

التقنية احلديثة، التي يقدمها ذوو اخلربة 

للتدريب  املجال  هذا  يف  واالخت�سا�س 

املاهرة  الفنية  الكفاءة  اإىل  بهم  و�سوالً 

باعتبارهم جزًءا مهًما واأ�سا�سًيا يف حت�سني 

نوعية وجودة اخلدمات املقدمة للمر�سى.

تزويد  اإىل  املقدمة  الربامج  وتهدف 

املتقدمة  واملهارات  باملعرفة  اخلريجني 

ليكون لديهم نهج رعاية �ساملة للمر�سى، 

الرعاية  اأكادميية  تاأ�سي�س  منذ  اإنه  اإذ 

ال�سحية بامل�ست�سفى.

ال�ضيخة مي تبحث مع وزيرة الثقافة

الفرن�ضية عر�س قطع اأثرية بحرينية

اجتمعت ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�سة هيئة 

البحرين للثقافة واالآثار، بال�سيدة روزلني با�سولو ناركان 

الثقافة  وزارة  مقر  يف  وذلك  الفرن�سية،  الثقافة  وزيرة 

بالعا�سمة الفرن�سية باري�س، وذلك على هام�س م�ساركتها 

يف موؤمتر منظمة التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق 

النزاع - »األف« الثاين للمانحني.

وخالل اللقاء اأكدت على عمق العالقات الثقافية ما بني 

اإن التعاون  مملكة البحرين واجلمهورية الفرن�سية، قائلة 

على  الثقايف  بالعمل  االرتقاء  يف  �ساهم  البلدين  بني  ما 

امل�ستوى االإقليمي والعاملي واأثمر م�ساريع وبرامج متعددة 

خالل ال�سنوات املا�سية. 

على  ناركان  ال�سيدة  اإىل  بال�سكر  معاليها  وتوجهت 

�سعبي  بني  ما  الثقافية  الروابط  بتعزيز  الدائم  اهتمامها 

البلدين، معربة عن اأملها اأن ي�ستمر العمل امل�سرتك من اأجل 

االرتقاء مبكانة الثقافة كرافعة للمجتمعات واالأوطان.

و�سهد اللقاء مناق�سة العديد من الق�سايا ذات االهتمام 

امل�سرتك، وعلى راأ�سها االتفاقية التي مت عقدها ما بني هيئة 

والتي  باري�س،  اللوفر  ومتحف  واالآثار  للثقافة  البحرين 

تت�سمن عر�س املتحف لعدد من القطع االأثرية البحرينية 

ومتحف  الوطني  البحرين  ملتحف  الدائمة  املجموعة  من 

قلعة البحرين.

وتاأتي هذه الزيارة لتلقي ال�سوء على عراقة العالقات 

ما بني البحرين وفرن�سا والتي تعود بداياتها اإىل منت�سف 

الفرن�سي  امل�سمم  زيارة  اإىل  ممتدة  ع�سر،  التا�سع  القرن 

العاملي جاك كارتييه للبحرين بداية القرن الع�سرين بحًثا 

احلايل  القرن  وحتى  البحريني،  اللوؤلوؤ  اأنواع  اأجود  عن 

العالقات  ازدهار  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  �سهدت  حيث 

الثقافية  ا  ال�سعد، وخ�سو�سً على خمتلف  البلدين  بني  ما 

حيث اأثمرت العالقات الثنائية عن معار�س فنية وثقافية 

متبادلة ما بني موؤ�س�سات كمتحف البحرين الوطني ومعهد 

العامل العربي يف باري�س، هذا اإ�سافة اإىل ا�ستقبال م�سرح 

من  للعديد  الثقافّية  البحرين  وموا�سم  الوطني  البحرين 

العرو�س الفرن�سية العاملية.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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خالل زيارتها والوفد الربملاين لـ»واحة الكرامة«.. رئي�س جمل�س النواب:

ال�ضهداء البوا�ضل مناذج للت�ضحية والفداء من اأجل عزة الوطن وكرامته

رئي�س املجل�س الحتادي الإماراتي:

 املرحلة الراهنة تك�ضف متانة العالقة البحرينية الإماراتية

النواب  بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س  اأكدت فوزية 

من  واأقدر  الت�ضحية،  مناذج  اأ�ضمى  ميثلون  ال�ضهداء  اأن 

يكتب يف �ضجالت الفخر واالعتزاز معاين الوفاء والعطاء 

فداء لالأوطان والذود عن حيا�ضها، وحماية ملقدرات االأمة 

واالإن�ضانية.

والوفد  النواب  جمل�س  رئي�س  زيارة  �ضمن  ذلك  جاء 

دولة  عا�ضمة  يف  الكرامة  لواحة  اأم�س،  املرافق،  الربملاين 

متثل  اإذ  »اأبوظبي«،  ال�ضقيقة  املتحدة  العربية  االإمارات 

ب�ضهداء  للتعريف  وواجهة  اإماراتًيا،  وطنًيا  معلًما  الواحة 

يف  البطولية  ق�ض�ضهم  وا�ضتعرا�س  البوا�ضل،  االإمارات 

الدفاع عن وطنهم واأمتهم.

الذود عن  ال�ضرف والعزة يف  اأن ميادين  اإىل  واأ�ضارت 

دولنا واأمتنا، والدفاع عن اأمنها وا�ضتقرارها، كانت �ضاهدا 

البوا�ضل  ال�ضهداء  الزكية وامتزاج دماء  الدماء  على وحدة 

حًيا  االإمارات، ومنوذًجا  دولة  �ضهداء  مع  البحرين  ململكة 

�ضاحات  يف  االأ�ضقاء  بني  والفداء  الت�ضحية  روح  الندماج 

الكرامة.

واأكدت اأن »واحة الكرامة« جت�ضد اأ�ضمى معاين الفخر 

وعرفاًنا  االأبرار،  لل�ضهداء  امل�ضرفة  بالبطوالت  واالعتزاز 

ملا قدموه من ت�ضحيات وبذل، يف �ضبيل احلفاظ على اأمن 

وطنهم وكرامته.

بها  تقوم  التي  الر�ضمية  الزيارة  �ضياق  يف  ذلك  ياأتي 

املتحدة  العربية  االإمارات  لدولة  النواب  جمل�س  رئي�س 

من  بدعوة  اجلاري،  فرباير   3-2 الفرتة  خالل  ال�ضقيقة، 

االإماراتي،  االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  غبا�س  �ضقر 

فا�ضل  النائب  يت�ضمن  النواب  من جمل�س  وفد  يرافقها  اإذ 

عبا�س ال�ضواد، النائب اأحمد �ضباح ال�ضلوم، النائب عي�ضى 

النائب  البناي،  اأحمد  عمار  النائب  الدو�ضري،  يو�ضف 

مع�ضومة ح�ضن عبدالرحيم، النائب اإبراهيم خالد النفيعي، 

يا�ضر  الدكتور  اإىل  اإ�ضافة  العبا�ضي،  عي�ضى  حممد  النائب 

�ضقر ال�ضرياوي االأمني العام امل�ضاعد للموارد واخلدمات.

اأكدت رئي�ضة جمل�س النواب فوزية بنت عبداهلل زينل 

حجم  تعك�س  البارزة،  والدالئل  الواقعية،  ال�ضواهَد  اأن 

االإمارات  ودولة  البحرين  مملكة  بني  الفريدة  العالقة 

العربية املتحدة ال�ضقيقة، يف ظل ما ت�ضتند اإليه من تاريخ 

ممتد، بداأه االآباء املوؤ�ض�ضون من حكام البحرين واالإمارات 

الكرام، وبلغ اأزهى مراحله يف ظل القيادة احلكيمة حل�ضرة 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  واأخيه  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى 

العربية  االإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة 

املتحدة حفظه اهلل ورعاه.

ونّوهت اإىل اأن العالقات االأخوية الرا�ضخة بني مملكة 

قروٍن،  منذ  جذورها  �ضاربة  االإمارات،  ودولة  البحرين 

وترتكز على الو�ضائج القوية والركائز الثابتة، والتي �ضكلت 

الدعامة االأ�ضمى مل�ضار م�ضرتك، تتالقى فيه الدولتان على 

امل�ضتويني الر�ضمي وال�ضعبي، وت�ضتظالن مبدى وا�ضع من 

ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية واالأمنية  امل�ضرتكات، يف املجاالت 

اإزاء ذلك من  ُتّوج  واالجتماعية والثقافية والتنموية، وما 

م�ضرتك،  لعمل  موحدة  وقاعدة  ثنائية،  تنموية  م�ضاريع 

تزداد وثاقة يف ظل حر�س من كبار امل�ضوؤولني، وحكومة 

االأمري  امللكي  �ضاحب  قبل  من  واهتمام  مبتابعة  البلدين 

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

حفظه اهلل، واأخويه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد 

اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 

دبي، و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�ضلحة رعاهم اهلل.

امل�ضرتكة  الربملانية  املباحثات  جل�ضة  �ضمن  ذلك  جاء 

االحتادي  املجل�س  مقر  يف  )االأربعاء(  اأم�س  عقدت  التي 

بدولة االإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة، بني معايل ال�ضيدة 

ومعايل  النواب،  جمل�س  رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

ال�ضيد �ضقر غبا�س رئي�س املجل�س الوطني االحتادي بدولة 

االإمارات، وذلك �ضمن زيارة ر�ضمية اإىل اأبوظبي.

االإمارات  ودولة  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  واأ�ضارت 

العالقة  وجت�ضد  م�ضرتك،  م�ضرٌي  ويجمعهما  واحد،  وطن 

والت�ضارك  للوحدة  ال�ضامية، ومظهًرا  االخوة  بينهما روح 

والت�ضامن يف كافة الظروف واأمام كل التحديات، يف منوذج 

ح�ضاري قل نظريه على م�ضتوى العالقات بني دول العامل، 

العالقات  التطور املطرد يف م�ضار تنامي  اأن م�ضار  موؤكدة 

اللقاءات  اإثر  زخم،  من  ت�ضهده  وما  االإماراتية،  البحرينية 

البلدين  يف  وامل�ضوؤولني  القيادات  بني  املتبادلة  والزيارات 

التعاون  من  اأرحب  اآفاق  عن  االنفتاح  عن  تنم  ال�ضقيقني، 

والتن�ضيق، مبا يخدم البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.

وتطرق اللقاء ما قامت به ملي�ضيا احلوثي االإرهابية من 

هجمات على مناطق ومن�ضاآت مدنية يف االأرا�ضي االإماراتية 

وا�ضتهدفت اأرواح االأبرياء االآمنني، معربة معاليها عن بالغ 

والتطرف،  االإرهاب  قوى  بها  تقوم  ملا  واال�ضتنكار  االإدانة 

وعرب ا�ضتخدام الطائرات امل�ضرية املفخخة يف ن�ضر اخلراب 

واملعاهدات  املواثيق  تنتهك  خطرية  خطوة  يف  والدمار، 

االإن�ضانية الدولية، ويف حتٍد للمجتمع الدويل، عرب تهديد 

اأمن املنطقة وامل�ضالح العاملية املمتدة فيها، موؤكدة املوقف 

واملطلق،  التام  والدعم  البحرين،  ململكة  والرا�ضخ  الثابت 

من  تتخذه  ما  كل  يف  وتاأييدها  ال�ضقيقة،  االإمارات  لدولة 

واال�ضتقرار  االأمن  اأرا�ضيها، وحتقيق  عن  للدفاع  اإجراءات 

ا�ضتهداٍف  اأي  اأر�ضها يف مواجهة  ملواطنيها واملقيمني على 

اإرهابي.

العا�ضمة  يف  عقدت  التي  الرباعية  للقمة  ونّوهت 

البحرين  مملكة  قادة  قبل  من  »اأبوظبي«  االإماراتية 

هذا  اأهمية  موؤكدة  العربية،  م�ضر  وجمهورية  واالإمارات 

تتطلبه  ما  ظل  يف  بالغة  اأهمية  يكت�ضب  الذي  التن�ضيق، 

املرحلة الراهنة من توحيد للروؤى وتن�ضيق املواقف، ودعم 

الق�ضايا  وم�ضاندة  و�ضعوبها،  للدول  امل�ضرتكة  امل�ضالح 

العربية، وحتقيق اال�ضتقرار وال�ضالم يف املنطقة، ومكافحة 

كافة اأ�ضكال االإرهاب والتطرف.

اأمن  دعم  الربملانية يف  املواقف  توظيف  اأهمية  واأكدت 

الإيجاد  الدويل  الربملاين  املجتمع  املنطقة، وحث  وا�ضتقرار 

حتقيق  يف  االإن�ضانية  امل�ضوؤولية  من  انطالًقا  جاد،  حترك 

االإرهاب  ملناه�ضة  و�ضعًيا  للمجتمعات،  واالأمن  اال�ضتقرار 

بني  الربملاين  التعاون  اأن  موؤكدة  والتطرف،  والعنف 

تو�ضًعا، يف ظل حر�ٍس متبادل  يزداد  البحرين واالإمارات 

انعك�س  حيث  البلدين،  يف  الت�ضريعيتني  ال�ضلطتني  بني 

الروى،  وتوحيد  التن�ضيق  مب�ضتوى  االرتقاء  على  ذلك 

واالأخذ باآليات التعاون الثنائي يف مدار التطوير والتقدم 

وتبادل  امل�ضرتكة،  واالتفاقيات  اللجان  وتفعيل  امل�ضتمر، 

التجارب واخلربات، مبا يحقق املزيد من املنجزات املعززة 

للمكت�ضبات التنموية للبلدين ال�ضقيقني.

ال�ضكر  واأعربت - والوفد الربملاين املرافق - عن بالغ 

املجل�س  رئي�س  غبا�س  �ضقر  ال�ضيد  ملعايل  والتقدير 

حفاوة  على  املجل�س،  اأع�ضاء  وكافة  االإماراتي،  االحتادي 

متوا�ضل  �ضعي  من  اأبدوه  وما  ال�ضيافة،  وكرم  اال�ضتقبال 

لتنمية عالقات التعاون والتن�ضيق يف جمال العمل الربملاين 

بني مملكة البحرين ودولة االإمارات، والبناء على م�ضرية 

العمل امل�ضرتك خدمة مل�ضالح البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.

االحتادي  الوطني  املجل�س  رئي�س  رحب  جانبِه،  من 

رئي�ضة  ال�ضقيقة، مبعايل  املتحدة  العربية  االإمارات  بدولة 

الراهنة  املرحلة  اأن  موؤكًدا  املرافق،  والوفد  النواب  جمل�س 

جتمع  التي  واالأخوية  الودية  العالقات  عمق  تك�ضف 

الوثيقة  الروابط  متانة  وتعك�س  والبحرين،  االإمارات 

للم�ضري امل�ضرتك، وامل�ضالح املتطابقة على جميع االأ�ضعدة.

تعزيز  على  االحتادي  الوطني  املجل�س  حر�س  واأكد 

البحرين  مملكة  يف  النواب  جمل�س  مع  الربملاين  التعاون 

يف خمتلف املجاالت، واالأخذ مب�ضارات العمل امل�ضرتك اإىل 

ف�ضاء اأرحب من التعاون والتن�ضيق، �ضواء على امل�ضتوى 

موؤكًدا حر�س  والدولية،  االإقليمية  املحافل  اأو يف  الثنائي، 

الكاملة  الفاعلية  االإماراتي على حتقيق  االحتادي  املجل�س 

مملكة  يف  النواب  جمل�س  مع  والتعاون  التفاهم  ملذكرات 

البحرين، وتد�ضني مرحلة قادمة تتالقى فيها اجلهود �ضمن 

برامج ومبادرات م�ضرتكة.

خالل الجتماع الثاين للم�ضاورات ال�ضيا�ضية.. عبدالـله بن اأحمد:

تقدم ملحوظ للعالقات البحرينية الأذربيجانية 

املفت�س العام يتفقد �ضعبة املخازن املركزية باإدارة التموين:

 دعم اجلهود الوطنية ملواجهة فريو�س كورونا

للم�ضاورات  الثاين  االجتماع  ُعقد 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني  ال�ضيا�ضية 

مقر وزارة اخلارجية،  اأم�س، يف  اأذربيجان، 

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�ضيخ  الدكتور  برئا�ضة 

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

وزير  نائب  ر�ضاييف  وفارز  ال�ضيا�ضية، 

خارجية جمهورية اأذربيجان.

ال�ضيخ  الدكتور  اأ�ضاد  االجتماع،  وخالل 

عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة بالعالقات الطيبة 

البحرين  مملكة  بني  القائمة  والوثيقة 

تت�ضم  وما  ال�ضديقة،  اأذربيجان  وجمهورية 

كافة،  االأ�ضعدة  على  ُم�ضطرد  مناء  من  به 

بني  املوقعة  االتفاقيات  تفعيل  اأهمية  موؤكًدا 

التعاون  من  اأرحب  جماالت  وفتح  البلدين 

ال�ضامل.

لل�ضوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ونوه 

ت�ضهده  الذي  امللحوظ  بالتقدم  ال�ضيا�ضية 

خالل  االأذربيجانية   - البحرينية  العالقات 

�ضالح  يف  ي�ضب  مبا  االأخرية  ال�ضنوات 

عن  معرًبا  ال�ضديقني،  وال�ضعبني  البلدين 

تطلعه اأن ت�ضكل امل�ضاورات ال�ضيا�ضية مرحلة 

جديدة يف تعزيز ال�ضراكة بني البلدين.

اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�ضيخ  اللواء  قام 

الداخلية  بوزارة  العام  املفت�س  خليفة 

بزيارة تفقدية اإىل �ضعبة املخازن املركزية 

يف  كان  حيث  والتموين،  االإمداد  باإدارة 

�ضهل  حممد  خمي�س  العميد  ا�ضتقبالة 

ومدير  االدارية  لل�ضوؤون  امل�ضاعد  الوكيل 

�ضباط  من  وعدد  والتموين  االمداد  اإدارة 

االإدارة.

اإطار الزيارات  وتاأتي هذه الزيارة يف 

للتاأكد  الداخلية  وزارة  واإدارات  ملديريات 

و�ضرعة  االعمال  اأداء  يف  اجلودة  من 

متكاملة  منظومة  وفق  والعمل  اإجنازها، 

اأف�ضل  وتقدمي  والتن�ضيق  التعاون  من 

الإدارات  واللوج�ضتية  االأمنية  اخلدمات 

الوزارة.

العام  املفت�س  ا�ضتمع  الزيارة،  وخالل 

بها  ت�ضطلع  التي  املهام  ت�ضمن  اإيجاز  اإىل 

االإمداد  باإدارة  املركزية  املخازن  �ضعبة 

والتموين التي تعمل عليها مبا يتوافق مع 

الداخلية، ودورهم  روؤى وتطلعات وزارة 

اجلهود  دعم  يف  الفعال  اللوج�ضتي 

الوطنية ملواجهة فريو�س كورونا وتزويد 

مديريات واإدارات الوزارة بكل االحتياجات 

لتحقيق  املطلوبة  واخلدمية  اللوج�ضتية 

اق�ضى درجات اجلاهزية االأمنية.

بعدها قام املفت�س العام بجولة ميدانية 

تفقدية على مرافق املخازن املركزية ومدى 

ال�ضعبة  ومركبات  واآليات  جاهزيتها، 

وما حتتويه من جتهيزات حديثة، وعلى 

امل�ضاريع التطويرية التي مت القيام بها.

مب�ضتوى  العام  املفت�س  اأ�ضاد  وقد 

املركزية،  املخازن  �ضعبة  املتميز يف  االأداء 

املهم  واللوج�ضتي  اخلدمي  الدور  مثمنا 

كوادرها وخرباتها،  من خالل  تقدمه  التي 

معربا عن �ضكره اإىل جميع منت�ضبي �ضعبة 

والتموين  االإمداد  باإدارة  املركزية  املخازن 

ملا يقدمونه من عمل وجهد يف �ضبيل خدمة 

الوطن.
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يف اجتماع مرافق النواب مع وزير الأ�شغال:

 تقلي�ص الأجانب العاملني بالوزارة اإىل 5% بحلول 2024

خدمات ال�شورى تبحث اقرتاًحا لتنظيم الرقابة على القطاع ال�شحي

»حقوقية ال�شورى« تناق�ص التقرير الثامن ملوؤ�ش�شة حقوق الإن�شان

 ملكافحة العنف �شد املراأة

»مراأة ال�شورى« ت�شارك يف ور�شة ب�شاأن م�شروع القانون ال�شرت�شادي

عقدت جلنة املرافق العامة والبيئة 

مبجل�س النواب اجتماعها احلادي ع�شر 

يف دور االنعقاد ال�شنوي العادي الرابع 

من الف�شل الت�شريعي اخلام�س برئا�شة 

االأربعاء،  اأم�س  بوعنق،  خالد  النائب 

بح�شور النواب اأع�شاء اللجنة.

اللجنة  التقت  االجتماع  وخالل 

بع�شام بن عبد اهلل خلف وزير االأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين، 

ب�شاأن  برغبة  االقرتاح  مناق�شة  مت  اإذ 

بعمالة  االأجنبية  العمالة  ا�شتبدال 

و�شوؤون  االأ�شغال  وزارة  يف  بحرينية 

وقد  العمراين،  والتخطيط  البلديات 

خطة  احلكومي  اجلانب  ا�شتعر�س 

الوطنية،  العمالة  الإحالل  الوزارة 

ن�شبة  تقلي�س  اىل  الرامية  واأهدافها 

قرابة  اىل  االأجانب  املوظفني  وعدد 

5-6% بحلول العام 2024.

اال�شتعانة  جدوى  مناق�شة  مت  كما 

يف  املوؤهلة  البحرينية  بالكوادر 

تقنية  مثل  التخ�ش�شية  القطاعات 

وغريها  والتكنولوجيا  املعلومات 

واجلهات  ال�شركات  عن  اأ�شا�شيا  بديال 

يتم  التي   )out sources( اخلارجية 

وبعد  املجال،  هذا  يف  بها  اال�شتعانة 

واملقرتحات  النظر  وجهات  ا�شتعرا�س 

اللجنة  قررت  املو�شوع  حول  املختلفة 

املوافقة على االقرتاح برغبة املقدم.

االقرتاح  اللجنة  ناق�شت  بعدها   

التحتية  البنية  تطوير  ب�شاأن  برغبة 

وارتاأت  ال�شناعية،  املعامري  ملنطقة 

اللجنة املوافقة على االقرتاح.

االقرتاح  اللجنة  ناق�شت  ثم   

�شاحل  على  مم�شى  باإن�شاء  برغبة 

اللجنة  وقررت  ال�شرقي،  العكر  منطقة 

ناق�شت  كذلك  االقرتاح،  على  املوافقة 

اإن�شاء  ب�شاأن  برغبة  االقرتاح  اللجنة 

�شاحل  يف  القوارب  ملواقف  مر�شى 

العكر، وارتاأت  جممع )624( مبنطقة 

املوافقة على االقرتاح.

برغبة  االقرتاح  اللجنة  وناق�شت 

م�شروع  كل  مع  مم�شى  اإن�شاء  ب�شاأن 

وزارة  قبل  من  ال�شكنية  للوحدات 

على  املوافقة  وقررت  االإ�شكان، 

االقرتاح.

برئا�شة  ال�شورى  مبجل�س  اخلدمات  جلنة  بحثت 

املنعقد  اجتماعها  يف  الفا�شل،  عبداهلل  جهاد  الدكتورة 

اأحكام  بع�س  بتعديل  بقانون  اقرتاًحا  اأم�س،  ُبعد  عن 

ب�شاأن   2015 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم 

املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة املعدل بالقانون رقم )1( 

ل�شنة 2019، والذي يهدف اإىل مواكبة متطلبات الو�شع 

الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع ال�شحي.

االأع�شاء  من  املقدم  بقانون  االقرتاح  يهدف  كما 

الدكتورة ابت�شام حممد الدالل، جمال حممد فخرو، دالل 

جا�شم الزايد، منى يو�شف املوؤيد، والدكتور حممد علي 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  م�شوؤوليات  حتديد  اإىل  ح�شن، 

لل�شيا�شات  املنفذ  باعتبارها  ال�شحية،  واخلدمات  املهن 

لل�شحة  االأعلى  للمجل�س  بالن�شبة  وكذلك  ال�شحية، 

باعتباره الرا�شم لل�شيا�شات ال�شحية وامل�شرف على اأداء 

التي يقوم بها  الهيئة، والذي يبا�شر كل االخت�شا�شات 

رقم  بقانون  املر�شوم  �شدور  بعد  الهيئة  اإدارة  جمل�س 

)32( ل�شنة 2015 بتعديل بع�س اأحكام القانون رقم 

لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38(

املهن واخلدمات ال�شحية.

نقا�س  يف  جاء  وما  اآراء  من  اأبدي  ما  �شوء  ويف 

مرئيات  طلب  اللجنة  قررت  االجتماع،  خالل  االأع�شاء 

عدد من اجلهات املعنية ملزيد من الدرا�شة والبحث.

ووا�شلت اللجنة يف ذات االجتماع مناق�شة م�شروع 

قانون بتعديل الفقرة )اأ( من املادة )25( من القانون رقم 

)19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، املعد يف 

�شوء االقرتاح بقانون ب�شيغته املعدلة املقدم من جمل�س 

بها  يلتزم  التي  املدة  زيادة  اإىل  يهدف  والذي  النواب، 

اأن يحق له االنتقال ل�شاحب عمل  العامل االأجنبي قبل 

اآخر من دون موافقة �شاحب العمل االأول، لت�شبح ثالث 

اللجنة  تدار�شت  اإذ  واحدة،  �شنة  كانت  اأن  بعد  �شنوات 

بخ�شو�س  القانوين  امل�شت�شار  قدمها  قانونية  مذكرة 

م�شروع القانون، واطلعت على مرئيات اجلهات املعنية، 

قبل اأن تقرر رفع تقريرها ملكتب جمل�س ال�شورى متهيًدا 

لعر�شه يف اإحدى اجلل�شات القادمة.

االإن�شان  حقوق  جلنة  ناق�شت 

مبجل�س ال�شورى يف اجتماعها املنعقد 

يوم ام�س، برئا�شة اأحمد مهدي احلداد، 

الوطنية  للموؤ�ش�شة  الثامن  التقرير 

 ،2020 لعام  االن�شان  حلقوق 

حقوق  واقع  تعزيز  اإىل  يهدف  والذي 

االإن�شان يف مملكة البحرين على نحو 

النا�شئة  الدولة  التزامات  مع  يتوافق 

الدولية  ال�شكوك  اإىل  ان�شمامها  عن 

حلقوق االن�شان، والو�شول اإىل اأف�شل 

مبختلف  التمتع  جمال  يف  املمار�شات 

احلقوق واحلريات العامة. 

خالل  اللجان  اأع�شاء  وبحث 

املتمثل  التقرير  م�شمون  االجتماع 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  جهود  يف 

املبذولة يف جمال  واأن�شطتها  االإن�شان 

خالل  االإن�شان  حقوق  وتعزيز  حماية 

وكذلك  كورونا،  فريو�س  جائحة 

حماية  جمال  يف  املوؤ�ش�شة  جهود 

عام،  ب�شكل  االإن�شان  حقوق  وتعزيز 

كما ت�شمن التقرير االآراء اال�شت�شارية 

ال�شلطات  اإىل  املوؤ�ش�شة  من  املرفوعة 

الد�شتورية.

على  اللجنة  اأع�شاء  اطلع  كما 

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  متابعات 

التعزيزية  اجلهود  ب�شاأن  االن�شان 

اجلائحة،  خالل  البحرين  ململكة 

قامت  التي  امليدانية  الزيارات  وكذلك 

بها املوؤ�ش�شة ملراكز االإ�شالح والتاأهيل 

املت�شلمة  وال�شكاوى  واالحتجاز، 

وامل�شاعدات القانونية املقدمة وحاالت 

الر�شد.

رئي�س  احلداد  مهدي  اأحمد  واأ�شاد 

بالتقرير  اللجنة  واأع�شاء  اللجنة 

املتكامل وامل�شهب الذي اأعدته املوؤ�ش�شة 

والذي  االإن�شان،  حلقوق  الوطنية 

منظومة  وتعزيز  تطوير  يف  �شي�شهم 

مبا  البحرين،  مبملكة  االإن�شان  حقوق 

ال�شاأن  هذا  يف  اململكة  جهود  يدعم 

حملًيا ودولًيا.

برئا�شة  ال�شورى  مبجل�س  والطفل  املراأة  �شوؤون  جلنة  اأع�شاء  �شارك 

الربملان  اأقامها  التي  العمل  ور�شة  الدالل يف  ابت�شام حممد �شالح  الدكتورة 

العربي حول اإعداد م�شروع القانون اال�شرت�شادي ملكافحة العنف �شد املراأة، 

بف�شل  البحرين  مملكة  اأن  بالور�شة  لها  كلمة  خالل  اللجنة  رئي�س  واأكدت 

االإرادة ال�شيا�شية وتوجيهات �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

التي  واملتوا�شلة  الرفيعة  واجلهود  احلثيثة  واملتابعة  املفدى،  البالد  عاهل 

تبذلها احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

متكني  جمال  يف  رائدة  خطوات  خطت  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

وتقدم املراأة على امل�شتويات كافة، وتنمية قدراتها وتفعيل م�شاركتها يف بناء 

وتطوير املجتمع. 

واأ�شارت الدالل اإىل اأن النتائج االإح�شائية تبنينّ الروؤية الوا�شحة للو�شع 

وال�شحية  التعليمية  القطاعات  خمتلف  يف  البحرين  مبملكة  للمراأة  الراهن 

املراأة  به  تقوم  الذي  الدور  مثمنة  وال�شيا�شية،  واالجتماعية  واالقت�شادية 

البحرينية يف تلك القطاعات.

واأو�شحت الدالل اأن م�شاألة حقوق املراأة يف مملكة البحرين حتظى بجهود 

واهتمام كبريين متمثلة يف ال�شلطة الت�شريعية وال�شلطة التنفيذية وال�شلطة 

الق�شائية وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، من خالل اال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات 

الوطنية للمملكة، اإذ اأولت ال�شلطة الت�شريعية اهتماًما كبرًيا يف هذا اجلانب 

فيها �شد  اي متييز  الإزالة  النافذة  والقوانني  الت�شريعات  من خالل مراجعة 

املراأة، وتابعت »اإن اململكة تعترب اإحدى الدول التي تعمل على ت�شمني مبادئ 

اتفاقية »ال�شيداو« يف ت�شريعاتها الوطنية ومبا ينا�شب ال�شريعة االإ�شالمية«.

اإ�شحاقي: املخالفات كثرية 

والإ�شالح يحتاج جلهود م�شاعفة

اآل عبا�ص يدعو لـ»بحرنة«

وظائف وزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات

التحقيق  جلنة  رئي�س  اإ�شحاقي  علي  النائب  �شرح 

ت�شكيل  بعد  باأنه  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة  حول  الربملانية 

الراكدة  مياهها  اجلعفرية  االأوقاف  حركت  الربملانية،  اللجنة 

بعد  اإليها،  املوكلة  للمهام  االهتمام  من  �شيًئا  تويل  واأ�شبحت 

�شنوات عجاف طويلة من االإهمال.

قامت  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة  اأن  اإىل  اإ�شحاقي  واأ�شار 

املزايدة  طرح  اأهمها  عليها،  ُت�شكر  اأولية  اإ�شالحية  بخطوات 

املقلقة  النقاط  اأهم  من  ذلك  ُيعد  اإذ  ال�شكنية،  املجمعات  على 

وم�شاعفة  كبرية  جهوًدا  حتتاج  والتي  االإدارة  على  امل�شجلة 

حتى حُتلل عن اآخرها.

االأوقاف  اإدارة  على  اأن  الربملانية  اللجنة  رئي�س  ذكر  كما 

بالوقف  تنه�س  حتى  لديها  اال�شتثمارات  مو�شوع  تراجع  اأن 

جذرية  تعديالت  اإجراء  من  بد  ال  كما  وتطوره،  اجلعفري 

بني  املهام  تداخل  وف�شل  لالإدارة  الداخلي  البناء  يف  وحقيقة 

جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية، مما ي�شمن ان�شيابية العمل 

وعدم تعطل االأعمال.

وذكر النائب اأن اإدارة االأوقاف اجلعفرية متباطئة اإىل حد 

مرور  وبعد  الربملانية،  التحقيق  جلنة  مع  جتاوبها  يف  كبري 

حول  الردود  تت�شلم  مل  معهم  االجتماع  من  ون�شف  �شهر 

االأ�شئلة املطروحة عليهم!

اأبرار �شكري: 

تقدم عدد من النواب باقرتاح برغبة ب�شاأن ا�شتبدال العمالة 

االأجنبية بعمالة بحرينية يف وزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات، 

ومقدمو االقرتاح هم النواب عمار اآل عبا�س، وممدوح ال�شالح، 

وعلي اإ�شحاقي، وه�شام الع�شريي. 

االقرتاح  مقدمي  اأبرز  اأحد  عبا�س  اآل  عمار  النائب  اأكد  اإذ 

العمالة  دعم  ب�شيا�شة  اال�شتمرار  اأجل  من  تاأتي  التي  مربراته 

البحرينية املتخ�ش�شة، خا�شة ذات التخ�ش�شات العليا الفنية 

والهند�شية، ما يعزز من تناف�شية القوى العاملة املحلية.

لت�شجيع  ا  اأي�شً ياأتي  االقرتاح  هذا  »اإن  عبا�س:  اآل  وقال 

ال�شباب البحرينية، وحتفيزهم لالنخراط �شمن التخ�ش�شات 

التمهن  ذات  للتخ�ش�شات  باالإ�شافة  العايل،  املدخول  ذات 

االحرتايف والتخ�ش�شي«.

البحرينية  الكوادر  لدعم  ي�شعى  املقرتح  اإن  قائالً  وتابع 

ودعم كل اجلهود ال�شاعية اإىل ذلك، منوًها ب�شرورة اأن يكون 

والهند�شية  الفنية  املجاالت  يف  املتخ�ش�س  البحريني  للكادر 

االأولوية يف التوظيف والدعم، خا�شة يف االأماكن والوظائف 

التي مت�س م�شالح املواطنني وتكون املعنية بتقدمي اخلدمات 

العامة اإليهم.

واأ�شار اإىل اأن ا�شتبدال العمالة االأجنبية بعمالة بحرينية 

يعزز مل�شرية التوطني املهني للهند�شية والفنية والتخ�ش�شية، 

ا لتعزيز من مكانة مملكة البحرين عاملًيا وتناف�شًيا  موؤكًدا اأي�شً

�شمن االقت�شاد الدويل.

علي �إ�سحاقي

عمار �آل عبا�س

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11989/pdf/INAF_20220203011459241.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/945426/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/945510/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

اخلمي�ص 2 رجب 1443 ـ العدد 11989
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اخلطة  تنفيذ  يف  قدًما  ال�سري  البحرين  توا�سل 

املرحلة  ببدء  الف�ساء  لعلوم  اجلديدة  اال�سرتاتيجية 

الثانية من اإطالق »�سوء 1« متهيًدا لت�سغيله لتكون 

املهم واإ�سافة  العلمي  امل�سار  اإ�سافية يف هذا  خطوة 

نوعية ت�ساف الإجنازات اململكة.

%99 مما يبثه االإعالم احلوثي االإيراين  اأن  يت�سح 

واأخبار  وفيديوهات  واأكاذيب  فربكات  #االإمارات  عن 

على  تنهال  احلوثي  �سواريخ  اأن  �ساكلة  على  م�سللة 

االإمارات  مطارات  وتوقف  يحرتق  خليفة  وبرج  االإمارات 

عن العمل، خزعبالت حوثية ي�سدقها جمهور �ساذج ويروج لها جي�ش من 

املرتزقة ومنابر اإعالمية ال تخ�سى اهلل.

Thursday 3rd February 2022 - No. 11989 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

ك�سفت الفنانة غادة اإبراهيم عن خيانة زوجها لها، بجانب احلديث عن حماربته لها يف جمال التمثيل، م�سرية اإىل اأنها حتملته كثريًا 

ب�سبب حبها له.

وقالت غادة اإبراهيم، خالل لقائها مع االإعالمية يا�سمني اخلطيب يف برناجمها »ونقول كمان«، املذاع عرب �سا�سة النهار: »تزوجت 

دكتور ب�سيط يف معهد ال�سينما، وبعد زواج دام لـ5 �سنوات وحب كبري بيننا، خاين بعد ما وقفت جنبه، وهو �سبب ابتعادي عن 

الفن، وحاربني يف جمال التمثيل«.

القاهرة ت�صتعد الفتتاح ق�صر حممد علي التاريخي

الأيام  خالل  بالقاهرة،  �شربا  مبنطقة  التاريخي  علي  حممد  ق�شر  م�شر  تفتتح 

القادمة، بعد النتهاء من اأعمال الرتميم والتط�ير.

ون�شرت وزارة ال�شياحة والآثار امل�شرية مقطًعا ت�ش�يقًيا على �شفحتها الر�شمية 

الإغالق، وعلقت:  من  �شن�ات  بعد  الق�شر،  افتتاح  لإعادة  ترويًجا  في�شب�ك،  مب�قع 

»ترقب�ا الفتتاح املذهل لق�شر حممد علي ب�شربا، وذلك بعد اأعمال التط�ير والرتميم 

التي متت باأيادي م�شرية«.

اأعمال  اإن  لالآثار،  الأعلى  للمجل�ص  العام  الأمني  الدكت�ر م�شطفى وزيري  وقال 

الرتميم �شملت مبنى ك�شك اجلبالية وق�شر الف�شقية، واإ�شالح الأر�شيات واحل�ائط 

الرخامية ومعاجلة الأعمدة اخل�شبية املنت�شرة ب�شاحة الق�شر.

ا اإ�شالحات بالبحرية واجلزيرة ال��شطى، وتركيب دعامات  و�شهدت الأعمال اأي�شً

اإن�شائية للقباب واحلنايا والأروقة، اإىل جانب اأعمال التنظيف امليكانيكي والكيميائي 

مل�شتمالت الق�شر وال�اجهات اخلارجية.

ملنع وباء فتاك.. فرن�صا تذبح 3 ماليني طائر

اأن  الثالثاء،  الفرن�شية،  ال�شلطات  اأعلنت 

ما يقرب من ثالثة ماليني طائر مت ذبحها يف 

الطي�ر منذ ر�شدت  اإنفل�نزا  للحد من  فرن�شا 

اأوىل الإ�شابات بهذا الفريو�ص يف ن�فمرب.

وقالت وزارة الزراعة ل�كالة فران�ص بر�ص 

اآخر اإح�شاء اأجرته بني وج�د 328 ب�ؤرة  اإن 

يف املداجن، بينها 218 يف اإقليم لند )جن�ب 

غرب(، حيث مت تنظيم عمليات ذبح جماعية.

وُتعد هذه امل�جة الرابعة لإنفل�نزا الطي�ر 

واأدت  منذ عام 2015.  فرن�شا،  ت�شهدها  التي 

ذبح  اإىل  املا�شي،  ال�شتاء  يف  الأخرية،  امل�جة 

اأكرث من 3.5 ملي�ن طائر، معظمها من البط.

الإيطالية  ال�شينما  اأيق�نة  الأربعاء  اأم�ص  ت�فيت 

ببط�لة  ا�شتهرت  التي   »Monica Vitti« فيتي  م�نيكا 

الرائعة  ال�شينمائية  اأنط�ني�ين  اأجنل�  مايكل  ثالثية 

 ،»L’Eclisse«و  »La Notte«و  »L’Aventura«

.»Red Desert« بالإ�شافة اإىل فيلم

حدثت ال�فاة يف روما ورحلت م�نيكا فيتي عن عمر 

واملخرج  ال�شيا�شي  وفاتها  اأعلن  كما  عاًما  الـ90  ناهز 

�شبب  يذكر  ومل  فيلرتوين،  والرت  ال�شابق  ال�شينمائي 

منذ  الزهامير  مبر�ص  م�شابة  اإنها  قال  لكنه  ال�فاة، 

�شن�ات.

فران�شي�شكيني، وزير  داري�  بيان �شحايف، كتب  يف 

الثقافة الإيطايل، »وداًعا مللكة ال�شينما الإيطالية«، ح�شبما 

ذكرت وكالة AFP عرب ح�شابها على ت�يرت.

فيتي كانت جنمة يف اإيطاليا عام 1957 عندما التقت 

رفيقها  بعد  فيما  اأ�شبح  الذي  اأنط�ني�ين،  اأجنل�  مايكل 

ملدة عقد من الزمان، متاًما كما اأ�شبحت م�شدر اإلهامه.

وفاة مونيكا فيتي

 »ملكة ال�صينما االإيطالية«

نظارات اأملا�س بـ3 ماليني دوالر

فاريل  ال�شاب  الأمريكي  الراب  مغني  �ش�ر  انت�شرت 

نظارات  يرتدي  وه�  الإن�شتغرام،  �شفحات  على  ويليامز 

ا  نعت خ�شي�شً �شم�شية مر�شعة باملا�ص والزمرد، والتي �شُ

دولر، حيث  ماليني   3.5 قيمتها  بلغت  تيفاين،  قبل  من  له 

تلك  غرامي  جائزة  على  احلائز  وامل��شيقي  املغني  ارتدى 

النظارة املبهرة خالل ح�ش�ر عر�ص الت�شكيلة الأوىل لنيج� 

املدير الإبداعي اجلديد لعالمة كينزو التجارية، والذي اأقيم 

يف غالريي فيفيان يف باري�ص.

بـ61  وزينت   18 عيار  الذهب  من  النظارات  نعت  �شُ

قطعة من الأملا�ص الدائري ب�زن 25 قرياًطا، بالإ�شافة اإىل 

هذه  �شممت  تيفاين  اأن  ال�ا�شح  ومن  الزمرد،  من  قطعتني 

النظارة، بحيث تليق باجلن�شني.

وغالًبا ما يرتدي فاريل خامًتا كبرًيا من الأملا�ص الأ�شفر 

مت احل�ش�ل عليه من ل�رين �ش�ارتز، وتظهر �ش�رته على 

»WWD Instagram«، وه� يرتدي �ش�اًرا مب�شبك ورقي.

تركي اآل ال�صيخ: وزارة الثقافة 

تدعم قطاع االأفالم ال�صعودي 

بـ879 مليون ريال

الهيئة  رئي�ص  ال�شيخ  اآل  تركي  امل�شت�شار  اأعلن 

عبداهلل  بن  بدر  مت�يل  بال�شع�دية  للرتفيه  العامة 

بن فرحان وزير الثقافة باململكة العربية ال�شع�دية 

قطاع الأفالم باململكة ال�شع�دية، مببلغ يقدر بـ879 

ملي�ن ريال.

ون�شر تركي اآل ال�شيخ ت�يتة ل�زير الثقافة، اأعلن 

فيها مت�يله لقطاع الأفالم مببلغ يقدر بـ879 ملي�ن 

قطاع  لتم�يل  طم�ًحا  برناجًما  »اأعلن  وكتب:  ريال، 

�شيدي ويل  �شم�  دعم  ريال..  ملي�ن  بـ879  الأفالم 

العهد يحيل الأحالم اإىل واقع«.

على  ال�شيخ  اآل  تركي  علق  اآخر،  جانب  وعلى 

جتاه  الأخرية  �شبحي  حممد  الفنان  ت�شريحات 

م�شرحًيا  ا  عر�شً رف�ص  اأنه  فيها  اأكد  التي  اململكة، 

بال�شع�دية، مقابل 4 ماليني دولر.

واأثارت ت�شريحات الفنان امل�شري حممد �شبحي 

غ�شب امل�شت�شار تركي اآل ال�شيخ، اإذ علق على تدوينة 

اأحد الأ�شخا�ص الذين علق�ا على ت�شريحات �شبحي، 

وت�شاءل عن ه�ية ال�شخ�ص الذي عر�ص على �شبحي 

املاليني، م�ؤكًدا اأن ذلك ال�شخ�ص يحتاج للك�شف على 

ق�اه العقلية، ومل يكتِف تركي بذلك التعليق، بل اإنه 

و�شف حممد �شبحي بـ»امل�شخ�شاتي«.

»ال�صحة«: ت�صجيل 7853 اإ�صابة 

جديدة بفريو�س كورونا وحالة وفاة واحدة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�ص الأربعاء 2 فرباير 2022، 

اأن الفح��شات التي بلغ عددها 31088 اأظهرت ت�شجيل 

7853 حالة قائمة جديدة، وحالة وفاة واحدة، وتعايف 

4001 حالة اإ�شافية.

وبلغ العدد الإجمايل للحالت القائمة 52018 حالة، 

منها 114 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى، بينما تخ�شع 

21 حالة يف العناية املركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11989/pdf/INAF_20220203011459241.pdf
https://www.alayam.com/online/local/945483/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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بحث تعزيز التعاون بين وزارة 
الخارجية و»هذه هي البحرين«

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، في مقر 
ال��وزارة أمس، رئيس��ة جمعي��ة )هذه هي البحرين( بيتس��ي 
ماثيس��ون، حيث بحث الجانبان عدد من المواضيع والقضايا 
ذات االهتمام المش��ترك، وس��بل تعزيز التع��اون بين وزارة 

الخارجية والجمعية.
وخ��ال اللقاء، أش��اد وزي��ر الخارجية بال��دور الملموس الذي 
تبذل��ه الجمعي��ة في نش��ر قي��م التس��امح الدين��ي والتنوع 
الثقافي والتعايش السلمي المتأصلة في المجتمع البحريني، 
والجهود التي تقوم بها إلب��راز المنجزات الحضارية لمملكة 
البحرين على الس��احة الدولية، متمني��ًا للجمعية وأعضائها 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبها، ثمنت بيتس��ي ماثيوس��ن جهود وزارة الخارجية 
ودور الدبلوماس��ية البحريني��ة ف��ي تنفي��ذ سياس��ة مملكة 
البحرين القائمة على نشر ثقافة السام والتسامح والتعايش 
السلمي، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي، 
مؤك��دًة رغبة الجمعية في توطيد عاقات التعاون والتكامل 
وتعزيز التنس��يق م��ع الجه��ات المعنية بال��وزارة لمواصلة 
تحقي��ق اإلنج��ازات لمملك��ة البحرين على الصعي��د الدولي، 
مبديًة اس��تعداد الجمعية لتس��خير كافة إمكاناتها لتحقيق 

تضافر الجهود المشتركة في هذا الصدد.

مي بنت محمد تبحث تعزيز 
التعاون مع وزيرة الثقافة الفرنسية

على هام��ش مش��اركتها في مؤتم��ر منظمة التحال��ف الدولي 
لحماي��ة التراث ف��ي مناطق الن��زاع - »ألف« الثان��ي للمانحين، 
اجتمعت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محم��د آل خليفة م��ع وزيرة الثقافة الفرنس��ية روزلين باش��ولو 
ناركان، وذلك في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخ��ال اللقاء أكدت الش��يخة م��ي على عمق العاق��ات الثقافية 
بي��ن مملكة البحرين والجمهورية الفرنس��ية، قائلة إن التعاون 
بين البلدين س��اهم في االرتقاء بالعمل الثقافي على المستوى 
اإلقليمي والعالمي وأثمر مشاريع وبرامج متعددة خال السنوات 
الماضي��ة. وتوجهت بالش��كر إلى وزيرة الثقافة الفرنس��ية على 
اهتمامه��ا الدائ��م بتعزي��ز الرواب��ط الثقافية ما بين ش��عبي 
البلدين، معربة عن أملها أن يس��تمر العمل المشترك من أجل 

االرتقاء بمكانة الثقافة كرافعة للمجتمعات واألوطان.
وش��هد اللق��اء مناقش��ة العدي��د م��ن القضاي��ا ذات االهتمام 
المش��ترك، وعلى رأس��ها االتفاقية التي تم عقدها ما بين هيئة 
البحري��ن للثقافة واآلثار ومتحف اللوف��ر باريس، والتي تتضمن 
عرض المتحف لعدد من القطع األثرية البحرينية من المجموعة 

الدائمة لمتحف البحرين الوطني ومتحف قلعة البحرين.
وتأت��ي هذه الزي��ارة لتلقي الضوء على عراق��ة العاقات ما بين 
البحرين وفرنسا والتي تعود بداياتها إلى منتصف القرن التاسع 
عشر، ممتدة إلى زيارة المصمم الفرنسي العالمي جاك كارتييه 
للبحري��ن بداي��ة القرن العش��رين بحث��ًا عن أجود أن��واع اللؤلؤ 
البحرين��ي، وحتى القرن الحالي حيث ش��هدت الس��نوات العش��ر 
الماضي��ة ازدهار العاقات ما بين البلدي��ن على مختلف الصعد، 
وخصوص��ًا الثقافية حيث أثمرت العاق��ات الثنائية عن معارض 
فني��ة وثقافي��ة متبادلة م��ا بين مؤسس��ات كمتح��ف البحرين 

الوطني ومعهد العالم العربي في باريس.

رنا بنت عيسى تبحث تعزيز 
التعاون مع السفير الهندي

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيسى 
بن دعي��ج آل خليفة بمكتبها س��فير جمهوري��ة الهند لدى 

مملكة البحرين بيوش شريفاستاف.
 وخ��ال اللقاء، أش��ادت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج 
آل خليفة بما يربط بين مملك��ة البحرين وجمهورية الهند 
من عاقات صداقة قوية ومتميزة وممتدة، وما تشهده من 
تقدم وتطور على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية 
والتعليمية والثقافية وغيرها، يجس��د ما تس��تند إليه هذه 
العاقات من ركائز قوية وما تحظى به من اهتمام متواصل 
لدف��ع التع��اون الثنائي ألف��اق مزدهرة في ش��تى األصعدة 
وبما يعزز مصالح البلدين والشعبين، مؤكدة حرص مجلس 
التعلي��م العالي عل��ى تطوي��ر وتنمية التع��اون التعليمي 
والبحثي مع جمهورية الهند بما يدعم المس��يرة التعليمية 

ويخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

 تنظيم مؤتمر الطب الباطني 
والسكري والسمنة »األيميدو« 17 فبراير

يق��ام مؤتمر الطب الباطني والس��كري والس��منة 
»األيميدو » في نسخته الخامسة، خال الفترة من 
17 - 19 فبراي��ر الجاري، برعاي��ة رئيس المجلس 
األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة، وبتنظيم من ش��ركة أديوكيشن 

 .»Zoom« باس عبر منصة
وبهذه المناس��بة، أع��رب مدير عام »أديوكيش��ن 
باس« أمين عبداهلل عن شكره وتقديره إلى الشيخ 
محم��د بن عبداهلل آل خليفة عل��ى رعايته الدائمة 
للمؤتمر الذي يعتبر أح��د أهم وأعرق المؤتمرات 
الصحية التي يقام سنويًا ويشكل عامة فارقة في 

المج��ال الطبي، وأيقونة بارزة ف��ي تاريخ مملكتنا 
العزيزة من خال تكري��س المؤتمر وهذا التجمع 
الطب��ي، الن يك��ون زاخرًا بآخر وأهم المس��تجدات 

العلمية في المجال الطبي.
وأك��د عل��ى أهمية مؤتم��ر »األيمي��دو« كمؤتمر 
متخصص يبحث آخر المس��تجدات في عالم الطب 
الباطني، وخصوصًا فيما يتعلق بأمراض الس��كري 
والس��منة، حيث يش��هد المؤتمر س��نويًا مشاركة 
خب��راء ومختصي��ن وعاملي��ن في القط��اع الصحي 
وهو م��ا سيش��هده النس��خة الخامس��ة أيضًا من 
خ��ال حرص اللجنة المنظم��ة للمؤتمر على جعل 

المؤتم��ر تجمع��ًا طبيًا كبي��رًا عل��ى أرض مملكة 
البحرين.

وأشار إلى أن مملكة البحرين والدول األخرى سجلت 
ارتفاع��ا في ع��دد األرقام المس��جلة ف��ي إصابات 
الس��كري وه��و م��ا س��يجعل مؤتم��ر »األيميدو« 
المختلف��ة  العاج��ات  وط��رح  لمناقش��ة  مرك��زًا 
لتحس��ين ج��ودة الخدم��ات العاجي��ة والوقائية، 
مبينًا إلى أن المؤتمر يناقش إعداد الخطط ورسم 

االستراتيجيات لمواجهة تحديات كافة األمراض.
وبين أن اللجنة المنظمة اعتمدت البرنامج الكامل 

للمؤتمر والمتحدثين في كافة التخصصات.

 »الشؤون اإلسالمية«: 
777 درسًا ومحاضرة في 2021

نظ��م قس��م البح��وث والمعاه��د والمراكز 
الدعوي��ة التاب��ع إلدارة الش��ؤون الديني��ة 
بوزارة العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف 
خال العام الماضي، 777 درس��ًا ومحاضرًة 
في مختلف برامج الوعظ واإلرش��اد القائمة، 
وش��ملت 103محاضرات في برنامج »رياض 
الجن��ة«، وه��و عب��ارة ع��ن برام��ج وعظية 
وإرش��ادية للجوام��ع والمس��اجد والمآت��م، 
وذلك بالتنس��يق مع إدارتي األوقاف السنية 
ش��رائح  جمي��ع  وتس��تهدف  والجعفري��ة، 
المجتمع، وتتناول مواضيع متنوعة في علوم 
الشريعة وتتركز على تعزيز القيم واألخاق 
الفاضلة، ونشر الثقافة اإلسامية الوسطية، 
وحفظ النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية.

كما تضمنت عدد الدروس والمحاضرات في 
برنام��ج »قيم« 194 محاضرة، وتم تنفيذها 
في المدارس الحكومية بالتنس��يق مع إدارة 
األنشطة والخدمات الطابية بوزارة التربية 
والتعليم، ومراكز رعاية األحداث بالتنس��يق 
م��ع وزارة الداخلي��ة، ومراكز رعاي��ة األجيال 
واألندية الش��بابية. فيما بل��غ عدد الدروس 

والخواط��ر ف��ي برنامج »إحس��انًا« 3 دروس 
ل��رواد ون��زالء دور رعاي��ة الوالدي��ن، وذلك 
بالتنس��يق مع األندية ودور رعاية الوالدين 
التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

أما برنامج »ُفرصة«، لن��زالء ونزيات مراكز 
اإلصاح والتأهيل التابع��ة لوزارة الداخلية، 
حيث نف��ذ الوع��اظ والواعظ��ات محاضرات 
منتظم��ة بواق��ع 3 محاضرات أس��بوعيًا في 
مرك��ز تأهي��ل وإص��اح النزي��ات، ومركزي 
الحوض الجاف وج��و لتأهيل وإصاح النزالء، 

باللغات العربية واإلنجليزية واألوردو.
كم��ا ت��م تقدي��م 99 محاضرة ف��ي برنامج 
»تواص��ل«، ل��رواد المجال��س العام��ة من 
النساء والرجال، وذلك بالتنسيق مع أصحاب 
المجال��س، حي��ث يت��م التركيز فيه��ا على 
الجوان��ب اإليمانية والقيمي��ة واالجتماعية. 
إلى جان��ب الدروس والحلق��ات التي قدمها 
الوعاظ عبر تطبيق��ات التواصل االجتماعي 
المختلف��ة »اليوتيوب واإلنس��تغرام«، حيث 
بل��غ مجموع ه��ذه ال��دروس والحلقات 132 
درسًا وحلقة خال العام الماضي، باإلضافة 

إل��ى ال��دروس والمحاض��رات الت��ي قدمها 
الوعاظ ف��ي برنامج »التثقيف وزيادة الوعي 
بديل��ة  بعقوب��ات  للمحكومي��ن  الدين��ي« 
بالتنس��يق م��ع إدارة تنفيذ األح��كام بوزارة 

الداخلية.
الجدير بالذكر أن قس��م البح��وث والمعاهد 
والمراك��ز الدعوي��ة التابع إلدارة الش��ؤون 
الديني��ة يعن��ى بنش��ر الثقافة اإلس��امية 
الوس��طية من خال برامج الوعظ واإلرشاد 
بالتعاون مع مختلف المؤسس��ات الرسمية 
العلمي��ة  الفعالي��ات  وتنظي��م  واألهلي��ة، 
والتدريبي��ة للدع��اة، كم��ا يختص القس��م 
باإلش��راف على تدري��س العلوم الش��رعية 
ف��ي معاهد العلوم الش��رعية ومراكز رعاية 
األجيال ومراكز توعية الجاليات، وتماشيًا مع 
اإلج��راءات االحترازية الص��ادرة عن الجهات 
المختص��ة للوقاي��ة م��ن في��روس كورون��ا 
)كوفيد 19(، تم توظيف واس��تثمار التقنية 
الحديث��ة لخدم��ة برام��ج الوعظ واإلرش��اد 
وضمان اس��تمراريتها في عدد من الجهات 

المتعاونة.

 مجلس الدفاع المدني يبحث 
تنفيذ التمارين الوطنية وفق فرضيات واقعية

الفري��ق  الداخلي��ة  وزي��ر  ت��رأس 
عب��داهلل  ب��ن  راش��د  الش��يخ   أول 
آل خليف��ة، أم��س، اجتماع مجلس 
وزي��ر  بحض��ور  المدن��ي،  الدف��اع 
وزي��ر  الصح��ة،  وزي��رة  النف��ط، 
الصناع��ة والتج��ارة، وزير ش��ؤون 
اإلعام، رئيس األمن العام، وكيل 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
نائ��ب  العم���ران��ي،  والتخطي��ط 
الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والم��اء، نائب الرئي��س التنفيذي 

للمجلس األعلى للبيئة.
وفي بداي��ة االجتم��اع، رحب وزير 
الداخلي��ة، رئي��س مجل��س الدفاع 
المدني، باألعض��اء، منوهًا إلى أن 
اجتم��اع المجلس، يأت��ي في إطار 
العمل على تعزيز إجراءات الحماية 
الس��امة  بم��ا يضمن  المدني��ة، 

العامة للمواطنين والمقيمين.
المجل��س، ج��دول  وق��د اس��تهل 
موض����وع  بمناقش����ة  األعم��ال، 
المش��تركة،  الوطني��ة  التماري��ن 
حس��ب الخطة الوطني��ة لمواجهة 
تنفيذه��ا  وض��رورة  الك��وارث، 
بمشاركة مختلف القطاعات ووفق 
فرضي��ات واقعية، مع التأكيد على 

التعامل  س��رعة االس��تجابة ف��ي 
مع األحداث وتعزي��ز القدرات التي 
تخ��دم مس��ؤولية المحافظة على 

السامة العامة.
بعدها، اطل��ع المجلس على نتائج 
أعم��ال لجنة ش��ؤون المتطوعين 
لخدم��ة األمن الع��ام، والمتعلقة 
المدن��ي  الدف��اع  ف��ي  بالتط��وع 
واالش��تراطات الواجب توافرها في 
المتطوع والجوانب التدريبية ذات 

الصل��ة، كم��ا اطلع على مس��ودة 
الائحة التنفيذية لقانون التطوع 
لخدم��ة األمن الع��ام، والذي يأتي 
بداف��ع ال��والء واالنتم��اء للوط��ن 
االجتماعية  المس��ؤولية  وتعزي��ز 
لحماي��ة األم��ن واالس��تقرار. كما 
المدني،  الدفاع  استعرض مجلس 
بالسامة  المتعلقة  االش��تراطات 
ف��ي المن��ازل والمنش��آت الخاصة 
بالمستوى  والعمل على تطويرها 

الذي يحافظ عل��ى األرواح وحماية 
الممتل��كات م��ع االس��تمرار ف��ي 

مراجعة وتحديث هذه اإلجراءات.
وفي خت��ام االجتماع، أع��رب وزير 
الداخلي��ة، رئي��س مجل��س الدفاع 
المدني عن شكره وتقديره ألعضاء 
المجلس وحرصه��م على التواصل 
والتنس��يق حول كل ما من ش��أنه 
زي��ادة مع��دالت األمن والس��امة 

لجميع المواطنين والمقيمين.

الميثاق كفل المحافظة على التماسك المجتمعي

وزير الداخلية: ال صوت يعلو على وحدتنا الوطنية

أكد وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
معالي الشيخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة أن المشروع اإلصاحي 
الش��امل لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل الباد المفدى، جاء جامعًا 
المواطنين،  ومصال��ح  للمجتمع 
حاميًا لثوابت��ه الوطنية وحقوق 
وطني��ة  هوي��ة  تح��ت  أبنائ��ه، 
واحدة، مؤكدًا على قيم العدالة 
والتس��امح والتعايش واالنفتاح 
عل��ى اآلخر، مم��ا كان ل��ه األثر 
البال��غ ف��ي انط��اق مس��يرتنا 
المبارك��ة إلى األم��ام من وحي 
هذا المش��روع الحض��اري، الذي 
العم��ل  ت��وج بمب��ادئ ميث��اق 
الوطن��ي، وصواًل إلى غايته وهي 
دول��ة عصرية وهدفه األس��مى 
وهو ممارس��ة اإلنسان البحريني 

حقوقه األساسية بعدالة وحرية 
مس��ؤولة، في إطار تعزيز الوجه 
الحض��اري لمملكة البحرين على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
وقال الفريق أول معالي الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة في 
تصري��ح ل��ه، إن ميث��اق العمل 
اس��تلهم  والدس��تور،  الوطن��ي 
مبادئه األساس��ية من المشروع 
المل��ك  لجال��ة  اإلصاح��ي 
المف��دى، وكفل حقوق��ًا ورّتبت 
مس��ؤوليات، في إطار المحافظة 
على التماسك المجتمعي، ومن 
بينها حرية االعتقاد والتس��امح 
بي��ن كاف��ة المذاه��ب واألديان 
وه��و أم��ر راس��خ ف��ي وجدانن��ا 
البحريني��ة  وهويتن��ا  وثقافتن��ا 

األصيلة.
وال��ذي  الميث��اق  أن  وأض��اف 

االحتف��اء  نقت��رب م��ن ذك��رى 
بإق��راره واإلجم��اع عل��ى بنوده، 
أفرد مس��احات لحق��وق كل أبناء 
المجتم��ع، وم��ن بينه��م المرأة 
والطف��ل، وأتاح حقوق الس��كن 
والع��اج والتعليم للجميع، وهي 
مسائل جوهرية في إطار تقوية 

روابط النسيج االجتماعي.
وأوض��ح أن المجتم��ع البحريني، 
وال��ذي يعتز بالثواب��ت الوطنية 
الراس��خة، ال م��كان في��ه لم��ن 
يح��اول ش��ق الصف والمس��اس 
بالس��لم األهل��ي، فلي��س هناك 
صوت يعلو على الوحدة الوطنية 
والنس��يج المجتمعي المترابط، 
مضيفًا أن حماية أمن المجتمع 
وس��امت��ه، أولوي����ة أمني�����ة 
ومجتمعي��ة ف��ي إط��ار مواجهة 

مختلف الظروف والتحديات.

المس�����ؤولية  أن  إل��ى  وأش��ار 
يك��ون  أن  تقتض��ي  الوطني��ة، 
الجمي��ع على ق��در م��ن االلتزام 
بالواجب الوطني، إذ إن قوتنا في 
اجتماعنا، وتتطلب تعزيز أنماط 
واحت��رام  والتس��امح  االعت��دال 

اآلخر ونبذ العنف والكراهية.

وزير الداخلية

ال مكان لمن يحاول شق الصف أو المساس بالسلم األهلي 
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بحث تعزيز التعاون بين وزارة 
الخارجية و»هذه هي البحرين«

اس��تقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف الزياني، في مقر 
ال��وزارة أمس، رئيس��ة جمعي��ة )هذه هي البحرين( بيتس��ي 
ماثيس��ون، حيث بحث الجانبان عدد من المواضيع والقضايا 
ذات االهتمام المش��ترك، وس��بل تعزيز التع��اون بين وزارة 

الخارجية والجمعية.
وخ��ال اللقاء، أش��اد وزي��ر الخارجية بال��دور الملموس الذي 
تبذل��ه الجمعي��ة في نش��ر قي��م التس��امح الدين��ي والتنوع 
الثقافي والتعايش السلمي المتأصلة في المجتمع البحريني، 
والجهود التي تقوم بها إلب��راز المنجزات الحضارية لمملكة 
البحرين على الس��احة الدولية، متمني��ًا للجمعية وأعضائها 

دوام التوفيق والنجاح.
من جانبها، ثمنت بيتس��ي ماثيوس��ن جهود وزارة الخارجية 
ودور الدبلوماس��ية البحريني��ة ف��ي تنفي��ذ سياس��ة مملكة 
البحرين القائمة على نشر ثقافة السام والتسامح والتعايش 
السلمي، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في المجتمع الدولي، 
مؤك��دًة رغبة الجمعية في توطيد عاقات التعاون والتكامل 
وتعزيز التنس��يق م��ع الجه��ات المعنية بال��وزارة لمواصلة 
تحقي��ق اإلنج��ازات لمملك��ة البحرين على الصعي��د الدولي، 
مبديًة اس��تعداد الجمعية لتس��خير كافة إمكاناتها لتحقيق 

تضافر الجهود المشتركة في هذا الصدد.

مي بنت محمد تبحث تعزيز 
التعاون مع وزيرة الثقافة الفرنسية

على هام��ش مش��اركتها في مؤتم��ر منظمة التحال��ف الدولي 
لحماي��ة التراث ف��ي مناطق الن��زاع - »ألف« الثان��ي للمانحين، 
اجتمعت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت 
محم��د آل خليفة م��ع وزيرة الثقافة الفرنس��ية روزلين باش��ولو 
ناركان، وذلك في مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وخ��ال اللقاء أكدت الش��يخة م��ي على عمق العاق��ات الثقافية 
بي��ن مملكة البحرين والجمهورية الفرنس��ية، قائلة إن التعاون 
بين البلدين س��اهم في االرتقاء بالعمل الثقافي على المستوى 
اإلقليمي والعالمي وأثمر مشاريع وبرامج متعددة خال السنوات 
الماضي��ة. وتوجهت بالش��كر إلى وزيرة الثقافة الفرنس��ية على 
اهتمامه��ا الدائ��م بتعزي��ز الرواب��ط الثقافية ما بين ش��عبي 
البلدين، معربة عن أملها أن يس��تمر العمل المشترك من أجل 

االرتقاء بمكانة الثقافة كرافعة للمجتمعات واألوطان.
وش��هد اللق��اء مناقش��ة العدي��د م��ن القضاي��ا ذات االهتمام 
المش��ترك، وعلى رأس��ها االتفاقية التي تم عقدها ما بين هيئة 
البحري��ن للثقافة واآلثار ومتحف اللوف��ر باريس، والتي تتضمن 
عرض المتحف لعدد من القطع األثرية البحرينية من المجموعة 

الدائمة لمتحف البحرين الوطني ومتحف قلعة البحرين.
وتأت��ي هذه الزي��ارة لتلقي الضوء على عراق��ة العاقات ما بين 
البحرين وفرنسا والتي تعود بداياتها إلى منتصف القرن التاسع 
عشر، ممتدة إلى زيارة المصمم الفرنسي العالمي جاك كارتييه 
للبحري��ن بداي��ة القرن العش��رين بحث��ًا عن أجود أن��واع اللؤلؤ 
البحرين��ي، وحتى القرن الحالي حيث ش��هدت الس��نوات العش��ر 
الماضي��ة ازدهار العاقات ما بين البلدي��ن على مختلف الصعد، 
وخصوص��ًا الثقافية حيث أثمرت العاق��ات الثنائية عن معارض 
فني��ة وثقافي��ة متبادلة م��ا بين مؤسس��ات كمتح��ف البحرين 

الوطني ومعهد العالم العربي في باريس.

رنا بنت عيسى تبحث تعزيز 
التعاون مع السفير الهندي

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيسى 
بن دعي��ج آل خليفة بمكتبها س��فير جمهوري��ة الهند لدى 

مملكة البحرين بيوش شريفاستاف.
 وخ��ال اللقاء، أش��ادت الش��يخة رنا بنت عيس��ى ب��ن دعيج 
آل خليفة بما يربط بين مملك��ة البحرين وجمهورية الهند 
من عاقات صداقة قوية ومتميزة وممتدة، وما تشهده من 
تقدم وتطور على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية 
والتعليمية والثقافية وغيرها، يجس��د ما تس��تند إليه هذه 
العاقات من ركائز قوية وما تحظى به من اهتمام متواصل 
لدف��ع التع��اون الثنائي ألف��اق مزدهرة في ش��تى األصعدة 
وبما يعزز مصالح البلدين والشعبين، مؤكدة حرص مجلس 
التعلي��م العالي عل��ى تطوي��ر وتنمية التع��اون التعليمي 
والبحثي مع جمهورية الهند بما يدعم المس��يرة التعليمية 

ويخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

 تنظيم مؤتمر الطب الباطني 
والسكري والسمنة »األيميدو« 17 فبراير

يق��ام مؤتمر الطب الباطني والس��كري والس��منة 
»األيميدو » في نسخته الخامسة، خال الفترة من 
17 - 19 فبراي��ر الجاري، برعاي��ة رئيس المجلس 
األعل��ى للصح��ة الفري��ق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة، وبتنظيم من ش��ركة أديوكيشن 

 .»Zoom« باس عبر منصة
وبهذه المناس��بة، أع��رب مدير عام »أديوكيش��ن 
باس« أمين عبداهلل عن شكره وتقديره إلى الشيخ 
محم��د بن عبداهلل آل خليفة عل��ى رعايته الدائمة 
للمؤتمر الذي يعتبر أح��د أهم وأعرق المؤتمرات 
الصحية التي يقام سنويًا ويشكل عامة فارقة في 

المج��ال الطبي، وأيقونة بارزة ف��ي تاريخ مملكتنا 
العزيزة من خال تكري��س المؤتمر وهذا التجمع 
الطب��ي، الن يك��ون زاخرًا بآخر وأهم المس��تجدات 

العلمية في المجال الطبي.
وأك��د عل��ى أهمية مؤتم��ر »األيمي��دو« كمؤتمر 
متخصص يبحث آخر المس��تجدات في عالم الطب 
الباطني، وخصوصًا فيما يتعلق بأمراض الس��كري 
والس��منة، حيث يش��هد المؤتمر س��نويًا مشاركة 
خب��راء ومختصي��ن وعاملي��ن في القط��اع الصحي 
وهو م��ا سيش��هده النس��خة الخامس��ة أيضًا من 
خ��ال حرص اللجنة المنظم��ة للمؤتمر على جعل 

المؤتم��ر تجمع��ًا طبيًا كبي��رًا عل��ى أرض مملكة 
البحرين.

وأشار إلى أن مملكة البحرين والدول األخرى سجلت 
ارتفاع��ا في ع��دد األرقام المس��جلة ف��ي إصابات 
الس��كري وه��و م��ا س��يجعل مؤتم��ر »األيميدو« 
المختلف��ة  العاج��ات  وط��رح  لمناقش��ة  مرك��زًا 
لتحس��ين ج��ودة الخدم��ات العاجي��ة والوقائية، 
مبينًا إلى أن المؤتمر يناقش إعداد الخطط ورسم 

االستراتيجيات لمواجهة تحديات كافة األمراض.
وبين أن اللجنة المنظمة اعتمدت البرنامج الكامل 

للمؤتمر والمتحدثين في كافة التخصصات.

 »الشؤون اإلسالمية«: 
777 درسًا ومحاضرة في 2021

نظ��م قس��م البح��وث والمعاه��د والمراكز 
الدعوي��ة التاب��ع إلدارة الش��ؤون الديني��ة 
بوزارة العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف 
خال العام الماضي، 777 درس��ًا ومحاضرًة 
في مختلف برامج الوعظ واإلرش��اد القائمة، 
وش��ملت 103محاضرات في برنامج »رياض 
الجن��ة«، وه��و عب��ارة ع��ن برام��ج وعظية 
وإرش��ادية للجوام��ع والمس��اجد والمآت��م، 
وذلك بالتنس��يق مع إدارتي األوقاف السنية 
ش��رائح  جمي��ع  وتس��تهدف  والجعفري��ة، 
المجتمع، وتتناول مواضيع متنوعة في علوم 
الشريعة وتتركز على تعزيز القيم واألخاق 
الفاضلة، ونشر الثقافة اإلسامية الوسطية، 
وحفظ النسيج المجتمعي واللحمة الوطنية.

كما تضمنت عدد الدروس والمحاضرات في 
برنام��ج »قيم« 194 محاضرة، وتم تنفيذها 
في المدارس الحكومية بالتنس��يق مع إدارة 
األنشطة والخدمات الطابية بوزارة التربية 
والتعليم، ومراكز رعاية األحداث بالتنس��يق 
م��ع وزارة الداخلي��ة، ومراكز رعاي��ة األجيال 
واألندية الش��بابية. فيما بل��غ عدد الدروس 

والخواط��ر ف��ي برنامج »إحس��انًا« 3 دروس 
ل��رواد ون��زالء دور رعاي��ة الوالدي��ن، وذلك 
بالتنس��يق مع األندية ودور رعاية الوالدين 
التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية.

أما برنامج »ُفرصة«، لن��زالء ونزيات مراكز 
اإلصاح والتأهيل التابع��ة لوزارة الداخلية، 
حيث نف��ذ الوع��اظ والواعظ��ات محاضرات 
منتظم��ة بواق��ع 3 محاضرات أس��بوعيًا في 
مرك��ز تأهي��ل وإص��اح النزي��ات، ومركزي 
الحوض الجاف وج��و لتأهيل وإصاح النزالء، 

باللغات العربية واإلنجليزية واألوردو.
كم��ا ت��م تقدي��م 99 محاضرة ف��ي برنامج 
»تواص��ل«، ل��رواد المجال��س العام��ة من 
النساء والرجال، وذلك بالتنسيق مع أصحاب 
المجال��س، حي��ث يت��م التركيز فيه��ا على 
الجوان��ب اإليمانية والقيمي��ة واالجتماعية. 
إلى جان��ب الدروس والحلق��ات التي قدمها 
الوعاظ عبر تطبيق��ات التواصل االجتماعي 
المختلف��ة »اليوتيوب واإلنس��تغرام«، حيث 
بل��غ مجموع ه��ذه ال��دروس والحلقات 132 
درسًا وحلقة خال العام الماضي، باإلضافة 

إل��ى ال��دروس والمحاض��رات الت��ي قدمها 
الوعاظ ف��ي برنامج »التثقيف وزيادة الوعي 
بديل��ة  بعقوب��ات  للمحكومي��ن  الدين��ي« 
بالتنس��يق م��ع إدارة تنفيذ األح��كام بوزارة 

الداخلية.
الجدير بالذكر أن قس��م البح��وث والمعاهد 
والمراك��ز الدعوي��ة التابع إلدارة الش��ؤون 
الديني��ة يعن��ى بنش��ر الثقافة اإلس��امية 
الوس��طية من خال برامج الوعظ واإلرشاد 
بالتعاون مع مختلف المؤسس��ات الرسمية 
العلمي��ة  الفعالي��ات  وتنظي��م  واألهلي��ة، 
والتدريبي��ة للدع��اة، كم��ا يختص القس��م 
باإلش��راف على تدري��س العلوم الش��رعية 
ف��ي معاهد العلوم الش��رعية ومراكز رعاية 
األجيال ومراكز توعية الجاليات، وتماشيًا مع 
اإلج��راءات االحترازية الص��ادرة عن الجهات 
المختص��ة للوقاي��ة م��ن في��روس كورون��ا 
)كوفيد 19(، تم توظيف واس��تثمار التقنية 
الحديث��ة لخدم��ة برام��ج الوعظ واإلرش��اد 
وضمان اس��تمراريتها في عدد من الجهات 

المتعاونة.

 مجلس الدفاع المدني يبحث 
تنفيذ التمارين الوطنية وفق فرضيات واقعية

الفري��ق  الداخلي��ة  وزي��ر  ت��رأس 
عب��داهلل  ب��ن  راش��د  الش��يخ   أول 
آل خليف��ة، أم��س، اجتماع مجلس 
وزي��ر  بحض��ور  المدن��ي،  الدف��اع 
وزي��ر  الصح��ة،  وزي��رة  النف��ط، 
الصناع��ة والتج��ارة، وزير ش��ؤون 
اإلعام، رئيس األمن العام، وكيل 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
نائ��ب  العم���ران��ي،  والتخطي��ط 
الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء 
والم��اء، نائب الرئي��س التنفيذي 

للمجلس األعلى للبيئة.
وفي بداي��ة االجتم��اع، رحب وزير 
الداخلي��ة، رئي��س مجل��س الدفاع 
المدني، باألعض��اء، منوهًا إلى أن 
اجتم��اع المجلس، يأت��ي في إطار 
العمل على تعزيز إجراءات الحماية 
الس��امة  بم��ا يضمن  المدني��ة، 

العامة للمواطنين والمقيمين.
المجل��س، ج��دول  وق��د اس��تهل 
موض����وع  بمناقش����ة  األعم��ال، 
المش��تركة،  الوطني��ة  التماري��ن 
حس��ب الخطة الوطني��ة لمواجهة 
تنفيذه��ا  وض��رورة  الك��وارث، 
بمشاركة مختلف القطاعات ووفق 
فرضي��ات واقعية، مع التأكيد على 

التعامل  س��رعة االس��تجابة ف��ي 
مع األحداث وتعزي��ز القدرات التي 
تخ��دم مس��ؤولية المحافظة على 

السامة العامة.
بعدها، اطل��ع المجلس على نتائج 
أعم��ال لجنة ش��ؤون المتطوعين 
لخدم��ة األمن الع��ام، والمتعلقة 
المدن��ي  الدف��اع  ف��ي  بالتط��وع 
واالش��تراطات الواجب توافرها في 
المتطوع والجوانب التدريبية ذات 

الصل��ة، كم��ا اطلع على مس��ودة 
الائحة التنفيذية لقانون التطوع 
لخدم��ة األمن الع��ام، والذي يأتي 
بداف��ع ال��والء واالنتم��اء للوط��ن 
االجتماعية  المس��ؤولية  وتعزي��ز 
لحماي��ة األم��ن واالس��تقرار. كما 
المدني،  الدفاع  استعرض مجلس 
بالسامة  المتعلقة  االش��تراطات 
ف��ي المن��ازل والمنش��آت الخاصة 
بالمستوى  والعمل على تطويرها 

الذي يحافظ عل��ى األرواح وحماية 
الممتل��كات م��ع االس��تمرار ف��ي 

مراجعة وتحديث هذه اإلجراءات.
وفي خت��ام االجتماع، أع��رب وزير 
الداخلي��ة، رئي��س مجل��س الدفاع 
المدني عن شكره وتقديره ألعضاء 
المجلس وحرصه��م على التواصل 
والتنس��يق حول كل ما من ش��أنه 
زي��ادة مع��دالت األمن والس��امة 

لجميع المواطنين والمقيمين.

الميثاق كفل المحافظة على التماسك المجتمعي

وزير الداخلية: ال صوت يعلو على وحدتنا الوطنية

أكد وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
معالي الشيخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة أن المشروع اإلصاحي 
الش��امل لحضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
عاهل الباد المفدى، جاء جامعًا 
المواطنين،  ومصال��ح  للمجتمع 
حاميًا لثوابت��ه الوطنية وحقوق 
وطني��ة  هوي��ة  تح��ت  أبنائ��ه، 
واحدة، مؤكدًا على قيم العدالة 
والتس��امح والتعايش واالنفتاح 
عل��ى اآلخر، مم��ا كان ل��ه األثر 
البال��غ ف��ي انط��اق مس��يرتنا 
المبارك��ة إلى األم��ام من وحي 
هذا المش��روع الحض��اري، الذي 
العم��ل  ت��وج بمب��ادئ ميث��اق 
الوطن��ي، وصواًل إلى غايته وهي 
دول��ة عصرية وهدفه األس��مى 
وهو ممارس��ة اإلنسان البحريني 

حقوقه األساسية بعدالة وحرية 
مس��ؤولة، في إطار تعزيز الوجه 
الحض��اري لمملكة البحرين على 

المستويين اإلقليمي والدولي.
وقال الفريق أول معالي الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة في 
تصري��ح ل��ه، إن ميث��اق العمل 
اس��تلهم  والدس��تور،  الوطن��ي 
مبادئه األساس��ية من المشروع 
المل��ك  لجال��ة  اإلصاح��ي 
المف��دى، وكفل حقوق��ًا ورّتبت 
مس��ؤوليات، في إطار المحافظة 
على التماسك المجتمعي، ومن 
بينها حرية االعتقاد والتس��امح 
بي��ن كاف��ة المذاه��ب واألديان 
وه��و أم��ر راس��خ ف��ي وجدانن��ا 
البحريني��ة  وهويتن��ا  وثقافتن��ا 

األصيلة.
وال��ذي  الميث��اق  أن  وأض��اف 

االحتف��اء  نقت��رب م��ن ذك��رى 
بإق��راره واإلجم��اع عل��ى بنوده، 
أفرد مس��احات لحق��وق كل أبناء 
المجتم��ع، وم��ن بينه��م المرأة 
والطف��ل، وأتاح حقوق الس��كن 
والع��اج والتعليم للجميع، وهي 
مسائل جوهرية في إطار تقوية 

روابط النسيج االجتماعي.
وأوض��ح أن المجتم��ع البحريني، 
وال��ذي يعتز بالثواب��ت الوطنية 
الراس��خة، ال م��كان في��ه لم��ن 
يح��اول ش��ق الصف والمس��اس 
بالس��لم األهل��ي، فلي��س هناك 
صوت يعلو على الوحدة الوطنية 
والنس��يج المجتمعي المترابط، 
مضيفًا أن حماية أمن المجتمع 
وس��امت��ه، أولوي����ة أمني�����ة 
ومجتمعي��ة ف��ي إط��ار مواجهة 

مختلف الظروف والتحديات.

المس�����ؤولية  أن  إل��ى  وأش��ار 
يك��ون  أن  تقتض��ي  الوطني��ة، 
الجمي��ع على ق��در م��ن االلتزام 
بالواجب الوطني، إذ إن قوتنا في 
اجتماعنا، وتتطلب تعزيز أنماط 
واحت��رام  والتس��امح  االعت��دال 

اآلخر ونبذ العنف والكراهية.

وزير الداخلية

ال مكان لمن يحاول شق الصف أو المساس بالسلم األهلي 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/03/watan-20220203.pdf?1643863496
https://alwatannews.net/article/988108
https://alwatannews.net/article/988145
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 جامعة البحرين: 
 الدراسة في الفصل الثاني 
عن ُبعد لغالبية المقررات

أعلن��ت جامعة البحرين، أن االس��تبيان ال��ذي أجرته لطلبتها 
الش��هر الماض��ي، أظه��ر أن 85% من طلب��ة الجامعة فضلوا 
الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وعلى 
ضوء ذلك تقرر أن تكون الدراسة في الجامعة عن ُبعد للعدد 

األكبر من المقررات الدراسية.
وفيما يخص المقررات التي تتطلب الحضور الشخصي، أشارت 
الجامعة إلى أن األقسام األكاديمية في مختلف الكليات سوف 
توضح للطلبة طريقة الحضور في الشعب الدراسية من خالل 
أساتذة المقررات، وذلك خالل األسبوع األول من الدراسة الذي 

ستكون كل محاضراته عن بعد.
وفي حال الحضور الفعلي، فس��يتم اتباع كافة تدابير التباعد 
االجتماعي واإلجراءات االحترازية وفق آلية اإلش��ارة الضوئية 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الجامعة، أنها تق��وم بمراجعة كافة قراراتها بصورة 
دورية، وفق��ًا لما يصدر عن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد -19(.

 »التربية« تكرم 34 طالبًا 
 بحرينيًا موهوبًا وفق 

المقاييس العالمية

أقامت وزارة التربية والتعلي��م احتفالية لتكريم 34 من طلبتها 
الذين تم تصنيفهم موهوبين من قبل المبادرة المشتركة بين 
مؤسس��ة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع والمنظمة 
العربية للتربية والعلم والثقافة »األلكسو«، نتيجة ما حققوه من 
نتائج متقدمة وفق مؤشر القياس ومعيار االختبار العلمي الذي 
تم تصميم��ه خصيصًا لتقييم ما يتمتع به الطلبة المش��اركون 

من 12 دولة عربية من مواهب ذهنية متعددة.
وق��ام المدير العام لش��ؤون الم��دارس بال��وزارة الدكتور محمد 
مبارك بمشاركة وكيل الوزارة للسياسات واإلستراتيجيات واألداء 
نوال الخاط��ر، والوكي��ل المس��اعد للخدمات التعليمي��ة كفاية 
العن��زور، بتكري��م الطالب والطالب��ات من الم��دارس الحكومية 
والخاص��ة الذي��ن تأهلوا ضمن ه��ذه المبادرة بع��د أن خضعوا 

لمقاييس علمية دقيقة.
وحص��ل 11 طالب��ًا وطالبة عل��ى تصنيف »موهوب اس��تثنائي« 
وتأهل��وا لالنضم��ام إلى برام��ج إثرائية عالية الج��ودة تقدمها 
مؤسس��ة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهب��ة واإلبداع، و10 على 

تصنيف »موهوب«، و13 على تصنيف »واعد بالموهبة«.
وقدم مبارك الش��كر لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
واإلب��داع، وإل��ى المنظم��ة العربية للتربي��ة والعل��م والثقافة 
»األلكس��و«، عل��ى تنظيم هذه المبادرة الت��ي كان لها بالغ األثر 
في بث روح الحماس��ة والتنافسية بين الطلبة من مختلف الدول 

العربية.
وأش��اد بالدور الذي يقوم به مرك��ز رعاية الطلبة الموهوبين في 
قطاع الخدمات التعليمية ورئيسة المركز الدكتورة بدور بوحجي 
من دور في اكتش��اف المواه��ب الطالبي��ة واحتضانها وصقلها 

وتدريبها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

 انتخاب البحرين نائبًا لرئيس مجلس 
مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

الت��ي  العدي��دة  اإلنج��ازات  ضم��ن 
تحقق��ت في العه��د الزاه��ر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المف��دى،  الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
وبدع��م م��ن صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء، حققت 
مملكة البحرين إنج��ازًا تربويًا جديدًا 
عل��ى الصعي��د العالمي، بع��د أن تم 
انتخابها نائبًا لرئيس مجلس مكتب 
التربي��ة الدول��ي التاب��ع لليونس��كو 
بجني��ف. ج��اء ذل��ك خ��الل اجتم��اع 
المجلس الذي شارك فيه وزير التربية 
والتعلي��م ماجد النعيم��ي عبر تقنية 
االتصال المرئ��ي، والذي ناقش عددًا 
م��ن المواضيع المدرج��ة على جدول 
األعم��ال، ومنه��ا برنام��ج األنش��طة 
والنظ��ام   ،2022 للع��ام  المقترح��ة 
األساس��ي المع��دل لعم��ل المكتب، 
واس��تراتيجية التواصل لدى المكتب، 

ومشروع النظام الداخلي.
وبهذه المناس��بة، رفع الوزير أس��مى 
آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

المف��دى،  الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
مؤك��دًا أن انتخ��اب مملك��ة البحرين 
التقدي��ر  يعك��س  المنص��ب  له��ذا 
العالمي للمس��يرة التعليمية في ظل 
العهد الزاهر لعاه��ل البالد المفدى، 
وم��ا تحظى به من دعم واهتمام من 
جاللت��ه الكريم، ومعرب��ًا عن تقديره 
للمساندة التي يوليها صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 

والتعلي��م  التربي��ة  ل��وزارة  ال��وزراء 
أن  مبين��ًا  التطويري��ة،  وبرامجه��ا 
الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات 
الص��ادرة عن  التطويري��ة  والبرام��ج 
المجل��س األعل��ى لتطوي��ر التعلي��م 
والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليف��ة نائ��ب رئيس 
مجل��س ال��وزراء، م��ن أج��ل االرتقاء 
بج��ودة التعليم ومخرجات��ه، لما فيه 

خير وصالح بلدنا العزيز.
وأضاف الوزير أن فوز مملكة البحرين 
بمنصب نائب رئي��س مجلس مكتب 
التربي��ة الدول��ي يعك��س الس��معة 
الطيبة التي تتمتع بها في األوس��اط 
العالمي��ة التربوي��ة، حي��ث حصل��ت 
المملك��ة على عضوية ه��ذا المكتب 
الح��ادي  الع��ام  المؤتم��ر  خ��الل 
واألربعين لليونس��كو ال��ذي عقد في 
ف��ي  باري��س  الفرنس��ية  العاصم��ة 

نوفمبر 2021.
وأك��د الوزي��ر ب��أن مملك��ة البحرين 
س��وف تبذل جهودًا لتحقيق األهداف 
الخاص��ة بهذا المكتب، ال��ذي يعتبر 
أح��د المؤسس��ات التربوي��ة التابعة 

لليونس��كو، بم��ا ل��ه م��ن دور كبي��ر 
ف��ي رس��م سياس��ات التعلي��م عل��ى 
المس��توى الدولي، مش��يرًا إلى أوجه 
التعاون العديدة م��ع هذه المنظمة 
العالمية العريقة، ومن أبرزها جائزة 
اليونس��كو- المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة الس��تخدام تكنولوجي��ات 
مج��ال  ف��ي  واالتص��ال  المعلوم��ات 
التعلي��م، الت��ي انطلق��ت من��ذ عام 
2005، وت��م مؤخ��رًا التجدي��د له��ا 
ل��دورة أخ��رى تمتد لس��ت س��نوات، 
واس��تضافة مراك��ز تعليمي��ة تعمل 
بالتعاون م��ع المنظمة، وهي المركز 
المعلوم��ات  لتكنولوجي��ا  اإلقليم��ي 
واالتص��ال، ومرك��ز التمي��ز للتعليم 
الفن��ي والمهني، إل��ى جانب التعاون 
مع مكت��ب التربية الدولي في تطوير 
مناه��ج التربي��ة للمواطن��ة وحق��وق 
اإلنسان وتدريب المختصين في هذا 
المجال، مبينًا أن المواضيع التي تمت 
مناقش��تها خ��الل اجتم��اع المكت��ب 
س��يكون له��ا دور كبي��ر ف��ي االرتقاء 
بالخدمات التعليمية والتدريبية التي 

يقدمها.

وزير التربية

وحدة متخصصة للعناية بالمفاغرات الجراحية »الستوما« األولى في البحرين

 »حمد الجامعي« لـ                  : 120 إصابة 
بسرطان القولون والمستقيم في 2021

وليد صبري «

القول��ون  جراح��ة  استش��اري  كش��ف 
العام��ة  والجراح��ة  والمس��تقيم 
والمناظير في مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي، د. عص��ام م��ازن أن��ه تم 
إج��راء أكثر م��ن 160 عملي��ة جراحية 
الس��تئصال القولون في عامي 2020 
و2021 ف��ي مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي، ِبإشراف فريق مؤهل لجراحة 
القولون والمس��تقيم في المستشفى 
وباس��تخدام أحدث التقنيات الحديثة 
 ICG- في ه��ذا المجال واهمها تقنية
Indo Cayenne Green، منوه��ًا إلى 
أن الهدف من التقنية هو تقليل نسبة 
مضاعف��ات التس��ريب ف��ي جراح��ات 
القول��ون مم��ا يس��هم ف��ي التعافي 
الس��ريع، مضيف��ًا أنه يتم اس��تخدام 
التقني��ات األخ��رى وأح��دث المعدات 
واألجهزة المتطورة وذلك حسب حالة 
كل مري��ض، موضح��ًا أن فريق��ًا طبيًا 
متكاماًل ف��ي مستش��فى الملك حمد 
الجامعي ومركز البحرين لألورام يقوم 
بتنفيذ الخط��ط العالجية المعتمدة 

وفق أعلى معايير الجودة والسالمة.
وأض��اف د. مازن في تصريحات خاصة 
ل�»الوطن« بمناسبة االحتفال بذكرى 
الي��وم العالم��ي للس��رطان، أن��ه تم 

توثي��ق 120 حال��ة جديدة لس��رطان 
القولون والمستقيم خالل عام 2021 
س��واء ف��ي مستش��فى المل��ك حم��د 
الجامع��ي أو عب��ر تحوي��ل المرض��ى 
من المستش��فيات الكب��رى والخاصة 
أو العي��ادات الخاص��ة لمركز البحرين 
ل��ألورام بع��د مناقش��ة الحال��ة ف��ي 
المجل��س الوطن��ي ل��ألورام واالتفاق 
المناس��بة  العالجي��ة  الخط��ة  عل��ى 
بع��د األخذ بال��رأي العلمي لنخبة من 
المعايير  إلى  االستشاريين واس��تنادًا 
المعتم��دة دولي��ًا. وذكر أن س��رطان 
القولون والمس��تقيم يعتبر من أكثر 
األن��واع الش��ائعة للس��رطانات عن��د 
الرج��ال والنس��اء حس��ب اإلحصائيات 

المتداول��ة، إال أن��ه ق��د يصل نس��بة 
ل��دى   %100 إل��ى  من��ه  التش��افي 
اكتشافه مبكرًا. وأش��ار إلى أنه يوجد 
في مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
فريق طبي وتمريضي متكامل مدرب 
ومؤهل للتعامل مع هذه الحاالت بدءًا 
من الفريق الجراحي المختص وصواًل 
إل��ى فريق الجهاز الهضم��ي، التخدير 
وعالج األل��م والعناية المركزة وفريق 
العناية بالجروح والمفاغرات المعوية 
والعالج النفس��ي والعناي��ة بالتغذية 
والتش��خيصية  التداخلي��ة  واألش��عة 
والع��الج الكيماوي واإلش��عاعي حيث 
يمثل وج��ود ه��ذه االختصاصات في 
مرك��ز واح��د مفخرة وطنية أس��همت 
ف��ي الحصول على أفض��ل النتائج في 
العالج. وأشار إلى أن رحلة عالج مرضى 
سرطان القولون والمستقيم يبدأ من 
التشخيص بإصابة المريض بسرطان 
القولون أو المستقيم، ثم العالج الذي 
قد يشمل العالج الجراحي، اإلشعاعي 
أوالكيميائي، مبينًا أن العالج الجراحي 
يش��كل الخيار األول وقد يكون الوحيد 
للعالج خصوصًا إذا تم اكتشاف الورم 
ف��ي مراحل��ه األولية من خ��الل فريق 

جراح��ي مؤهل وم��درب وه��و مكون 
من استش��اري جراح��ة أورام القولون 
االستش��اري،  مس��اعد  والمس��تقيم، 
وأخصائ��ي الجراحة، وعدد من األطباء 
ومنس��قة  والمتدربي��ن  المقيمي��ن، 
تق��وم بمتابع��ة الحاالت خ��الل فترة 
الع��الج. وذك��ر أن المري��ض قد يمر 
بع��دة ط��رق للع��الج والتي تش��مل 
واإِلش��عاعية  الكيماوي��ة  العالج��ات 
والجراحية إذا تم اكتشاف المرض في 
مراحله المتقدمة. وذكر أنه تم إنشاء 
وحدة متخصصة في مستشفى الملك 
حم��د الجامع��ي توفر خدم��ة العناية 
»الس��توما«  الجراحي��ة  بالمفاغ��رات 
تح��ت إش��راف فري��ق طبي وم��درب، 
من خ��الل تقديم الدعم واالستش��ارة 
وتلبية متطلب��ات المريض قبل وبعد 
إجراء الفتح��ة الجراحي��ة وهي تعتبر 
األولى من نوعها في مملكة البحرين.
ون��وه د. م��ازن إل��ى أن المفاغ��رات 
الجراحي��ة »الس��توما«، ه��ي تكوين 
فتح��ة جراحي��ة ف��ي البط��ن يمك��ن 
أو  الهضم��ي  بالجه��از  توصيله��ا 
البول��ي للس��ماح بتحوي��ل الفضالت 
وصرف��ه إلى خارج الجس��م. وأش��ارت 

االحصائي��ات إل��ى أن أكث��ر األس��باب 
ش��يوعًا إلج��راء المفاغ��رات الجراحية 
القولون، والمس��تقيم،  هي س��رطان 
وس��رطان المثانة، والتهاب القولون 
التقرحي وم��رض كرون. وذكر أن دور 
وح��دة العناية بالمفاغ��رات الجراحية 
والتي من ش��أنها أن تساعد الطبيب 
المخت��ص ف��ي تهيئ��ة المريض من 
تقديم الش��رح ال��الزم للمريض بكل 
ما يخ��ص العملية، يتضم��ن تحديد 
الموقع المناس��ب للمفاغرة الجراحية 
ومناقش��ة كل م��ا يتعل��ق بذلك قبل 
المري��ض  وإط��الع  العملي��ة،  إج��راء 
المفاغ��رة  أن  العناي��ة  أدوات  عل��ى 
الجراحية »الس��توما« حسب احتياجه، 
الالزمة  التعليمات  المري��ض  وإعطاء 
بهدف التكي��ف مع المفاغرة الجراحية 
»الستوما« وتقديم الدعم النفسي له 
لممارس��ة حياته الطبيعية، ومتابعة 
المري��ض بع��د الجراح��ة وتعليم��ه 
بكيفي��ة العناي��ة التام��ة بالعملي��ة 
الجراحي��ة، والمتابعة الدورية حس��ب 
العناي��ة  إن  حي��ث  المري��ض  حال��ة 
الصحيح��ة ق��د تقلل م��ن مضاعفات 

المفاغرة »الستوما«.

حم��د  المل��ك  مستش��فى  إن  وق��ال 
الجامعي يقوم بتهيئة مرضى سرطان 
قنوات  وفت��ح  والمس��تقيم  القول��ون 
التواصل بش��كل مباش��ر بين مقدمي 
الرعاي��ة الصحي��ة والمري��ض وذويه 
قبل، أثناء وبعد العالج مما يشعرهم 
بالراح��ة والرض��ا ويحس��ن ويعزز من 
جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم. 
وعن أب��رز أعراض اإلصابة بس��رطان 
القول��ون، ق��ال د. م��ازن إن أع��راض 
اإلصاب��ة تتضم��ن الش��عور بالتعب 
واإلره��اق، واإلمس��اك أو تغيي��ر ف��ي 
فعالية القولون، ونقص الدم، وظهور 
ال��دم في البراز، والهب��وط غير المبرر 
في ال��وزن، واالنس��داد ف��ي األمعاء، 
والش��عور بآالم ش��ديدة وانتفاخ في 
البطن. ونص��ح الجميع باتب��اع نظام 
غذائ��ي صحي، والتقلي��ل من الدهون 
الس��منة،  الحمراء، ومكافحة  واللحوم 
وممارس��ة الرياضة بص��ورة منتظمة 
وضرورة إجراء فحص البراز داعيًا كافة 
المواطني��ن الذين تبل��غ أعمارهم ما 
بي��ن 45 عام��ًا و75 عامًا للمش��اركة 
في الحمل��ة الوطنية للكش��ف المبكر 
عن س��رطان القولون عن طريق إجراء 
فحص البراز »FIT Test«، مش��يرًا إلى 
أن الفحص س��هل وآم��ن ومتوفر في 

مستشفى الملك حمد الجامعي.

د. عصام مازن

إجراء 160 جراحة الستئصال القولون والمستقيم خالل عامين

 »حمد الجامعي« يعتمد
ترخيص برامج في أكاديميته

المل��ك  إدارة مستش��فى  صرح��ت 
حمد الجامعي عن ترخيص برنامج 
دبلوم التمري��ض العملي وبرنامج 
دبلوم مس��اعد رعاية المرضى في 
أكاديمي��ة الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي 
الجامعي  الملك حم��د  مستش��فى 
وال��ذي جاء خ��الل اجتم��اع مجلس 
العال��ي  التعلي��م  مجل��س  أمن��اء 
التربي��ة والتعليم  برئاس��ة وزي��ر 
رئي��س المجل��س ماج��د النعيمي 
الذي عقد بتقنية االتصال المرئي. 
المل��ك  قائ��د مستش��فى  وأش��اد 
حمد الجامعي اللواء طبيب الش��يخ 
س��لمان ب��ن عطي��ة اهلل آل خليفة 
ب��دور مجلس التعليم ف��ي االرتقاء 
وتطوي��ر وتحدي��ث التعلي��م بم��ا 
يتواك��ب م��ع كاف��ة المس��تجدات 
التعلي��م  بمؤسس��ات  والنه��وض 
العال��ي والتدريب وم��ا تقدمه من 
خدمات تعليمية وبرامج أكاديمية، 
مما يس��هم في تعزيز م��ا تحققه 
منج��زات  م��ن  البحري��ن  مملك��ة 

تعليمية على كافة األصعدة. 
ومن جان��ب آخر، ذكرت مدير مركز 
التعلي��م واالحتراف بالمستش��فى 
دالل الحسن، أن حصول األكاديمية 
عل��ى ترخي��ص في برنام��ج دبلوم 
التمري��ض العملي وبرنامج دبلوم 
المرض��ى يؤك��د  رعاي��ة  مس��اعد 
التزامنا بكافة الش��روط والقوانين 
وورش  األكاديمي��ة  مراف��ق  ف��ي 
العمل والبرامج التدريبية المقدمة 

للمتدربي��ن وف��ق معايي��ر الجودة 
المحددة من قبل المجلس.

الرعاي��ة  أكاديمي��ة  أن  وأضاف��ت 
الممرضين  الصحية تقوم بتدريب 
العمليين ومساعدي رعاية المرضى 
مهنيًا وعمليًا ليكتس��بوا المهارات 
الالزمة لبناء القدرات والكفاءات مع 
الحديثة،  التقنية  وسائل  استخدام 
حي��ث يق��دم ال��دورات ذوو الخبرة 
واالختصاص في هذا المجال وصواًل 

الفنية  الكف��اءة  إلى  بالممرضي��ن 
الماه��رة باعتباره��م ج��زءًا مهمًا 
وأساسيًا في تحسين نوعية وجودة 

الخدمات المقدمة للمرضى.
يج��در بالذك��ر أن البرامج المقدمة 
الخريجي��ن  تزوي��د  إل��ى  ته��دف 
المتقدمة  والمه��ارات  بالمعرف��ة 
رعاي��ة  نه��ج  لديه��م  ليك��ون 
ش��املة للمرض��ى، حيث إن��ه منذ 
الرعاي��ة  أكاديمي��ة  تأس��يس 

الصحية بالمستش��فى، ق��د تخرج 
362 ممرض��ًا عملي��ًا م��ن برنامج 
لبدء  العمل��ي وص��واًل  التمري��ض 
تدريب الفوج التاس��ع من البرنامج 
خ��الل الع��ام الجاري، ف��ي حين تم 
تخريج أكثر من 350 من مساعدي 
رعاي��ة المرض��ى أنه��و ع��ددًا من 
البرام��ج التأهيلي��ة والتدريبية في 
المس��اعدة  الصحية  التخصص��ات 

بالمستشفى.
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 جامعة البحرين: 
 الدراسة في الفصل الثاني 
عن ُبعد لغالبية المقررات

أعلن��ت جامعة البحرين، أن االس��تبيان ال��ذي أجرته لطلبتها 
الش��هر الماض��ي، أظه��ر أن 85% من طلب��ة الجامعة فضلوا 
الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني 2021/2022، وعلى 
ضوء ذلك تقرر أن تكون الدراسة في الجامعة عن ُبعد للعدد 

األكبر من المقررات الدراسية.
وفيما يخص المقررات التي تتطلب الحضور الشخصي، أشارت 
الجامعة إلى أن األقسام األكاديمية في مختلف الكليات سوف 
توضح للطلبة طريقة الحضور في الشعب الدراسية من خالل 
أساتذة المقررات، وذلك خالل األسبوع األول من الدراسة الذي 

ستكون كل محاضراته عن بعد.
وفي حال الحضور الفعلي، فس��يتم اتباع كافة تدابير التباعد 
االجتماعي واإلجراءات االحترازية وفق آلية اإلش��ارة الضوئية 

لمستوى انتشار فيروس كورونا.
وأكدت الجامعة، أنها تق��وم بمراجعة كافة قراراتها بصورة 
دورية، وفق��ًا لما يصدر عن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 

لفيروس كورونا )كوفيد -19(.

 »التربية« تكرم 34 طالبًا 
 بحرينيًا موهوبًا وفق 

المقاييس العالمية

أقامت وزارة التربية والتعلي��م احتفالية لتكريم 34 من طلبتها 
الذين تم تصنيفهم موهوبين من قبل المبادرة المشتركة بين 
مؤسس��ة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع والمنظمة 
العربية للتربية والعلم والثقافة »األلكسو«، نتيجة ما حققوه من 
نتائج متقدمة وفق مؤشر القياس ومعيار االختبار العلمي الذي 
تم تصميم��ه خصيصًا لتقييم ما يتمتع به الطلبة المش��اركون 

من 12 دولة عربية من مواهب ذهنية متعددة.
وق��ام المدير العام لش��ؤون الم��دارس بال��وزارة الدكتور محمد 
مبارك بمشاركة وكيل الوزارة للسياسات واإلستراتيجيات واألداء 
نوال الخاط��ر، والوكي��ل المس��اعد للخدمات التعليمي��ة كفاية 
العن��زور، بتكري��م الطالب والطالب��ات من الم��دارس الحكومية 
والخاص��ة الذي��ن تأهلوا ضمن ه��ذه المبادرة بع��د أن خضعوا 

لمقاييس علمية دقيقة.
وحص��ل 11 طالب��ًا وطالبة عل��ى تصنيف »موهوب اس��تثنائي« 
وتأهل��وا لالنضم��ام إلى برام��ج إثرائية عالية الج��ودة تقدمها 
مؤسس��ة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهب��ة واإلبداع، و10 على 

تصنيف »موهوب«، و13 على تصنيف »واعد بالموهبة«.
وقدم مبارك الش��كر لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 
واإلب��داع، وإل��ى المنظم��ة العربية للتربي��ة والعل��م والثقافة 
»األلكس��و«، عل��ى تنظيم هذه المبادرة الت��ي كان لها بالغ األثر 
في بث روح الحماس��ة والتنافسية بين الطلبة من مختلف الدول 

العربية.
وأش��اد بالدور الذي يقوم به مرك��ز رعاية الطلبة الموهوبين في 
قطاع الخدمات التعليمية ورئيسة المركز الدكتورة بدور بوحجي 
من دور في اكتش��اف المواه��ب الطالبي��ة واحتضانها وصقلها 

وتدريبها بالشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

 انتخاب البحرين نائبًا لرئيس مجلس 
مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

الت��ي  العدي��دة  اإلنج��ازات  ضم��ن 
تحقق��ت في العه��د الزاه��ر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المف��دى،  الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
وبدع��م م��ن صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجل��س الوزراء، حققت 
مملكة البحرين إنج��ازًا تربويًا جديدًا 
عل��ى الصعي��د العالمي، بع��د أن تم 
انتخابها نائبًا لرئيس مجلس مكتب 
التربي��ة الدول��ي التاب��ع لليونس��كو 
بجني��ف. ج��اء ذل��ك خ��الل اجتم��اع 
المجلس الذي شارك فيه وزير التربية 
والتعلي��م ماجد النعيم��ي عبر تقنية 
االتصال المرئ��ي، والذي ناقش عددًا 
م��ن المواضيع المدرج��ة على جدول 
األعم��ال، ومنه��ا برنام��ج األنش��طة 
والنظ��ام   ،2022 للع��ام  المقترح��ة 
األساس��ي المع��دل لعم��ل المكتب، 
واس��تراتيجية التواصل لدى المكتب، 

ومشروع النظام الداخلي.
وبهذه المناس��بة، رفع الوزير أس��مى 
آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

المف��دى،  الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
مؤك��دًا أن انتخ��اب مملك��ة البحرين 
التقدي��ر  يعك��س  المنص��ب  له��ذا 
العالمي للمس��يرة التعليمية في ظل 
العهد الزاهر لعاه��ل البالد المفدى، 
وم��ا تحظى به من دعم واهتمام من 
جاللت��ه الكريم، ومعرب��ًا عن تقديره 
للمساندة التي يوليها صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العه��د رئي��س مجلس 

والتعلي��م  التربي��ة  ل��وزارة  ال��وزراء 
أن  مبين��ًا  التطويري��ة،  وبرامجه��ا 
الوزارة مستمرة في تنفيذ المبادرات 
الص��ادرة عن  التطويري��ة  والبرام��ج 
المجل��س األعل��ى لتطوي��ر التعلي��م 
والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد 
ب��ن مب��ارك آل خليف��ة نائ��ب رئيس 
مجل��س ال��وزراء، م��ن أج��ل االرتقاء 
بج��ودة التعليم ومخرجات��ه، لما فيه 

خير وصالح بلدنا العزيز.
وأضاف الوزير أن فوز مملكة البحرين 
بمنصب نائب رئي��س مجلس مكتب 
التربي��ة الدول��ي يعك��س الس��معة 
الطيبة التي تتمتع بها في األوس��اط 
العالمي��ة التربوي��ة، حي��ث حصل��ت 
المملك��ة على عضوية ه��ذا المكتب 
الح��ادي  الع��ام  المؤتم��ر  خ��الل 
واألربعين لليونس��كو ال��ذي عقد في 
ف��ي  باري��س  الفرنس��ية  العاصم��ة 

نوفمبر 2021.
وأك��د الوزي��ر ب��أن مملك��ة البحرين 
س��وف تبذل جهودًا لتحقيق األهداف 
الخاص��ة بهذا المكتب، ال��ذي يعتبر 
أح��د المؤسس��ات التربوي��ة التابعة 

لليونس��كو، بم��ا ل��ه م��ن دور كبي��ر 
ف��ي رس��م سياس��ات التعلي��م عل��ى 
المس��توى الدولي، مش��يرًا إلى أوجه 
التعاون العديدة م��ع هذه المنظمة 
العالمية العريقة، ومن أبرزها جائزة 
اليونس��كو- المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة الس��تخدام تكنولوجي��ات 
مج��ال  ف��ي  واالتص��ال  المعلوم��ات 
التعلي��م، الت��ي انطلق��ت من��ذ عام 
2005، وت��م مؤخ��رًا التجدي��د له��ا 
ل��دورة أخ��رى تمتد لس��ت س��نوات، 
واس��تضافة مراك��ز تعليمي��ة تعمل 
بالتعاون م��ع المنظمة، وهي المركز 
المعلوم��ات  لتكنولوجي��ا  اإلقليم��ي 
واالتص��ال، ومرك��ز التمي��ز للتعليم 
الفن��ي والمهني، إل��ى جانب التعاون 
مع مكت��ب التربية الدولي في تطوير 
مناه��ج التربي��ة للمواطن��ة وحق��وق 
اإلنسان وتدريب المختصين في هذا 
المجال، مبينًا أن المواضيع التي تمت 
مناقش��تها خ��الل اجتم��اع المكت��ب 
س��يكون له��ا دور كبي��ر ف��ي االرتقاء 
بالخدمات التعليمية والتدريبية التي 

يقدمها.

وزير التربية

وحدة متخصصة للعناية بالمفاغرات الجراحية »الستوما« األولى في البحرين

 »حمد الجامعي« لـ                  : 120 إصابة 
بسرطان القولون والمستقيم في 2021

وليد صبري «

القول��ون  جراح��ة  استش��اري  كش��ف 
العام��ة  والجراح��ة  والمس��تقيم 
والمناظير في مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي، د. عص��ام م��ازن أن��ه تم 
إج��راء أكثر م��ن 160 عملي��ة جراحية 
الس��تئصال القولون في عامي 2020 
و2021 ف��ي مستش��فى المل��ك حمد 
الجامعي، ِبإشراف فريق مؤهل لجراحة 
القولون والمس��تقيم في المستشفى 
وباس��تخدام أحدث التقنيات الحديثة 
 ICG- في ه��ذا المجال واهمها تقنية
Indo Cayenne Green، منوه��ًا إلى 
أن الهدف من التقنية هو تقليل نسبة 
مضاعف��ات التس��ريب ف��ي جراح��ات 
القول��ون مم��ا يس��هم ف��ي التعافي 
الس��ريع، مضيف��ًا أنه يتم اس��تخدام 
التقني��ات األخ��رى وأح��دث المعدات 
واألجهزة المتطورة وذلك حسب حالة 
كل مري��ض، موضح��ًا أن فريق��ًا طبيًا 
متكاماًل ف��ي مستش��فى الملك حمد 
الجامعي ومركز البحرين لألورام يقوم 
بتنفيذ الخط��ط العالجية المعتمدة 

وفق أعلى معايير الجودة والسالمة.
وأض��اف د. مازن في تصريحات خاصة 
ل�»الوطن« بمناسبة االحتفال بذكرى 
الي��وم العالم��ي للس��رطان، أن��ه تم 

توثي��ق 120 حال��ة جديدة لس��رطان 
القولون والمستقيم خالل عام 2021 
س��واء ف��ي مستش��فى المل��ك حم��د 
الجامع��ي أو عب��ر تحوي��ل المرض��ى 
من المستش��فيات الكب��رى والخاصة 
أو العي��ادات الخاص��ة لمركز البحرين 
ل��ألورام بع��د مناقش��ة الحال��ة ف��ي 
المجل��س الوطن��ي ل��ألورام واالتفاق 
المناس��بة  العالجي��ة  الخط��ة  عل��ى 
بع��د األخذ بال��رأي العلمي لنخبة من 
المعايير  إلى  االستشاريين واس��تنادًا 
المعتم��دة دولي��ًا. وذكر أن س��رطان 
القولون والمس��تقيم يعتبر من أكثر 
األن��واع الش��ائعة للس��رطانات عن��د 
الرج��ال والنس��اء حس��ب اإلحصائيات 

المتداول��ة، إال أن��ه ق��د يصل نس��بة 
ل��دى   %100 إل��ى  من��ه  التش��افي 
اكتشافه مبكرًا. وأش��ار إلى أنه يوجد 
في مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
فريق طبي وتمريضي متكامل مدرب 
ومؤهل للتعامل مع هذه الحاالت بدءًا 
من الفريق الجراحي المختص وصواًل 
إل��ى فريق الجهاز الهضم��ي، التخدير 
وعالج األل��م والعناية المركزة وفريق 
العناية بالجروح والمفاغرات المعوية 
والعالج النفس��ي والعناي��ة بالتغذية 
والتش��خيصية  التداخلي��ة  واألش��عة 
والع��الج الكيماوي واإلش��عاعي حيث 
يمثل وج��ود ه��ذه االختصاصات في 
مرك��ز واح��د مفخرة وطنية أس��همت 
ف��ي الحصول على أفض��ل النتائج في 
العالج. وأشار إلى أن رحلة عالج مرضى 
سرطان القولون والمستقيم يبدأ من 
التشخيص بإصابة المريض بسرطان 
القولون أو المستقيم، ثم العالج الذي 
قد يشمل العالج الجراحي، اإلشعاعي 
أوالكيميائي، مبينًا أن العالج الجراحي 
يش��كل الخيار األول وقد يكون الوحيد 
للعالج خصوصًا إذا تم اكتشاف الورم 
ف��ي مراحل��ه األولية من خ��الل فريق 

جراح��ي مؤهل وم��درب وه��و مكون 
من استش��اري جراح��ة أورام القولون 
االستش��اري،  مس��اعد  والمس��تقيم، 
وأخصائ��ي الجراحة، وعدد من األطباء 
ومنس��قة  والمتدربي��ن  المقيمي��ن، 
تق��وم بمتابع��ة الحاالت خ��الل فترة 
الع��الج. وذك��ر أن المري��ض قد يمر 
بع��دة ط��رق للع��الج والتي تش��مل 
واإِلش��عاعية  الكيماوي��ة  العالج��ات 
والجراحية إذا تم اكتشاف المرض في 
مراحله المتقدمة. وذكر أنه تم إنشاء 
وحدة متخصصة في مستشفى الملك 
حم��د الجامع��ي توفر خدم��ة العناية 
»الس��توما«  الجراحي��ة  بالمفاغ��رات 
تح��ت إش��راف فري��ق طبي وم��درب، 
من خ��الل تقديم الدعم واالستش��ارة 
وتلبية متطلب��ات المريض قبل وبعد 
إجراء الفتح��ة الجراحي��ة وهي تعتبر 
األولى من نوعها في مملكة البحرين.

ون��وه د. م��ازن إل��ى أن المفاغ��رات 
الجراحي��ة »الس��توما«، ه��ي تكوين 
فتح��ة جراحي��ة ف��ي البط��ن يمك��ن 
أو  الهضم��ي  بالجه��از  توصيله��ا 
البول��ي للس��ماح بتحوي��ل الفضالت 
وصرف��ه إلى خارج الجس��م. وأش��ارت 

االحصائي��ات إل��ى أن أكث��ر األس��باب 
ش��يوعًا إلج��راء المفاغ��رات الجراحية 
القولون، والمس��تقيم،  هي س��رطان 
وس��رطان المثانة، والتهاب القولون 
التقرحي وم��رض كرون. وذكر أن دور 
وح��دة العناية بالمفاغ��رات الجراحية 
والتي من ش��أنها أن تساعد الطبيب 
المخت��ص ف��ي تهيئ��ة المريض من 
تقديم الش��رح ال��الزم للمريض بكل 
ما يخ��ص العملية، يتضم��ن تحديد 
الموقع المناس��ب للمفاغرة الجراحية 
ومناقش��ة كل م��ا يتعل��ق بذلك قبل 
المري��ض  وإط��الع  العملي��ة،  إج��راء 
المفاغ��رة  أن  العناي��ة  أدوات  عل��ى 
الجراحية »الس��توما« حسب احتياجه، 
الالزمة  التعليمات  المري��ض  وإعطاء 
بهدف التكي��ف مع المفاغرة الجراحية 
»الستوما« وتقديم الدعم النفسي له 
لممارس��ة حياته الطبيعية، ومتابعة 
المري��ض بع��د الجراح��ة وتعليم��ه 
بكيفي��ة العناي��ة التام��ة بالعملي��ة 
الجراحي��ة، والمتابعة الدورية حس��ب 
العناي��ة  إن  حي��ث  المري��ض  حال��ة 
الصحيح��ة ق��د تقلل م��ن مضاعفات 

المفاغرة »الستوما«.

حم��د  المل��ك  مستش��فى  إن  وق��ال 
الجامعي يقوم بتهيئة مرضى سرطان 
قنوات  وفت��ح  والمس��تقيم  القول��ون 
التواصل بش��كل مباش��ر بين مقدمي 
الرعاي��ة الصحي��ة والمري��ض وذويه 
قبل، أثناء وبعد العالج مما يشعرهم 
بالراح��ة والرض��ا ويحس��ن ويعزز من 
جودة الخدمة الصحية المقدمة لهم. 
وعن أب��رز أعراض اإلصابة بس��رطان 
القول��ون، ق��ال د. م��ازن إن أع��راض 
اإلصاب��ة تتضم��ن الش��عور بالتعب 
واإلره��اق، واإلمس��اك أو تغيي��ر ف��ي 
فعالية القولون، ونقص الدم، وظهور 
ال��دم في البراز، والهب��وط غير المبرر 
في ال��وزن، واالنس��داد ف��ي األمعاء، 
والش��عور بآالم ش��ديدة وانتفاخ في 
البطن. ونص��ح الجميع باتب��اع نظام 
غذائ��ي صحي، والتقلي��ل من الدهون 
الس��منة،  الحمراء، ومكافحة  واللحوم 
وممارس��ة الرياضة بص��ورة منتظمة 
وضرورة إجراء فحص البراز داعيًا كافة 
المواطني��ن الذين تبل��غ أعمارهم ما 
بي��ن 45 عام��ًا و75 عامًا للمش��اركة 
في الحمل��ة الوطنية للكش��ف المبكر 
عن س��رطان القولون عن طريق إجراء 
فحص البراز »FIT Test«، مش��يرًا إلى 
أن الفحص س��هل وآم��ن ومتوفر في 

مستشفى الملك حمد الجامعي.

د. عصام مازن

إجراء 160 جراحة الستئصال القولون والمستقيم خالل عامين

 »حمد الجامعي« يعتمد
ترخيص برامج في أكاديميته

المل��ك  إدارة مستش��فى  صرح��ت 
حمد الجامعي عن ترخيص برنامج 
دبلوم التمري��ض العملي وبرنامج 
دبلوم مس��اعد رعاية المرضى في 
أكاديمي��ة الرعاي��ة الصحي��ة ف��ي 
الجامعي  الملك حم��د  مستش��فى 
وال��ذي جاء خ��الل اجتم��اع مجلس 
العال��ي  التعلي��م  مجل��س  أمن��اء 
التربي��ة والتعليم  برئاس��ة وزي��ر 
رئي��س المجل��س ماج��د النعيمي 
الذي عقد بتقنية االتصال المرئي. 
المل��ك  قائ��د مستش��فى  وأش��اد 
حمد الجامعي اللواء طبيب الش��يخ 
س��لمان ب��ن عطي��ة اهلل آل خليفة 
ب��دور مجلس التعليم ف��ي االرتقاء 
وتطوي��ر وتحدي��ث التعلي��م بم��ا 
يتواك��ب م��ع كاف��ة المس��تجدات 
التعلي��م  بمؤسس��ات  والنه��وض 
العال��ي والتدريب وم��ا تقدمه من 
خدمات تعليمية وبرامج أكاديمية، 
مما يس��هم في تعزيز م��ا تحققه 
منج��زات  م��ن  البحري��ن  مملك��ة 

تعليمية على كافة األصعدة. 
ومن جان��ب آخر، ذكرت مدير مركز 
التعلي��م واالحتراف بالمستش��فى 
دالل الحسن، أن حصول األكاديمية 
عل��ى ترخي��ص في برنام��ج دبلوم 
التمري��ض العملي وبرنامج دبلوم 
المرض��ى يؤك��د  رعاي��ة  مس��اعد 
التزامنا بكافة الش��روط والقوانين 
وورش  األكاديمي��ة  مراف��ق  ف��ي 
العمل والبرامج التدريبية المقدمة 

للمتدربي��ن وف��ق معايي��ر الجودة 
المحددة من قبل المجلس.

الرعاي��ة  أكاديمي��ة  أن  وأضاف��ت 
الممرضين  الصحية تقوم بتدريب 
العمليين ومساعدي رعاية المرضى 
مهنيًا وعمليًا ليكتس��بوا المهارات 
الالزمة لبناء القدرات والكفاءات مع 
الحديثة،  التقنية  وسائل  استخدام 
حي��ث يق��دم ال��دورات ذوو الخبرة 
واالختصاص في هذا المجال وصواًل 

الفنية  الكف��اءة  إلى  بالممرضي��ن 
الماه��رة باعتباره��م ج��زءًا مهمًا 
وأساسيًا في تحسين نوعية وجودة 

الخدمات المقدمة للمرضى.
يج��در بالذك��ر أن البرامج المقدمة 
الخريجي��ن  تزوي��د  إل��ى  ته��دف 
المتقدمة  والمه��ارات  بالمعرف��ة 
رعاي��ة  نه��ج  لديه��م  ليك��ون 
ش��املة للمرض��ى، حيث إن��ه منذ 
الرعاي��ة  أكاديمي��ة  تأس��يس 

الصحية بالمستش��فى، ق��د تخرج 
362 ممرض��ًا عملي��ًا م��ن برنامج 
لبدء  العمل��ي وص��واًل  التمري��ض 
تدريب الفوج التاس��ع من البرنامج 
خ��الل الع��ام الجاري، ف��ي حين تم 
تخريج أكثر من 350 من مساعدي 
رعاي��ة المرض��ى أنه��و ع��ددًا من 
البرام��ج التأهيلي��ة والتدريبية في 
المس��اعدة  الصحية  التخصص��ات 

بالمستشفى.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/03/watan-20220203.pdf?1643863496
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988247
https://alwatannews.net/article/988045
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  16

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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أثبتــت األيــام أن »التأميــن ضــد التعطــل« كانــت فكرة 
متميزة.. وها نحن اليوم نحصد ثمرة هذا المشروع الرائد. 
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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نحن وأرقام »كورونا«
ما الفائدة المرجوة من معرفتي كمواطن أو مقيم بعدد اإلصابات اليومية؟ 
أتكل��م عن نقطة محددة جدًا، وهي اإلعالن اليوم��ي عن عدد اإلصابات الذي 

ننتظره كسندريال الساعة ال�12:00 لياًل. 
هل س��يترتب على »اإلعالن« إجراء حكومي معين؟ ال... بمعنى س��واء علمت 
أو ل��م أعلم كمواطنة فلن تتغير التعليمات أو اإلجراءات المتخذة س��واء كان 
الرق��م ثمانية أو عش��رة آالف نتيجة لعلم��ي أنا بالرقم، ب��ل إن االنتقال من 
األصف��ر األحمر أو إلى األخضر هو قرار س��يتخذه الفري��ق الطبي ال المواطن، 

ونحن نثق تمامًا بهذا الفريق وجدارته. 
فلنتوقف إذًا عن اإلعالن عن األرقام اليومية، وإن كنا حريصين على الشفافية 
ليكون الرقم موجودًا في موقع وزارة الصحة لمن لديه فضول في معرفته وال 

حاجة ألن تنقله الصحف أو حسابات التواصل االجتماعي. 
مادام��ت اإلجراءات منوط��ة بهذا الفريق وليس��ت بي، ومادام��ت االحترازات 
المطلوب��ة مني والمطلوبة م��ن المجتمع معلنة ومعروفة ول��ن تتغير، فال 
حاج��ة ألن أنام على تلك األرق��ام وأصحو عليها، لنترك أمر العلم بها للفريق؛ 
فه��و إن رأى أنن��ا بحاجة لالنتق��ال إلى األخض��ر انتقلن��ا وإن رأى أننا بحاجة 
لالنتق��ال إلى األحمر انتقلنا، وهكذا ونحن س��لمنا أمرن��ا هلل ومن بعده لهذا 

الفريق العظيم نقطة ومن أول السطر. 
أصبحن��ا نعلم م��اذا يعني أخض��ر وماذا يعن��ي أصفر وماذا يعن��ي برتقالي؟ 
وحفظنا اإلجراءات عن ظهر قلب، لقاح وتلقحنا وحفظنا الخطوات التي سنقوم 
بها في حال ظهور أي من األعراض، وال بأس من التذكير بها بين حين وحين، 

إنما دونما حاجة لمعرفة أعداد اإلصابات اليومية. 
نفس��يًا تعبن��ا أكثر من تعب األع��راض، وخاص��ة أننا في موس��م اإلنفلونزا 
الموس��مية فال يوجد بيت لم ي��زره أخونا أحد عائلة الفيروس، س��واء كورونا 
أو أخ��وه، وال نمل��ك أال نتبع اإلج��راءات التي أصبحت تتش��ابه، افحص، اعزل، 

بنادول، فيتامين، سوائل حارة، زادت األعراض اذهب أو اتصل. 
ف��إن كان ذل��ك هو الحال ولن يتغي��ر بعلمي أو بدون علم��ي باألرقام، فلننم 
على ما يفرح نفس��ياتنا، فلنضع رأس��نا على وس��ائدنا بما تطمئن له قلوبنا، 
صدقوني تبعات اآلثار النفس��ية ليس��ت باألمر الهين، وقراءة األرقام ليليًا أو 
حتى انتظارها أمر مرهق جدًا وحين العلم بها كأنها صفارات إنذار تصرخ في 

أذنك وأنت موجود أصاًل تحت األرض في المالجئ والعياذ باهلل. 
تقول��ون ال تتابع��ي األرق��ام؟ حتى ل��و لم أتابع احن��ا البحرينيي��ن معروفين 
بالفضول واالس��تماتة )بفعل الخير(، تأتيك اإلحصائية من كل حدب وصوب 
ش��ئت إن تعرفها أم أبيت، وإن فتحت اإلنس��تغرام على سبيل المثال ظهرت 

لك في كل حساب فأين المفر؟ 
اخترت حاًل مثاليًا، أنام قبل الساعة ال�12 وأجاهد النفس حتى ال أفتح التلفون 
فج��رًا، وال أع��رف الرقم إال ثاني يوم، فوفرت هم اللي��ل، لكنني مازلت اصطبح 

بهذا الرقم يوميًا دون داع. 
أعزائ��ي الفري��ق الطبي العظيم إن لم يترتب أي أثر س��لبي على عدم اإلعالن 

اليومي -وأنتم أعلم مني بذلك- فارحمونا وتوقفوا عن نشره. 

مالحظة 
لم أتحدث عن أثر اإلعالن اليومي وانتش��اره على مس��توى االقتصاد والحركة 
التجاري��ة. فتل��ك أيضًا حكاية أخرى، ولكنني لم أش��أ أن يك��ون هذا هو همي 
األول، بقدر ما هو االنعكاس الس��لبي على نفس��ية اإلنس��ان بالدرجة األولى، 

بالرغم أننا نعرف أن العملية مرتبطة ببعضها البعض.

هيا عبدالكريم تنتج قصصًا رقمية بأسلوب مبتكر
تتمتع الطالب��ة هيا عبدالكريم من 
الص��ف الخامس بمدرس��ة نس��يبة 
للبن��ات  االبتدائي��ة  كع��ب  بن��ت 
بأس��لوب مبتك��ر وممتع ف��ي إنتاج 
القصص الرقمية، األمر الذي قادها 

للحص��ول على مراك��ز متقدمة في 
الداخلية  المس��ابقات  العديد م��ن 
 stop( والخارجي��ة، مث��ل مس��ابقة
 ،)being mean on the screen
والتي حصدت فيه��ا المركز الثالث 

على مستوى المدارس. كما تشارك 
الممتعة  الرقمي��ة  هيا بقصصه��ا 
ف��ي المجل��ة الش��هرية للمدرس��ة 
)عين على نس��يبة(، وتع��د عضوًة 
أساسيًة في فريق التدريب الطالبي 
بالمدرس��ة، إذ قدم��ت ع��ددًا م��ن 
ال��ورش التدريبي��ة لزميالتها، مثل 
ورش��ة )كيف أنش��ئ قصة رقمية(، 
وورش��ة )الماينكراف��ت التعليمي(، 
إلى جانب تمتعه��ا بمواهب أخرى 

مثل التمثيل واإلذاعة.

 دجاجة تحاول 
التسلل إلى مبنى البنتاغون

كشفت جمعية »الرفق بالحيوان« 
ف��ي مقاطع��ة أرلنغت��ون بوالية 
فرجيني��ا األمريكي��ة، أنها تدخلت 
لس��حب دجاجة كان��ت تحوم حول 
المنطق��ة األمنية ف��ي البنتاغون 
أح��د أكث��ر المبان��ي تحصينا في 

العالم.
 Animal« جمعي��ة  وأوضح��ت 
 »Welfare League of Arlington
مواق��ع  عل��ى  حس��اباتها  عب��ر 
التواصل االجتماعي أنها استدعت 

موظفي��ن لديها لالهتم��ام بالدجاجة وإعادتها إلى الق��ن. وأوردت صحيفة 
»Military Times« المتخصص��ة ف��ي الش��ؤون العس��كرية خب��ر الدجاجة، 
وس��ألت ساخرة: »هل تاهت الدجاجة ببس��اطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ 
أم هي جاسوس��ة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم 

تفتح منقارها« لإلجابة عن هذه األسئلة.

 عملية جراحية لشاب سعودي
 بدين بعد مناشدته المساعدة

أعل��ن استش��اري الجراحة 
والمناظير الدكتور عائض 
القرني في السعودية عن 
دخ��ول مري��ض الس��منة 
خليل للعملي��ة الجراحية، 
إلنق��اص وزن��ه. وأوض��ح 
»أن مثل هذه الحاالت لها 
ترتيب خاص، س��واء أثناء 

العملية أم بعدها«.
ش��اب  وهو  خلي��ل،  وكان 
سعودي، ناشد عبر مقطع 
فيدي��و، نش��ره قب��ل نحو 
عش��رة أي��ام، مس��اعدته 

إلج��راء عملية جراحي��ة إلنقاص وزنه، بع��د أن أغلقت في وجهه 
السبل.

وق��ال إن��ه يعاني من س��منة مفرط��ة، ويعيش ف��ي المنزل مع 
ش��قيقته الكبرى التي تعتني بالمنزل، ووالدته المسنة، وبحاجة 
للعمل للمس��اعدة في مصاريف المنزل، الفتًا إلى أنه يتم رفضه 

دائمًا في مقابالت العمل بسبب وزنه الزائد.
وإث��ر ذل��ك، تفاعل كل من الفن��ان فايز المالك��ي والمغرد البارز 
»نايفك��و« مع الش��اب خلي��ل، إذ أعادا نش��ر الفيدي��و، للمطالبة 
بمساعدته. وأكد »نايفكو« في تغريدة عبر حسابه في »تويتر«، 
في حينها، أنه على اس��تعداد للتكفل بنص��ف التكاليف، في حال 

مساعدته من قبل المستشفيات بالتكفل بالنصف الباقي.
بدوره��م، تفاع��ل ع��دد من األطب��اء وأعلن��وا عن اس��تعدادهم 
للتطوع إلجراء العملية للش��اب خليل. وعلق »نايفكو« بعد نشره 
الحالة الصحية لخليل، أنه »خالل 24 س��اعة استعد 16 طبيبًا و3 

مستشفيات كبرى«. 

 الحوامل المصابات بـ»كورونا«
نادرًا ما تنقلن الفيروس لألطفال

أشارت مجموعة من األبحاث الجديدة إلى أن الحوامل المصابات 
ب�»كوفي��د19« يندر أن ينقل��ن الفيروس إل��ى أطفالهن حديثي 
ال��والدة. ويرج��ع الس��بب ف��ي ذل��ك إل��ى أن��ه ال يتم اكتش��اف 
»كوفيد19« غالبًا في دم المريض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج 
لألنب��اء الثالث��اء. وفيما تس��ابق الباحثون لفهم آث��ار »كورونا« 
على الحوامل والمواليد، تعد هذه االكتش��افات أخبارًا جيدة لمن 

ينتظرون إنجاب أطفال.
 وقال��ت كي��ت وودورث، عالم��ة األوبئة ف��ي المراك��ز األمريكية 
للسيطرة على األمراض والوقاية منها: »تشير التحاليل إلى عدم 
شيوع العدوى بين أطفال النساء المصابات ب�»كوفيد19««. ورغم 
ذلك تواجه الحامل المصابة ب�»كوفيد19« خطر اإلصابة بمرض 
ش��ديد يمكن أن يتمخض عن عواقب سلبية بالنسبة ألطفالهن 

حديثي الوالدة حتى إن لم يكن الرضيع مصابًا ب�»كورونا«.

 الحجري: رصد قمر 
رجب بسهولة بعد يوم اقترانه

تمك��ن الباح��ث الفلك��ي عل��ي مجيد 
الحجري من رصد قمر شهر رجب لهذا 
العام 1443 من قبل غروب الش��مس 

أمس من أفق مدينة عيسى.
وذكر أن قمر ش��هر رجب سيكون في 
متن��اول الجمي��ع الراصدين، بش��رط 
صف��اء الجو من بعد غروب الش��مس 
بس��بب ارتف��اع قيم الفلكي��ة ليصبح 
هالال ويه��ل للعين المجردة بش��كل 

واضح وجلي.
وأكد الحجري - وفق��ا لألخبار الفلكية 
التي تنش��ر في المجموع��ات الفلكية 
المعتم��دة ف��ي برنام��ج المحادثات 
الواتس أب - تعذرت رؤية قمر ش��هر 
رجب مساء الثالثاء 1 فبراير في بعض 
مناطق أمري��كا الجنوبية لما نش��رت 
من معلوم��ات لمس��تهلين في تلك 

المناطق بأنفسهم، وبالتالي سيكون 
اله��الل أوض��ح بعد يوم م��ن اقتران 

بالشمس ويكون مرئيًا للجميع.

إذاعة البحرين 96.5 تطلق هويتها الجديدة
كش��فت إذاع��ة البحرين 96.5 مس��اء أمس، عن 
عالمته��ا التجارية الجديدة الت��ي تأتي في إطار 

استراتيجيتها للتطور. 
وإذاع��ة البحري��ن 96.5 ه��ي إذاع��ة تش��غلها 
وتديرها شركة راديو البحرين المملوكة بالكامل 
لشركة ممتلكات القابضة »ممتلكات« صندوق 

الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين.
واس��ُتلهمت الهوية البصرية الجديدة من تراث 
المحط��ة اإلذاعي��ة القدي��م كونه��ا أول إذاع��ة 
في البحرين تب��ث باللغ��ة اإلنجليزية. وتعكس 
الهوي��ة الجدي��دة تط��ور اإلذاع��ة وتعب��ر ع��ن 
جوهر العالم��ة التجارية المبتك��رة التي تتميز 
 Alive« بالجماليات العصرية. أما الشعار الجديد
with Music« - )حي��اة مفعم��ة بالموس��يقى(، 
فإن��ه يعبر ع��ن تفرد هذه المحط��ة في تقديم 
برامج الموس��يقى والترفيه المتميزة التي تصل 
إلى مس��تمعيها في مملكة البحرين والمنطقة 
الش��رقية ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية 

الشقيقة.
وق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة راديو البحرين 
خالد مط��ر: »نحن مس��رورون للغاي��ة بالهوية 
الجدي��دة لإلذاع��ة والتي تعكس خطط ش��ركة 
رادي��و البحري��ن الطموحة وتدع��م جهودنا في 
توجيه خطى هذه المحطة نحو المستقبل وسط 
الس��احة المتط��ورة والمتزاي��دة للب��ث اإلذاعي 

الحديث«.

وأضاف��ت اإلذاعة مؤخرًا إل��ى مجموعة برامجها 
العديد من البرامج الجدي��دة التي يقدمها عدد 
من أب��رز المذيعين م��ن ذوي الخبرة في تقديم 

البرامج المتنوعة. 
يذك��ر أن إذاع��ة البحري��ن 96.5، انطلقت وهي 
خدمة إذاعية مجتمعية موثوقة، في عام 1977، 
وتعمل على مدار الس��اعة لتقدم للمس��تمعين 
من مختل��ف الثقافات واألعمار مزيجًا مختارًا من 
أح��دث المحتوى الموس��يقي والترفيه��ي، وآخر 

األخب��ار المحلية والعالمية حي��ث تصل خدمتها 
إلى 6.5 مليون مس��تمع في البحرين والمنطقة 
الش��رقية ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية 
الش��قيقة، وغيرها من المناطق، وتوفر وس��يلة 
فعال��ة واقتصادي��ة للمعلني��ن للتواص��ل م��ع 
جمهوره��م المس��تهدف، وتتخص��ص في صنع 
محتوى يناس��ب منتج��ات المعلنين وخدماتهم، 
بحيث يحصل العمالء عل��ى قيمة ممتازة وعائد 

أفضل على االستثمار.

علي الحجري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/03/watan-20220203.pdf?1643863496
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988241
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  16

Link

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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أثبتــت األيــام أن »التأميــن ضــد التعطــل« كانــت فكرة 
متميزة.. وها نحن اليوم نحصد ثمرة هذا المشروع الرائد. 

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم
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نحن وأرقام »كورونا«
ما الفائدة المرجوة من معرفتي كمواطن أو مقيم بعدد اإلصابات اليومية؟ 
أتكل��م عن نقطة محددة جدًا، وهي اإلعالن اليوم��ي عن عدد اإلصابات الذي 

ننتظره كسندريال الساعة ال�12:00 لياًل. 
هل س��يترتب على »اإلعالن« إجراء حكومي معين؟ ال... بمعنى س��واء علمت 
أو ل��م أعلم كمواطنة فلن تتغير التعليمات أو اإلجراءات المتخذة س��واء كان 
الرق��م ثمانية أو عش��رة آالف نتيجة لعلم��ي أنا بالرقم، ب��ل إن االنتقال من 
األصف��ر األحمر أو إلى األخضر هو قرار س��يتخذه الفري��ق الطبي ال المواطن، 

ونحن نثق تمامًا بهذا الفريق وجدارته. 
فلنتوقف إذًا عن اإلعالن عن األرقام اليومية، وإن كنا حريصين على الشفافية 
ليكون الرقم موجودًا في موقع وزارة الصحة لمن لديه فضول في معرفته وال 

حاجة ألن تنقله الصحف أو حسابات التواصل االجتماعي. 
مادام��ت اإلجراءات منوط��ة بهذا الفريق وليس��ت بي، ومادام��ت االحترازات 
المطلوب��ة مني والمطلوبة م��ن المجتمع معلنة ومعروفة ول��ن تتغير، فال 
حاج��ة ألن أنام على تلك األرق��ام وأصحو عليها، لنترك أمر العلم بها للفريق؛ 
فه��و إن رأى أنن��ا بحاجة لالنتق��ال إلى األخض��ر انتقلن��ا وإن رأى أننا بحاجة 
لالنتق��ال إلى األحمر انتقلنا، وهكذا ونحن س��لمنا أمرن��ا هلل ومن بعده لهذا 

الفريق العظيم نقطة ومن أول السطر. 
أصبحن��ا نعلم م��اذا يعني أخض��ر وماذا يعن��ي أصفر وماذا يعن��ي برتقالي؟ 
وحفظنا اإلجراءات عن ظهر قلب، لقاح وتلقحنا وحفظنا الخطوات التي سنقوم 
بها في حال ظهور أي من األعراض، وال بأس من التذكير بها بين حين وحين، 

إنما دونما حاجة لمعرفة أعداد اإلصابات اليومية. 
نفس��يًا تعبن��ا أكثر من تعب األع��راض، وخاص��ة أننا في موس��م اإلنفلونزا 
الموس��مية فال يوجد بيت لم ي��زره أخونا أحد عائلة الفيروس، س��واء كورونا 
أو أخ��وه، وال نمل��ك أال نتبع اإلج��راءات التي أصبحت تتش��ابه، افحص، اعزل، 

بنادول، فيتامين، سوائل حارة، زادت األعراض اذهب أو اتصل. 
ف��إن كان ذل��ك هو الحال ولن يتغي��ر بعلمي أو بدون علم��ي باألرقام، فلننم 
على ما يفرح نفس��ياتنا، فلنضع رأس��نا على وس��ائدنا بما تطمئن له قلوبنا، 
صدقوني تبعات اآلثار النفس��ية ليس��ت باألمر الهين، وقراءة األرقام ليليًا أو 
حتى انتظارها أمر مرهق جدًا وحين العلم بها كأنها صفارات إنذار تصرخ في 

أذنك وأنت موجود أصاًل تحت األرض في المالجئ والعياذ باهلل. 
تقول��ون ال تتابع��ي األرق��ام؟ حتى ل��و لم أتابع احن��ا البحرينيي��ن معروفين 
بالفضول واالس��تماتة )بفعل الخير(، تأتيك اإلحصائية من كل حدب وصوب 
ش��ئت إن تعرفها أم أبيت، وإن فتحت اإلنس��تغرام على سبيل المثال ظهرت 

لك في كل حساب فأين المفر؟ 
اخترت حاًل مثاليًا، أنام قبل الساعة ال�12 وأجاهد النفس حتى ال أفتح التلفون 
فج��رًا، وال أع��رف الرقم إال ثاني يوم، فوفرت هم اللي��ل، لكنني مازلت اصطبح 

بهذا الرقم يوميًا دون داع. 
أعزائ��ي الفري��ق الطبي العظيم إن لم يترتب أي أثر س��لبي على عدم اإلعالن 

اليومي -وأنتم أعلم مني بذلك- فارحمونا وتوقفوا عن نشره. 

مالحظة 
لم أتحدث عن أثر اإلعالن اليومي وانتش��اره على مس��توى االقتصاد والحركة 
التجاري��ة. فتل��ك أيضًا حكاية أخرى، ولكنني لم أش��أ أن يك��ون هذا هو همي 
األول، بقدر ما هو االنعكاس الس��لبي على نفس��ية اإلنس��ان بالدرجة األولى، 

بالرغم أننا نعرف أن العملية مرتبطة ببعضها البعض.

هيا عبدالكريم تنتج قصصًا رقمية بأسلوب مبتكر
تتمتع الطالب��ة هيا عبدالكريم من 
الص��ف الخامس بمدرس��ة نس��يبة 
للبن��ات  االبتدائي��ة  كع��ب  بن��ت 
بأس��لوب مبتك��ر وممتع ف��ي إنتاج 
القصص الرقمية، األمر الذي قادها 

للحص��ول على مراك��ز متقدمة في 
الداخلية  المس��ابقات  العديد م��ن 
 stop( والخارجي��ة، مث��ل مس��ابقة
 ،)being mean on the screen
والتي حصدت فيه��ا المركز الثالث 

على مستوى المدارس. كما تشارك 
الممتعة  الرقمي��ة  هيا بقصصه��ا 
ف��ي المجل��ة الش��هرية للمدرس��ة 
)عين على نس��يبة(، وتع��د عضوًة 
أساسيًة في فريق التدريب الطالبي 
بالمدرس��ة، إذ قدم��ت ع��ددًا م��ن 
ال��ورش التدريبي��ة لزميالتها، مثل 
ورش��ة )كيف أنش��ئ قصة رقمية(، 
وورش��ة )الماينكراف��ت التعليمي(، 
إلى جانب تمتعه��ا بمواهب أخرى 

مثل التمثيل واإلذاعة.

 دجاجة تحاول 
التسلل إلى مبنى البنتاغون

كشفت جمعية »الرفق بالحيوان« 
ف��ي مقاطع��ة أرلنغت��ون بوالية 
فرجيني��ا األمريكي��ة، أنها تدخلت 
لس��حب دجاجة كان��ت تحوم حول 
المنطق��ة األمنية ف��ي البنتاغون 
أح��د أكث��ر المبان��ي تحصينا في 

العالم.
 Animal« جمعي��ة  وأوضح��ت 
 »Welfare League of Arlington
مواق��ع  عل��ى  حس��اباتها  عب��ر 
التواصل االجتماعي أنها استدعت 

موظفي��ن لديها لالهتم��ام بالدجاجة وإعادتها إلى الق��ن. وأوردت صحيفة 
»Military Times« المتخصص��ة ف��ي الش��ؤون العس��كرية خب��ر الدجاجة، 
وس��ألت ساخرة: »هل تاهت الدجاجة ببس��اطة لدى محاولتها عبور الشارع؟ 
أم هي جاسوس��ة كانت تقوم بمهمة لسرقة أسرار الدولة؟ حتى اللحظة لم 

تفتح منقارها« لإلجابة عن هذه األسئلة.

 عملية جراحية لشاب سعودي
 بدين بعد مناشدته المساعدة

أعل��ن استش��اري الجراحة 
والمناظير الدكتور عائض 
القرني في السعودية عن 
دخ��ول مري��ض الس��منة 
خليل للعملي��ة الجراحية، 
إلنق��اص وزن��ه. وأوض��ح 
»أن مثل هذه الحاالت لها 
ترتيب خاص، س��واء أثناء 

العملية أم بعدها«.
ش��اب  وهو  خلي��ل،  وكان 
سعودي، ناشد عبر مقطع 
فيدي��و، نش��ره قب��ل نحو 
عش��رة أي��ام، مس��اعدته 

إلج��راء عملية جراحي��ة إلنقاص وزنه، بع��د أن أغلقت في وجهه 
السبل.

وق��ال إن��ه يعاني من س��منة مفرط��ة، ويعيش ف��ي المنزل مع 
ش��قيقته الكبرى التي تعتني بالمنزل، ووالدته المسنة، وبحاجة 
للعمل للمس��اعدة في مصاريف المنزل، الفتًا إلى أنه يتم رفضه 

دائمًا في مقابالت العمل بسبب وزنه الزائد.
وإث��ر ذل��ك، تفاعل كل من الفن��ان فايز المالك��ي والمغرد البارز 
»نايفك��و« مع الش��اب خلي��ل، إذ أعادا نش��ر الفيدي��و، للمطالبة 
بمساعدته. وأكد »نايفكو« في تغريدة عبر حسابه في »تويتر«، 
في حينها، أنه على اس��تعداد للتكفل بنص��ف التكاليف، في حال 

مساعدته من قبل المستشفيات بالتكفل بالنصف الباقي.
بدوره��م، تفاع��ل ع��دد من األطب��اء وأعلن��وا عن اس��تعدادهم 
للتطوع إلجراء العملية للش��اب خليل. وعلق »نايفكو« بعد نشره 
الحالة الصحية لخليل، أنه »خالل 24 س��اعة استعد 16 طبيبًا و3 

مستشفيات كبرى«. 

 الحوامل المصابات بـ»كورونا«
نادرًا ما تنقلن الفيروس لألطفال

أشارت مجموعة من األبحاث الجديدة إلى أن الحوامل المصابات 
ب�»كوفي��د19« يندر أن ينقل��ن الفيروس إل��ى أطفالهن حديثي 
ال��والدة. ويرج��ع الس��بب ف��ي ذل��ك إل��ى أن��ه ال يتم اكتش��اف 
»كوفيد19« غالبًا في دم المريض، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج 
لألنب��اء الثالث��اء. وفيما تس��ابق الباحثون لفهم آث��ار »كورونا« 
على الحوامل والمواليد، تعد هذه االكتش��افات أخبارًا جيدة لمن 

ينتظرون إنجاب أطفال.
 وقال��ت كي��ت وودورث، عالم��ة األوبئة ف��ي المراك��ز األمريكية 
للسيطرة على األمراض والوقاية منها: »تشير التحاليل إلى عدم 
شيوع العدوى بين أطفال النساء المصابات ب�»كوفيد19««. ورغم 
ذلك تواجه الحامل المصابة ب�»كوفيد19« خطر اإلصابة بمرض 
ش��ديد يمكن أن يتمخض عن عواقب سلبية بالنسبة ألطفالهن 

حديثي الوالدة حتى إن لم يكن الرضيع مصابًا ب�»كورونا«.

 الحجري: رصد قمر 
رجب بسهولة بعد يوم اقترانه

تمك��ن الباح��ث الفلك��ي عل��ي مجيد 
الحجري من رصد قمر شهر رجب لهذا 
العام 1443 من قبل غروب الش��مس 

أمس من أفق مدينة عيسى.
وذكر أن قمر ش��هر رجب سيكون في 
متن��اول الجمي��ع الراصدين، بش��رط 
صف��اء الجو من بعد غروب الش��مس 
بس��بب ارتف��اع قيم الفلكي��ة ليصبح 
هالال ويه��ل للعين المجردة بش��كل 

واضح وجلي.
وأكد الحجري - وفق��ا لألخبار الفلكية 
التي تنش��ر في المجموع��ات الفلكية 
المعتم��دة ف��ي برنام��ج المحادثات 
الواتس أب - تعذرت رؤية قمر ش��هر 
رجب مساء الثالثاء 1 فبراير في بعض 
مناطق أمري��كا الجنوبية لما نش��رت 
من معلوم��ات لمس��تهلين في تلك 

المناطق بأنفسهم، وبالتالي سيكون 
اله��الل أوض��ح بعد يوم م��ن اقتران 

بالشمس ويكون مرئيًا للجميع.

إذاعة البحرين 96.5 تطلق هويتها الجديدة
كش��فت إذاع��ة البحرين 96.5 مس��اء أمس، عن 
عالمته��ا التجارية الجديدة الت��ي تأتي في إطار 

استراتيجيتها للتطور. 
وإذاع��ة البحري��ن 96.5 ه��ي إذاع��ة تش��غلها 
وتديرها شركة راديو البحرين المملوكة بالكامل 
لشركة ممتلكات القابضة »ممتلكات« صندوق 

الثروة السيادية لحكومة مملكة البحرين.
واس��ُتلهمت الهوية البصرية الجديدة من تراث 
المحط��ة اإلذاعي��ة القدي��م كونه��ا أول إذاع��ة 
في البحرين تب��ث باللغ��ة اإلنجليزية. وتعكس 
الهوي��ة الجدي��دة تط��ور اإلذاع��ة وتعب��ر ع��ن 
جوهر العالم��ة التجارية المبتك��رة التي تتميز 
 Alive« بالجماليات العصرية. أما الشعار الجديد
with Music« - )حي��اة مفعم��ة بالموس��يقى(، 
فإن��ه يعبر ع��ن تفرد هذه المحط��ة في تقديم 
برامج الموس��يقى والترفيه المتميزة التي تصل 
إلى مس��تمعيها في مملكة البحرين والمنطقة 
الش��رقية ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية 

الشقيقة.
وق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة راديو البحرين 
خالد مط��ر: »نحن مس��رورون للغاي��ة بالهوية 
الجدي��دة لإلذاع��ة والتي تعكس خطط ش��ركة 
رادي��و البحري��ن الطموحة وتدع��م جهودنا في 
توجيه خطى هذه المحطة نحو المستقبل وسط 
الس��احة المتط��ورة والمتزاي��دة للب��ث اإلذاعي 

الحديث«.

وأضاف��ت اإلذاعة مؤخرًا إل��ى مجموعة برامجها 
العديد من البرامج الجدي��دة التي يقدمها عدد 
من أب��رز المذيعين م��ن ذوي الخبرة في تقديم 

البرامج المتنوعة. 
يذك��ر أن إذاع��ة البحري��ن 96.5، انطلقت وهي 
خدمة إذاعية مجتمعية موثوقة، في عام 1977، 
وتعمل على مدار الس��اعة لتقدم للمس��تمعين 
من مختل��ف الثقافات واألعمار مزيجًا مختارًا من 
أح��دث المحتوى الموس��يقي والترفيه��ي، وآخر 

األخب��ار المحلية والعالمية حي��ث تصل خدمتها 
إلى 6.5 مليون مس��تمع في البحرين والمنطقة 
الش��رقية ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية 
الش��قيقة، وغيرها من المناطق، وتوفر وس��يلة 
فعال��ة واقتصادي��ة للمعلني��ن للتواص��ل م��ع 
جمهوره��م المس��تهدف، وتتخص��ص في صنع 
محتوى يناس��ب منتج��ات المعلنين وخدماتهم، 
بحيث يحصل العمالء عل��ى قيمة ممتازة وعائد 

أفضل على االستثمار.

علي الحجري

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/03/watan-20220203.pdf?1643863496
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988250
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.
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تفقـــد المفتـــش العام بـــوزارة الداخليـــة اللواء 
الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، شـــعبة 
المخـــازن المركزية بـــإدارة اإلمـــداد والتموين، 
حيـــث كان فـــي اســـتقبالة الوكيـــل المســـاعد 
االمـــداد  إدارة  ومديـــر  االداريـــة  للشـــئون 
والتمويـــن العميـــد خميـــس ســـهل وعـــدد مـــن 

ضباط اإلدارة.
الزيـــارات  إطـــار  فـــي  الزيـــارة،  هـــذه  وتأتـــي 

لمديريـــات وإدارات وزارة الداخليـــة ، للتأكـــد 
من الجودة في أداء االعمال وسرعة إنجازها، 
والعمـــل وفق منظومـــة متكاملة مـــن التعاون 
والتنســـيق وتقديـــم أفضل الخدمـــات األمنية 

واللوجستية إلدارات الوزارة.
وخـــال الزيـــارة، اســـتمع المفتـــش العـــام إلـــى 
إيجـــاز تضمـــن المهـــام التي تضطلع بها شـــعبة 
المخـــازن المركزيـــة بـــإدارة اإلمـــداد والتموين 
التي تعمل عليها بما يتوافق مع رؤى وتطلعات 

وزارة الداخليـــة، ودورهـــم اللوجســـتي الفعال 
فـــي دعم الجهـــود الوطنيـــة لمواجهة فيروس 
كورونـــا وتزويـــد مديريـــات وإدارات الـــوزارة 
بكافـــة االحتياجـــات اللوجســـتية والخدميـــة 
المطلوبـــة لتحقيـــق اقصى درجـــات الجاهزية 

األمنية.
بعدهـــا قـــام المفتـــش العـــام، بجولـــة ميدانيـــة 
المركزيـــة  المخـــازن  مرافـــق  علـــى  تفقديـــة 
ومـــدى جاهزيتهـــا، و آليات ومركبات الشـــعبة 

و مـــا تحتويـــه من تجهيـــزات حديثـــة ، وعلى 
المشاريع التطويرية التي تم القيام بها.

وأشـــاد المفتش العام بمســـتوى األداء المتميز 
فـــي شـــعبة المخـــازن المركزيـــة ، مثمنـــَا الدور 
الخدمـــي واللوجســـتي المهم التـــي تقدمه من 
خال كوادرها وخبراتها، معربَا عن شكره إلى 
جميع منتسبي شعبة المخازن المركزية بإدارة 
اإلمداد والتموين لما يقدمونه من عمل وجهد 

في سبيل خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية

أدى ثمانية قضاة جدد اليمين القانونية 
أمـــام أعضـــاء المجلـــس األعلـــى للقضاء 
فـــي  تعيينهـــم  بمناســـبة  أمـــس،  صبـــاح 
)ب(،  فئـــة  المدنيـــة  الكبـــرى  المحكمـــة 
بعـــد صـــدور األمر ملكي رقم ) 4 ( لســـنة 
جديـــدة،  قضائيـــة  بتعيينـــات   2022
وجـــاء األمر الملكي بالتعيينـــات التالية: 
القاضـــي أحمـــد فـــؤاد أحمـــد األنصـــاري 
والقاضـــي عبـــدهللا عـــارف عبدالرحمـــن 
البنكي والقاضي عبدهللا محمد عبدهللا 
جناحي والقاضي أحمد عبدهللا عيســـى 
بوفرســـن والقاضي عبدالرحمن يوســـف 
عيســـى  والقاضـــي  عبدالغفـــار،  أحمـــد 
عبدالكريـــم عيســـى الحايكـــي والقاضي 
الجـــازي  أحمـــد  عبـــدهللا  عبدالرحمـــن 

والقاضـــي عبدالرحمـــن محمـــد إبراهيم 
سيادي.

وقـــد هنأ نائـــب رئيس المجلـــس األعلى 
للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار 
عبدهللا البوعينين القضاة الجدد متمنيًا 

لهم النجاح في أداء مهامهم.

للقضـــاء  األعلـــى  المجلـــس  عقـــد  كمـــا 
برئاســـة المستشـــار عبـــدهللا بـــن حســـن 
األول  الـــدوري  االجتمـــاع  البوعينيـــن 
لعـــام 2022 للمجلـــس األعلـــى للقضـــاء، 
حيـــث رحـــب بأعضـــاء المجلـــس مثنيـــا 
التـــي حققـــت  المبذولـــة  الجهـــود  علـــى 

الكثير من اإلنجازات للســـلطة القضائية 
فـــي عـــام 2021 وما ســـجلت مؤشـــرات 
أداء المحاكـــم لعـــام 2021 من انخفاض 
نســـبة التراكم السنوي وتقدم في سرعة 
حســـم الدعاوى، متمنيا للجميع التوفيق 
والسداد ومزيدا من اإلنجازات لتحقيق 

رؤية عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة فـــي العدالة 
الناجـــزة وتطبيق القانون والحفاظ على 
الحقوق والحريات والممتلكات الخاصة 

والعامة. 
عـــدًدا  المجلـــس  أعضـــاء  واســـتعرض 

مـــن الموضوعـــات المدرجة فـــي جدول 
محضـــر  علـــى  والتصديـــق  األعمـــال، 
مناقشـــة  وتمـــت  الســـابق،  االجتمـــاع 
تشـــكيل المحاكم للعـــام 2022 وقرارات 
إدارة  تقاريـــر  مـــن  التظلمـــات  لجنـــة 

التفتيش القضائي.

قـــال وزيـــر الداخليـــة الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفة إن المشـــروع 
اإلصاحي الشـــامل لعاهـــل الباد صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
جاء جامعـــا للمجتمع ومصالح المواطنين 
حاميـــا لثوابتـــه الوطنيـــة وحقـــوق أبنائه، 
مؤكـــدا  واحـــدة،  وطنيـــة  هويـــة  تحـــت 
علـــى قيـــم العدالـــة والتســـامح والتعايش 
واالنفتـــاح علـــى اآلخـــر، مما كان لـــه األثر 
البالـــغ في انطـــاق مســـيرتنا المباركة إلى 

األمام من وحي هذا المشـــروع الحضاري، 
الذي تـــوج بمبادي ميثـــاق العمل الوطني، 
وصـــوال إلـــى غايتـــه وهـــي دولـــة عصرية 
وهدفـــه األســـمى وهو ممارســـة اإلنســـان 
البحريني حقوقه األساسية بعدالة وحرية 
مســـئولة، في إطار تعزيز الوجه الحضاري 
لمملكة البحرين على المستويين اإلقليمي 

والدولي.
واوضـــح الوزيـــر في تصريـــح أدلى به، أن 
“ميثاق العمل الوطني والدستور، استلهم 
مبادئه األساسية من المشروع اإلصاحي 

لجالـــة الملك المفـــدى، حفظه هللا ورعاه، 
وكفـــل حقوقـــا ورّتبـــت مســـئوليات، فـــي 
إطار المحافظة على التماسك المجتمعي، 

بينهـــا حريـــة االعتقـــاد والتســـامح  ومـــن 
بيـــن كافـــة المذاهـــب واألديـــان وهـــو أمر 
راســـخ فـــي وجداننـــا وثقافتنـــا وهويتنـــا 

البحرينيـــة األصيلة”. وأضاف أن “الميثاق 
والـــذي نقترب من ذكرى االحتفاء بإقراره 
واإلجمـــاع علـــى بنـــوده، أفـــرد مســـاحات 
لحقـــوق كل أبنـــاء المجتمـــع، ومـــن بينهم 
الســـكن  وأتـــاح حقـــوق  والطفـــل،  المـــرأة 
والعـــاج والتعليـــم للجميع، وهي مســـائل 
جوهريـــة في إطار تقوية روابط النســـيج 
االجتماعي”. وأوضـــح الوزير أن المجتمع 
البحريني، والـــذي يعتز بالثوابت الوطنية 
الراســـخة، ال مـــكان فيه لمن يحاول شـــق 
الصف والمســـاس بالســـلم األهلـــي، فليس 

هنـــاك صوت يعلـــو على الوحـــدة الوطنية 
والنســـيج المجتمعي المترابط، مضيفا أن 
حمايـــة أمـــن المجتمـــع وســـامته، أولوية 
مواجهـــة  إطـــار  فـــي  ومجتمعيـــة  أمنيـــة 

مختلف الظروف والتحديات.
الوطنيـــة،  “المســـئولية  أن  إلـــى  وأشـــار 
تقتضـــي أن يكـــون الجميـــع علـــى قدر من 
االلتزام بالواجب الوطني، إذ أن قوتنا في 
اجتماعنا، وتتطلب تعزيز أنماط االعتدال 
والتســـامح واحتـــرام اآلخـــر ونبـــذ العنف 

والكراهية”.

الدستور والميثاق 
كفال حرية االعتقاد 

والتسامح بين كافة 
المذاهب واألديان

المشروع اإلصالحي 
جاء جامعا للمجتمع 

حاميا لثوابته الوطنية 
وحقوق أبنائه
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ترأس وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، امس، اجتماع مجلس الدفاع المدني، بحضور وزير 
النفــط، وزيــرة الصحــة، وزيــر الصناعــة والتجارة، وزير شــئون اإلعــام، رئيس األمن العام، وكيل وزارة األشــغال وشــئون 
البلديات والتخطيط العمراني، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء،نائب الرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.

وفـــي بدايـــة االجتمـــاع، رحـــب وزيـــر 
الدفـــاع  مجلـــس  رئيـــس  الداخليـــة، 
المدنـــي ، باألعضـــاء، منوهـــا إلـــى أن 
اجتمـــاع المجلـــس، يأتـــي فـــي إطـــار 
العمـــل على تعزيز إجـــراءات الحماية 
المدنيـــة ، بمـــا يضمن الســـامة العامة 

للمواطنين والمقيمين.
واســـتهل المجلـــس، جـــدول األعمال، 
بمناقشـــة موضوع التماريـــن الوطنية 
المشـــتركة ، حســـب الخطـــة الوطنية 
لمواجهة الكوارث ، وضرورة تنفيذها 

بمشـــاركة مختلـــف القطاعـــات ووفق 
فرضيـــات واقعيـــة ، مـــع التأكيد على 
ســـرعة االســـتجابة فـــي التعامـــل مـــع 
األحداث وتعزيز القدرات التي تخدم 
مســـئولية المحافظـــة علـــى الســـامة 

العامة.
بعدهـــا، اطلـــع المجلـــس علـــى نتائـــج 
المتطوعيـــن  شـــئون  لجنـــة  أعمـــال 
والمتعلقـــة   ، العـــام  األمـــن  لخدمـــة 
المدنـــي  الدفـــاع  فـــي  بالتطـــوع 
واالشـــتراطات الواجـــب توافرها في 

المتطـــوع والجوانـــب التدريبيـــة ذات 
الصلة، كما اطلع على مسودة الائحة 
لخدمـــة  التطـــوع  لقانـــون  التنفيذيـــة 
األمن العام ، والذي يأتي بدافع الوالء 
واالنتمـــاء للوطن وتعزيز المســـئولية 
االجتماعية لحماية األمن واالستقرار. 
كما اســـتعرض مجلس الدفاع المدني 
، االشـــتراطات المتعلقة بالسامة في 
المنـــازل والمنشـــآت الخاصـــة والعمل 
على تطويرها بالمستوى الذي يحافظ 
علـــى األرواح وحمايـــة الممتلكات مع 

االستمرار في مراجعة وتحديث هذه 
اإلجراءات.

وفـــي ختـــام االجتمـــاع ، أعـــرب وزير 

الدفـــاع  مجلـــس  رئيـــس  الداخليـــة، 
المدني عن شـــكره وتقديـــره ألعضاء 
المجلـــس وحرصهـــم علـــى التواصـــل 

والتنســـيق حـــول كل مـــا مـــن شـــأنه 
زيادة معدالت األمن والسامة لجميع 

المواطنين والمقيمين.

المنامة - وزارة الداخلية

التعامل فورا مع األحداث وإجراء تمارين وفق فرضيات واقعية
تحديث اشتراطات السالمة في المنازل والمنشآت ... “الدفاع المدني”:

المنامة - وزارة الداخلية

قوتنا في اجتماعنا والبد من احترام اآلخر ونبذ الكراهية... وزير الداخلية:

ال مكان لمن يحاول شق الصف وال صوت يعلو على وحدتنا 

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

البوعينين تمنى لهم النجاح في أداء مهماتهم

8 قضـــــــاة جــــدد يـــؤدون اليميـــن القانــونيــــــة

المفتش العام يشيد بالجهود الوطنية لمواجهة “كورونا”

تزويد مديريات “الداخلية” باالحتياجات اللوجستية والخدمية
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المنامة - مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالـــي نائب رئيس مجلـــس أمناء مجلس 
التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بمكتبها، سفير جمهورية 

الهند المعتمدة لدى مملكة البحرين  بيوش شريفاستاف.
وخالل اللقاء، أشـــادت الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيج آل خليفة بما يربط بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية الهند من عالقات صداقة قويـــة ومتميزة وممتدة، وما 
تشهده من تقدم وتطور على مختلف المستويات السياسية واالقتصادية والتعليمية 
والثقافية وغيرها، يجســـد ما تستند إليه هذه العالقات من ركائز قوية، وما تحظى 
بـــه مـــن اهتمـــام متواصل لدفع التعـــاون الثنائي آلفـــاق مزدهرة في شـــتى األصعدة 
وبما يعزز مصالح البلدين والشـــعبين الصديقين، مؤكدة األمين العام حرص مجلس 
التعليـــم العالـــي على تطوير وتنميـــة التعاون التعليمي والبحثي مـــع جمهورية الهند 
الصديقة بما يدعم المسيرة التعليمية ويخدم جهود تحقيق التنمية المستدامة في 
البلدين. من جانبه، عبر  الســـفير بيوش شريفاستاف عن اعتزازه بلقاء األمين العام 
لمجلـــس التعليم العالي، وتقديره لدور وجهود المجلس في االرتقاء بالتعليم العالي 
وتوفيـــر كل مقومات تشـــجيع ونجاح االســـتثمار في التعليـــم العالي، متمني لألمين 

العام كل التوفيق والنجاح.

رنا بنت عيسى: العالقات مع الهند تستند إلى ركائز قوية

المنامة - وزارة اإلسكان

المســـاعد  الوكيـــل  اســـتقبل 
اإلســـكانية  والخدمات  للسياســـات 
اإلســـكان  بـــوزارة  الحيـــدان  خالـــد 
أعضاء لجنـــة تقييم مراكز الخدمة 
مـــن  يقومـــون  الذيـــن  الحكوميـــة، 
جانبهـــم بزيـــارات ميدانيـــة مكثفة 
فـــي مختلـــف الـــوزارات والجهـــات 
الحكومية، وذلك بناًء على ما جاء 
فـــي قرار  ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
تماشـــيًا مع رؤيـــة مملكـــة البحرين 
االقتصادية 2030، وســـعيًا لتطوير 
أداء وخدمات هـــذه المراكز، ودفع 
عجلة األداء الحكومي نحو المزيد 

من الجودة والتميز.
المســـاعد  الوكيـــل  ثّمـــن  وقـــد 
اإلســـكانية  والخدمات  للسياســـات 
الجهود الكبيرة للجنة التقييم التي 
تأتـــي فـــي إطـــار حـــرص الحكومة 
الموقـــرة على تمكيـــن مراكز خدمة 
العمالء مـــن تقديم خدماتها بأعلى 
درجات الكفـــاءة والفاعلية، مؤكدًا 
وبتوجيهـــات  اإلســـكان  وزارة  أن 
مـــن وزيـــر اإلســـكان باســـم الحمـــر  
دأبـــت على رفع مســـتوى الخدمات 
اإلســـكانية المختلفـــة في الـــوزارة، 
وتوفيـــر جميع التســـهيالت الالزمة 

لخدمة المواطنين.
وقدم الحيدان عرضًا مرئيًا ألعضاء 
اللجنة استعرض من خالله الجهود 
الخدمية في الوزارة، مشيرًا إلى أن 
وزارة اإلســـكان تعمـــل على تطوير 
مركـــز خدمـــة العمالء لديها بشـــكل 
مســـتمر حتـــى وصلـــت إلـــى التزام 
كامل بجميع شروط ومعايير لجنة 
تقييـــم مراكـــز الخدمـــة الحكومية، 
وأضـــاف أن الخدمـــات اإلســـكانية 
وصلـــت إلـــى مراحـــل متقدمـــة في 
شـــأن التحـــول اإللكترونـــي وأتمتة 
حيـــث  والبيانـــات،  المعلومـــات 
اإلســـكانية  الخدمـــات  أصبحـــت 
إلكترونية بنسبة 100 %، ومتوفرة 
علـــى بوابـــة الحكومـــة اإللكترونية 
وتطبيـــق اإلســـكان للهاتـــف النقال، 
باإلضافـــة إلى المنصـــة اإللكترونية 
الخدمـــات  جعـــل  ممـــا  للـــوزارة، 
اإلسكانية ســـهلة الوصول وسريعة 
اإلنجـــاز. مبّينـــًا أن الـــوزارة عملـــت 
على ترسيخ منهجيات وممارسات 
رائـــدة فـــي المجال اإلســـكاني، مما 
أســـهم فـــي رفع مســـتوى الخدمات 
الحكوميـــة المقدمـــة إلـــى جمهـــور 
العمـــالء نحـــو مســـتويات متقدمة 
حازت على نســـب كبيرة من الرضا 

حول جودة أداء الوزارة.

“الحيدان”: تطوير “خدمة العمالء” 
و100 % نسبة التحول اإللكتروني تعثر المشاريع يتسبب بالحرج أمام المستثمرين األجانب

الوطني في ندوة “المشاكل والحلول القانونية لتملك الشقق السكنية التجارية”:

قالت المحامية زهراء الوطني لدى تقديمها ندوة أقيمت 
بمركـــز عبدالرحمن كانو الثقافي أخيرًا بعنوان “المشـــاكل 
والحلـــول القانونيـــة لتملـــك الشـــقق الســـكنية التجارية”: 
“مـــا شـــدني للبحث في هـــذا الموضوع هـــو أن العديد من 
الشـــباب، وهم بمقتبل الـــزواج ليس لديهـــم المبلغ الكافي 

لشراء بيت األحالم، بخالف شراء الشقة”.
وأضافت الوطني: “قيمة الشـــقة التمليك تختلف حســـب 
الموقع، وقربها من الواجهات البحرية، وأشير هنا إلى أننا 
أمام عثرات مشاريع، والتي أوقعت العديدين من مشتري 

الشقق كفريسة لذلك”.
وأوضحت “إن اإلقدام على شراء شقة سكنية هو لتجنب 
االقتـــراض الكبيـــر، وما يترتـــب عليه من فوائـــد ترهقهم، 
باإلضافة إلى التســـهيالت التي تقدمها الشركات العقارية 
والتي تتمثل بضمان صيانة ونظافة المبنى، لمدة تتراوح 
بيـــن 3 و5 ســـنوات، وكذلـــك مصروفات المـــاء والكهرباء 

مقارنة بالفيال السكنية”.
وأوضحـــت الوطنـــي: “فـــي الســـابق لـــم يكن لدينـــا تاريخ 
الموضـــوع تنظيمـــًا  عقـــاري، وال تنظيـــم قانونـــي ينظـــم 
دقيقًا؛ ألنه يمس شريحة كبيرة من الناس، الذين ادخروا 
بعض المبالغ لشـــراء الشقق للســـكن، أو لالستثمار، بغرض 
إعـــادة تأجيرها مـــرة أخرى، لكنهم وقعـــوا ضحية النصب 

واالحتيال والغش والعجز والتعثر”.
وأردفت: “كما أن هناك المشـــاريع التـــي تنتظر الفرج، بعد 
أن دفعـــت النـــاس جهدهـــا ومالهـــا وعـــرق جبينهـــا، وهـــي 

تنتظر المصير المجهول”.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكدت الوطنـــي: “أن مملكـــة البحرين 
اهتمت بالقطاع العقاري، وشـــجعت على االســـتثمار فيه، 
والتعاون، والتثقيف ألجله، من خالل مؤسسات المجتمع 
المدني، فهناك جمعيات عقارية كجمعية التطوير العقاري 
البحرينيـــة، التي تنصب رؤيتها المســـتقبلية في التطوير 
العقـــاري والمســـاهمة فـــي تحقيـــق الرؤيـــة االقتصاديـــة 

لمملكة البحرين 2030”.
ومضـــت بالقـــول: “قبـــل صـــدور قانـــون تنظيـــم القطـــاع 
العقاري لســـنة 2017، أحيلت مشـــاريع متعثـــرة الى لجنة 
تســـوية مشـــاريع التطوير العقـــاري المتعثـــرة ذات الصفة 
القضائيـــة، حيـــث بيعـــت وحـــدات المشـــاريع ولم يتســـلم 
تـــزال متعثـــرة،  إلـــى اآلن ال  مالكهـــا وثائقهـــم، وبعضهـــا 
مثـــل مشـــاريع بريـــز الســـيف، بريـــز مارينـــا 1و2، دار العـــز 

2و3، والعريـــن هومـــز، إذ تم حصر االلتزامـــات والحقوق، 
واالطـــالع علـــى كل البيانـــات والمعلومـــات والمســـتندات 

والوثائق الخاصة بها”.
وقدمـــت الوطنـــي أثنـــاء حديثها ســـردًا لعدد مـــن حاالت 
المشـــاريع المتعثرة منها مشـــروع المارينا ويســـت بقولها: 
“المشـــروع الـــذي تبلـــغ قيمتـــه 750 مليـــون دوالر، كأكبـــر 
مشـــروع عقـــاري فـــي البحريـــن، يضـــم 10 أبراج ســـكنية، 
تضم أكثر من 1000 شـــقة، فضال عن فندق 5 نجوم، يقع 
فـــي الطابق 11، وقدرت مديونيات المشـــروع بنحو 32.5 

مليون دينار”.
وكشـــفت عن أن “المشاريع تتفق في كون وحداتها بيعت 
علـــى الخريطة قبـــل صدور القانون رقم 27 لســـنة 2017، 
واســـتوفى المشـــترون جـــزءًا أو كل التزاماتهـــم الماليـــة 
المســـتحقة عليهم لصالح المطورين، فقام المطورون في 
فترة اإلنشاء أو بعدها، وقبل تسليم الوحدات، برهن تلك 
المشـــاريع لدى البنوك والمصارف المحليـــة، األمر الذي لم 
يمكن المالك من استالم وثائق الملكية، وترتب على ذلك 
عدم الســـماح لهم بتأسيس اتحادات المالك لضمان حسن 
االنتفاع بالعقار المشترك والوحدات العقارية، واستخدام 

وصيانة األجزاء المشتركة”.
وعليـــه، بينـــت الوطنـــي أنـــه “في معظـــم الحـــاالت تكون 
المشـــكلة في اقتـــراض المطـــور العقاري مـــن البنك، وفي 
الوقت نفسه يعلن عن المشروع، فيتعثر وال يستطيع دفع 
مديونياته، والتي تفوق ســـعر المشـــروع نفســـه، ما يؤدي 

لوقف السير بالمشروع”.
ولفتـــت الوطنـــي في حديثهـــا الى أحد أهـــم اختصاصات 
لجنـــة التســـوية بقولها “التســـوية الودية مـــع المطور، عبر 
إيجـــاد مموليـــن للمشـــروع، هنـــا تلجأ لتســـوية غيـــر ودية 
عن طريق التنفيذ الجبري، وعرض المشـــروع على المزاد 
العلنـــي. وأفضل عطاء هو الذي يرســـو عليـــه المزاد، ففي 
مشـــروع بوابة أمـــواج، كان هنـــاك الكثير مـــن المحاوالت 
في الماضي لبيع المشـــروع، حتى أعلنت اللجنة القضائية 
لتســـوية المشـــاريع العقارية المتعثرة أن المشـــروع سيتم 
بيعه في مزاد علني بسعر يبدأ بـ95.5 مليون دوالر، مردفًة 
“إن المشـــروع تـــم تأجيله أكثـــر من مرة؛ النخفاض ســـعر 
البيـــع بنســـبة 15 % الـــى 80.9 مليون دينـــار أي ما يوازي 
30.5 مليون دينار، ثم أرجئ مره أخرى وتم تحديد ســـعر 

جديد قدره 67.6 مليون دوالر )25 مليون دينار(”.
وأشـــارت إلى لســـان حال المشـــترين المتضرريـــن بقولها: 
“قالـــوا إن تحويشـــه العمـــر ذهبـــت مهـــب الريـــاح، إذ دفع 
الكثيرون منهم ما حصل عليه من معاشاته التقاعدية، أو 
ما حصده من مدخرات حياته، بعد سنين من العمل، فيما 

اعتمد آخرون على قروض البنوك”.
وختمـــت الوطنـــي بالقـــول: “إن تعثـــر المشـــروع يتســـبب 
بحـــرج أمـــام المســـتثمرين األجانـــب، وال نـــود فقـــد ثقـــة 
االســـتثمار العقاري فـــي البحرين، فالمتضـــررون من دول 
مختلفة، وكل شـــخص منهم ســـينقل صـــورة عن البحرين 

وفقا لالنطباع الذي يحمله”.

منصة الندوة 

مستشفى الملك حمد يرخص لدبلومي التمريض والرعاية
تزويد الخريجين بالمهارات المتقدمة لمساعدة المراجعين

الجامعـــي  حمـــد  الملـــك  مستشـــفى  إدارة  اعلنـــت 
ترخيصها لبرنامج دبلوم التمريض العملي وبرنامج 
دبلوم مســـاعد رعاية المرضى في أكاديمية الرعاية 

الصحية في مستشفى الملك حمد الجامعي.
جاء ذلـــك في اجتماع عقده مجلـــس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي، عبر تقنية االتصال المرئي برئاســـة 
ماجـــد  المجلـــس  رئيـــس  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر 

النعيمي.
وأشـــاد قائد مستشـــفى الملك حمد الجامعي اللواء 
طبيب الشـــيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة بدور 
مجلـــس التعليـــم فـــي االرتقـــاء وتطويـــر وتحديث 
التعليـــم بما يتواكب مع كل المســـتجدات والنهوض 
بمؤسسات التعليم العالي والتدريب وما تقدمه من 
خدمـــات تعليمية وبرامج أكاديمية، مما يســـهم في 
تعزيز ما تحققه البحرين من منجزات تعليمية على 

كافة األصعدة.
مـــن جانبها، ذكـــرت مدير مركز التعليـــم واالحتراف 
بالمستشـــفى دالل الحســـن “أن حصـــول األكاديمية 
التمريـــض  دبلـــوم  برنامـــج  فـــي  ترخيـــص  علـــى 
العملـــي وبرنامـــج دبلـــوم مســـاعد رعايـــة المرضـــى 
يؤكـــد التزامنا بكل الشـــروط والقوانيـــن في مرافق 
التدريبيـــة  والبرامـــج  العمـــل  وورش  األكاديميـــة 
المقدمـــة للمتدربيـــن وفق معايير الجـــودة المحددة 

من المجلس”.
تقـــوم  الصحيـــة  الرعايـــة  أكاديميـــة  أن  وأضافـــت 

بتدريـــب الممرضيـــن العملييـــن ومســـاعدي رعايـــة 
المرضـــى مهنًيا وعملًيا ليكتســـبوا المهـــارات الالزمة 
لبنـــاء القـــدرات والكفـــاءات مـــع اســـتخدام وســـائل 
الخبـــرة  ذوو  يقدمهـــا  التـــي  الحديثـــة،  التقنيـــة 
واالختصـــاص في هذا المجال للتدريب وصواًل بهم 
إلـــى الكفاءة الفنيـــة الماهرة باعتبارهـــم جزءا مهما 
وأساســـيا فـــي تحســـين نوعيـــة وجـــودة الخدمات 

المقدمة للمرضى.
وتهـــدف البرامـــج المقدمـــة إلـــى تزويـــد الخريجين 

بالمعرفـــة والمهـــارات المتقدمـــة ليكـــون لديهم نهج 
رعايـــة شـــاملة للمرضـــى، حيـــث أنـــه منـــذ تأســـيس 
أكاديميـــة الرعاية الصحية بالمستشـــفى، قد تخرج 
362 ممرضـــا عمليـــا مـــن برنامج التمريـــض العملي، 
وتم بدء تدريب الفوج التاســـع مـــن البرنامج خالل 
العـــام الجـــاري، في حين تـــم تخريج أكثـــر من 350 
مســـاعد رعايـــة المرضـــى أنهـــو عـــدًدا مـــن البرامـــج 
التأهيليـــة والتدريبيـــة فـــي التخصصـــات الصحيـــة 

المساعدة بالمستشفى.

المنامة - بنا

ضمـــن اإلنجـــازات العديدة التـــي تحققت 
فـــي العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وبدعـــم مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، حققت مملكة 
علـــى  جديـــدًا  تربويـــًا  إنجـــازًا  البحريـــن 
الصعيد العالمي، بعـــد أن تم انتخابها نائبًا 
لرئيـــس مجلـــس مكتـــب التربيـــة الدولـــي 

التابع لليونسكو بجنيف.
جـــاء ذلك خـــالل اجتمـــاع المجلـــس الذي 
شـــارك فيه وزيـــر التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمي عبر تقنية االتصال المرئي، والذي 

ناقـــش عددًا من المواضيـــع المدرجة على 
جـــدول األعمـــال، ومنها برنامج األنشـــطة 

المقترحة للعام 2022، والنظام األساســـي 
وإســـتراتيجية  المكتـــب،  لعمـــل  المعـــدل 
التواصل لـــدى المكتب، ومشـــروع النظام 

الداخلي.   
وبهذه المناســـبة، رفع الوزير أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى جاللـــة الملـــك، 
مؤكـــدًا أن انتخـــاب مملكـــة البحريـــن لهذا 
المنصب يعكس التقدير العالمي للمســـيرة 
التعليميـــة فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لعاهل 
البـــالد المفـــدى، ومـــا تحظـــى به مـــن دعم 
واهتمـــام مـــن جاللته الكريـــم، ومعربًا عن 
تقديـــره للمســـاندة التـــي يوليهـــا صاحـــب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء لوزارة التربية والتعليم وبرامجها 

التطويرية، مبينًا أن الوزارة مســـتمرة في 
التطويريـــة  والبرامـــج  المبـــادرات  تنفيـــذ 
الصـــادرة عـــن المجلـــس األعلـــى لتطويـــر 
التعليـــم والتدريـــب برئاســـة نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة؛ من أجل االرتقاء بجودة 
التعليـــم ومخرجاته لما فيـــه خير وصالح 

بلدنا العزيز.
وأضـــاف الوزيـــر أن فـــوز مملكـــة البحرين 
مكتـــب  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  بمنصـــب 
التربيـــة الدولـــي يعكـــس الســـمعة الطيبة 
التـــي تتمتـــع بهـــا فـــي األوســـاط العالميـــة 
التربويـــة، حيـــث حصلـــت المملكـــة علـــى 
عضوية هذا المكتب خـــالل المؤتمر العام 

الحـــادي واألربعيـــن لليونســـكو الـــذي عقد 
في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر 

.2021
البحريـــن  مملكـــة  بـــأن  الوزيـــر  وأكـــد 
ســـوف تبـــذل جهـــودًا لتحقيـــق األهـــداف 
الخاصـــة بهـــذا المكتـــب، الـــذي يعتبر أحد 
المؤسســـات التربويـــة التابعة لليونســـكو، 
بمـــا له مـــن دور كبير في رســـم سياســـات 
التعليـــم علـــى المســـتوى الدولـــي، مشـــيرًا 
العديـــدة مـــع هـــذه  التعـــاون  إلـــى أوجـــه 
المنظمـــة العالميـــة العريقـــة، ومـــن أبرزها 
جائزة اليونســـكو- الملك حمد بن عيســـى 
تكنولوجيـــات  الســـتخدام  خليفـــة  آل 
المعلومـــات واالتصال فـــي مجال التعليم، 

وتـــم   ،2005 العـــام  منـــذ  انطلقـــت  التـــي 
مؤخـــرًا التجديـــد لهـــا لـــدورة أخـــرى تمتد 
لست سنوات، واســـتضافة مراكز تعليمية 
وهـــي  المنظمـــة،  مـــع  بالتعـــاون  تعمـــل 
المركـــز اإلقليمـــي لتكنولوجيـــا المعلومات 
واالتصـــال، ومركـــز التميـــز للتعليـــم الفني 
والمهنـــي، إلى جانـــب التعـــاون مع مكتب 
التربيـــة الدولي في تطوير مناهج التربية 
وتدريـــب  اإلنســـان  وحقـــوق  للمواطنـــة 
المختصيـــن فـــي هـــذا المجـــال، مبينـــًا أن 
المواضيـــع التـــي تمـــت مناقشـــتها خـــالل 
اجتماع المكتب ســـيكون لها دور كبير في 
االرتقاء بالخدمـــات التعليمية والتدريبية 

التي يقدمها.
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النعيمي: اإلنجاز الجديد يعكس التقدير العالمي لمسيرتنا التعليمية

وزير التربية

ابراهيم النهام، تصوير: رسول الحجيري
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https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/4860#pdf50548
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By RAJI UNNIKRISHNAN

THE spike in Covid-19 
cases has led to a stampede 
of people rushing to buy test 
kits and many pharmacies 
in the kingdom appear to 
have run out of the cheapest 
option.

So many rapid antigen test 
kits have been snapped up in 
recent days that many have 
been forced to pay for more 
expensive RT-PCR tests.

The National Health Regu-
latory Authority (NHRA) has 
stepped forward and promises 
that it is processing the ‘re-
quired shipments’ which will 
be made available ‘in batches 
throughout February’.

NHRA chief executive Dr 
Maryam Al Jalahma said in 
a statement that the authori-
ty had verified the available 
quantities of kits in the market 

Scramble for test kits as 
Covid cases rise

n A generic image of a person using Covid-19 rapid antigen test 

n A family purchased 10 rapid test kits yesterday as stores are 
draining on stocks 

and had communicated with agents and suppli-
ers to provide the necessary quantities, as well 
as chase dates of delivery of shipments to Bah-
rain.

“Work is being done to provide the neces-
sary shipments to Bahrain in batches during the 
month of February,” she said. “We are process-
ing requests for rapid test devices from various 
licensed pharmacies, while local agents autho-
rised to import the device can communicate 
directly with suppliers to provide the required 
quantities to the local market.

“We are also following up with agents and 
suppliers to ensure that the Covid-19 rapid test 
device is available in sufficient quantities.”

Pharmacies across the kingdom confirmed 
to the GDN yesterday that they had run out 
of stock of the kits that 
has started “flying off the 
shelves” last month. Many 
claim that sales more than 
doubled in the first 10 days 
of last month when com-
pared to December.

The rush followed the in-
creasing number of Covid-19 
infections, with daily cases 
exceeding 8,000 on Tuesday.

“There isn’t a single kit 
left, and we’re waiting for 
more stock,” said Kriya 
Pharmacy owner and phar-
macist Balasubrahmanian 
Ramadoss. “Demand has 
been increasing, and we’ve 
been running low on kits for about a week.”

A Gulf Pharmacy representative admitted that 
the kits have been unavailable for the past two 
days. “Yes, there was a surge in demand with 
the number of cases of Covid-19 on the rise, and 
we hope to get more stock soon,” he said.

Gulf Pharmacy revealed it had sold nearly 
6,000 rapid test kits in just 10 days across its 
12 branches.

“With the infection spreading so quickly and 
cases on the rise, people are definitely panick-
ing,” added another pharmacist in Manama.  

“With the Health Ministry recently promoting 
the rapid test, perhaps people were rushing to 
buy and were using them too frequently. There 
was suddenly a shortage from suppliers and 
agents but we don’t know exactly why.”

 Meanwhile, people wanting to get tested 
have been left with few alternatives.

“I’m symptomatic, and I couldn’t find a rap-
id test kit in three pharmacies nearby,” said one 
Pakistani expatriate who asked not to be named.

“I tried calling 444, which gave me no op-
tion to speak with anyone and only gave me au-
to-generated responses.

“One option said I could book an appoint-
ment through the BeAware app, but when I tried 
it, it said I was ineligible for the test.

“Finally, I had to pay BD8 for a reverse tran-
scription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 
test at a private clinic, and the results took lon-
ger than expected.” 

Following the emergence of the highly-conta-
gious Omicron variant of Covid-19, the Health 
Ministry last month revised its rapid testing pro-
tocols to include swabs from both the throat and 
the nose.

The scramble to get lateral flow tests is not 
unique to Bahrain as countries around the globe 

cope with soaring numbers 
of Covid-19 cases caused by 
Omicron. Pharmacists in the 
UK, for example, are con-
stantly warning of patchy 
supplies of rapid Covid tests 
and the Association of Inde-
pendent Multiple Pharma-
cies said staff and customers 
were stressed over the lack 
of supply.

Bahrain first introduced 
rapid antigen Covid-19 
tests in November 2020, 
performed as a nasal swab 
and giving results within 15 
minutes with an accuracy 

rate of more than 93pc.
The rapid test kit, which was initially priced 

at BD4, have been available in local pharmacies 
for BD2.500 and includes a swab, test device, 
and reagent.

 An RT-PCR, the kingdom’s approved diag-
nostic tool, costs BD8 onwards at private health 
care facilities.

“Even a rapid test kit price is unaffordable to 
many as people are out of work or receiving de-
layed salaries. I think there should be cheaper 
options for testing,” said another Asian-origin 
resident who requested anonymity.

“The government has been supporting the 
people in every way possible – we acknowledge 
and appreciate that – but the current situation 
appears to be rendering people helpless,” he 
added.

Bahrain as of yesterday recorded 390,602 
cases, including 52,018 active cases, 337,175 
recoveries and 1,409 fatalities. 

raji@gdn.com.bh

n Dr Al Jalahma
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