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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

العدد:  16043

Link

P  8

Link

P  8

Link

العدد )16043( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 23 رجب 1443هـ - 24 فبراير 2022م 8

بــرئــاســة الــســيــدة فــوزيــة بنت 
ــداهلل زيـــنـــل رئـــيـــســـة مــجــلــس  ــبــ عــ
سلمان  الشيخ  وبحضور  النواب، 
وزيـــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بـــــن 
الـــمـــالـــيـــة واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ عـــــــقـــــــدت لــــجــــنــــتــــا الــ
بـــمـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـــــشـــــورى 
اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا أمس، 
المالية  وزارة  عــن  ممثلين  مــع 
ــي، والــهــيــئــة  ــنـ ــوطـ واالقـــتـــصـــاد الـ

العامة للتأمين االجتماعي.
ــاع نـــوهـــت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
ــة بـــنـــت عـــبـــداهلل  ــ ــوزيـ ــ ــدة فـ ــيــ ــســ الــ
ــنــــواب  ــة مـــجـــلـــس الــ ــيـــسـ ــنــــل رئـ زيــ
السلطتان  تبديه  الذي  للحرص 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، 
ــًا لـــتـــحـــقـــيـــق االســــتــــدامــــة  ــيــ ــعــ ســ
ــق الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فــــــي الـ
ــقــــوق الــمــتــقــاعــديــن  لـــحـــفـــظ حــ
والــمــشــتــركــيــن، وضـــمـــان قــدرتــهــا 
ــا  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ ــى الــــــــوفــــــــاء بــ ــ ــلـ ــ عـ
المشترك  والسعي  المستقبلية، 
للتغلب على التحديات وفق رؤية 
العليا  المصلحة  تــضــع  وطــنــيــة 
مقدمة  في  والمواطنين  للوطن 

أعمالها وأولوياتها.
ــة مــجــلــس  ــســ ــيــ وأشـــــــــــــادت رئــ
ــنــــواب بــالــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة  الــ
السامية من لدن حضرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
والـــدعـــم الــمــتــواصــل والــمــتــابــعــة 
الــحــثــيــثــة مــــن صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الـــــــوزراء، الـــداعـــمـــة الســتــمــراريــة 
االجتماعات والنقاشات الوطنية 
بين السلطتين، ومواصلة العمل 
الـــثـــنـــائـــي تــحــقــيــقــًا لــلــتــطــلــعــات 
ــات  ــايــ ــغــ ــة، وبـــــلـــــوغ الــ ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
الصناديق  باستدامة  المرتبطة 
ــان حـــقـــوق الــمــتــقــاعــديــن  ــمــ وضــ

والمشتركين.
ــر  ــ ــ ــه أعـــــــــــرب وزيـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
عن  الوطني  واالقتصاد  المالية 
مجلس  لرئيسة  وتــقــديــره  شــكــره 
لجنتي  وأعضاء  ولرئيس  النواب 
ــواب  ــنــ الــــخــــدمــــات بــمــجــلــســي الــ

ــلـــى مــــا أبــــــــدوه مــن  ــورى عـ ــ ــشــ ــ والــ
استدامة  لتحقيق  ودعـــم  تــعــاون 
لحفظ  الــتــقــاعــديــة  الــصــنــاديــق 
حقوق المتقاعدين والمشتركين 
وضــــمــــان قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــوفــــاء 
مشيرًا  المستقبلية،  بالتزاماتها 
إلى أهمية مواصلة هذا التعاون 
ــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن  ــيــ ــرك بــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
لتنفيذ  والتشريعية  التنفيذية 
كــل الــخــطــط والــبــرامــج الــرامــيــة 
ــم اســـتـــدامـــة الــصــنــاديــق  ــى دعــ إلــ
فيه خير وصالح  لما  التقاعدية 

الوطن والمواطن.

وتــــــــــــم خــــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع 
التأكيد على مد عمر  المشترك 
الــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة وضــمــان 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــتــــهــــا والـ اســــتــــدامــ
حــقــوق الــمــتــقــاعــديــن والــمــؤمــن 
تم  التي  التعديات  وفــق  عليهم 
الــتــأكــيــد عــلــيــهــا فـــي اجــتــمــاعــات 
ال  أنه  وهي  السابقة،  السلطتين 
تخفيض بالمعاشات التقاعدية، 
الــتــقــاعــد  تــغــيــيــر عـــلـــى ســــن  وال 
االعــــــتــــــيــــــادي، وإضــــــافــــــة خــمــس 
فوق  اختيارية  تحفيزية  سنوات 
لمن  االعــتــيــادي  التقاعد  الــســن 

يــرغــب فــي الـــوصـــول إلـــى معاش 
تقاعدي بنسبة 90%، وإدخال غير 
احتساب  خال  من  البحرينيين 
نظام  في  الخدمة  نهاية  مكافأة 

التأمين االجتماعي.
كــــمــــا تــــــم الــــتــــأكــــيــــد خــــال 
االجــتــمــاع عــلــى مــواصــلــة العمل 
بـــيـــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الــتــشــريــعــيــة 
تخطي  فــي  للنجاح  والتنفيذية 
التحديات التي تواجه الصناديق 
بالتزاماتها  الوفاء  لتمكينها من 
مصلحة  فــي  يصب  بما  المالية 

الوطن والمواطنين. 

في اجتماع الحكومة والبرلمان

تاأكيد اأهمية ا�شتدامة �شناديق التقاعد لحفظ حقوق المتقاعدين الم�شتركين

} جانب من اجتماع الحكومة مع البرلمان.

وأضـــاف الــوزيــر فــي رده على 
ســــؤال لــلــنــائــب مـــمـــدوح الــصــالــح 
بشأن توزيع الـ4000 وحدة سكنية 
لــوحــدات  مفاتيح  تسليم  تــم  أنــه 
سكنية في كل من مدينة سلمان 
ومـــديـــنـــة خــلــيــفــة ومـــديـــنـــة شــرق 
الــحــد ومــديــنــة شـــرق ســتــرة، وقــد 
اإلسكانية  الخدمات  هــذه  وزعــت 

عـــــلـــــى دفــــعــــتــــيــــن وشـــــمـــــلـــــت كـــل 
محافظات البحرين.

ــت الـــبـــيـــانـــات الــتــي  ــ ــحـ ــ وأوضـ
أرفقها الوزير في إجابته حصول 
نصيب  على  العاصمة  محافظة 
األســـــد مـــن الـــتـــوزيـــعـــات بــمــقــدار 
تــلــتــهــا  ســـكـــنـــيـــة،  وحـــــــــدة   1314
الشمالية بعدد 1242  المحافظة 

وحـــــــدة، ثــــم مــحــافــظــة الــمــحــرق 
ــيــــرا مــحــافــظــة  ــدة وأخــ ــ ـــ911 وحـ ــ ــ ب
وحــــدة   659 بـــمـــعـــدل  الــجــنــوبــيــة 

سكنية.
األعلى  الــدائــرة  أن  وأظــهــرت 
نصيبا في محافظة العاصمة هي 

ــعــــدد 227  بــ ــة  ــادســ ــســ الــ ــرة  ــ ــدائــ ــ الــ
وحــدة، وأقــل الــدوائــر هي الدائرة 
األولــى بعدد 55 وحــدة، في حين 
أعلى دوائر المحافظة الشمالية 
ــي الـــــــدائـــــــرة األولـــــــى  ــ ــا هــ ــبـ ــيـ نـــصـ
بنصيب 175 وحدة، واقل الدوائر 
في الشمالية هي الدائرة الثالثة 

بنصيب 58 وحدة.
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ وأكـــــــثـــــــر دوائـــــــــــــر مـ
الـــمـــحـــرق نــصــيــبــا هــــي الــــدائــــرة 
ــدة،  ــ وحـ  161 بــنــصــيــب  الـــســـابـــعـــة 
وأقلها الدائرة السادسة بعدد 28 
المحافظة  وفـــي  ســكــنــيــة،  وحــــدة 
ــر نصيبا  ــدوائـ الـ أكــثــر  الــجــنــوبــيــة 
كــانــت الــدائــرة األولـــى بــعــدد 121 
وحــــدة وأقــلــهــا الـــدائـــرة الــعــاشــرة 

بعدد 5 وحدات. 

وزير الإ�صكان ردا على النائب ممدوح ال�صالح:

توزي�ع 4126 وح�دة �ش�كنية تنفي�ذا لأوام�ر ول�ي العه�د رئي��س الوزراء
وح��دة بـــــ659  الأقــــل  والــجــنــوبــيــة   ..1314 بـــ  الأكـــثـــر  الــعــا�ــصــمــة  مــحــافــظــة 

} ممدوح الصالح.} وزير اإلسكان.

كتب وليد دياب:

تنفيذا  وحــدة سكنية  توزيع 4126  اإلســكــان عن  وزيــر  كشف 
ألوامر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع 4000 وحدة سكنية على دفعتين.

م����ح����اف����ظ ال����م����ح����رق ي�����ش��ي��د 
ب��ع��ط��اء ال���ك���ف���اءات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

أشاد محافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي 
أو  الرسمي  عملها  عبر  ســواء  وعطائها  البحرينية  بالكفاءات  المناعي 
حتى بعد تقاعدها عن طريق استمرارها في تقديم األفكار والمقترحات 

والدراسات التطويرية في مختلف المجاالت.
الــوزان  عيسى  محمد  للسيد  المحافظ  استقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
عددا  للمحافظ  قدم  والــذي  البلدي  المحرق  لمجلس  األسبق  الرئيس 
خدمة  الخدمية  الــمــرافــق  بتطوير  الــخــاصــة  والمقترحات  األفــكــار  مــن 
أهمية  مــؤكــدًا  بالمقترحات  المحافظ  أشـــاد  والمقيمين.  للمواطنين 
استمرارية التواصل مع المحافظة والمجلس البلدي والنيابي لتحقيق 
الـــوطـــن ومــواطــنــيــه، مـــؤكـــدا أن محافظة  الـــهـــدف األســـمـــى وهـــو خــدمــة 
مختلف  فــي  الــكــفــاءات  مــن  بالعديد  وقــراهــا  مدنها  عبر  تزخر  المحرق 

المجاالت الطبية والهندسية والتعليمية واالجتماعية.

} بن هندي يستقبل الوزان.

استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد 
في  الوطني  الــحــرس  رئيس  خليفة  آل  عيسى  بــن 
الموافق 23  مكتبه بمعسكر الصخير صباح أمس 
سيدو  بابر  أحمد  زهير  طيار  أول  الفريق  فبراير، 
بجمهورية  الــجــويــة  لــلــقــوات  ــان  األركــ هيئة  رئــيــس 

باكستان اإلسامية الشقيقة والوفد المرافق.
الــوطــنــي برئيس  ورّحـــب سمو رئــيــس الــحــرس 
باكستان  بجمهورية  الجوية  للقوات  األركــان  هيئة 
الــمــرافــق لــه، مــؤكــدًا  اإلســامــيــة الشقيقة والــوفــد 
المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العاقات 
عنها  أثمر  وما  الشقيقين،  البلدين  بين  الثنائية 
بين  الخبرات  وتبادل  التعاون  زيــادة مستويات  من 
القتالية  الجانبين بما ينعكس على رفع القدرات 

لدى المؤسستين العسكريتين.
من جانبه، عّبر الفريق أول طيار زهير أحمد 
لــلــقــوات الجوية  ــان  رئــيــس هيئة األركــ بــابــر ســيــدو 
عن  الشقيقة،  اإلســامــيــة  باكستان  جمهورية  فــي 
حرصه  على  الوطني  الحرس  رئيس  لسمو  شكره 
واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش 
الباكستاني والحرس الوطني، تأكيدًا على العاقات 

الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك بين الجانبين.
عبدالرحمن  الــركــن  الـــلـــواء  الــمــقــابــلــة  حــضــر 
راشـــد الــســعــد مــديــر مكتب ســمــو رئــيــس الــحــرس 

الوطني.

عـــقـــدت الــلــجــنــة الــنــوعــيــة 
الـــدائـــمـــة لــبــحــرنــة الـــوظـــائـــف 
والخاص  العام  القطاعين  في 
ــنــــواب، اجــتــمــاعــهــا  بــمــجــلــس الــ
االنعقاد  دور  فــي  عشر،  الــرابــع 
ــادي الـــرابـــع، من  ــعـ الــســنــوي الـ
الخامس،  التشريعي  الفصل 
ــب إبــــراهــــيــــم  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
ــيـــعـــي، أمـــــــس، وبـــحـــضـــور  ــنـــفـ الـ

النواب أعضاء اللجنة.
وخـــــــــــــــــــــال االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
إدارة  بممثلي  اللجنة  الــتــقــت 
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــي مــــــراكــــــز الــــرعــــايــــة  ــلــ ــثــ ــمــ ومــ
ــة، حـــيـــث تــم  ــ ــيـ ــ الــصــحــيــة األولـ
التأكيد على أن نسبة البحرنة 
فــي الــمــســتــشــفــيــات تــبــلــغ %63، 
الــصــحــيــة تبلغ  الـــمـــراكـــز  وفــــي 
لدعم  الــلــجــنــة  وســتــتــجــه   ،%88
الصحية  العلوم  كلية  تحويل 
للصحة  األعلى  المجلس  إلى 
لــكــونــهــم أصــحــاب اخــتــصــاص، 
الخدمة  جهاز  من  الطلب  مع 
الــمــدنــيــة بــاســتــعــجــال اعــتــمــاد 
المطلوبة  الوظيفية  الهياكل 
لــــلــــمــــراكــــز والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الصحية.
كـــمـــا الـــتـــقـــت الــلــجــنــة فــي 
غرفة  ممثلي  ذاتــــه  االجــتــمــاع 
ــنــــاعــــة الـــبـــحـــريـــن،  تــــجــــارة وصــ
ــدد الــعــمــالــة  ــــدوا أن عـ حــيــث أكـ
منهم  عـــامـــا   86 الـــغـــرفـــة  فـــي 
الـــوطـــنـــيـــة.  ــة  ــالـ ــمـ ــعـ الـ مــــن   85
اللجنة على ممثلي  واقترحت 
ــرورة وجـــود  ــ غــرفــة الــتــجــارة ضـ
تختص  الــتــجــارة  بغرفة  لجنة 
بــمــتــابــعــة الـــعـــمـــالـــة الــوطــنــيــة 

بــــســــوق الـــعـــمـــل، كـــمـــا نــاقــشــت 
بشأن  برغبة  االقــتــراح  اللجنة 
توطين الوظائف التي تتطلب 
تخصصات )القانون، واإلعام، 
وأطباء  والشريعة،  واالجتماع، 
الجامعات  لخريجي  األسنان( 
مــــــــن الــــبــــحــــريــــنــــيــــيــــن فـــقـــط 
عــلــى أن يــكــون الــتــوطــيــن مــدة 
سنتين، حيث تم االطاع على 
وزارة شــؤون  مـــن:  كــل  مــرئــيــات 
والشؤون  العدل  وزارة  اإلعــام، 
وزارة  واألوقــــــــــاف،  ــة  ــيـ اإلســـامـ
والشئون  العمل  وزارة  الصحة، 
االجــتــمــاعــيــة، جــهــاز الــخــدمــة 

المدنية.
االقــتــراح  اللجنة  وناقشت 
ــيـــام الـــــــوزارات  بــرغــبــة بـــشـــأن قـ
والشركات الحكومية والهيئات 
فرص  برنامج  إلــى  باالنضمام 
مــن أجـــل زيــــادة تــعــزيــز بحرنة 
استعراض  تم  الوظائف، حيث 
بــشــأن الشركات  دراســـة خــاصــة 
ــة تـــــحـــــت شــــركــــة  ــ ــويـ ــ ــضـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
تم  كما  الــقــابــضــة«.  »ممتلكات 
االطــاع على مرئيات كل من: 
الــخــدمــة  جــهــاز  الــعــمــل،  وزارة 
ــة مــمــتــلــكــات  ــركــ ــيــــة، شــ الــــمــــدنــ
الــبــحــريــن الــقــابــضــة، صــنــدوق 

العمل »تمكين«.
أيضا مناقشة االقتراح  تم 
بـــرغـــبـــة بــــشــــأن وضــــــع خــطــط 
زمــنــيــة لــبــحــرنــة الــوظــائــف في 
الحكومية  والشركات  الـــوزارات 
التي تملك الحكومة فيها أكثر 
على  االطــــــاع  وتــــم   ،%50 مـــن 
مرئيات كل من: وزارة األشغال 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 

الـــصـــحـــة،  وزارة  الــــعــــمــــرانــــي، 
شركة  المدنية،  الخدمة  جهاز 
طيران الخليج، صندوق العمل 
»تمكين«، شركة نفط البحرين 
ــابــــكــــو(، الـــنـــقـــابـــة الــعــمــالــيــة  )بــ
نفط  نقابة شركة  ألبا،  لشركة 
الــبــحــريــن )بـــابـــكـــو(، االتـــحـــاد 
العام لنقابات عمال البحرين.

كـــــمـــــا نـــــاقـــــشـــــت الـــلـــجـــنـــة 
االقــــتــــراح بــرغــبــة بـــشـــأن قــيــام 
الحكومية  والشركات  الـــوزارات 
ــام إلـــى  ــمــ ــاالنــــضــ ــات بــ ــئــ ــيــ ــهــ والــ
بــرنــامــج فـــرص مــن أجـــل زيـــادة 
حيث  الوظائف،  بحرنة  تعزيز 
تـــم اســـتـــعـــراض دراســـــة خــاصــة 
بـــشـــأن الــــشــــركــــات الــمــنــضــويــة 
ــات  ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ــت شـــــــركـــــــة »مــ ــ ــحــ ــ تــ
القابضة«. كما تم االطاع على 
العمل،  وزارة  مــن:  كــل  مرئيات 
شركة  المدنية،  الخدمة  جهاز 
القابضة،  البحرين  ممتلكات 

صندوق العمل »تمكين«.
بـــعـــدهـــا نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة، 
توطين  بشأن  برغبة  االقــتــراح 
الــــــوظــــــائــــــف الــــــتــــــي تـــتـــطـــلـــب 
تخصصات )القانون، واإلعام، 
وأطباء  والشريعة،  واالجتماع، 
الجامعات  لخريجي  األسنان( 
مـــن الــبــحــريــنــيــيــن فــقــط على 
ــدة  ــمـ لـ ــن  ــيــ ــوطــ ــتــ الــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 
سنتين، حيث تم االطاع على 
وزارة شــؤون  مـــن:  كــل  مــرئــيــات 
والشؤون  العدل  وزارة  اإلعــام، 
وزارة  واألوقــــــــــاف،  ــة  ــيـ اإلســـامـ
والشؤون  العمل  وزارة  الصحة، 
االجــتــمــاعــيــة، جــهــاز الــخــدمــة 

المدنية. 

} قائد الحرس الوطني يستقبل رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية.

} اجتماع لجنة بحرنة الوظائف.

ا�صتقبل رئي�س اأركان القوات الجوية الباك�صتانية

بالم�شتويات  ي��ن��وه  ال��وط��ن��ي  ال��ح��ر���س  ق��ائ��د 
ال��م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ع��اق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 

رئي�س لجنة البحرنة النيابية:

الم�شت�ش��فيات ف��ي  ال�ت�وط���ين  ن��شب���ة   %63

ال�����ش��ح��ي��ة ال����م����راك����ز  ف�����ي  و%88 

اخــــــــــــــــتــــــــــــــــارت الــــــلــــــجــــــنــــــة 
وتطوير  للقاحات  االستشارية 
التابعة   ،)PDVAC( المنتجات 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
جــواد  السيد  جليلة  الــدكــتــورة 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــراكــز 
ــة  ــيــ ــيـــة األولــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
الطبي  الوطني  الفريق  عضو 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ
ــعــــضــــو فــي  )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، كــ
دعوة  عبر  االستشارية  اللجنة 
كاثرين  الــدكــتــورة  مــن  رســمــيــة 
ــن مـــســـؤولـــة الــلــقــاحــات  ــرايــ أوبــ
الصحة  منظمة  في  والمناعة 
عضو  أول  لــتــكــون  الــعــالــمــيــة، 
ــي هـــــذه الــلــجــنــة مــن  ُيـــعـــيـــن فــ
وأول  األوســط،  الشرق  منطقة 
امــــــرأة عــربــيــة يــتــم اخــتــيــارهــا 
ــذه الــلــجــنــة  كــمــســتــشــارة فـــي هــ
لتضيف إنجاًزا جديًدا لمملكة 

البحرين عبر اختيار الكفاءات 
الــوطــنــيــة كـــخـــبـــراء فـــي لــجــان 
اســـتـــشـــاريـــة رفــيــعــة الــمــســتــوى 
ــة والـــحـــفـــاظ  ــالـــصـــحـ تـــعـــنـــى بـ
عــلــى الــســامــة الــصــحــيــة عبر 

الــــتــــحــــصــــيــــن والــــــوقــــــايــــــة مــن 
األمراض المعدية.

تم اختيار الدكتورة جليلة 
السيد جواد الرئيس التنفيذي 
ــز الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــراكــ ــمــ لــ
الوطني  الفريق  عضو  األولية 
ــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  الـــطـ
ــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( نــظــيــر  ــ ــورونـ ــ كـ
جــهــودهــا الــمــتــمــيــزة وخــبــرتــهــا 
الـــواســـعـــة فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
العامة والتطعيمات في مملكة 
كخبير  عملت  حيث  البحرين، 
عالمي  استراتيجي  استشاري 
في لجنة الخبراء االستشارية 
التابعة   )SAGE(االستراتيجية
لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
للتمنيع وذلك من عام 2015م، 
امــرأة خليجية يتم  أول  وكانت 
اختيارها كخبير استشاري في 

هذه اللجنة. 

للجن��ة ع�ش��وا  ال�ش��يد  جليل��ة  الدكت��ورة  اختي��ار 
ال�شت�شارية للقاحات التابعة لمنظمة ال�شحة العالمية

} د. جليلة السيد.
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بــرئــاســة الــســيــدة فــوزيــة بنت 
ــداهلل زيـــنـــل رئـــيـــســـة مــجــلــس  ــبــ عــ
سلمان  الشيخ  وبحضور  النواب، 
وزيـــــر  خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة  بـــــن 
الـــمـــالـــيـــة واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ عـــــــقـــــــدت لــــجــــنــــتــــا الــ
بـــمـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـــــشـــــورى 
اجتماعًا تنسيقيًا مشتركًا أمس، 
المالية  وزارة  عــن  ممثلين  مــع 
ــي، والــهــيــئــة  ــنـ ــوطـ واالقـــتـــصـــاد الـ

العامة للتأمين االجتماعي.
ــاع نـــوهـــت  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
ــة بـــنـــت عـــبـــداهلل  ــ ــوزيـ ــ ــدة فـ ــيــ ــســ الــ
ــنــــواب  ــة مـــجـــلـــس الــ ــيـــسـ ــنــــل رئـ زيــ
السلطتان  تبديه  الذي  للحرص 
الــــتــــشــــريــــعــــيــــة والــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، 
ــًا لـــتـــحـــقـــيـــق االســــتــــدامــــة  ــيــ ــعــ ســ
ــق الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــ ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فــــــي الـ
ــقــــوق الــمــتــقــاعــديــن  لـــحـــفـــظ حــ
والــمــشــتــركــيــن، وضـــمـــان قــدرتــهــا 
ــا  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ ــى الــــــــوفــــــــاء بــ ــ ــلـ ــ عـ
المشترك  والسعي  المستقبلية، 
للتغلب على التحديات وفق رؤية 
العليا  المصلحة  تــضــع  وطــنــيــة 
مقدمة  في  والمواطنين  للوطن 

أعمالها وأولوياتها.
ــة مــجــلــس  ــســ ــيــ وأشـــــــــــــادت رئــ
ــنــــواب بــالــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة  الــ
السامية من لدن حضرة صاحب 
بن عيسى  الملك حمد  الجالة 
آل خليفة عاهل الباد المفدى، 
والـــدعـــم الــمــتــواصــل والــمــتــابــعــة 
الــحــثــيــثــة مــــن صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الـــــــوزراء، الـــداعـــمـــة الســتــمــراريــة 
االجتماعات والنقاشات الوطنية 
بين السلطتين، ومواصلة العمل 
الـــثـــنـــائـــي تــحــقــيــقــًا لــلــتــطــلــعــات 
ــات  ــايــ ــغــ ــة، وبـــــلـــــوغ الــ ــركــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
الصناديق  باستدامة  المرتبطة 
ــان حـــقـــوق الــمــتــقــاعــديــن  ــمــ وضــ

والمشتركين.
ــر  ــ ــ ــه أعـــــــــــرب وزيـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
عن  الوطني  واالقتصاد  المالية 
مجلس  لرئيسة  وتــقــديــره  شــكــره 
لجنتي  وأعضاء  ولرئيس  النواب 
ــواب  ــنــ الــــخــــدمــــات بــمــجــلــســي الــ

ــلـــى مــــا أبــــــــدوه مــن  ــورى عـ ــ ــشــ ــ والــ
استدامة  لتحقيق  ودعـــم  تــعــاون 
لحفظ  الــتــقــاعــديــة  الــصــنــاديــق 
حقوق المتقاعدين والمشتركين 
وضــــمــــان قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الــــوفــــاء 
مشيرًا  المستقبلية،  بالتزاماتها 
إلى أهمية مواصلة هذا التعاون 
ــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن  ــيــ ــرك بــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
لتنفيذ  والتشريعية  التنفيذية 
كــل الــخــطــط والــبــرامــج الــرامــيــة 
ــم اســـتـــدامـــة الــصــنــاديــق  ــى دعــ إلــ
فيه خير وصالح  لما  التقاعدية 

الوطن والمواطن.

وتــــــــــــم خــــــــــــال االجــــــتــــــمــــــاع 
التأكيد على مد عمر  المشترك 
الــصــنــاديــق الــتــقــاعــديــة وضــمــان 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــتــــهــــا والـ اســــتــــدامــ
حــقــوق الــمــتــقــاعــديــن والــمــؤمــن 
تم  التي  التعديات  وفــق  عليهم 
الــتــأكــيــد عــلــيــهــا فـــي اجــتــمــاعــات 
ال  أنه  وهي  السابقة،  السلطتين 
تخفيض بالمعاشات التقاعدية، 
الــتــقــاعــد  تــغــيــيــر عـــلـــى ســــن  وال 
االعــــــتــــــيــــــادي، وإضــــــافــــــة خــمــس 
فوق  اختيارية  تحفيزية  سنوات 
لمن  االعــتــيــادي  التقاعد  الــســن 

يــرغــب فــي الـــوصـــول إلـــى معاش 
تقاعدي بنسبة 90%، وإدخال غير 
احتساب  خال  من  البحرينيين 
نظام  في  الخدمة  نهاية  مكافأة 

التأمين االجتماعي.
كــــمــــا تــــــم الــــتــــأكــــيــــد خــــال 
االجــتــمــاع عــلــى مــواصــلــة العمل 
بـــيـــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن الــتــشــريــعــيــة 
تخطي  فــي  للنجاح  والتنفيذية 
التحديات التي تواجه الصناديق 
بالتزاماتها  الوفاء  لتمكينها من 
مصلحة  فــي  يصب  بما  المالية 

الوطن والمواطنين. 

في اجتماع الحكومة والبرلمان

تاأكيد اأهمية ا�شتدامة �شناديق التقاعد لحفظ حقوق المتقاعدين الم�شتركين

} جانب من اجتماع الحكومة مع البرلمان.

وأضـــاف الــوزيــر فــي رده على 
ســــؤال لــلــنــائــب مـــمـــدوح الــصــالــح 
بشأن توزيع الـ4000 وحدة سكنية 
لــوحــدات  مفاتيح  تسليم  تــم  أنــه 
سكنية في كل من مدينة سلمان 
ومـــديـــنـــة خــلــيــفــة ومـــديـــنـــة شــرق 
الــحــد ومــديــنــة شـــرق ســتــرة، وقــد 
اإلسكانية  الخدمات  هــذه  وزعــت 

عـــــلـــــى دفــــعــــتــــيــــن وشـــــمـــــلـــــت كـــل 
محافظات البحرين.

ــت الـــبـــيـــانـــات الــتــي  ــ ــحـ ــ وأوضـ
أرفقها الوزير في إجابته حصول 
نصيب  على  العاصمة  محافظة 
األســـــد مـــن الـــتـــوزيـــعـــات بــمــقــدار 
تــلــتــهــا  ســـكـــنـــيـــة،  وحـــــــــدة   1314
الشمالية بعدد 1242  المحافظة 

وحـــــــدة، ثــــم مــحــافــظــة الــمــحــرق 
ــيــــرا مــحــافــظــة  ــدة وأخــ ــ ـــ911 وحـ ــ ــ ب
وحــــدة   659 بـــمـــعـــدل  الــجــنــوبــيــة 

سكنية.
األعلى  الــدائــرة  أن  وأظــهــرت 
نصيبا في محافظة العاصمة هي 

ــعــــدد 227  بــ ــة  ــادســ ــســ الــ ــرة  ــ ــدائــ ــ الــ
وحــدة، وأقــل الــدوائــر هي الدائرة 
األولــى بعدد 55 وحــدة، في حين 
أعلى دوائر المحافظة الشمالية 
ــي الـــــــدائـــــــرة األولـــــــى  ــ ــا هــ ــبـ ــيـ نـــصـ
بنصيب 175 وحدة، واقل الدوائر 
في الشمالية هي الدائرة الثالثة 

بنصيب 58 وحدة.
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ وأكـــــــثـــــــر دوائـــــــــــــر مـ
الـــمـــحـــرق نــصــيــبــا هــــي الــــدائــــرة 
ــدة،  ــ وحـ  161 بــنــصــيــب  الـــســـابـــعـــة 
وأقلها الدائرة السادسة بعدد 28 
المحافظة  وفـــي  ســكــنــيــة،  وحــــدة 
ــر نصيبا  ــدوائـ الـ أكــثــر  الــجــنــوبــيــة 
كــانــت الــدائــرة األولـــى بــعــدد 121 
وحــــدة وأقــلــهــا الـــدائـــرة الــعــاشــرة 

بعدد 5 وحدات. 

وزير الإ�صكان ردا على النائب ممدوح ال�صالح:

توزي�ع 4126 وح�دة �ش�كنية تنفي�ذا لأوام�ر ول�ي العه�د رئي��س الوزراء
وح��دة بـــــ659  الأقــــل  والــجــنــوبــيــة   ..1314 بـــ  الأكـــثـــر  الــعــا�ــصــمــة  مــحــافــظــة 

} ممدوح الصالح.} وزير اإلسكان.

كتب وليد دياب:

تنفيذا  وحــدة سكنية  توزيع 4126  اإلســكــان عن  وزيــر  كشف 
ألوامر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء بتوزيع 4000 وحدة سكنية على دفعتين.

م����ح����اف����ظ ال����م����ح����رق ي�����ش��ي��د 
ب��ع��ط��اء ال���ك���ف���اءات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة

أشاد محافظ محافظة المحرق السيد سلمان بن عيسى بن هندي 
أو  الرسمي  عملها  عبر  ســواء  وعطائها  البحرينية  بالكفاءات  المناعي 
حتى بعد تقاعدها عن طريق استمرارها في تقديم األفكار والمقترحات 

والدراسات التطويرية في مختلف المجاالت.
الــوزان  عيسى  محمد  للسيد  المحافظ  استقبال  خــال  ذلــك  جــاء 
عددا  للمحافظ  قدم  والــذي  البلدي  المحرق  لمجلس  األسبق  الرئيس 
خدمة  الخدمية  الــمــرافــق  بتطوير  الــخــاصــة  والمقترحات  األفــكــار  مــن 
أهمية  مــؤكــدًا  بالمقترحات  المحافظ  أشـــاد  والمقيمين.  للمواطنين 
استمرارية التواصل مع المحافظة والمجلس البلدي والنيابي لتحقيق 
الـــوطـــن ومــواطــنــيــه، مـــؤكـــدا أن محافظة  الـــهـــدف األســـمـــى وهـــو خــدمــة 
مختلف  فــي  الــكــفــاءات  مــن  بالعديد  وقــراهــا  مدنها  عبر  تزخر  المحرق 

المجاالت الطبية والهندسية والتعليمية واالجتماعية.

} بن هندي يستقبل الوزان.

استقبل الفريق أول الركن سمو الشيخ محمد 
في  الوطني  الــحــرس  رئيس  خليفة  آل  عيسى  بــن 
الموافق 23  مكتبه بمعسكر الصخير صباح أمس 
سيدو  بابر  أحمد  زهير  طيار  أول  الفريق  فبراير، 
بجمهورية  الــجــويــة  لــلــقــوات  ــان  األركــ هيئة  رئــيــس 

باكستان اإلسامية الشقيقة والوفد المرافق.
الــوطــنــي برئيس  ورّحـــب سمو رئــيــس الــحــرس 
باكستان  بجمهورية  الجوية  للقوات  األركــان  هيئة 
الــمــرافــق لــه، مــؤكــدًا  اإلســامــيــة الشقيقة والــوفــد 
المستويات المتقدمة التي وصلت إليها العاقات 
عنها  أثمر  وما  الشقيقين،  البلدين  بين  الثنائية 
بين  الخبرات  وتبادل  التعاون  زيــادة مستويات  من 
القتالية  الجانبين بما ينعكس على رفع القدرات 

لدى المؤسستين العسكريتين.
من جانبه، عّبر الفريق أول طيار زهير أحمد 
لــلــقــوات الجوية  ــان  رئــيــس هيئة األركــ بــابــر ســيــدو 
عن  الشقيقة،  اإلســامــيــة  باكستان  جمهورية  فــي 
حرصه  على  الوطني  الحرس  رئيس  لسمو  شكره 
واهتمامه بتطوير مستويات التعاون بين الجيش 
الباكستاني والحرس الوطني، تأكيدًا على العاقات 

الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
كما شهد اللقاء، مناقشة عدد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك بين الجانبين.
عبدالرحمن  الــركــن  الـــلـــواء  الــمــقــابــلــة  حــضــر 
راشـــد الــســعــد مــديــر مكتب ســمــو رئــيــس الــحــرس 

الوطني.

عـــقـــدت الــلــجــنــة الــنــوعــيــة 
الـــدائـــمـــة لــبــحــرنــة الـــوظـــائـــف 
والخاص  العام  القطاعين  في 
ــنــــواب، اجــتــمــاعــهــا  بــمــجــلــس الــ
االنعقاد  دور  فــي  عشر،  الــرابــع 
ــادي الـــرابـــع، من  ــعـ الــســنــوي الـ
الخامس،  التشريعي  الفصل 
ــب إبــــراهــــيــــم  ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ بـ
ــيـــعـــي، أمـــــــس، وبـــحـــضـــور  ــنـــفـ الـ

النواب أعضاء اللجنة.
وخـــــــــــــــــــــال االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
إدارة  بممثلي  اللجنة  الــتــقــت 
الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
ــي مــــــراكــــــز الــــرعــــايــــة  ــلــ ــثــ ــمــ ومــ
ــة، حـــيـــث تــم  ــ ــيـ ــ الــصــحــيــة األولـ
التأكيد على أن نسبة البحرنة 
فــي الــمــســتــشــفــيــات تــبــلــغ %63، 
الــصــحــيــة تبلغ  الـــمـــراكـــز  وفــــي 
لدعم  الــلــجــنــة  وســتــتــجــه   ،%88
الصحية  العلوم  كلية  تحويل 
للصحة  األعلى  المجلس  إلى 
لــكــونــهــم أصــحــاب اخــتــصــاص، 
الخدمة  جهاز  من  الطلب  مع 
الــمــدنــيــة بــاســتــعــجــال اعــتــمــاد 
المطلوبة  الوظيفية  الهياكل 
لــــلــــمــــراكــــز والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الصحية.
كـــمـــا الـــتـــقـــت الــلــجــنــة فــي 
غرفة  ممثلي  ذاتــــه  االجــتــمــاع 
ــنــــاعــــة الـــبـــحـــريـــن،  تــــجــــارة وصــ
ــدد الــعــمــالــة  ــــدوا أن عـ حــيــث أكـ
منهم  عـــامـــا   86 الـــغـــرفـــة  فـــي 
الـــوطـــنـــيـــة.  ــة  ــالـ ــمـ ــعـ الـ مــــن   85
اللجنة على ممثلي  واقترحت 
ــرورة وجـــود  ــ غــرفــة الــتــجــارة ضـ
تختص  الــتــجــارة  بغرفة  لجنة 
بــمــتــابــعــة الـــعـــمـــالـــة الــوطــنــيــة 

بــــســــوق الـــعـــمـــل، كـــمـــا نــاقــشــت 
بشأن  برغبة  االقــتــراح  اللجنة 
توطين الوظائف التي تتطلب 
تخصصات )القانون، واإلعام، 
وأطباء  والشريعة،  واالجتماع، 
الجامعات  لخريجي  األسنان( 
مــــــــن الــــبــــحــــريــــنــــيــــيــــن فـــقـــط 
عــلــى أن يــكــون الــتــوطــيــن مــدة 
سنتين، حيث تم االطاع على 
وزارة شــؤون  مـــن:  كــل  مــرئــيــات 
والشؤون  العدل  وزارة  اإلعــام، 
وزارة  واألوقــــــــــاف،  ــة  ــيـ اإلســـامـ
والشئون  العمل  وزارة  الصحة، 
االجــتــمــاعــيــة، جــهــاز الــخــدمــة 

المدنية.
االقــتــراح  اللجنة  وناقشت 
ــيـــام الـــــــوزارات  بــرغــبــة بـــشـــأن قـ
والشركات الحكومية والهيئات 
فرص  برنامج  إلــى  باالنضمام 
مــن أجـــل زيــــادة تــعــزيــز بحرنة 
استعراض  تم  الوظائف، حيث 
بــشــأن الشركات  دراســـة خــاصــة 
ــة تـــــحـــــت شــــركــــة  ــ ــويـ ــ ــضـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
تم  كما  الــقــابــضــة«.  »ممتلكات 
االطــاع على مرئيات كل من: 
الــخــدمــة  جــهــاز  الــعــمــل،  وزارة 
ــة مــمــتــلــكــات  ــركــ ــيــــة، شــ الــــمــــدنــ
الــبــحــريــن الــقــابــضــة، صــنــدوق 

العمل »تمكين«.
أيضا مناقشة االقتراح  تم 
بـــرغـــبـــة بــــشــــأن وضــــــع خــطــط 
زمــنــيــة لــبــحــرنــة الــوظــائــف في 
الحكومية  والشركات  الـــوزارات 
التي تملك الحكومة فيها أكثر 
على  االطــــــاع  وتــــم   ،%50 مـــن 
مرئيات كل من: وزارة األشغال 
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 

الـــصـــحـــة،  وزارة  الــــعــــمــــرانــــي، 
شركة  المدنية،  الخدمة  جهاز 
طيران الخليج، صندوق العمل 
»تمكين«، شركة نفط البحرين 
ــابــــكــــو(، الـــنـــقـــابـــة الــعــمــالــيــة  )بــ
نفط  نقابة شركة  ألبا،  لشركة 
الــبــحــريــن )بـــابـــكـــو(، االتـــحـــاد 
العام لنقابات عمال البحرين.

كـــــمـــــا نـــــاقـــــشـــــت الـــلـــجـــنـــة 
االقــــتــــراح بــرغــبــة بـــشـــأن قــيــام 
الحكومية  والشركات  الـــوزارات 
ــام إلـــى  ــمــ ــاالنــــضــ ــات بــ ــئــ ــيــ ــهــ والــ
بــرنــامــج فـــرص مــن أجـــل زيـــادة 
حيث  الوظائف،  بحرنة  تعزيز 
تـــم اســـتـــعـــراض دراســـــة خــاصــة 
بـــشـــأن الــــشــــركــــات الــمــنــضــويــة 
ــات  ــكــ ــلــ ــتــ ــمــ ــت شـــــــركـــــــة »مــ ــ ــحــ ــ تــ
القابضة«. كما تم االطاع على 
العمل،  وزارة  مــن:  كــل  مرئيات 
شركة  المدنية،  الخدمة  جهاز 
القابضة،  البحرين  ممتلكات 

صندوق العمل »تمكين«.
بـــعـــدهـــا نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة، 
توطين  بشأن  برغبة  االقــتــراح 
الــــــوظــــــائــــــف الــــــتــــــي تـــتـــطـــلـــب 
تخصصات )القانون، واإلعام، 
وأطباء  والشريعة،  واالجتماع، 
الجامعات  لخريجي  األسنان( 
مـــن الــبــحــريــنــيــيــن فــقــط على 
ــدة  ــمـ لـ ــن  ــيــ ــوطــ ــتــ الــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ أن 
سنتين، حيث تم االطاع على 
وزارة شــؤون  مـــن:  كــل  مــرئــيــات 
والشؤون  العدل  وزارة  اإلعــام، 
وزارة  واألوقــــــــــاف،  ــة  ــيـ اإلســـامـ
والشؤون  العمل  وزارة  الصحة، 
االجــتــمــاعــيــة، جــهــاز الــخــدمــة 

المدنية. 

} قائد الحرس الوطني يستقبل رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية.

} اجتماع لجنة بحرنة الوظائف.

ا�صتقبل رئي�س اأركان القوات الجوية الباك�صتانية

بالم�شتويات  ي��ن��وه  ال��وط��ن��ي  ال��ح��ر���س  ق��ائ��د 
ال��م��ت��ق��دم��ة ل��ل��ع��اق��ات ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن 

رئي�س لجنة البحرنة النيابية:

الم�شت�ش��فيات ف��ي  ال�ت�وط���ين  ن��شب���ة   %63

ال�����ش��ح��ي��ة ال����م����راك����ز  ف�����ي  و%88 

اخــــــــــــــــتــــــــــــــــارت الــــــلــــــجــــــنــــــة 
وتطوير  للقاحات  االستشارية 
التابعة   ،)PDVAC( المنتجات 
لــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
جــواد  السيد  جليلة  الــدكــتــورة 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــراكــز 
ــة  ــيــ ــيـــة األولــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
الطبي  الوطني  الفريق  عضو 
ــا  ــورونــ ــيــــروس كــ لـــلـــتـــصـــدي لــــفــ
ــعــــضــــو فــي  )كــــــــوفــــــــيــــــــد-19(، كــ
دعوة  عبر  االستشارية  اللجنة 
كاثرين  الــدكــتــورة  مــن  رســمــيــة 
ــن مـــســـؤولـــة الــلــقــاحــات  ــرايــ أوبــ
الصحة  منظمة  في  والمناعة 
عضو  أول  لــتــكــون  الــعــالــمــيــة، 
ــي هـــــذه الــلــجــنــة مــن  ُيـــعـــيـــن فــ
وأول  األوســط،  الشرق  منطقة 
امــــــرأة عــربــيــة يــتــم اخــتــيــارهــا 
ــذه الــلــجــنــة  كــمــســتــشــارة فـــي هــ
لتضيف إنجاًزا جديًدا لمملكة 

البحرين عبر اختيار الكفاءات 
الــوطــنــيــة كـــخـــبـــراء فـــي لــجــان 
اســـتـــشـــاريـــة رفــيــعــة الــمــســتــوى 
ــة والـــحـــفـــاظ  ــالـــصـــحـ تـــعـــنـــى بـ
عــلــى الــســامــة الــصــحــيــة عبر 

الــــتــــحــــصــــيــــن والــــــوقــــــايــــــة مــن 
األمراض المعدية.

تم اختيار الدكتورة جليلة 
السيد جواد الرئيس التنفيذي 
ــز الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــراكــ ــمــ لــ
الوطني  الفريق  عضو  األولية 
ــبـــي لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس  الـــطـ
ــا )كـــــوفـــــيـــــد-19( نــظــيــر  ــ ــورونـ ــ كـ
جــهــودهــا الــمــتــمــيــزة وخــبــرتــهــا 
الـــواســـعـــة فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
العامة والتطعيمات في مملكة 
كخبير  عملت  حيث  البحرين، 
عالمي  استراتيجي  استشاري 
في لجنة الخبراء االستشارية 
التابعة   )SAGE(االستراتيجية
لــمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة 
للتمنيع وذلك من عام 2015م، 
امــرأة خليجية يتم  أول  وكانت 
اختيارها كخبير استشاري في 

هذه اللجنة. 

للجن��ة ع�ش��وا  ال�ش��يد  جليل��ة  الدكت��ورة  اختي��ار 
ال�شت�شارية للقاحات التابعة لمنظمة ال�شحة العالمية

} د. جليلة السيد.
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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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أكــــد مــحــمــد عــلــي الــقــائــد 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة  ــرئــ الــ
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات والـ
ــيـــة جـــهـــود  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة أهـــمـ
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
ــوق  ــقــ اإلنــــــــســــــــان لـــــضـــــمـــــان حــ
والــمــســاواة  والــصــحــة  التعليم 
وظــــروف بــيــئــة الــعــمــل وأمــاكــن 
االحتجاز وغيرها، والتأكد من 

نشر مبادئ حقوق اإلنسان.
جــهــود مملكة  إلــــى  وأشـــــار 
الرقمي  التحول  في  البحرين 
ــات االلــــكــــتــــرونــــيــــة  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ

لــلــتــســهــيــل عـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
تحقيقا للرؤية الملكية لجاللة 
الــمــلــك الـــمـــفـــدى وتــوجــيــهــات 
مجلس الوزراء برئاسة صاحب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، موضحا 
أنه تم مؤخرا إطــالق عدد من 
الــســيــاســات الــتــي تــضــمــن عــدم 
المواطنين،  من  أحد  استثناء 
ــم  ــديـ ــقـ نـــــظـــــرا إلــــــــى تـــــحـــــول تـ
الـــخـــدمـــات الـــكـــتـــرونـــيـــا، مــنــهــا 
ســيــاســة الــبــيــانــات الــمــفــتــوحــة 

والـــمـــتـــاحـــة لـــلـــجـــمـــيـــع، الفــتــا 
الــرقــمــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أن  إلـــــى 
بـــــاتـــــت مــــــن الـــــحـــــقـــــوق، ومــــع 
ــى الــحــصــول على  الـــوصـــول إلـ
بنسبة  االلكترونية  الخدمات 
ــدم  عـ نـــضـــمـــن  أن  ــجـــب  يـ  %91
فــئــات  ــن  مــ فـــئـــة  اســـتـــثـــنـــاء أي 
الجميع  وحـــصـــول  الــمــجــتــمــع 
على هــذا الــحــق، وضــمــان حق 
وهناك  االلكترونية،  المشاركة 
المواطنين  لمشاركة  مبادرات 
ــتـــمـــاع آلرائـــهـــم فـــي هــذا  واالسـ
االهتمام  بعين  والنظر  الشأن 

تقديمها  يتم  الــتــي  للشكاوى 
ويتم  »تــواصــل«  منظومة  عبر 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــشــكــاوى 
ــبــــل ســمــو  ــا مـــــن قــ ــهـ ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ ومـ
ــيــــس الــــــــوزراء  ــد رئــ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
حصول  لضمان  مباشر  بشكل 
ــــى أفــــضــــل  ــلـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ

الخدمات والممارسات.

أشاد د. وليد المانع وكيل 
الصحة  بــوجــود  الصحة  وزارة 
ــاور اســتــراتــيــجــيــة  ضـــمـــن مــــحــ
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــحــقــوق 
يتعلق  فيما  وخاصة  اإلنــســان 
ــائــــحــــة فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا  بــــجــ
أن مملكة  إلــى  وآثــارهــا، الفتا 
الـــبـــحـــريـــن حــقــقــت نــجــاحــات 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي في 
الــتــعــامــل مـــع الــجــائــحــة على 
والتطعيم  الــفــحــص  مــســتــوى 
حــيــث تــتــصــدر الــبــحــريــن دول 
ــأن، كما  ــشـ الــعــالــم فـــي هــــذا الـ
ــات  ــ لــديــهــا دراسـ الــبــحــريــن  أن 
الــعــالج،  تقديم  حــول  متميزة 
المتعلقة  البحوث  خــالل  مــن 
بــــــالــــــتــــــعــــــامــــــل مـــــــــع مـــــرضـــــى 
الــفــيــروس. وأشــــار إلـــى محور 
بات يؤثر على جميع  الصحة 
ــيــــة،  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــطــــط االســ ــخــ الــ
موضحا أهمية وجود مؤشرات 
لقياس الحق في الصحة وفق 

خــطــة الـــعـــمـــل، الفـــتـــا إلــــى أن 
الحق في الصحة يتعلق بوفرة 
الــخــدمــات وســهــولــة الــوصــول 
ــاواة فـــــي الــــخــــدمــــات  ــ ــســ ــ ــمــ ــ والــ
ــودة. وأوضــــح  ــ ــجـ ــ ــبـــول والـ ــقـ والـ
مقبلة  الــبــحــريــن  أن  الـــمـــانـــع 
ــلـــى عــمــلــيــة إعــــــــادة تــنــظــيــم  عـ
كــبــيــرة فـــي الــقــطــاع الــصــحــي، 
ــيـــن  ــوانـ ــقـ ــدار الـ ــ ــإصــ ــ مـــنـــوهـــا بــ
منها  القطاع،  لهذا  المنظمة 
وقانون  العامة  الصحة  قانون 
الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي، ومـــشـــروع 
قـــــانـــــون الــــصــــحــــة الـــنـــفـــســـيـــة، 
مشيرا إلى أن البحرين وفرت 
الخدمات الصحية خالل فترة 
المواطنين  لجميع  الجائحة 

والمقيمين مجانا.
ــعـــة  ــابـ ــتـ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأكـــــــــــد أهـ
ــي الـــمـــنـــظـــومـــة  ــ ــ ــر فـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
هــنــاك  ــون  ــكـ يـ وأن  الـــصـــحـــيـــة، 
الـــوطـــنـــيـــة  ــلــــمــــؤســــســــة  لــ دور 
لــحــقــوق اإلنـــســـان فــي مــراقــبــة 

إلى  التغيير، مع اإلشــارة  هــذا 
قــصــص الـــنـــجـــاح الــمــتــحــقــقــة 
ــة ومــــتــــابــــعــــة  ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ فــــــــي الـ

استمراريتها.
ترحيب 

هـــنـــأت مـــارغـــريـــت نـــــاردي 
القائم بأعمال سفارة الواليات 
ــدة األمـــريـــكـــيـــة لـــدى  ــحـ ــتـ ــمـ الـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــؤســســة 
ــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان  ــنـ الـــوطـ
معبرة  استراتيجيتها  بإطالق 
ــة  ــاركـ ــشـ ــمـ ــالـ ــا بـ ــهــ ــادتــ ــعــ عـــــن ســ
ــي حــفــل الـــتـــدشـــيـــن، مــؤكــدة  فـ
تــرحــيــب الـــســـفـــارة األمــريــكــيــة 
ــة مــــــع الـــمـــؤســـســـة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ بـ
ــى  ــ ــع إلـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
المساهمة في تحقيق أهداف 

هذه االستراتيجية.
وأشاد هانز بدور المؤسسة 
ــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان  ــنـ الـــوطـ
إلــيــهــا  يـــنـــظـــر  أعـــمـــالـــهـــا  وأن 
الــعــالــم،  االعــتــبــار حـــول  بعين 

ــتــــعــــداد لــلــتــشــاور  مـــبـــديـــا االســ
قبل سفارتهم  من  والمساعدة 

لدى المملكة.
وقـــــــالـــــــت ريـــــــــب دارجـــــــــــون 
والمحيط  آسيا  منتدى  عضو 
الــبــحــريــن  إن   )APF( ــادئ  ــهـ الـ
ــيــــان  عـــضـــو فــــي مـــنـــتـــدى اآلســ
ــعــــة،  ــا مـــشـــاركـــة واســ ــهـ وكـــــــان لـ
وقـــمـــنـــا بـــمـــراجـــعـــات مــشــتــركــة 
العام  الوطنية  المؤسسة  مــع 
الـــمـــاضـــي، ونـــحـــن مــســتــعــدون 
لبناء  المستقبل  فــي  للعمل 
ــة إلــــــى دعـــم  ــتــ الـــــــقـــــــدرات، الفــ
في  الوطنية  المؤسسة  جهود 
الـــحـــصـــول عـــلـــى االعـــتـــمـــاديـــة 

لتصل إلى الفئة المطلوبة.
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قال درويش المناعي عضو مجلس الشورى 
الــوطــنــيــة لحقوق  الــمــؤســســة  اســتــراتــيــجــيــة  إن 
اإلنـــســـان هــي خــطــة طــمــوحــة، مــبــديــا اســتــعــداد 
الوطنية  المؤسسة  لدعم  التشريعية  السلطة 
لتنفيذ ونجاح هذه الخطة، وذلك لرفع مكانة 

مملكة البحرين في مجال حقوق اإلنسان.
ودعا المناعي إلى تكثيف برامج المواطنة، 
كما  وواجباته،  حقوقه  مواطن  كل  يعرف  حتى 

طالب بتقييم االستراتيجية سنويا.
رئــيــس لجنة حقوق  الــحــداد  وأشــــاد أحــمــد 
ــان بــمــجــلــس الـــشـــورى بــالــتــطــور الــنــوعــي  اإلنـــسـ
لحقوق  الوطنية  المؤسسة  وفعاليات  ألنشطة 
المؤسسة  استراتيجية  أن  إلى  مشيرا  اإلنسان، 
تعزز  ســوف   2025/2022 للفترة  عملها  وخطة 
البحرين،  مملكة  في  اإلنسان  حقوق  منظومة 
منوها بدور المؤسسة الوطنية في تطوير حقوق 
الفعالة  بالمشاركة  بالمملكة، وقيامها  اإلنسان 
المجتمع  ومــنــظــمــات  الــرســمــيــة  الــجــهــات  مـــع 
داخــل  الفعاليات  فــي  مشاركتها  وكــذا  الــمــدنــي، 

البحرين أو خارجها.
وأضاف أنه منذ تأسيس المؤسسة الوطنية 
الملك  مــن جــاللــة  الــصــادر  الملكي  بــالــمــرســوم 
الـــمـــفـــدى يــعــمــل جــاللــتــه دائـــمـــا عــلــى تــطــويــر 
ويتخذ  البحرين  في  اإلنــســان  حقوق  منظومة 
جــمــيــع اإلجــــــراءات الــتــي تــكــفــل صــيــانــة حقوق 
المواطنين وكذلك المقيمين بالمملكة، داعيا 

إلى جنيف  الوطنية  المؤسسة  كوادر  إيفاد  إلى 
لــالســتــفــادة مـــن خـــبـــرات الــمــفــوضــيــة الــســامــيــة 
فيما  الــديــنــامــو  تعتبر  الــتــي  اإلنـــســـان  لــحــقــوق 

يخص حقوق اإلنسان في العالم.
وأعــرب الحداد عن تطلعه أن تسهم هذه 
االستراتيجية في حصول المؤسسة الوطنية 
التصنيف A ألن  ــلـــى  عـ ــان  ــ ــسـ ــ اإلنـ لـــحـــقـــوق 
أبوابا  المرتبة سوف يفتح  إلى هذه  الوصول 
االجتماعات  في  للمشاركة  للمؤسسة  كثيرة 
ــة وخــــاصــــة الـــمـــجـــلـــس االقـــتـــصـــادي  ــيــ الــــدولــ

واالجتماعي ومقره نيويورك.
بدوره أكد عمار البناي رئيس لجنة حقوق 
اإلنسان بمجلس النواب تطلع المجلس إلى 
العمل يدا بيد مع المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنــســان فــي سبيل رفــعــة الــوطــن والــحــفــاظ 
على مكتسباته الديمقراطية، مشيرا إلى أن 
إعالن استراتيجية المؤسسة الوطنية يرسخ 
اســـتـــعـــداد الــمــؤســســة لــلــعــمــل بـــرؤيـــة جــديــدة 
والــتــطــورات  الــقــادمــة  الــمــرحــلــة  مــع  تتماشى 
والعالم  المملكة  تشهدها  التي  المتالحقة 

أجمع في مجال حقوق اإلنسان.
فــي  الـــمـــؤســـســـة  أهـــمـــيـــة دور  ــى  ــ إلـ وأشـــــــار 
تـــوضـــيـــح الـــحـــقـــائـــق وتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الـــواقـــع،  الــمــتــحــقــقــة عــلــى أرض  الــمــنــجــزات 
وتــفــنــيــد كـــل االتـــهـــامـــات الــمــجــحــفــة فـــي حق 

مملكة البحرين.

في بداية كلمته االفتتاحية، رفع الدرازي خالص شكره وتقديره إلى 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مقام 
الوطنية  المؤسسة  إنــشــاء  فــي  الطوعية  مــبــادرتــه  على  الــمــفــدى،  الــبــالد 
لــحــقــوق اإلنــســان إيــمــاًنــا مــن جــاللــتــه بــالــحــاجــة الــوطــنــيــة إلـــى التعامل 
بمسؤولية مع ملف وقضايا حقوق اإلنسان في مملكة البحرين، مثمنًنا 
بن  األمــيــر سلمان  الملكي  السمو  ودعــم صاحب  ذاتــه جهود  الــوقــت  فــي 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لكل ما من شأنه تعزيز 
وحماية حقوق اإلنسان في المملكة، نظًرا إلى الدور األساسي والمحوري 

ا. ا وعالمّيً الذي تضطلع به المؤسسة في مجال حقوق اإلنسان محلّيً

الــدرازي خالل كلمته إلى أن المؤسسة تمكنت خالل النطاق  وأشار 
نسبته  ما  إنجاز  من  السابقتين  عملها  وخطة  الستراتيجيتها  الزمني 
تم  التي  األداء  مــؤشــرات  معايير  يوفي  بما  بنجاح،  أهدافها  مــن   )%92(
الــعــالــم مــن ظــروف  الــرغــم مما طــرأ على  وضعها فــي هــذا الــصــدد على 
المؤسسة  ونجحت  المستجد،  كــورونــا  فيروس  انتشار  جــراء  استثنائية 
خالل السنوات الثالث الماضية في استقطاب )8200( شخص للمشاركة 
في فعالياتها الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان، وشاركت في )156( 
رأًيــا   )47( تقديم  مــن  المؤسسة  تمكنت  كما  وخــارجــيــة،  محلية  فعالية 
إلى  موازية  تقارير  وثالثة  المملكة،  في  الدستورية  للسلطات  استشارًيا 
جهات  مــن  واردة  استبانة   )29( عــدد  مــع  وتعاملت  الــمــعــاهــدات،  هيئات 
وغير  حكومية  ودولــيــة،  إقليمية  ومنظمات  أكاديمية  ومعاهد  وهيئات 

حكومية.
كما أشار الدرازي إلى أن عدد شكوى المتعلقة بحقوق اإلنسان على 
إضافة  السابقة  الفترة  خــالل  المؤسسة  معها  تعاملت  التي  اختالفها، 
)6000( شكوى  بلغ حوالي  قد  قدمتها،  التي  القانونية  المساعدات  إلى 
ومساعدة قانونية، فضال عن )75( زيارة ميدانية قام بها أعضاء مجلس 

لــمــراكــز اإلصـــالح والــتــأهــيــل والــحــبــس االحــتــيــاطــي وأمــاكــن  المفوضين 
التوقيف ومؤسسات الرعاية الصحية والدور االجتماعية وسكن العمالة 
الوافدة، ومراكز الحجر والعزل الصحيين للتأكد من توافر بيئة سليمة 
لغرض  محاكمة،  جلسة   )66( المؤسسة  عــن  ممثلون  وحضر  وصحية، 
مالحظة مجرياتها والتأكد من توفير ضمانات المحاكمة العادلة لجميع 

أطراف التقاضي.
استراتيجيتها  تكون  أن  المؤسسة حرصت على  أن  الــدرازي  وأوضــح 
مملكة  خــطــة  مــع  متماشيتين   )2025-2022( لـــأعـــوام  عملها  وخــطــة 
البحرين الوطنية لحقوق اإلنسان، وذلك من أجل مواصلة دور المؤسسة 
الــفــّعــال فــي مــجــال حــمــايــة وتــعــزيــز وتنمية حــقــوق اإلنــســان فــي مملكة 

البحرين.
وفي ختام كلمته، أعرب الدرازي عن خالص شكره وتقديره لجميع 
الوطنية  المؤسسة  مــع  والبناء  الــدائــم  تعاونهم  على  المؤسسة  شــركــاء 
مــؤكــدا تطّلع  ورســالــتــهــا،  أهــدافــهــا  فــي سبيل تحقيق  اإلنــســان  لــحــقــوق 
من  المزيد  تحقيق  أجــل  مــن  المبذولة  الجهود  توحيد  إلــى  المؤسسة 
التعاون لتمكين الجميع من ممارسة حقوقهم والتمتع بها من دون أي 

تمييز.
من جانب آخر، قدمت الدكتور حورية حسن عضو مجلس المفوضين 
عمل  وخطة  استراتيجية  في  الـــواردة  االستراتيجية  األهـــداف  عن  نبذة 
في  أخــذت  المؤسسة  أن  أكــدت  حيث   ،)2025-2022( لــأعــوام  المؤسسة 
االعتبار أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها متسقتين تماًما مع جهود 
اإلقليمية  المنظمات  مع  التعاون  تعزيز  إلــى  الرامية  البحرين  مملكة 
والــدولــيــة فــي مــجــال حــقــوق اإلنـــســـان، كــمــا أخـــذت بعين االعــتــبــار إقـــرار 
مملكة  حكومة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  الماضية  المدة  في  المملكة 
والتي  اإلنــســان،  لحقوق  السامية  المتحدة  األمــم  ومفوضية  البحرين 
تستهدف تعزيز العمل التعاوني بين الجانبين في مجاالت المساعدات 

اإلنسان،  ثقافة حقوق  بتعزيز  الخاصة  والبرامج  القدرات  وبناء  الفنية 
وهو ما سيكون له بالغ األثر في تحقيق جميع األهداف التي تم التركيز 

عليها في هذه االستراتيجية.
وأوضـــحـــت الــدكــتــورة حــوريــة أن الــمــؤســســة ســتــســّلــط الــضــوء خــالل 
هي  رئيسية  أهــــداف  أربــعــة  عــلــى   )2022-2025( ــوام  ألعــ استراتيجيتها 

كالتالي:
وريـــادة  الوطني  االقــتــصــاد  فــي  كــورونــا  جائحة  تأثير  األول:  الــهــدف 
الوطني مع  االقــتــصــاد  تــوافــق  العمل على  مــن خــاللــه  األعــمــال، وسيتم 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعمل على تعزيز الوعي 
اإلنــســان،  مــبــادئ حــقــوق  مــع  وانسجامها  األعــمــال  ريـــادة  قــطــاع  بأهمية 
في  بحقهم  األفـــراد  تمتع  فــي  الجائحة  تأثيرات  متابعة  إلــى  باإلضافة 
العمل، وضمان احترام الشركات والمؤسسات التجارية لحقوق العاملين 

فيها.
سيركز  حيث  اإلنــســان،  حقوق  ثقافة  ونشر  التعليم  الثاني:  الهدف 
عــلــى نــشــر الــوعــي بــمــبــادئ حــقــوق اإلنـــســـان مــن خـــالل طــلــبــة الــمــدارس 
إدماج  والعمل على  والخاصة،  العامة  األكاديمية  والمؤسسات  والمعاهد 
للمؤسسات  التعليمية  الــمــقــررات  فــي  اإلنــســان  حقوق  ومفاهيم  مــبــادئ 

العامة والخاصة.
الهدف الثالث: تحقيق المعاملة المتساوية والمساواة بين الجنسين، 
حــيــث ســيــســلــط الـــضـــوء عــلــى ارتـــبـــاط حــقــوق الـــمـــرأة بــجــمــيــع الــحــقــوق 
المجتمع  مؤسسات  مع  والتعاون  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
المدني، وتشجيع تطبيق القطاعين العام والخاص للممارسات الفضلى 

المتصلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة.
ــع: تــمــتــع الــجــمــيــع بــأعــلــى مــســتــوى يــمــكــن بــلــوغــه من  ــرابـ الــهــدف الـ
يمكن  مــســتــوى  بــأعــلــى  الجميع  تمتع  تــعــزيــز  عــلــى  سيعمل  إذ  الــصــحــة، 
رصد  سيتم  كما  واالجــتــمــاعــيــة،  والنفسية  البدنية  الصحة  مــن  بلوغه 
ومتابعة أوضاع األفراد داخل المؤسسات الصحية، وفي ذلك المؤسسات 
الواقعة داخل مراكز اإلصالح والتأهيل، لضمان تمتع الجميع بحقوقهم 
الصحية، باإلضافة إلى دراسة تأثير الجوائح المرتبطة بالصحة العامة 

في تمتع األفراد بأعلى مستوى من الصحة.
الجزيل لجميع  بالشكر  كلمتها  الدكتورة حورية في ختام  وتقدمت 
الشركاء، مؤكدة تطّلع المؤسسة الدائم إلى استمرار تفعيل المزيد من 
متكاملة  منظومة  بناء  أجــل  من  وذلــك  الجميع،  مع  والشراكة  التعاون 

لتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان.

وكيـل الداخليـة: علينـا اأن نكـون �سدا منيعـا لمـن 
ي�ستغلون دعاوى حقوق الإن�سان للإ�سرار بالبحرين

وكيـــل ال�سحــــة: البحـــريـــن حقـقـــت
 نجــاحـات م�سهــودة في مـواجهـة كـورونـا

محمد القائد: �سيا�سات حكومية ل�سمـان 
المجتـمع فئـات  لجميـع  الرقمـي  الحـق 

تد�سين ا�ستراتيجية الموؤ�س�سة الوطنية لحقوق الإن�سان حتى 2025
4 اأهداف رئي�سية لل�ستراتيجية ت�سمل تاأثير جائحة كورونا في القت�ساد الوطني

تغطية: أحمد عبدالحميد

دشن المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان استراتيجية وخطة عمل المؤسسة لأعوام 2022-
2025، عبر تقنية االتصال المرئي، بمشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشورى، وكبار المسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء 
العرب واألجانب المعتمدين لدى البحرين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 

ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، ووسائل اإلعالم المحلية والدولية.

الدرازي: الموؤ�س�سة اأنجزت 92% من ا�ستراتيجياتها ال�سابقة

أكــــد الـــّشـــيـــخ نـــاصـــر بـــن عــبــدالــّرحــمــن آل 
خليفة وكيل وزارة الّداخلّية أن وزارة الداخلية 
حقوق  تعزيز  مــجــال  فــي  كبيرا  شــوطــا  قطعت 
اإلنسان  حقوق  الــــوزارة  تطبق  حيث  اإلنــســان، 
بداية  الشرطة،  رجــال  عمل  في  أساسي  كمبدأ 
المواطن  مع  األمــن  رجــل  من مستوى خطاب 
ــانـــون وأمـــاكـــن  وصـــــوال إلــــى حـــــاالت إنـــفـــاذ الـــقـ
اإلداريــة، حيث ال ينفصل  االحتجاز واألعمال 
عنها االلتزام بمبادئ حقوق اإلنسان، الفتا إلى 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  تطبق  الداخلية  وزارة  أن 

بين الرجال والنساء، ونالت جوائز عنها.
وقال إن الوزارة تولي أعلى درجات االهتمام 
ــتــــح بـــــاب الـــمـــراقـــبـــة  لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات، وفــ
ــــالل هــذه  ــا، وخـ ــنــ والـــمـــراجـــعـــة والــتــقــيــيــم ألدائــ
الخدمات  تقديم  فــي  تــطــورا  شهدنا  الــســنــوات 
التي يدخل في صميمها مراعاة وحفظ حقوق 

اإلنسان للمواطن.

وشدد وكيل وزارة الداخلية على أهمية عدم 
اإلنــســان  باستخدام حــقــوق  لــلــدخــالء  الــســمــاح 
أن  مؤكدا  البحرين،  بمملكة  لإلضرار  كذريعة 
وتـــدرك  واعــيــة  الــبــحــريــنــي  المجتمع  مــكــونــات 
والمملكة  اإلنسان،  لحقوق  الحقيقي  المعنى 
تقطع أشواطا في تحقيق ذلك، مشيرا إلى أننا 
بعض  من  زائفة  إلــى محاضرات  بحاجة  لسنا 

البلدان التي تنوي الشر لمملكة البحرين.
تطوير  مــســيــرة  تــواصــل  المملكة  أن  وأكـــد 
حقوق اإلنسان، ولكن علينا أن نكون سّدا منيعا 
لمن يحاول استغالل هذا الباب إليقاع الضرر 

بالبحرين.
بدورها أكدت د. حورية حسن عضو مجلس 
الــمــفــوضــيــن بــالــمــؤســســة الـــوطـــنـــيـــة لــحــقــوق 
لتعزيز  جــاهــدة  تسعى  المؤسسة  أن  اإلنــســان 
مملكة  فــي  اإلنــســان  بحقوق  الــواعــيــة  الثقافة 

البحرين من دون إيقاع أي ضرر بالمملكة. } الّشيخ ناصر بن عبدالّرحمن.

} محمد علي القائد.

}  د. وليد المانع.

}  درويش المناعي.

} عمار البناي.

}  أحمد الحداد.

برلمانيون: ال�ستراتيجية طموحة

وزارة العــدل: 

95% ن�سبة التحول الإلكتروني في عمليات واإجراءات الوزارة

ــل الـــــــــــــوزارة  ــ ــيــ ــ أكـــــــــــدت وكــ
ــق  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــيــــط والـ ــتــــخــــطــ ــلــ لــ
األســـــــــري والـــنـــفـــقـــة بــــــــوزارة 
الــعــدل دانـــة الــزيــانــي حرص 
الــــــــــــــــوزارة عــــلــــى الــــتــــواصــــل 

الـــمـــســـتـــمـــر مـــــع الـــمـــؤســـســـة 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان، 
الفتة إلى أن الوزارة حرصت 
ــان حــــق الـــوصـــول  ــمـ عـــلـــى ضـ
ــة رغــــم جــائــحــة  ــدالـ ــعـ إلــــى الـ

كل  تحويل  تم  كــورونــا، حيث 
اإلجــــــراءات والــعــمــلــيــات إلــى 
االلــكــتــرونــي بنسبة  الــتــحــول 
إلــــى  يـــــضـــــاف  وهــــــــــذا   ،%95
في  تحققت  التي  اإلنجازات 

مملكة البحرين.
وأشـــــارت إلـــى أهــمــيــة دور 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
أداء  تـــقـــيـــيـــم  ــي  ــ فـ اإلنـــــســـــان 

الوزارات. 
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محميد احملميد

أول السطر:
بــدأت في عملية نقل  يقال إن وزارة مــا.. 
ومــؤســســات  وزارات  إلـــى  مــوظــفــيــهــا  مـــن  عـــدد 
أخرى، والبعض اآلخر فضل االنتقال للعمل 
بالخارج، والبعض اآلخر قيل له »دور لك على 
ثـــانـــي«.. فــي حــيــن اســتــمــرار التوظيف  شــغــل 
واإلحــــــــال بـــعـــد نـــقـــل الــمــوظــفــيــن فــــي عـــدد 
ــوزارة.. مـــاذا يجري  ــ مــن الــوظــائــف فــي ذات الـ

هناك..؟؟ 
حكاية واقعية ليست للتسلية..!!:

حينما قرأت خبر توجيه سمو ولي العهد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء حــفــظــه اهلل، بــإحــالــة 
الــمــخــالــفــات الــمــرصــودة بــشــأن بــعــض أعــمــال 
نادي السرعة )الدراج( الرياضي والثقافي إلى 
النيابة العامة التخاذ الازم بشأنها، وذلك في 
ضوء تقرير التدقيق االستقصائي من ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية، والذي أظهر وجود 
اتخاذ  وأوجه قصور تستوجب  عدة مخالفات 
اإلجـــــراءات الــقــانــونــيــة بــشــأنــهــا.. أدركــــت أكثر 
بأن دولة القانون والمؤسسات وحماية المال 
مضاعف،  بشكل  ومتواصلة  مستمرة  الــعــام، 
وترسيخ  والمسؤولية  المحاسبة  تعزيز  وأن 

مبادئ النزاهة والمهنية، قرار وليس شعارا. 
وحينما قرأت خبر قرار سمو رئيس الهيئة 
»الـــدراج«  السرعة  نــادي  حل  للرياضة  العامة 
فــور احــالــة المخالفات  والــثــقــافــي،  الــريــاضــي 
أحد  ال  بأنه  أكثر  أيقنت  العامة،  النيابة  إلى 
للمحاباة، وال مكان  القانون، وال مجال  فوق 
لــمــن قــد يستغل مــوقــعــه لــهــدر الــمــال الــعــام، 
أو حتى اســتــغــال قــربــه وعــاقــاتــه مــن بعض 
ومراكز  نتائج  قد حقق  كان  وإن  المسؤولين، 

متقدمة في مجاله، أيا كان نوعها وشكلها.
ــع، لـــســـت بــصــدد  ــائــ ـــوقــ ــي مـــثـــل هـــــذه الـ فــ
لألشخاص،  والمسميات  باألسماء  االهتمام 
من  مسؤول  أي  تبرأة  يتم  أن  صادقا  وأتمنى 
ودون  الــتــشــهــيــر  دون  إلـــيـــه،  الــمــســنــدة  الــتــهــم 
القضائية  الــســلــطــة  ــرار  قــ ونــحــتــرم  ــاءة،  ــ اإلســ
وحكمها متى ما صدر، فاألهم هو تعزيز ثقافة 
حماية المال العام، وإدارته والرقابة عليه، بل 
الرقابة والتدقيق الداخلي، حتى قبل الرقابة 

الخارجية والتدقيق االستقصائي.

لـــلـــمـــخـــالـــفـــات  حـــــــــاالت  وجـــــــــود  أن  ــا  ــمــ كــ
الــدولــة  كــل مــؤســســات  والــقــصــور، ال يعني أن 
بها نفس الشيء، بل هناك مؤسسات ناصعة 
على  مؤتمنة  الــدولــة  وأن  والمهنية،  البياض 
العام، وكما أن هناك محاسبة،  المال  حماية 
بواجبه  يــقــوم  مــن  التقدير  يستحق  فكذلك 

ومسؤوليته في حماية وإدارة المال العام. 
استمرار التدقيق االستقصائي من ديوان 
بشأنها،  القانونية  الــقــرارات  واتخاذ  الرقابة، 
لكافة  واضــحــة  رســالــة  مــبــاشــر،  علني  وبشكل 
ثــمــة منهجية  وأن  واألشـــخـــاص،  الــمــؤســســات 
القانون، وفي ممارسة  لتنفيذ  تهاون فيها  ال 
ــه وفــقــا  ــ ــراءاتـ ــ ديـــــوان الـــرقـــابـــة بــواجــبــاتــه وإجـ
المحاسبة  مبدأ  وأن  عمله،  ونــصــوص  لــمــواد 
حتى  ومشدد،  مستمر  الموقرة  الحكومة  في 
الرقابة،  لديوان  السنوي  التقرير  قبل صدور 

واالستماع حينها للردود والتعقيبات. 
أذكر منذ سنوات أني سألت رئيس ديوان 
ــة«، هــل  الـــرقـــابـــة الـــســـابـــق »حـــســـن الـــجـــاهـــمـ
أو غضبا من  أو عتبا  تلقيت لوما  وأن  حصل 
مخالفات  كشف  حــال  في  الكبار  المسؤولين 
في مؤسسة ما، وتدوينها في التقرير السنوي، 
ــا، لـــم تــحــصــل وال مـــــرة، بل  ــاب: إطــــاقــ ــأجــ فــ
القيام  على  والتشجيع  الدعم  أجد  ما  دائما 
بالواجب والمسؤولية مهما كانت المؤسسة أو 

الجهة أو الهيئة.
ال نـــســـتـــدعـــي هـــــذه الـــحـــكـــايـــة مــــن أجـــل 
الــتــســلــيــة، وال نــســتــذكــر هـــذه الــقــصــة بــهــدف 
الـــتـــرغـــيـــب، وال نــعــيــد هــــذه الـــواقـــعـــة لــغــرض 
الدولة  في  راسخة  ممارسة  ولكنها  الترهيب، 
واإلداريـــة،  المالية  الرقابة  ديــوان  إنشاء  منذ 
وهذا أمر يرد وبقوة على أي مغرض ومشكك. 

آخر السطر:
ـــة الــكــويــت  ــدا الــجــمــعــة ســتــحــتــفــل دولــ غــ
وزارة  وستقوم  الوطنية،  بأعيادها  الشقيقة 
والتلفزيون،  اإلذاعـــة  في  هنا،  اإلعــام  شــؤون 
بــبــث بـــرامـــج خــاصــة لــهــذه الــمــنــاســبــة.. فكل 
فرحة كويتية هي فرحة بحرينية كذلك.. مع 
بــدوام  الحبيبة  الكويت  في  ألشقائنا  دعائنا 

األفراح والتقدم.

malmahmeed7@gmail.com

حكاية واقعية لي�ست للت�سلية..!!
التقى سمو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
تقنية  عبر  الجنوبية،  المحافظة 
االتــــــصــــــال الــــمــــرئــــي مـــــن خــــال 
»الــمــجــلــس االفــــتــــراضــــي«، عـــددا 
األهالي من مختلف مناطق  من 
الـــمـــحـــافـــظـــة، بـــحـــضـــور الــعــمــيــد 
ــري نــائــب  ــ ــدوســ ــ ــر الــ ــامــ عـــيـــســـى ثــ
الــمــحــافــظ، وعــــدد مـــن الــضــبــاط 

والمسؤولين بالمحافظة.
اللقاء رحب سمو  وفي بداية 
الـــمـــحـــافـــظ بـــالـــحـــضـــور، مــنــوهــا 
بـــدور نهج الــتــواصــل مــع األهــالــي 
ــهـــم  ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ ــى احـ ــلــ ــاع عــ ــ ــــاطــ لــ
وتــطــلــعــاتــهــم ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا 
المختصة،  الجهات  مع  بالتعاون 
تــنــفــيــذًا لــلــتــوجــيــهــات الــســديــدة 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
صاحب  ومتابعة  المفدى،  الباد 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، مــبــيــنــا ســمــوه 
وتحسين  تنفيذ  مــتــابــعــة  أهــمــيــة 
جـــــــــــودة الــــــخــــــدمــــــات الــــمــــقــــدمــــة 
بالتعاون  والمقيمين  للمواطنين 

مع مختلف الجهات الحكومية.
وأكـــــــــــــــــــد ســــــــمــــــــو مـــــحـــــافـــــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة الــحــرص 

ــم عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل  ــ ــدائـ ــ الـ
ــيــــزة  ــعــــد ركــ الــــمــــيــــدانــــي الــــــــذي يــ
من  المحافظة  عمل  في  أساسية 
خال مواصلة الزيارات الميدانية 
والجوالت التفقدية لاطاع على 
ومتابعة  المواطنين،  احتياجات 
المشاريع  مــن  جملة  مستجدات 
ــــرؤى والــتــطــلــعــات  الــتــي تــحــقــق الـ
ــة  ــدامــ ــتــ ــســ ــمــ ــة والــ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
المجتمعية  والشراكة  بالتنسيق 

مع مختلف القطاعات.
مــن جــانــب آخـــر، شـــدد سموه 
ــة مــخــتــلــف الـــبـــرامـــج  ــايــ عـــلـــى رعــ
الهادفة والمشاركة في المناسبات 
ــاســـب مــع  ــنـ ــتـ ــة الــــتــــي تـ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
مختلف شرائح المجتمع، بهدف 
ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية 
وتـــعـــزيـــز االنـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي مــن 
خـــــال الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مــع 
ــات األمــــنــــيــــة  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــلــــف الــ ــتــ ــخــ مــ
والحكومية، ومؤسسات المجتمع 

المدني.
ــدد مـــن  ــ ــعــ ــ ــع لــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــمـ ــ كـ
الـــــــواردة  ــتـــرحـــات  والـــمـــقـ اآلراء 
مــن قــبــل األهـــالـــي فــي مختلف 
المجاالت األمنية واالجتماعية 
والــخــدمــيــة، مــنــوهــًا ســمــوه إلــى 
والتنسيق  الــحــثــيــثــة  الــمــتــابــعــة 
ذات  ــات  ــهــ الــــجــ ــع  ــ مـ الـــمـــســـتـــمـــر 

الــعــاقــة إليـــصـــال الــمــقــتــرحــات 
التي تسهم في تحقيق  الهادفة 
تـــطـــلـــعـــات األهـــــالـــــي بــمــخــتــلــف 

مناطق المحافظة.
ــلــــس  ــمــــجــ وفـــــــــــي خـــــــتـــــــام الــ

االفــــــتــــــراضــــــي عــــبــــر الــــحــــضــــور 
عـــن شــكــرهــم وتـــقـــديـــرهـــم على 
ــذي يوليه  الــ الـــدائـــم  الــتــواصــل 
ســمــو الــمــحــافــظ لــألهــالــي من 
ــتـــراضـــي،  خــــال الــمــجــلــس االفـ

مثمنين حرص سموه المتواصل 
االلكترونية  القنوات  تفعيل  في 
المختلفة وتسخيرها في توفير 
احــتــيــاجــاتــهــم وتــحــقــيــقــهــا على 

أرض الواقع. 

محافظ الجنوبية: التوا�سل الميداني ركيزة اأ�سا�سية في عمل المحافظة

} جانب من لقاء المحافظ مع األهالي والمسؤولين.

ذياب  الركن  الفريق  حضر 
هيئة  رئيس  النعيمي  بن صقر 
األركـــــان صــبــاح أمـــس األربـــعـــاء 
حــفــل  2022م،  فـــــبـــــرايـــــر   23
الــمــشــاة  دورات  إحــــدى  تــخــريــج 
مركز  فــي  للضباط  المتقدمة 
ــاع الــمــلــكــي،  تـــدريـــب قــــوة الــــدفــ
وذلك بمشاركة عدد من ضباط 

ــــرس  ــحـ ــ والـ الــــداخــــلــــيــــة  وزارة 
الــوطــنــي وضــبــاط مــن الــقــوات 
ــة الــكــويــت  ــ الــمــســلــحــة فــــي دولــ
هيئة  رئيس  وتفضل  الشقيقة، 
على  الشهادات  بتوزيع  األركــان 
والجوائز  الخريجين  الضباط 
الــتــقــديــريــة عــلــى الــمــتــفــوقــيــن، 
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة هــنــأ رئــيــس 

األركـــــان الــضــبــاط الــمــشــاركــيــن 
ــى تــــخــــرجــــهــــم وإتــــمــــامــــهــــم  ــلــ عــ
المتقدمة،  الـــدورة  هــذه  منهاج 
ــاح كـــل  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ واســــتــــكــــمــــالــــهــــم بـ

متطلبات التخرج.
حــــضــــر حــــفــــل الـــتـــخـــريـــج 
قــوة دفاع  عــدد من كبار ضباط 

} جانب من التخريج.البحرين.

} زيارة وفد تمكين للمركز.

رئ���ي�������س الأرك�����������ان ي��ح�����س��ر ت��خ��ري��ج 
ل��ل�����س��ب��اط ال��م��ت��ق��دم��ة  ال���م�������س���اة  دورة 

زار وفد من صندوق العمل 
للتأهيل  ناصر  مركز  )تمكين( 
ــــب الـــمـــهـــنـــي بـــرئـــاســـة  ــــدريـ ــتـ ــ والـ
الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــتــطــويــر 
األعـــمـــال الــســيــد خــالــد الــبــيــات 
وحــضــور كــل مــن األســـتـــاذة النــا 
األعــمــال  مــديــر تطوير  الــعــطــار 
واإلبـــداع،  التكنولوجيا  بقطاع 
واألســــــــتــــــــاذة ســـبـــيـــكـــة إنــجــنــيــر 
اختصاصي تطوير األعمال في 

نفس القطاع.
وبهذه المناسبة أّكد السيد 
خالد البيات المدير التنفيذي 
التوجهات  أن  األعمال  لتطوير 
االستراتيجية الجديدة لتمكين 
تستهدف تشجيع رواد األعمال 

من ذوي األفكار اإلبداعية على 
تــبــنــي نــهــج قــائــم عــلــى االبــتــكــار 
إلى  أفــكــارهــم  أجــل تحويل  مــن 
تسهم  ومزدهرة  قائمة  مشاريع 
إلى  نوعية  إضــافــة  تحقيق  فــي 
المشهد االقتصادي في مملكة 
إلـــى تطوير  الــبــحــريــن، إضــافــة 
في  العاملة  البحرينية  الكوادر 
الخيار  ليكونوا  القطاعات  هذه 
األمـــثـــل لــلــتــوظــيــف وقــــــادة في 

مجاالتهم.
»حرصنا  الــبــيــات:  ــاف  وأضــ
ــذه الــتــوجــهــات  عــلــى تــرجــمــة هــ
ــج  ــرامــ ــبــ ــة الــ ــ ــزمـ ــ ــن خـــــــال حـ ــ مــ
الجديدة التي تم اإلعان عنها 
تطوير  تستهدف  والتي  مؤخًرا 

الوطنية في مختلف  الكفاءات 
الــمــجــاالت والســيــمــا االبــتــكــار، 
وتـــطـــويـــر األبــــحــــاث، والــتــحــول 
ــي، وإثــــــــــــراء تـــجـــاربـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
ــج الـــتـــدريـــب  ــ ــرامـ ــ ــن خــــــال بـ ــ مـ
الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــتــم بــالــشــراكــة 
مـــع مــؤســســات بـــــارزة عــالــمــًيــا«. 
كما أّكـــد الــبــيــات خــال الــزيــارة 
أهمية الدور الذي يؤديه المركز 
ــرواد  فــي دعـــم تــطــويــر أعــمــال الـ
الذكاء  الستخدام  البحرينيين 
المستقبل  وعلوم  االصطناعي 
بــــهــــدف االرتــــــقــــــاء بـــأعـــمـــالـــهـــم 
ــدام أحــــدث  ــخــ ــتــ ــال اســ ــ مــــن خــ
إلــيــه العلم فــي هذه  تــوصــل  مــا 

المجاالت الحيوية.

وف���د م��ن »ت��م��ك��ي��ن« ي��ط��ل��ع ع��ل��ى اأع��م��ال 
ال���ت���دري���ب وال���ت���اأه���ي���ل ب��م��رك��ز ن��ا���س��ر

أكد الدكتور رائد محمد بن شمس، المدير العام 
الرشيقة  الــقــيــادة  أن  »بــيــبــا«  الــعــامــة  اإلدارة  لمعهد 
والمرنة اليوم ُتعد متطلًبا أساسًيا لارتقاء باألداء 
من  اليوم  يسعى  المعهد  أن  إلى  مشيًرا  الحكومي، 
منظوٍر  رسم  إلى  الرشيقة«،  »القيادة  برنامج  خال 
والرشاقة  المرونة  إلى  وصــواًل  واضح  إداري  وطريق 
المؤسسية على صعيد العمل المؤسسي والحكومي 
كثقافة  المؤسسية  الرشاقة  تعزيز  نحو  عام،  بشكل 
دائــمــة فــي مــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــي. جـــاء ذلــك 
»القيادة  برنامج  األولى من  النسخة  انطاق  خال 
والــوكــاء  الــوكــاء  مــن  نخبة  الـــذي جمع  الرشيقة« 
ــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي،  ــاعـــديـــن فــــي مـــنـــظـــومـــة الـ ــمـــسـ الـ
والتغييرات  الكبيرة  بتسارعاته  المستقبل  لمواكبة 

المستجدة الطارئة والمخطط لها بشكل ديناميكي 
وتفاعلي مشترك.

سيتناول  الــبــرنــامــج  أن  شــمــس  بــن  د.  وأضــــاف 
ــة فـــي الــقــيــادة  ــرونـ ــمـ تــعــريــًفــا شــمــولــًيــا لــمــفــهــوم الـ
الــرشــيــقــة وأســالــيــب الــحــوكــمــة فـــي الــقــطــاع الــعــام، 
لتطوير حلول  والُمتبعة  الُمتقدمة  األساليب  وأبرز 
وُفضلى  الــتــجــارب  على  قائمة  وســيــاســات  حكومية 
الطموح  والتي من شأنها رفع  اإلداريــة،  الممارسات 
إلى  بالعمل اإلداري، باإلضافة  المؤسسي واالرتقاء 
مبادئ  لتحقيق  واضــحــة  وأدوات  منهجيات  تقديم 
في  وأهميتها  الرشيقة،  والقيادة  المرنة  الحوكمة 
عملية  ودعـــم  اإلداري  الــعــمــل  مستقبل  اســتــشــراف 

صنع القرار.

»ب����ي����ب����ا« ي���ط���ل���ق ب���رن���ام���ج���ا ت���دري���ب���ي���ا 
ال��ر���س��ي��ق��ة« »ال���ق���ي���ادة  ب��ع��ن��وان  تخ�س�سيا 

ــيــــة الـــمـــلـــكـــيـــة  ــلــ وّقـــــــَعـــــــت الــــكــ
أيرلندا-جامعة  فــي  للجراحين 
 RCSI( ــة  ــيــ ــبــ ــطــ الــ ــــن  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ
مع  تــفــاهــم  مـــذكـــرة   )Bahrain
ــا  مـــحـــافـــظـــة الــــمــــحــــرق انـــطـــاقـ
المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ  مــن 
ــيـــن فــــي تــحــقــيــق  ورغــــبــــة الـــطـــرفـ
والتنسيق  الــتــعــاون  مــن  الــمــزيــد 
بينهما في المجاالت التي تخدم 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن وبــالــخــصــوص 
حيث  الــمــحــرق  محافظة  أهــالــي 
للكلية.  الــجــامــعــي  الـــحـــرم  يــقــع 
ــع االتــفــاقــيــة كــل مــن سلمان  ــ ووّق
بــن عــيــســى بــن هــنــدي الــمــنــاعــي، 
ــمـــحـــرق  مــــحــــافــــظ مـــحـــافـــظـــة الـ
والبروفيسور سمير العتوم، رئيس 
خال  الطبية  البحرين  جامعة 
الجامعة  حــرم  فــي  ُعــِقــد  اجتماع 

في البسيتين.
االتــفــاقــيــة، سيتم  وبــمــوجــب 
ــا بــيــن الــطــرفــيــن في  الـــتـــعـــاون مـ
مـــجـــاالت عـــديـــدة مــنــهــا مــشــاركــة 
طــلــبــة الـــجـــامـــعـــة فــــي األنــشــطــة 
ــات الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ والــ

تنسيق  على  والعمل  المحافظة 
أنــشــطــة مــشــتــركــة تـــخـــدم أهــالــي 
الــمــحــافــظــة وتـــصـــب فــــي صــالــح 
التابع  الصحية  الــمــدن  بــرنــامــج 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة  لـــمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــ
ــدف إلـــــــى تــحــســيــن  ــ ــهـ ــ والـــــــــــذي يـ
ــوانــــب الـــصـــحـــيـــة والــبــيــئــيــة  ــجــ الــ
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة في 
المدن، واتفق الطرفان على عقد 
والبرامج  والمحاضرات  الندوات 
باإلضافة  المشتركة،  التدريبية 
إلى انتفاع المحافظة من مرافق 
الـــجـــامـــعـــة بــــاالتــــفــــاق الــمــســبــق 
واالحتفاالت  المناسبات  إلقامة 

الوطنية.
ــان بـــــن عــيــســى  ــمــ ــلــ وقـــــــــال ســ
ــنـــدي الـــمـــنـــاعـــي، مــحــافــظ  بــــن هـ
ــة الـــــمـــــحـــــرق ورئــــيــــس  ــظــ ــافــ ــحــ مــ
الـــلـــجـــنـــة الــتــنــســيــقــيــة لــبــرنــامــج 
المحافظة  إن  الــصــحــيــة  الــمــدن 
ــة عــالــيــة  ــّيـ تـــحـــظـــى بــبــنــيــة صـــحـ
مستشفى  فــي  تتمّثل  المستوى 
الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي ومــركــز 
نوعية  نــقــلــة  يــعــد  الــــذي  األورام 

فــــي جــــــودة الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، 
الصحية  المراكز  إلــى  باإلضافة 
والــعــيــادات والــمــشــافــي الــخــاصــة، 
معبرًا عن فخره واعتزازه بوجود 
وصحية  وتعليمية  علمية  واحـــة 
صــاحــبــة  ــمــــحــــرق  الــ أرض  عـــلـــى 
الريادة في التعليم النظامي على 
العربي، متمثلة  مستوى الخليج 
للجراحين  الملكية  الكلية  فــي 
ــنـــدا بــمــوقــعــهــا الــحــالــي  فـــي أيـــرلـ
ــريـــن وتــــحــــديــــدا مــديــنــة  ــبـــحـ ــالـ بـ

البسيتين.
وعـــّبـــر الــمــحــافــظ عـــن شــكــره 

ــره لــلــقــائــمــيــن عــلــى هــذا  ــديـ ــقـ وتـ
ــوي والــتــعــلــيــمــي  ــربــ ــتــ الــــصــــرح الــ
الطلبة  بجميع  مرحبًا  المميز، 
ــات فــي  ــيـ ــسـ ــنـ ــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـ ــ مـ
بــلــدهــم الــثــانــي الــبــحــريــن حيث 
للسياحة  وجهة  باتت  الكلية  إن 
بأجهزتها  المتطورة  التعليمية 
الكفاءة  ذات  وكــوادرهــا  الحديثة 
والخبرة والتمّيز، مشيدًا بشراكة 
تقدمه  ومـــا  المجتمعية  الكلية 

من خدمات متطورة.
ــه أكـــــــد الـــعـــمـــيـــد  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
ــيـــران،  ــبــــداهلل بــــن خــلــيــفــة الـــجـ عــ

نائب محافظ محافظة المحرق 
أن المحافظة ومن خال مذكرة 
الــتــفــاهــم تــســعــى إلـــى تــعــزيــز دور 
مؤسسات  دور  بتفعيل  الــشــراكــة 
الـــمـــجـــتـــمـــع واألفـــــــــــراد مــــن أجـــل 
تحقيق أهداف المدينة الصحية 
والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة. ونــقــلــت 
الــدكــتــورة وفـــاء الــشــربــتــي، مدير 
بــــــــوزارة  الــــصــــحــــة  تــــعــــزيــــز  إدارة 
ــرة  ــ ــادة وزيـ ــعــ الـــصـــحـــة تـــحـــيـــات ســ
الجهود  لكل  وتقديرها  الصحة 
الـــمـــبـــذولـــة فـــي تــطــبــيــق بــرنــامــج 

المدن الصحية بالمملكة. 

في اإطار برنامج المدن ال�صحية

جامع���ة البحري���ن الطبي���ة توق���ع اتفاقي���ة �س���راكة م���ع محافظ���ة المح���رق

دعــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الــــمــــؤســــس 
ــــس  ــيـ ــ لـــــلـــــجـــــامـــــعـــــة األهـــــــلـــــــيـــــــة رئـ
ــلـــس األمــــــنــــــاء الـــبـــروفـــيـــســـور  مـــجـ
عـــبـــداهلل الـــحـــواج طــلــبــة الــجــامــعــة 
ــى الــتــطــلــع نحو  الــمــســتــجــديــن إلــ
ــار والـــتـــمـــيـــز فــي  ــكــ ــتــ اإلبــــــــداع واالبــ
والعملية، وقال  األكاديمية  الحياة 
مــخــاطــبــا الــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن 
فـــي يــــوم الــتــهــيــئــة: لــتــكــن لــديــكــم 
بقدراتكم  تستهينوا  ال  أحامكم، 
وطاقاتكم، أنتم في جامعة متميزة 
الكبار  األســاتــذة  مــن  طاقما  تضم 
كبيرة  فرصة  لديكم  والمتميزين، 
لــتــشــكــيــل طــمــوح أكــبــر مـــن مــجــرد 
شهادة ووظيفة، ليكن اتجاه القمة 
الجامعة  لكم  وستنير  طموحكم، 

األهلية الطريق لتحقيق ذلك.
ــتــــه  ــلــــمــ جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك فــــــــــي كــ
ــوم  ــ ــة لــــفــــعــــالــــيــــات يـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ االفـ
الثاني  الــدراســي  للفصل  التهيئة 
ــا عــــــمــــــادة شــــــؤون  ــهـ ــتـ الـــــتـــــي نـــظـــمـ
الــطــلــبــة لــلــطــلــبــة الــمــســتــجــديــن، 
بالجامعة  الطلبة  تعريف  بــهــدف 
ــا والــخــدمــات  ــ ــهـ ــ وأقــســامــهــا وإداراتـ

المتاحة.
من جانبه أكد رئيس الجامعة 
األهلية البروفيسور منصور العالي 
إكساب  على  تــحــرص  الجامعة  أن 
ومتنوعة  متعددة  مــهــارات  الطلبة 
عــبــر صــقــل مـــهـــارات الــطــلــبــة على 
الــمــســتــويــيــن الــعــلــمــي واألكــاديــمــي 

ــوى الــــشــــخــــصــــي، فــعــلــى  ــتــ ــســ ــمــ والــ
الــصــعــيــديــن الــعــلــمــي واألكــاديــمــي 
ــن االســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــكــتــبــة  ــكـ ــمـ يـ
الــجــامــعــة الــتــي تــضــم عـــددا هائا 
العلمية  والمنشورات  األبحاث  من 
ــة عــلــمــيــة  ــومـ ــظـ ــنـ ــكـــل مـ الــــتــــي تـــشـ
متكاملة ومصادر مرجعية للطلبة، 
فهي  الشخصي  الصعيد  على  أمــا 
تـــعـــزز صـــفـــة الـــثـــقـــة بــالــنــفــس فــي 
ــن خــــال  ــ ــــب مــ ــالـ ــ ــــطـ ــة الـ ــيـ شـــخـــصـ
إشراكهم في العديد من الفعاليات 
الجامعة بما تضمه  التي تنظمها 
من مجلس طابي وأندية متعددة.

عميد  بأعمال  القائم  وعـــرف 
شــــــؤون الــطــلــبــة الـــدكـــتـــور فــيــصــل 
الــشــويــخ بــعــمــادتــه، مــوضــحــا أنــهــا 
وتساعد  تــخــدم  إدارات  أربـــع  تــضــم 
الــدراســيــة،  مسيرتهم  فــي  الطلبة 
ــبــــول  ــقــ الــ هــــــي  اإلدارات  وهــــــــــذه 
والــتــســجــيــل، واإلرشـــــاد والــتــوجــيــه، 
واألنــشــطــة الــطــابــيــة، والــعــاقــات 
الطلبة  الــشــويــخ  ووجـــه  الــمــهــنــيــة. 
ــادة  ــفــ ــتــ ــى االســ ــ ــ ــتـــجـــديـــن إلـ الـــمـــسـ
ــوى مــــــن نـــــظـــــام اإلرشــــــــــاد  ــ ــصـ ــ ــقـ ــ الـ
ــمـــي بــالــجــامــعــة، حــيــث إن  ــاديـ األكـ
الــمــرشــد يــــزود طــلــبــتــه بــالــمــشــورة 
والـــتـــوجـــيـــه، كـــمـــا يــســهــم فــــي حــل 
يتعرض  قد  التي  العوائق  وتذليل 
ــــب خــــــــال مـــســـيـــرتـــه  ــالـ ــ ــطـ ــ لــــهــــا الـ
األكاديمية، مؤكًدا في الوقت نفسه 
اهتمام العمادة بتعزيز الصلة بين 

الطالب ومرشده األكاديمي.
ــبــــول  ــقــ وعــــــرضــــــت مــــــديــــــرة الــ
ــاتــــن  والــــتــــســــجــــيــــل األســـــــــتـــــــــاذة فــ
بالجامعة  تعريفيا  فــيــديــو  ضــيــف 
وأقــســامــهــا، وشـــــددت عــلــى ضــــرورة 
ــة لـــبـــرنـــامـــج  ــبــ ــلــ ــطــ اســــــتــــــخــــــدام الــ
مــتــطــور  ــام  نــــظــ )ADRG(، وهو 
يــــســــهــــل إجـــــــــــــــــــراءات الـــتـــســـجـــيـــل 
طلبة  معامات  ومختلف  والــدفــع 
الــجــامــعــة ويــمــكــن اســتــخــدامــه عن 
االنضباط  أهمية  وأوضــحــت  ُبــعــد، 
ــور  الـــــطـــــابـــــي وااللـــــــــتـــــــــزام بـــحـــضـ
الـــــمـــــحـــــاضـــــرات طــــبــــًقــــا ألنـــظـــمـــة 

التعليم عن ُبعد بالجامعة.
والــتــوجــيــه  ــاد  ــ اإلرشــ إدارة  أمـــا 
اإلرشـــاد  مــديــرة  بشأنها  فتحدثت 
والــتــوجــيــه األســتــاذة رشــا النجدي 
ــى  إلـ تـــتـــطـــلـــع  اإلدارة  أن  وأكـــــــــدت 

مــســاعــدة الــطــلــبــة عــلــى االنـــدمـــاج 
ــي الـــبـــيـــئـــة األكـــاديـــمـــيـــة وتــســعــى  فــ
ا  نمًوّ لتنمو  مواهبهم  تحفيز  إلــى 
ــا، وثـــقـــافـــًيـــا،  ــ ــًي ــمــ ــاديــ مـــتـــكـــامـــا )أكــ
جانب  إلــى  واجــتــمــاعــًيــا(،  ونفسًيا، 

تزويد الطلبة بالمهارات األكاديمية 
الــمــتــنــوعــة لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم 
تخطي  على  وتشجيعهم  العلمية 
المشكات التي تعوق قدراتهم على 

التحصيل األكاديمي. 

 �سمن فعاليات التهيئة للطلبة الم�ستجدين .. البروفي�سور الحواج: 

الجامع��ة الأهلي��ة ت�س��م طاقم��ا م��ن الأ�س��اتذة الكب��ار والمتميزي��ن

} د. فيصل الشويخ.} د. منصور العالي.} د. عبداهلل الحواج.

} فاتن ضيف.} رشا النجدي.
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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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يــنــطــلــق ُمـــنـــتـــدى »دراســــــــات« 
الــســنــوي الــخــامــس ُمــتــزامــًنــا مع 
الُملتقى الثاني للرابطة الدولية 
منطقة  في  الطاقة  القتصاديات 
إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
على مدى يومين في الفترة 3-2 
مارس 2022م، في فندق ومنتجع 
تــحــت  أمــــــــــــــواج،  جــــــــزر  فــــــي  آرت 
شـــعـــار: »تـــأثـــيـــر انـــتـــقـــال الــطــاقــة 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ فـ
ــا«، بــتــنــظــيــٍم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وشـــــمـــــال إفـ
مـــن مـــركـــز الــبــحــريــن لــلــدراســات 
والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
»دراسات«، باالشتراك مع الرابطة 
ــيـــة القـــتـــصـــاديـــات الــطــاقــة  الـــدولـ
عبداهلل  الملك  ومركز   ،)IAEE(
لــلــدراســات والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة 
والـــجـــمـــعـــيـــة   ،)KAPSARC(
الطاقة  القــتــصــاديــات  الــســعــوديــة 

.)SAEE(
ُيقدم الحدث رًؤى ومنظورات 
بــــعــــض أبـــــــــرز ُخـــــــبـــــــراء الـــطـــاقـــة 
ــادة صــنــاعــتــهــا  ــ واقــتــصــاديــيــهــا وقــ
حــــــــــول الـــــــتـــــــحـــــــوالت الــــقــــائــــمــــة 
والوقع  مجالها،  في  والُمحتملة 
في  االنتقالية  للنسب  الُمحتمل 
مزيج الطاقة، واآلثار االقتصادية 

الــنــاجــمــة الـــتـــي قـــد تــصــيــب دول 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
إفـــريـــقـــيـــا، بــــنــــاًء عـــلـــى نـــظـــريـــات 
تنعكس على  واحتماالت  ُمجدية 

الواقع. 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ومــــــــــن أبــــــــــــرز الـ
الُمشاركة: ُمنظمة األمم الُمتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة، وهيئة 
مجلس  بــدول  الكهربائي  الربط 
العربية،  الخليج  لــدول  الــتــعــاون 
ووزارة الكهرباء والماء في مملكة 
البحرين، ومنصة )nybl( للذكاء 
االصطناعي، وجامعة خليفة في 
أبوظبي، وقمر للطاقة، وإينرجي 
إنــتــلــجــنــس، والــهــيــئــة الــُعــمــانــيــة 
ــعــــامــــة،  ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
بيروت،  في  األمريكية  والجامعة 
والجمعية األردنية لالستثمار في 
العربية  والهيئة  البديلة،  الطاقة 

للطاقة الُمتجددة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور 
المدير  الــعــبــداهلل  إبــراهــيــم  حمد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــركـــز »دراســــــــــات«:  
ــن  ــيـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــتــــمــــع أبــــــــــرز الـ »ســــيــــجــ
والُمفكرين العالميين في مجال 
ــا لــُمــنــاقــشــة  ــ ــهـ ــ ــواقـ ــ ــاقــــة وأسـ الــــطــ
الـــمـــســـارات اإلقــلــيــمــيــة النــتــقــال 

ــاٍت  ـــرجــ ــخـ ــ ـــع ُم ـــوقـ ـــتـ ــة، ونـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
وتوصياٍت ُمهمة، إلى جانب فوائد 
ُمتعددة األطراف تنبع من تبادل 
الخبرات والدفع ُقُدمًا بالشراكات 

القّيمة«.
ــن جـــانـــبـــه قــــــال الـــدكـــتـــور  ــ مـ
إدارة  العبيدلي مدير  أحمد  ُعمر 
البحوث والدراسات في المركز أن 
»الُمنتدى سُيقدم بصورٍة حصريٍة 

وألول مرة ُمخرجات األكاديميين 
والباحثين الُمساهمين من خالل 
جلساٍت ُمتزامنٍة وخاصة بعد أن 
انتهت عملية تقديم األوراق التي 
األخير  الــُربــع  ُمــنــُذ  ُأعــلــن طلبها 
من العام الماضي 2021م، إذ وردت 
لــلــُمــشــاركــة تميزت  إلــيــنــا طــلــبــات 
بالجودة العالية والتنوع في أفرع 
االستماع  إلــى  ونتطلع  المجال، 

إلى طرحها وجهًا لوجه«. 
أن  ــات«  »دراســ مركز  يسر  كما 
الُمهتمين  لــكــل  الــفــرصــة  ُيــتــيــح 
المعنية  المؤسسات  موفدي  من 
بــمــجــال الــطــاقــة لــلــتــســجــيــل من 
أجــل الــُمــشــاركــة فــي هــذا الحدث 
www.:عبر الموقع اإللكتروني

. derasat.org.bh

ُمنتدى »درا�شات« ال�شنوي ي�شت�شيف نقا�شات الطاقة العالمية في البحرين

كتب: محمد القصاص
ذكــــر عــضــو مــجــلــس بــلــدي الــجــنــوبــيــة 
عبداهلل عبداللطيف أنه بعد تلقي شكاوى 
الــشــمــالــي وإســـكـــان البحير  الـــرفـــاع  أهــالــي 
لهم  سببت  الــتــي  البعوض  لسعات  بسبب 
اإلزعاج والحساسية باشر االتصال بالجهة 
قــامــت  الـــتـــي  الــصــحــة  وزارة  فـــي  الــمــعــنــيــة 
مشكورة باإليعاز إلى المسؤولين للحضور 
إلى المنطقة المتضررة فور االتصال بهم.
حضر المسؤولون وبعض أفراد القسم 
المختص بالبيئة الصحية بمرافقة عضو 
المجلس النيابي أحمد األنصاري لمعاينة 
المنطقة ومعالجة أسباب انتشار البعوض 

المؤرق لألهالي.

بعد  ازداد  البعوض  انتشار  أن  وأضــاف 
ــاء الــمــســتــنــقــعــات مع  ــقـ فـــتـــرة األمــــطــــار وبـ
الــمــيــاه الـــراكـــدة الــتــي تــكــونــت فــي البحير 
قام  األهــالــي، حيث  الــذي استشعره  األمــر 
إلى  إضافة  المشكلة  بإثارة  النشطاء  أحد 
ورود بعض االتصاالت من قبل القاطنين، 
وليدة  ليست  المشكلة  هــذه  أن  إلــى  الفتا 
أكثر من مرة في  أن تكررت  اليوم بل سبق 

المنطقة.
إلـــى  بـــحـــاجـــة  الــمــنــطــقــة  ان  وأوضـــــــح 
ــود يــــرقــــات الـــبـــعـــوض  ــ ــ فـــحـــص أمــــاكــــن وجـ
ـــ)اآلت  بـ والــقــضــاء عليها مــن خـــالل رشــهــا 
المتناهي  والــــــرذاذ  الـــحـــراري(  الــتــضــبــيــب 
المستنقعات في  الصغر بشكل دوري وردم 

تتكرر  ال  حتى  احتياجا  األكــثــر  المناطق 
ــذا مـــا تـــم االتـــفـــاق عــلــيــه في  ــ مـــجـــددا، وهـ
االجـــتـــمـــاع الـــمـــيـــدانـــي، إضـــافـــة إلــــى وضــع 
األلواح المدهونة بسائل المبيد الحشري 
فيها  يتجمع  التي  المناطق  مختلف  فــي 

جميع  مــن  المنطقة  وتــنــظــيــف  الــبــعــوض 
ــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى اخــتــبــاء  الــمــخــلــفــات الـ
البعوض فيها بالتعاون مع بلدية المنطقة 
البعوض  عــلــى  للقضاء  وذلـــك  الــجــنــوبــيــة 

وغيره من الحشرات األخرى.

البحير واإ�شكان  ال�شمالي  الرفاع  في  البعو�ض  مكافحة  عملية  تبا�شر  »ال�شحة« 

ــم مـــن الــســفــارة  ــ بــرعــايــة ودعـ
البحرين،  مملكة  في  البريطانية 
ــي  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ نــــــظــــــم الـــــمـــــجـــــلـــــس الـ
ــبــــكــــة خـــريـــجـــي  ــبــــريــــطــــانــــي وشــ الــ
الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة مــلــتــقــى 
إلى  الــمــنــاخ:  »تغير  حــوارًيــا حــول 
ــن االتـــجـــاه مـــن هـــنـــا؟«. حضر  أيــ
الــفــعــالــيــة مــجــمــوعــة مـــن أعــضــاء 
رواد  مـــن  والــخــريــجــيــن  الــشــبــكــة 
األعمال والموظفين والخريجين 
الــجــدد والــمــهــتــمــيــن بــالــمــوضــوع، 
أن  منطلق  مــن  النقاش  وتــنــاولــوا 
تغير المناخ يمثل تحديا عالميا، 

يتطلب حلوال عالمية.
ــدد  ــ ــعـ ــ ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـ ــ ــلـ ــ عـ
السكاني البالغ 1.7 مليون نسمة 

ــريـــن أحـــد  ــبـــحـ ــقــــط، تـــســـجـــل الـ فــ
كربونية  البصمات  معدالت  أعلى 
للشخص الواحد في العالم. ومع 
سكان  من  الكثير  ومعيشة  وجــود 
الــبــحــريــن عــلــى ســواحــلــهــا، فإنها 
مــعــرضــة بــشــكــل خــــاص الرتـــفـــاع 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، مــمــا قد 
يكون له تأثير مدمر على مصايد 
ــمــــاك والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي  األســ

والشعاب المرجانية.
مــــــن خــــــــالل هــــــــذه الـــحـــلـــقـــة 
المتحدثون  استعرض  النقاشية، 
الــســيــد ألــكــســنــدر الــســمــاهــيــجــي، 
ــتــــورة غـــولـــنـــور جــوشــكــونــر،  والــــدكــ
ليونز عن موضع  بريت  والدكتور 
ــن الـــــحـــــالـــــي، ومـــــــا هــي  ــريــ ــحــ ــبــ الــ

يمكن  الــتــي  المبتكرة  األســالــيــب 
لــلــنــاس اتــبــاعــهــا لــلــمــســاعــدة في 

عــــالوة   .2035 أهــــــــداف  تــحــقــيــق 
عـــلـــى ذلــــــك، ســلــطــت الــمــنــاقــشــة 

الرئيسية  التحديات  على  الضوء 
الـــمـــحـــيـــطـــة بــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ فــي 
البحرين ، بما في ذلك انبعاثات 
االحــتــبــاس الـــحـــراري، ومــا يمكن 
جــزًءا  ليكونوا  بــه  القيام  لــألفــراد 
إلــى جنب  التغيير جنبا  هــذا  من 

مع المؤسسات الوطنية.
وفــــي الـــحـــديـــث خــــالل ورشـــة 
الــعــمــل، قـــال ريــتــشــارد روز مــديــر 
المجلس الثقافي البريطاني في 
المناخ  تغير  قمة  »بعد  البحرين، 
الـــعـــالـــمـــيـــة  تـــعـــهـــدت الـــبـــحـــريـــن 
بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 
ــول  ووصـ  2035 ــام  عـ بــحــلــول   %30
عام  بحلول  الصفر  إلــى  الصافي 

.2060

البحرين المناخ في  تغير  بريطانيا في حوار حول  البريطاني« وخريجو  »الثقافي 

} جانب من الملتقى.

أكــــــد الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد 
إنـــشـــاء  إدارة  ــر  ــديــ مــ رشـــــــــدان 
ــانــــة الــــمــــشــــاريــــع بـــــــوزارة  ــيــ وصــ
اإلســــــــكــــــــان أهـــــمـــــيـــــة إكـــــســـــاب 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن كــــل الـــمـــهـــارات 
اإلنشائي  المجال  في  الالزمة 
ــكــــل يــحــقــق  ــم بــــشــ ــهــ ــتــ ــيــ ــوعــ وتــ
ــيــــديــــن  ــفــ ــتــ ــســ ــمــ مــــصــــلــــحــــة الــ
ــات اإلســـكـــانـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ مـــــن الـ
والمطورين، وتماشيا مع محور 
الحكومية  الــخــدمــات  تــطــويــر 

المقدمة للمنتفعين.
ــاء ذلــــك خــــالل افــتــتــاح  جــ
ــمـــل أمـــس  ــال ورشـــــــة الـــعـ ــ ــمـ ــ أعـ
وزارة  نظمتها  الــتــي  األربـــعـــاء 

اإلســــكــــان لــمــوظــفــيــهــا ضــمــن 
إدارة  أطــلــقــتــهــا  ورش  ســلــســلــة 
ــة الـــمـــشـــاريـــع  ــانــ ــيــ ــاء وصــ ــ ــشـ ــ إنـ
التنفيذية  باإلجراءات  خاصة 
باسم  روان  المهندسة  قدمتها 
أحمد  فــراز  والمهندس  عــوض 
والتي تستمر على مدار 3 أيام 

متواصلة بمبنى الوزارة.
وخـــــــالل الـــــورشـــــة قـــدمـــت 
شرحًا  عــوض  روان  المهندسة 
الدليل  حــول  ومفصاًل  عمليًا 
الــمــعــتــمــد والـــمـــحـــدث لــجــودة 
ــواد لــقــســم جـــــودة الـــمـــواد  ــمــ الــ
والــمــعــايــيــر، ومــــن جــانــبــه ركــز 
الــمــهــنــدس فـــــراز أحـــمـــد على 

شهادة  إصــدار  وقوانين  أحكام 
الخلو  وشــهــادة  األعــمــال  إتمام 

من العيوب الهندسية.
آلية  إلــى  التطرق  تــم  كما 
اإلنشاء  قسم  فــي  العمل  سير 
ــودة بـــمـــا يــســهــم  ــ ــجــ ــ وقــــســــم الــ
فـــي ســـرعـــة إنـــجـــاز الــمــشــاريــع 
اإلسكانية، وتوضيح الخطوات 
لالنتهاء  المتبعة  األســاســيــة 
مـــــــــن جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــعـــــامـــــالت 
ــة الــــمــــرتــــبــــطــــة  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
وتحديد  اإلسكاني،  بالمشروع 
الــفــتــرات الــزمــنــيــة الــتــي يجب 
إنــشــاء  إدارة  فــي  بــهــا  ــزام  ــتـ االلـ

وصيانة المشاريع اإلسكانية.

الإ��������ش�������ك�������ان ت����ن����ظ����م ور�������������ض ع���م���ل 
ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ي��ن ل���رف���ع م���ه���ارات���ه���م الإن�����ش��ائ��ي��ة

اســتــقــبــلــت د. الــشــيــخــة رنـــا بــنــت عــيــســى بن 
التعليم  لمجلس  العام  األمين  آل خليفة  دعيج 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي 
ليا بيسار رئيس مشروع عالء  الدكتورة  بمكتبها 
المشروع  عــام  رادكــيــن مدير  ابــي  والسيد  الــديــن 

وذلك خالل زيارتهم إلى مملكة البحرين.
المبادرات  من  تم بحث عدد  اللقاء،  وخالل 
ــتـــي تــســهــم فـــي نــشــر وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــعــايــش  الـ
والتسامح والخير والسالم ومدى انعكاسها على 
دعم مملكة  العام  األمين  وأكــدت  التعليم.  نظام 
البحرين لكل الجهود الهادفة لنشر قيم التسامح 

والتعايش السلمي، انطالقًا من الرؤى الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
فــي نشر قيم  الــمــفــدى،  الــبــالد  آل خليفة عــاهــل 
االعتدال والتسامح وثقافة السالم والحوار بين 

جميع األديان والثقافات والحضارات.
ــتـــورة لــيــا بــيــســار  ــربـــت الـــدكـ مـــن جــانــبــهــم أعـ
رادكين عن خالص شكرهم لألمين  ابي  والسيد 
ــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عــلــى حــفــاوة  ــعـ الـ
االســـتـــقـــبـــال، مــعــربــيــن عـــن تــقــديــرهــم لــمــواقــف 
مملكة البحرين الداعمة الحترام جميع األديان 

والشعوب من أجل أن يعم السالم.

المملكة  دع��م  ت��وؤك��د  ال��ع��ال��ي«  »التعليم  ع��ام  اأم��ي��ن 
ل��ك��ل ج��ه��ود ن�����ش��ر ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ض

} د. الشيخة رنا تستقبل مسؤولي مشروع عالء الدين.

الشيخ  الــعــقــيــد  اســتــقــبــل 
آل خليفة  بــن خــالــد  عــبــداهلل 
مــــديــــر عـــــام مـــديـــريـــة شــرطــة 
بمبنى  الجنوبية  المحافظة 
الــمــهــنــدس عاصم  الــمــديــريــة، 
ــبـــداهلل مــديــر  عــبــدالــلــطــيــف عـ
عام بلدية المنطقة الجنوبية 
ــن  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ وعــــــــــــــددا مـــــــن الــ

بالبلدية.
مديرية  عــام  مدير  وأشـــار 
الجنوبية  المحافظة  شــرطــة 
إلــى أن الــزيــارة تأتي فــي إطــار 
الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة لــتــعــزيــز 
المشترك  والتنسيق  التعاون 

ذات  الــــعــــمــــل  مــــــجــــــاالت  فــــــي 
الصلة.

مـــن جــهــتــه، أعـــــرب مــديــر 
عام بلدية المنطقة الجنوبية 
عن شكره وتقديره لمدير عام 

مـــديـــريـــة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة 
التي  الجهود  على  الجنوبية 
تــبــذلــهــا الــمــديــريــة فـــي سبيل 
والنظام  األمــن  على  الحفاظ 

العام في المحافظة.

مدير �شرطة الجنوبية يبحث مع مدير بلدية الجنوبية التعاون الم�شترك

} لقاء مدير شرطة الجنوبية مع م. عاصم عبداللطيف.

وقـــعـــت جــامــعــة الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
وهــي  الــصــيــنــيــة   BGI شـــركـــة 
ــر الـــشـــركـــات  ــبـ واحـــــــدة مــــن أكـ
الــمــتــخــصــصــة فــــي الــتــســلــل 
الجيني في العالم، وبموجب 
ــيــــة ســتــســاعــد  هــــــذه االتــــفــــاقــ
الخليج  جامعة   BGI شــركــة 
قواعد  تأسيس  على  العربي 
ــام  ــيــ ـــقــ ــة والـ ــيـ ــنـ ــيـ ــات جـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
شأنها  مــن  جينية  بتحاليل 
أن تعطي نتائج آنية وتنبؤات 
ــد عــلــى  ــاعــ ــســ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تــ
ــيـــاســـات الــصــحــيــة  رســـــم الـــسـ

المستقبلية بكفاءة عالية.
تـــــــــم تــــــوقــــــيــــــع مــــــذكــــــرة 
الـــتـــفـــاهـــم بـــحـــضـــور رئـــيـــس 
ــعـــربـــي  ــج الـ ــيـ ــلـ ــخـ جـــامـــعـــة الـ
الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور خــــــــــالــــــــــد بــــن 
العوهلي، وعدد  عبدالرحمن 
جامعة  فــي  المسؤولين  مــن 
وممثلين  الــعــربــي،  الــخــلــيــج 
كما حضر   .BGI شــركــة  عــن 

ــد الـــرئـــيـــس  ــعـ ــلــــقــــاء عــــن بـ الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي، ونــــائــــب رئــيــس 
شــركــة BGI إلــى جــانــب عدد 
مـــن الــمــســؤولــيــن اآلخـــريـــن. 
الخليج  جامعة  رئيس  وقــال 
الــعــربــي الـــدكـــتـــور خـــالـــد بن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي إن 
ــعـــربـــي  ــج الـ ــيـ ــلـ ــخـ جـــامـــعـــة الـ
بغرض  االتفاقية  هــذه  توقع 
الخليجية  الكفايات  تأهيل 

في مجال التعليم والتدريب 
المتصلة  األبـــحـــاث  ــداد  ــ وإعــ
الجينية  الــمــعــلــومــات  ببنك 
من أجل مساندة دول مجلس 
رسم  فــي  الخليجي  الــتــعــاون 
على  مبنية  صحية  سياسات 
الجيني،  التسلسل  معطيات 
ــج  ــرامــ وبــــالــــتــــالــــي إعـــــــــــداد بــ
صــحــيــة وقـــائـــيـــة مـــن شــأنــهــا 

تحقيق الرفاه الصحي.

جامعة الخليج العربي توقع مذكرة تفاهم مع �شركة BGIال�شينية 

} توقيع المذكرة مع الشركة الصينية.

اجتمع وكيل الوزارة للثروة 
الحيوانية الدكتور خالد أحمد 
التنفيذي  الــرئــيــس  مــع  حــســن 
ــار الـــمـــحـــرق أحـــمـــد عــلــي  ــديــ لــ
معه  استعرض  العمادي، حيث 
الحيوانية  الــثــروة  وكــالــة  خطة 
الظاهرة  لــهــذه  الــدائــم  للعالج 
المجتمع  قــلــق  عــلــى  الــبــاعــثــة 
على سالمة أفراده وممتلكاته.

وقال: »تم استعراض خطة 
الوكالة للعالج الجذري والدائم 
الــتــي تتلخص  لــهــذه الــظــاهــرة 
الحيوانات  حديقة  إنــشــاء  فــي 
الكالب  توطين  إلعــادة  األليفة 
ــا بــيــن  ــيــــادهــ ــي يـــتـــم اصــــطــ ــتــ الــ
إجـــراء  بــعــد  السكنية  األحـــيـــاء 
عــمــلــيــات الــتــعــقــيــم الــجــراحــي 
للحد من تكاثرها في الحديقة 
وإدماجها في برامج متخصصة 
التبني  الستئناسها، لفتح باب 

المجتمع  أفــــراد  قــبــل  مــن  لــهــا 
ــن الــحــديــقــة تحت  مـــبـــاشـــرة مـ
شروط وإجراءات صارمة تمنع 
إلى  الكالب  انتهاء مصير هذه 

الشارع مرة أخرى«.
مــن جــانــبــه أبــــدى الــرئــيــس 
التنفيذي لديار المحرق رغبة 
المشاركة  في  الجامحة  الديار 
ــذا  ــ ــيــــذ هـ ــنــــفــ ــة فـــــــي تــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــمـــشـــروع الــحــيــوي والـــريـــادي 
لــلــقــضــاء عــلــى ظـــاهـــرة تــواجــد 
الكالب الضالة جذريا تحقيقا 
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  لــمــبــدأ 
الــخــاص  الــقــطــاع  وتــفــعــيــل دور 
بالشراكة  المجتمع  خدمة  في 
مع القطاع الحكومي للوصول 
ــودة  ــشــ ــنــ ــمــ إلـــــــــى األهـــــــــــــــداف الــ
 2030 البحرين  رؤيــة  لتحقيق 
في إنشاء مجتمع آمن ومستقر 
ولــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــتـــنـــمـــيـــة 

االجتماعية بصورة دائمة.
الـــمـــحـــرق  ديــــــــار  أن  وأكــــــــد 
للمشاركة  االستعداد  أتــم  على 
فــــي تـــحـــويـــل فــــكــــرة الـــمـــشـــروع 

إلــــى واقـــــع فــعــلــي واالنــــخــــراط 
ــل مــــقــــومــــاتــــهــــا الـــفـــنـــيـــة  ــامــ ــكــ بــ
المشروع،  تنفيذ  في  والمادية 
الهندسي  التصميم  مــن  بـــدًءا 

ــي لــهــذا  ــعـ ــواقـ إلــــى الــتــنــفــيــذ الـ
إدارة  ــى  إلــ ــوال  ــ وصـ الــتــصــمــيــم، 
الــحــديــقــة تــحــت إشــــراف وكــالــة 

الثروة الحيوانية.

البلدي���ة ودي���ار المح���رق تبحث���ان خطة ع���الج ال���كالب ال�شالة

} اجتماع الوكيل مع العمادي.

كتب عبداألمير السالطنة:
ــادث  ــ ــــن حـ ــق مـ ــائــ نـــجـــا ســ
قيامه  أثناء  شاحنة  احــتــراق 
بــعــمــلــه فـــي كــنــس شــــارع ولــي 

العهد مساء الثالثاء.
وكـــــــــــــان آســــــــيــــــــوي يــــقــــود 
ــارع في  ــشــ شــاحــنــة لــكــنــس الــ
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء يــوم 
الـــثـــالثـــاء بــالــقــرب مـــن ســوق 
واقـــــــــــــف، وفـــــــوجـــــــئ بـــنـــشـــوب 
الفور  على  فقام  فيها  حريق 
بـــإيـــقـــافـــهـــا والـــــــنـــــــزول مــنــهــا 
ــال بــالــدفــاع الــمــدنــي  واالتـــصـ
الــــذيــــن حــــضــــروا عـــلـــى وجـــه 
البالغ،  تلقيهم  فــور  السرعة 

وقاموا بإخماد الحريق.
وقـــــد تــــواجــــد فــــي مــوقــع 

ــة الـــنـــجـــدة  ــ ــرطـ ــ الــــحــــريــــق شـ
والمرور وقام أفرادها بتسهيل 
لــكــي يتمكن  الــســيــارات  ســيــر 
ــاع الـــمـــدنـــي من  ــدفــ رجـــــال الــ

الــقــيــام بــواجــبــهــم فــي إخــمــاد 
ــا فــتــحــت  ــعــــدهــ الــــحــــريــــق، وبــ
التحقيق  الرسمية  الجهات 

لمعرفة أسبابه.

تصوير: عبداألمير السالطنة
أصــيــب 7 أشــخــاص إثــر حـــادث بين 
6 سيارات على شارع الشيخ خليفة بن 
سلمان بسبب عدم االنتباه وعدم التقيد 
من  متأخرة  ساعة  في  الــمــرور  بأنظمة 

مساء يوم الثالثاء.
كان شاب بحريني يقود سيارته في 

الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن مــســاء يــوم 
بن  خليفة  الشيخ  شــارع  على  الثالثاء 
ســلــمــان، وبــســبــب عـــدم االنــتــبــاه لــوجــود 
حـــــــادث مـــــــــروري عـــلـــى الـــــشـــــارع نــفــســه 
ــورت  ــدهـ ــم تـ ــن ثــ ــ اصــــطــــدم بـــســـيـــارة، ومـ
من  عــدد  اصطدام  في  متسببة  سيارته 
سبعة  إصابة  ذلك  عن  ونتج  السيارات، 
بتلفيات  ســـيـــارات   6 وتـــضـــرر  أشـــخـــاص 

كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة 
القادمة  السيارات  تسهيل  وتم  النجدة، 
فـــي الــمــســار إلــــى حــيــن وصــــول شــرطــة 
المرور والدفاع المدني, حيث تم إزاحة 
فتحت  وبعدها  الــشــارع،  مــن  المركبات 
لمعرفة  الــتــحــقــيــق  الــرســمــيــة  الــجــهــات 

أسبابه.

المحكمة الد�شتورية تقرر حجز 
مار�ض  30 لجل�شة  للحكم  دعوى 

عـقدت المحكمة الدسـتورية أمس األربعاء 
بن  راشــد  بن  خليفة  الشيخ  برئاسة  جلستها 
المحكمة، وعضوية  رئيس  آل خليفة  عبداهلل 
الـــقـــضـــاة: الــمــســتــشــار أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم راشـــد 
الــمــال نــائــب رئــيــس الــمــحــكــمــة، عــلــي عــبــداهلل 
بن  عيسى  الحايكي،  حسن  سعيد  الدويشان، 
محمد  جاسم  منى  الدكتورة  الكعبي،  مبارك 
ــواري، أحـــمـــد حــمــد عـــبـــداهلل الــــدوســــري،  ــ ــكـ ــ الـ
وبحضوِر أميِن الّسر عمر عبدالعزيز حساني، 
حيث َنَظرت المحكمة الدعوى الدستورية رقم 
بالمضي  الحكم  طلب  بشأن  )م.ت/2021/2( 
فــــي تــنــفــيــذ حــكــمــي الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
رقمي  الدستوريتين  الدعويين  في  الصادَرين 
المحكمة  وقــررت  و)د/2010/2(،  )د/2008/1( 
ــوى لــلــحــكــم لــجــلــســة األربــــعــــاء  ــ ــدعـ ــ حـــجـــز الـ

2022/3/30م.
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} الدخان يتصاعد من الشاحنة المحترقة.

} عدد من السيارات المتضررة نتيجة الحادث.
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يــنــطــلــق ُمـــنـــتـــدى »دراســــــــات« 
الــســنــوي الــخــامــس ُمــتــزامــًنــا مع 
الُملتقى الثاني للرابطة الدولية 
منطقة  في  الطاقة  القتصاديات 
إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
على مدى يومين في الفترة 3-2 
مارس 2022م، في فندق ومنتجع 
تــحــت  أمــــــــــــــواج،  جــــــــزر  فــــــي  آرت 
شـــعـــار: »تـــأثـــيـــر انـــتـــقـــال الــطــاقــة 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ فـ
ــا«، بــتــنــظــيــٍم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وشـــــمـــــال إفـ
مـــن مـــركـــز الــبــحــريــن لــلــدراســات 
والطاقة  والدولية  االستراتيجية 
»دراسات«، باالشتراك مع الرابطة 
ــيـــة القـــتـــصـــاديـــات الــطــاقــة  الـــدولـ
عبداهلل  الملك  ومركز   ،)IAEE(
لــلــدراســات والــبــحــوث الــبــتــرولــيــة 
والـــجـــمـــعـــيـــة   ،)KAPSARC(
الطاقة  القــتــصــاديــات  الــســعــوديــة 

.)SAEE(
ُيقدم الحدث رًؤى ومنظورات 
بــــعــــض أبـــــــــرز ُخـــــــبـــــــراء الـــطـــاقـــة 
ــادة صــنــاعــتــهــا  ــ واقــتــصــاديــيــهــا وقــ
حــــــــــول الـــــــتـــــــحـــــــوالت الــــقــــائــــمــــة 
والوقع  مجالها،  في  والُمحتملة 
في  االنتقالية  للنسب  الُمحتمل 
مزيج الطاقة، واآلثار االقتصادية 

الــنــاجــمــة الـــتـــي قـــد تــصــيــب دول 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  منطقة 
إفـــريـــقـــيـــا، بــــنــــاًء عـــلـــى نـــظـــريـــات 
تنعكس على  واحتماالت  ُمجدية 

الواقع. 
ــات  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ ومــــــــــن أبــــــــــــرز الـ
الُمشاركة: ُمنظمة األمم الُمتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة، وهيئة 
مجلس  بــدول  الكهربائي  الربط 
العربية،  الخليج  لــدول  الــتــعــاون 
ووزارة الكهرباء والماء في مملكة 
البحرين، ومنصة )nybl( للذكاء 
االصطناعي، وجامعة خليفة في 
أبوظبي، وقمر للطاقة، وإينرجي 
إنــتــلــجــنــس، والــهــيــئــة الــُعــمــانــيــة 
ــعــــامــــة،  ــات الــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــم الـ
بيروت،  في  األمريكية  والجامعة 
والجمعية األردنية لالستثمار في 
العربية  والهيئة  البديلة،  الطاقة 

للطاقة الُمتجددة.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور 
المدير  الــعــبــداهلل  إبــراهــيــم  حمد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــركـــز »دراســــــــــات«:  
ــن  ــيـ ــثـ ــاحـ ــبـ ــتــــمــــع أبــــــــــرز الـ »ســــيــــجــ
والُمفكرين العالميين في مجال 
ــا لــُمــنــاقــشــة  ــ ــهـ ــ ــواقـ ــ ــاقــــة وأسـ الــــطــ
الـــمـــســـارات اإلقــلــيــمــيــة النــتــقــال 

ــاٍت  ـــرجــ ــخـ ــ ـــع ُم ـــوقـ ـــتـ ــة، ونـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ الـ
وتوصياٍت ُمهمة، إلى جانب فوائد 
ُمتعددة األطراف تنبع من تبادل 
الخبرات والدفع ُقُدمًا بالشراكات 

القّيمة«.
ــن جـــانـــبـــه قــــــال الـــدكـــتـــور  ــ مـ
إدارة  العبيدلي مدير  أحمد  ُعمر 
البحوث والدراسات في المركز أن 
»الُمنتدى سُيقدم بصورٍة حصريٍة 

وألول مرة ُمخرجات األكاديميين 
والباحثين الُمساهمين من خالل 
جلساٍت ُمتزامنٍة وخاصة بعد أن 
انتهت عملية تقديم األوراق التي 
األخير  الــُربــع  ُمــنــُذ  ُأعــلــن طلبها 
من العام الماضي 2021م، إذ وردت 
لــلــُمــشــاركــة تميزت  إلــيــنــا طــلــبــات 
بالجودة العالية والتنوع في أفرع 
االستماع  إلــى  ونتطلع  المجال، 

إلى طرحها وجهًا لوجه«. 
أن  ــات«  »دراســ مركز  يسر  كما 
الُمهتمين  لــكــل  الــفــرصــة  ُيــتــيــح 
المعنية  المؤسسات  موفدي  من 
بــمــجــال الــطــاقــة لــلــتــســجــيــل من 
أجــل الــُمــشــاركــة فــي هــذا الحدث 
www.:عبر الموقع اإللكتروني

. derasat.org.bh

ُمنتدى »درا�شات« ال�شنوي ي�شت�شيف نقا�شات الطاقة العالمية في البحرين

كتب: محمد القصاص
ذكــــر عــضــو مــجــلــس بــلــدي الــجــنــوبــيــة 
عبداهلل عبداللطيف أنه بعد تلقي شكاوى 
الــشــمــالــي وإســـكـــان البحير  الـــرفـــاع  أهــالــي 
لهم  سببت  الــتــي  البعوض  لسعات  بسبب 
اإلزعاج والحساسية باشر االتصال بالجهة 
قــامــت  الـــتـــي  الــصــحــة  وزارة  فـــي  الــمــعــنــيــة 
مشكورة باإليعاز إلى المسؤولين للحضور 
إلى المنطقة المتضررة فور االتصال بهم.
حضر المسؤولون وبعض أفراد القسم 
المختص بالبيئة الصحية بمرافقة عضو 
المجلس النيابي أحمد األنصاري لمعاينة 
المنطقة ومعالجة أسباب انتشار البعوض 

المؤرق لألهالي.

بعد  ازداد  البعوض  انتشار  أن  وأضــاف 
ــاء الــمــســتــنــقــعــات مع  ــقـ فـــتـــرة األمــــطــــار وبـ
الــمــيــاه الـــراكـــدة الــتــي تــكــونــت فــي البحير 
قام  األهــالــي، حيث  الــذي استشعره  األمــر 
إلى  إضافة  المشكلة  بإثارة  النشطاء  أحد 
ورود بعض االتصاالت من قبل القاطنين، 
وليدة  ليست  المشكلة  هــذه  أن  إلــى  الفتا 
أكثر من مرة في  أن تكررت  اليوم بل سبق 

المنطقة.
إلـــى  بـــحـــاجـــة  الــمــنــطــقــة  ان  وأوضـــــــح 
ــود يــــرقــــات الـــبـــعـــوض  ــ ــ فـــحـــص أمــــاكــــن وجـ
ـــ)اآلت  بـ والــقــضــاء عليها مــن خـــالل رشــهــا 
المتناهي  والــــــرذاذ  الـــحـــراري(  الــتــضــبــيــب 
المستنقعات في  الصغر بشكل دوري وردم 

تتكرر  ال  حتى  احتياجا  األكــثــر  المناطق 
ــذا مـــا تـــم االتـــفـــاق عــلــيــه في  ــ مـــجـــددا، وهـ
االجـــتـــمـــاع الـــمـــيـــدانـــي، إضـــافـــة إلــــى وضــع 
األلواح المدهونة بسائل المبيد الحشري 
فيها  يتجمع  التي  المناطق  مختلف  فــي 

جميع  مــن  المنطقة  وتــنــظــيــف  الــبــعــوض 
ــتـــي تـــســـاعـــد عـــلـــى اخــتــبــاء  الــمــخــلــفــات الـ
البعوض فيها بالتعاون مع بلدية المنطقة 
البعوض  عــلــى  للقضاء  وذلـــك  الــجــنــوبــيــة 

وغيره من الحشرات األخرى.

البحير واإ�شكان  ال�شمالي  الرفاع  في  البعو�ض  مكافحة  عملية  تبا�شر  »ال�شحة« 

ــم مـــن الــســفــارة  ــ بــرعــايــة ودعـ
البحرين،  مملكة  في  البريطانية 
ــي  ــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ نــــــظــــــم الـــــمـــــجـــــلـــــس الـ
ــبــــكــــة خـــريـــجـــي  ــبــــريــــطــــانــــي وشــ الــ
الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة مــلــتــقــى 
إلى  الــمــنــاخ:  »تغير  حــوارًيــا حــول 
ــن االتـــجـــاه مـــن هـــنـــا؟«. حضر  أيــ
الــفــعــالــيــة مــجــمــوعــة مـــن أعــضــاء 
رواد  مـــن  والــخــريــجــيــن  الــشــبــكــة 
األعمال والموظفين والخريجين 
الــجــدد والــمــهــتــمــيــن بــالــمــوضــوع، 
أن  منطلق  مــن  النقاش  وتــنــاولــوا 
تغير المناخ يمثل تحديا عالميا، 

يتطلب حلوال عالمية.
ــدد  ــ ــعـ ــ ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الـ ــ ــلـ ــ عـ
السكاني البالغ 1.7 مليون نسمة 

ــريـــن أحـــد  ــبـــحـ ــقــــط، تـــســـجـــل الـ فــ
كربونية  البصمات  معدالت  أعلى 
للشخص الواحد في العالم. ومع 
سكان  من  الكثير  ومعيشة  وجــود 
الــبــحــريــن عــلــى ســواحــلــهــا، فإنها 
مــعــرضــة بــشــكــل خــــاص الرتـــفـــاع 
مــســتــوى ســطــح الــبــحــر، مــمــا قد 
يكون له تأثير مدمر على مصايد 
ــمــــاك والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي  األســ

والشعاب المرجانية.
مــــــن خــــــــالل هــــــــذه الـــحـــلـــقـــة 
المتحدثون  استعرض  النقاشية، 
الــســيــد ألــكــســنــدر الــســمــاهــيــجــي، 
ــتــــورة غـــولـــنـــور جــوشــكــونــر،  والــــدكــ
ليونز عن موضع  بريت  والدكتور 
ــن الـــــحـــــالـــــي، ومـــــــا هــي  ــريــ ــحــ ــبــ الــ

يمكن  الــتــي  المبتكرة  األســالــيــب 
لــلــنــاس اتــبــاعــهــا لــلــمــســاعــدة في 

عــــالوة   .2035 أهــــــــداف  تــحــقــيــق 
عـــلـــى ذلــــــك، ســلــطــت الــمــنــاقــشــة 

الرئيسية  التحديات  على  الضوء 
الـــمـــحـــيـــطـــة بــتــغــيــر الـــمـــنـــاخ فــي 
البحرين ، بما في ذلك انبعاثات 
االحــتــبــاس الـــحـــراري، ومــا يمكن 
جــزًءا  ليكونوا  بــه  القيام  لــألفــراد 
إلــى جنب  التغيير جنبا  هــذا  من 

مع المؤسسات الوطنية.
وفــــي الـــحـــديـــث خــــالل ورشـــة 
الــعــمــل، قـــال ريــتــشــارد روز مــديــر 
المجلس الثقافي البريطاني في 
المناخ  تغير  قمة  »بعد  البحرين، 
الـــعـــالـــمـــيـــة  تـــعـــهـــدت الـــبـــحـــريـــن 
بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 
ــول  ووصـ  2035 ــام  عـ بــحــلــول   %30
عام  بحلول  الصفر  إلــى  الصافي 

.2060

البحرين المناخ في  تغير  بريطانيا في حوار حول  البريطاني« وخريجو  »الثقافي 

} جانب من الملتقى.

أكــــــد الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد 
إنـــشـــاء  إدارة  ــر  ــديــ مــ رشـــــــــدان 
ــانــــة الــــمــــشــــاريــــع بـــــــوزارة  ــيــ وصــ
اإلســــــــكــــــــان أهـــــمـــــيـــــة إكـــــســـــاب 
الـــمـــهـــنـــدســـيـــن كــــل الـــمـــهـــارات 
اإلنشائي  المجال  في  الالزمة 
ــكــــل يــحــقــق  ــم بــــشــ ــهــ ــتــ ــيــ ــوعــ وتــ
ــيــــديــــن  ــفــ ــتــ ــســ ــمــ مــــصــــلــــحــــة الــ
ــات اإلســـكـــانـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ مـــــن الـ
والمطورين، وتماشيا مع محور 
الحكومية  الــخــدمــات  تــطــويــر 

المقدمة للمنتفعين.
ــاء ذلــــك خــــالل افــتــتــاح  جــ
ــمـــل أمـــس  ــال ورشـــــــة الـــعـ ــ ــمـ ــ أعـ
وزارة  نظمتها  الــتــي  األربـــعـــاء 

اإلســــكــــان لــمــوظــفــيــهــا ضــمــن 
إدارة  أطــلــقــتــهــا  ورش  ســلــســلــة 
ــة الـــمـــشـــاريـــع  ــانــ ــيــ ــاء وصــ ــ ــشـ ــ إنـ
التنفيذية  باإلجراءات  خاصة 
باسم  روان  المهندسة  قدمتها 
أحمد  فــراز  والمهندس  عــوض 
والتي تستمر على مدار 3 أيام 

متواصلة بمبنى الوزارة.
وخـــــــالل الـــــورشـــــة قـــدمـــت 
شرحًا  عــوض  روان  المهندسة 
الدليل  حــول  ومفصاًل  عمليًا 
الــمــعــتــمــد والـــمـــحـــدث لــجــودة 
ــواد لــقــســم جـــــودة الـــمـــواد  ــمــ الــ
والــمــعــايــيــر، ومــــن جــانــبــه ركــز 
الــمــهــنــدس فـــــراز أحـــمـــد على 

شهادة  إصــدار  وقوانين  أحكام 
الخلو  وشــهــادة  األعــمــال  إتمام 

من العيوب الهندسية.
آلية  إلــى  التطرق  تــم  كما 
اإلنشاء  قسم  فــي  العمل  سير 
ــودة بـــمـــا يــســهــم  ــ ــجــ ــ وقــــســــم الــ
فـــي ســـرعـــة إنـــجـــاز الــمــشــاريــع 
اإلسكانية، وتوضيح الخطوات 
لالنتهاء  المتبعة  األســاســيــة 
مـــــــــن جـــــمـــــيـــــع الـــــمـــــعـــــامـــــالت 
ــة الــــمــــرتــــبــــطــــة  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
وتحديد  اإلسكاني،  بالمشروع 
الــفــتــرات الــزمــنــيــة الــتــي يجب 
إنــشــاء  إدارة  فــي  بــهــا  ــزام  ــتـ االلـ

وصيانة المشاريع اإلسكانية.

الإ��������ش�������ك�������ان ت����ن����ظ����م ور�������������ض ع���م���ل 
ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ي��ن ل���رف���ع م���ه���ارات���ه���م الإن�����ش��ائ��ي��ة

اســتــقــبــلــت د. الــشــيــخــة رنـــا بــنــت عــيــســى بن 
التعليم  لمجلس  العام  األمين  آل خليفة  دعيج 
العالي نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي 
ليا بيسار رئيس مشروع عالء  الدكتورة  بمكتبها 
المشروع  عــام  رادكــيــن مدير  ابــي  والسيد  الــديــن 

وذلك خالل زيارتهم إلى مملكة البحرين.
المبادرات  من  تم بحث عدد  اللقاء،  وخالل 
ــتـــي تــســهــم فـــي نــشــر وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــعــايــش  الـ
والتسامح والخير والسالم ومدى انعكاسها على 
دعم مملكة  العام  األمين  وأكــدت  التعليم.  نظام 
البحرين لكل الجهود الهادفة لنشر قيم التسامح 

والتعايش السلمي، انطالقًا من الرؤى الحكيمة 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
فــي نشر قيم  الــمــفــدى،  الــبــالد  آل خليفة عــاهــل 
االعتدال والتسامح وثقافة السالم والحوار بين 

جميع األديان والثقافات والحضارات.
ــتـــورة لــيــا بــيــســار  ــربـــت الـــدكـ مـــن جــانــبــهــم أعـ
رادكين عن خالص شكرهم لألمين  ابي  والسيد 
ــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي عــلــى حــفــاوة  ــعـ الـ
االســـتـــقـــبـــال، مــعــربــيــن عـــن تــقــديــرهــم لــمــواقــف 
مملكة البحرين الداعمة الحترام جميع األديان 

والشعوب من أجل أن يعم السالم.

المملكة  دع��م  ت��وؤك��د  ال��ع��ال��ي«  »التعليم  ع��ام  اأم��ي��ن 
ل��ك��ل ج��ه��ود ن�����ش��ر ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح وال��ت��ع��اي�����ض

} د. الشيخة رنا تستقبل مسؤولي مشروع عالء الدين.

الشيخ  الــعــقــيــد  اســتــقــبــل 
آل خليفة  بــن خــالــد  عــبــداهلل 
مــــديــــر عـــــام مـــديـــريـــة شــرطــة 
بمبنى  الجنوبية  المحافظة 
الــمــهــنــدس عاصم  الــمــديــريــة، 
ــبـــداهلل مــديــر  عــبــدالــلــطــيــف عـ
عام بلدية المنطقة الجنوبية 
ــن  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ وعــــــــــــــددا مـــــــن الــ

بالبلدية.
مديرية  عــام  مدير  وأشـــار 
الجنوبية  المحافظة  شــرطــة 
إلــى أن الــزيــارة تأتي فــي إطــار 
الـــجـــهـــود الــمــشــتــركــة لــتــعــزيــز 
المشترك  والتنسيق  التعاون 

ذات  الــــعــــمــــل  مــــــجــــــاالت  فــــــي 
الصلة.

مـــن جــهــتــه، أعـــــرب مــديــر 
عام بلدية المنطقة الجنوبية 
عن شكره وتقديره لمدير عام 

مـــديـــريـــة شـــرطـــة الــمــحــافــظــة 
التي  الجهود  على  الجنوبية 
تــبــذلــهــا الــمــديــريــة فـــي سبيل 
والنظام  األمــن  على  الحفاظ 

العام في المحافظة.

مدير �شرطة الجنوبية يبحث مع مدير بلدية الجنوبية التعاون الم�شترك

} لقاء مدير شرطة الجنوبية مع م. عاصم عبداللطيف.

وقـــعـــت جــامــعــة الــخــلــيــج 
الـــعـــربـــي مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
وهــي  الــصــيــنــيــة   BGI شـــركـــة 
ــر الـــشـــركـــات  ــبـ واحـــــــدة مــــن أكـ
الــمــتــخــصــصــة فــــي الــتــســلــل 
الجيني في العالم، وبموجب 
ــيــــة ســتــســاعــد  هــــــذه االتــــفــــاقــ
الخليج  جامعة   BGI شــركــة 
قواعد  تأسيس  على  العربي 
ــام  ــيــ ـــقــ ــة والـ ــيـ ــنـ ــيـ ــات جـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ
شأنها  مــن  جينية  بتحاليل 
أن تعطي نتائج آنية وتنبؤات 
ــد عــلــى  ــاعــ ــســ مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تــ
ــيـــاســـات الــصــحــيــة  رســـــم الـــسـ

المستقبلية بكفاءة عالية.
تـــــــــم تــــــوقــــــيــــــع مــــــذكــــــرة 
الـــتـــفـــاهـــم بـــحـــضـــور رئـــيـــس 
ــعـــربـــي  ــج الـ ــيـ ــلـ ــخـ جـــامـــعـــة الـ
الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور خــــــــــالــــــــــد بــــن 
العوهلي، وعدد  عبدالرحمن 
جامعة  فــي  المسؤولين  مــن 
وممثلين  الــعــربــي،  الــخــلــيــج 
كما حضر   .BGI شــركــة  عــن 

ــد الـــرئـــيـــس  ــعـ ــلــــقــــاء عــــن بـ الــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي، ونــــائــــب رئــيــس 
شــركــة BGI إلــى جــانــب عدد 
مـــن الــمــســؤولــيــن اآلخـــريـــن. 
الخليج  جامعة  رئيس  وقــال 
الــعــربــي الـــدكـــتـــور خـــالـــد بن 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــوهـــلـــي إن 
ــعـــربـــي  ــج الـ ــيـ ــلـ ــخـ جـــامـــعـــة الـ
بغرض  االتفاقية  هــذه  توقع 
الخليجية  الكفايات  تأهيل 

في مجال التعليم والتدريب 
المتصلة  األبـــحـــاث  ــداد  ــ وإعــ
الجينية  الــمــعــلــومــات  ببنك 
من أجل مساندة دول مجلس 
رسم  فــي  الخليجي  الــتــعــاون 
على  مبنية  صحية  سياسات 
الجيني،  التسلسل  معطيات 
ــج  ــرامــ وبــــالــــتــــالــــي إعـــــــــــداد بــ
صــحــيــة وقـــائـــيـــة مـــن شــأنــهــا 

تحقيق الرفاه الصحي.

جامعة الخليج العربي توقع مذكرة تفاهم مع �شركة BGIال�شينية 

} توقيع المذكرة مع الشركة الصينية.

اجتمع وكيل الوزارة للثروة 
الحيوانية الدكتور خالد أحمد 
التنفيذي  الــرئــيــس  مــع  حــســن 
ــار الـــمـــحـــرق أحـــمـــد عــلــي  ــديــ لــ
معه  استعرض  العمادي، حيث 
الحيوانية  الــثــروة  وكــالــة  خطة 
الظاهرة  لــهــذه  الــدائــم  للعالج 
المجتمع  قــلــق  عــلــى  الــبــاعــثــة 
على سالمة أفراده وممتلكاته.

وقال: »تم استعراض خطة 
الوكالة للعالج الجذري والدائم 
الــتــي تتلخص  لــهــذه الــظــاهــرة 
الحيوانات  حديقة  إنــشــاء  فــي 
الكالب  توطين  إلعــادة  األليفة 
ــا بــيــن  ــيــــادهــ ــي يـــتـــم اصــــطــ ــتــ الــ
إجـــراء  بــعــد  السكنية  األحـــيـــاء 
عــمــلــيــات الــتــعــقــيــم الــجــراحــي 
للحد من تكاثرها في الحديقة 
وإدماجها في برامج متخصصة 
التبني  الستئناسها، لفتح باب 

المجتمع  أفــــراد  قــبــل  مــن  لــهــا 
ــن الــحــديــقــة تحت  مـــبـــاشـــرة مـ
شروط وإجراءات صارمة تمنع 
إلى  الكالب  انتهاء مصير هذه 

الشارع مرة أخرى«.
مــن جــانــبــه أبــــدى الــرئــيــس 
التنفيذي لديار المحرق رغبة 
المشاركة  في  الجامحة  الديار 
ــذا  ــ ــيــــذ هـ ــنــــفــ ــة فـــــــي تــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
الـــمـــشـــروع الــحــيــوي والـــريـــادي 
لــلــقــضــاء عــلــى ظـــاهـــرة تــواجــد 
الكالب الضالة جذريا تحقيقا 
المجتمعية  الـــشـــراكـــة  لــمــبــدأ 
الــخــاص  الــقــطــاع  وتــفــعــيــل دور 
بالشراكة  المجتمع  خدمة  في 
مع القطاع الحكومي للوصول 
ــودة  ــشــ ــنــ ــمــ إلـــــــــى األهـــــــــــــــداف الــ
 2030 البحرين  رؤيــة  لتحقيق 
في إنشاء مجتمع آمن ومستقر 
ولــــلــــحــــفــــاظ عــــلــــى الـــتـــنـــمـــيـــة 

االجتماعية بصورة دائمة.
الـــمـــحـــرق  ديــــــــار  أن  وأكــــــــد 
للمشاركة  االستعداد  أتــم  على 
فــــي تـــحـــويـــل فــــكــــرة الـــمـــشـــروع 

إلــــى واقـــــع فــعــلــي واالنــــخــــراط 
ــل مــــقــــومــــاتــــهــــا الـــفـــنـــيـــة  ــامــ ــكــ بــ
المشروع،  تنفيذ  في  والمادية 
الهندسي  التصميم  مــن  بـــدًءا 

ــي لــهــذا  ــعـ ــواقـ إلــــى الــتــنــفــيــذ الـ
إدارة  ــى  إلــ ــوال  ــ وصـ الــتــصــمــيــم، 
الــحــديــقــة تــحــت إشــــراف وكــالــة 

الثروة الحيوانية.

البلدي���ة ودي���ار المح���رق تبحث���ان خطة ع���الج ال���كالب ال�شالة

} اجتماع الوكيل مع العمادي.

كتب عبداألمير السالطنة:
ــادث  ــ ــــن حـ ــق مـ ــائــ نـــجـــا ســ
قيامه  أثناء  شاحنة  احــتــراق 
بــعــمــلــه فـــي كــنــس شــــارع ولــي 

العهد مساء الثالثاء.
وكـــــــــــــان آســــــــيــــــــوي يــــقــــود 
ــارع في  ــشــ شــاحــنــة لــكــنــس الــ
وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء يــوم 
الـــثـــالثـــاء بــالــقــرب مـــن ســوق 
واقـــــــــــــف، وفـــــــوجـــــــئ بـــنـــشـــوب 
الفور  على  فقام  فيها  حريق 
بـــإيـــقـــافـــهـــا والـــــــنـــــــزول مــنــهــا 
ــال بــالــدفــاع الــمــدنــي  واالتـــصـ
الــــذيــــن حــــضــــروا عـــلـــى وجـــه 
البالغ،  تلقيهم  فــور  السرعة 

وقاموا بإخماد الحريق.
وقـــــد تــــواجــــد فــــي مــوقــع 

ــة الـــنـــجـــدة  ــ ــرطـ ــ الــــحــــريــــق شـ
والمرور وقام أفرادها بتسهيل 
لــكــي يتمكن  الــســيــارات  ســيــر 
ــاع الـــمـــدنـــي من  ــدفــ رجـــــال الــ

الــقــيــام بــواجــبــهــم فــي إخــمــاد 
ــا فــتــحــت  ــعــــدهــ الــــحــــريــــق، وبــ
التحقيق  الرسمية  الجهات 

لمعرفة أسبابه.

تصوير: عبداألمير السالطنة
أصــيــب 7 أشــخــاص إثــر حـــادث بين 
6 سيارات على شارع الشيخ خليفة بن 
سلمان بسبب عدم االنتباه وعدم التقيد 
من  متأخرة  ساعة  في  الــمــرور  بأنظمة 

مساء يوم الثالثاء.
كان شاب بحريني يقود سيارته في 

الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن مــســاء يــوم 
بن  خليفة  الشيخ  شــارع  على  الثالثاء 
ســلــمــان، وبــســبــب عـــدم االنــتــبــاه لــوجــود 
حـــــــادث مـــــــــروري عـــلـــى الـــــشـــــارع نــفــســه 
ــورت  ــدهـ ــم تـ ــن ثــ ــ اصــــطــــدم بـــســـيـــارة، ومـ
من  عــدد  اصطدام  في  متسببة  سيارته 
سبعة  إصابة  ذلك  عن  ونتج  السيارات، 
بتلفيات  ســـيـــارات   6 وتـــضـــرر  أشـــخـــاص 

كبيرة.
وقد حضر فور وقوع الحادث شرطة 
القادمة  السيارات  تسهيل  وتم  النجدة، 
فـــي الــمــســار إلــــى حــيــن وصــــول شــرطــة 
المرور والدفاع المدني, حيث تم إزاحة 
فتحت  وبعدها  الــشــارع،  مــن  المركبات 
لمعرفة  الــتــحــقــيــق  الــرســمــيــة  الــجــهــات 

أسبابه.

المحكمة الد�شتورية تقرر حجز 
مار�ض  30 لجل�شة  للحكم  دعوى 

عـقدت المحكمة الدسـتورية أمس األربعاء 
بن  راشــد  بن  خليفة  الشيخ  برئاسة  جلستها 
المحكمة، وعضوية  رئيس  آل خليفة  عبداهلل 
الـــقـــضـــاة: الــمــســتــشــار أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم راشـــد 
الــمــال نــائــب رئــيــس الــمــحــكــمــة، عــلــي عــبــداهلل 
بن  عيسى  الحايكي،  حسن  سعيد  الدويشان، 
محمد  جاسم  منى  الدكتورة  الكعبي،  مبارك 
ــواري، أحـــمـــد حــمــد عـــبـــداهلل الــــدوســــري،  ــ ــكـ ــ الـ
وبحضوِر أميِن الّسر عمر عبدالعزيز حساني، 
حيث َنَظرت المحكمة الدعوى الدستورية رقم 
بالمضي  الحكم  طلب  بشأن  )م.ت/2021/2( 
فــــي تــنــفــيــذ حــكــمــي الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
رقمي  الدستوريتين  الدعويين  في  الصادَرين 
المحكمة  وقــررت  و)د/2010/2(،  )د/2008/1( 
ــوى لــلــحــكــم لــجــلــســة األربــــعــــاء  ــ ــدعـ ــ حـــجـــز الـ

2022/3/30م.

اإ�شاب���ة �ش���بعة اأ�ش���خا�ض نتيج���ة ح���ادث بي���ن 6 �ش���يارات

احتراق �شاحنة على �شارع ولي العهد ونجاة �شائقها 

} الدخان يتصاعد من الشاحنة المحترقة.

} عدد من السيارات المتضررة نتيجة الحادث.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16043/pdf/1-Supplime/16043.pdf?fixed669
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286339
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286346
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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
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�سوي�سري ُيعاقب
و�سوداني ُيكافاأ

األمـــر الــوحــيــد الـــذي أتــفــاخــر بــهــا علنا وبــاســتــمــرار هو 
والعالقات  العمل  مجال  في  والمواعيد،  الوقت  احترم  أنني 
الــشــخــصــيــة، بــل يــتــوقــف مـــدى احــتــرامــي لــشــخــص مــا على 
ولضوابط  لعمله  واحــتــرامــه  المواعيد  أمـــور  فــي  انضباطه 
عمله، ولهذا استعيد حكاية من سويسرا التي هي من أصغر 
ه فــي أضــعــف أو  ــرَّ بــلــدان الــعــالــم، ولــكــن ألن اهلل قــد يضع سـ
أصغر خلقه فإن اقتصادها أقوى من اقتصاد اغني تسع دول 
المثال،  نــادر  سياسي  باستقرار  تنعم  وهي  مجتمعة،  عربية 
ويتكلمون  أوروبــيــة،  أجناس  ان سكانها خليط من عدة  رغم 
يميز سويسرا  ما  فإن  معلوم  هو  وكما  لغات مختلفة،  ثالث 
عن سائر بلدان العالم انه ال توجد بها قوات مسلحة. يعني 
جيش مفيش. ليست عندها مدرعات أو قوات جوية أو بحرية 
انــقــالبــيــة، ورغـــم هــذا  أو مــحــاوالت  أو وجـــع راس،  أو مــشــاة، 
كله  الفاتيكان  في  البابوي  الحرس  فإن  بسبب هذا-  -وربما 
يأتمنهم على سالمته  الفاتيكان  بابا  السويسريين، ألن  من 

وأمنه.
وجدت بين أوراقي القديمة حكاية شرطي سويسري مثل 
الصحف  بها  اهتمت  نــكــراء،  بجريمة  متهما  القضاء  أمــام 
بالغا  األمنية  القيادات  تلقت  فقد  متوالية،  أسابيع  طــوال 
بأنه يقوم بنشاط مخالف للقانون، وضبطته متلبسا بالجرم 
يشرب  المجرم  الشرطي  كــان  المقاهي:  احــد  فــي  المشهود 
إلى  وحملوه  زمــالئــه  مــن  مجموعة  اعتقله  عندما  الــقــهــوة، 
المخفر ومعه دليل إدانته وهو كوب القهوة الذي كان يشربه، 
االعتراف  ســوى  المجرم  الشرطي  أمــام  يكن من سبيل  ولــم 
نصف  الشغل  من  »زوغـــت«  نعم  والقاضي:  المحققين  أمــام 
ساعة ألشرب كوب قهوة، تخيلوا هذا الرجل عديم الضمير 
يتغيب عن العمل ثالثين دقيقة كاملة لشرب القهوة، وقالت 
صحيفة اندبندنت اون صنداي البريطانية التي أوردت هذه 
بالسجن شهرا  الــشــرطــي  عــلــى  الــقــاضــي حــكــم  ان  الــحــكــايــة 
انهار ليس ألنه فقد  مع الطرد من الخدمة!! وأن الشرطي 
وظيفته، ولكن على حد قوله ألن سمعته تعرضت للتشويه 
وال يعرف وين يودي وجهه من أبلة ظاظا ويتفادى شماتتها.
عــدت بــذاكــرتــي بضع ســنــوات إلــى الــــوراء، عندما حــددت 
السوداني  التلفزيون  اعمل في  لزواجي، وكنت وقتها  موعدا 
وقــدرت  االنجليزية،  اللغة  لتعليم  أسبوعيا  برنامجا  وأعــد 
أنــنــي بــحــاجــة إلـــى إجــــازة ال تــقــل عــن شــهــر ونــصــف الــشــهــر، 
ــازة لـــ»الــمــديــر« فــقــال لــي شــفــاهــة: على  ــ وقــدمــت طــلــب اإلجـ
البرنامج،  من  حلقات  ست  بتسجيل  قمت  وهكذا  اهلل،  بركة 
 45 طــوال  التلفزيون  اختفيت من  يعني  أعــد،  ولــم  وخرجت 
يوما من دون أخذ إذن رسمي باإلجازة، وتزوجت، ثم »مليت« 
الــحــيــاة الــزوجــيــة بــعــد شــهــر، وعـــدت إلـــى الــتــلــفــزيــون، ولكن 
»الــمــديــر« قـــال لــي عـــالم العجلة »والــشــغــل مــلــحــوق« وكــانــت 
بتسجيل  وقمت  قادمين،  لدي حلقتان جاهزتان ألسبوعين 
حلقتين أخريين، وخرجت بنية التغيب شهرا كامال، وخالل 
التوظيف  مكتب  فــي  ترجمة  المتحان  جلست  الشهر  ذلــك 
التابع لشركة أرامكو واجتزت االمتحان، وأبلغوني انه يتعين 
عــلــي ان أكــــون فـــي الــظــهــران خـــالل أســبــوعــيــن، فــعــدت إلــى 
التلفزيون وسجلت نحو خمس حلقات جديدة من برنامجي 
وخرجت ولم اعد حتى اآلن، وحز في نفسي أنه ما من أحد 
افتقدني، أو أحس بغيابي، حيث إنني لم أتلق ال »لفت نظر«، 
وال إنذارا بالفصل من الخدمة، وبعد ستة اشهر قضيتها في 
حكومة  وأن  ترقية،  نلت  أنني  ألكتشف  عــدت  أرامــكــو  خدمة 
الـــســـودان كــانــت تــحــول راتــبــي شــهــريــا إلـــى الــبــنــك، وكــنــت في 
األصل منتدبا للتلفزيون من وزارة التربية ودخت وأنا أطوف 
مكاتب الوزارة كي يوقفوا مرتبي، وكتبت عدة استقاالت بأثر 
رجــعــي، ولــكــن بــال طــائــل، وانتهت إجــازتــي وعـــدت إلــى شركة 
في  العمل  تركي  بعد  أي  اشهر  ثالثة  بنحو  وبعدها  أرامكو، 
التلفزيون بتسعة اشهر تولى جعفر نميري الذي كان رئيسا 
للجمهورية مسؤولية وزارة التربية، ووضع فاعل خير أمامه 
-وعندما  لـ»الثورة«  الموالين  غير  الموظفين  بأسماء  قائمة 
تسمع أن بلدا عضوا في الجامعة العربية به حكومة »ثورة« 
فــاعــلــم انــهــا )أي الــحــكــومــة( ولــيــدة انــقــالب عــســكــري- وكــان 
فتم  المزعومة،  الثورة  لتلك  الموالين  غير  بين  من  اسمي 
نميري  توقيع  تحمل  وثيقة  وتسلمت  الخدمة  مــن  فصلي 
ولم  الخدمة  نهاية  مكافأة  من  حرماني  على  وتنص  بذلك 
راتبي  تكن تعادل راتب شهر واحد، ومع هذا ظل يتم توريد 
في  الــســودان  لحكومة  ان  هــذا  ومعنى  بانتظام،  البنك  إلــى 
لصرف  الحالي  بالسعر  وقيمتها  اشهر،  ثمانية  راتــب  ذمتي 
الجنيه السوداني نحو ُعشر دوالر!! والحمد هلل أنني لم أكن 
راد  وال  عــربــي-إفــريــقــي  عربيقي..  بــل  ســويــســرا!  فــي  موظفا 

لقضاء اهلل.

برعاية الشيخة هال بنت محمد آل خليفة 
البحرين  بهيئة  والــفــنــون  الــثــقــافــة  عـــام  مــديــر 
إنــكــي للفنون  لــلــثــقــافــة واآلثــــــار، أطــلــق مــركــز 
األدائية برنامجه لعام 2022م بعنوان »نهضة«، 

وذلك مساء الثالثاء في قرية ديزاين شيخ.
ــي بــنــت  وفـــــي كــلــمــتــهــا قـــالـــت الـــشـــيـــخـــة مــ
كل  في  كما  اليوم  »نجتمع  خليفة:  آل  محمد 
اإلقليمي  المركز  إدارة  مركز  اجتماع  فــي  عــام 
التخطيط  أجــل  مــن  العالمي  للتراث  العربي 
هذا  الــقــادم،  العام  خــالل  وبرامجنا  ألنشطتنا 
ويسهم  العربية  الــبــلــدان  يخدم  الــذي  المركز 
فــي حــفــظ وصـــون الـــتـــراث الــعــالــمــي الــعــربــي«. 
وأضـــافـــت: »نــحــتــفــي خـــالل هـــذه الــســنــة بــمــرور 
المركز عام  تأسيس  عشر سنوات مضيئة منذ 
على  الخمسين  بالذكرى  نحتفي  كما  2012م، 
والتي  1972م،  لــعــام  العالمي  الــتــراث  اتفاقية 
نعمل على استيفاء شروطها في الحفاظ على 
في  منها  المرجوة  الفوائد  وتحقيق  مواقعنا 

بلداننا العربية والعالم«.
من جانبه قال خالد الرويعي رئيس مجلس 
انطالقتنا  محط  الــجــمــال  »إن  الــمــركــز:  إدارة 
وإننا نستلهم من )إنكي( أن نكون الماء الذي 
مشيدًا  بــالــجــديــد«،  اإلبــداعــيــة  الساحة  يــغــذي 
على  الفجري  فــن  اليونيسكو  منظمة  بـــإدراج 
لمساعي  تحقيقا  الــمــادي  غير  الــتــراث  قائمة 

فريق هيئة البحرين للثقافة واآلثار.
وقال الرويعي إن المهتمين سيكونون على 
التي  موعد مع عدد من المشاريع والمبادرات 
يحرص المركز على رفد المشهد بها كمشروع 

حفظ وتوثيق تراث المرأة البحرينية الغنائي 
وأيام  الشعبية واألهازيج،  الفنون  واألدائــي في 
باإلضافة  للطفل،  الموجهة  الصيفية  إنــكــي 
إلى مبادرة »حزاوي« التي تجمع أكثر من دولة 
للعرض واسترجاع مكانة الفن الغائب، وورشة 
كــريــم رشيد  تــقــديــم  الــكــتــابــة للمسرح مــن  فــي 
إلى جانب عدد  الشيخ  وورشــة لحن مع خالد 
واألداء  التعبير  فــي  المتخصصة  ــورش  الـ مــن 

والفنون طوال العام.
كــمــا ســيــكــون الــجــمــهــور عــلــى مـــوعـــد مع 
مــهــرجــان إنــكــي لــلــفــنــون األدائـــيـــة األول الــذي 
المهرجان  ويــعــد  الــقــادم،  الــعــام  بــدايــة  ينطلق 
المسرحية  العروض  الستضافة  فنية  تظاهرة 
العالمية التي تشكل عمقا فنيا مختلفا ويتم 

التركيز فيها على التجارب الشرقية اآلسيوية 
الـــتـــي شــكــلــت مــحــطــات لــطــريــق الـــحـــريـــر ومــا 
جاورها، لتكون البحرين األرض التي تحتضن 

الشراكات الفنية مع دول العالم.
مشواره  األدائــيــة  الفنون  مركز  ويبدأ  هــذا 
الموهوبين  ورعــايــة  للتغيير  فيه  يسعى  الــذي 
في  المتخصصة  الشاملة  البرامج  خــالل  من 
إلى  إضافة  هذا  المحلية،  المجاالت  مختلف 
الــمــهــرجــانــات  فــي  المحلي  المجتمع  ــراك  إشــ
التي  بــالــشــراكــات  مستعينا  الــمــقــامــة  الــفــنــيــة 
والتنمية  للفنون  وصــلــة  مؤسسة  مــع  أسسها 
الثقافية- مصر والمركز التابع للهيئة الدولية 

للمسرح ومقره البحرين.

فـــي يــــوم مــمــيــز، عــمــتــه الــفــرحــة والــبــهــجــة، 
آل  بــن خليفة  راشـــد  الشيخ  مــن  كريمة  بــرعــايــة 
خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون وبحضور 
عام  مدير  خليفة  آل  محمد  بنت  هــال  الشيخة 
للثقافة  البحرين  بهيئة  والفنون  الثقافة  إدارة 
واآلثار، افتتح صباح يوم الثالثاء معرض جمعية 
في  واألربــعــون  الثامن  المعاصر  للفن  البحرين 
فــنــدق الــخــلــيــج فـــي حــــدث فــنــي تــاريــخــي مميز 
مـــن قــبــل الــمــشــاركــيــن، كــمــا حــضــر افــتــتــاح هــذا 
وفنانين  مسؤولين  من  بــارزة  شخصيات  الحفل 
وحضور  الخليج  فندق  وإدارة  بارزين  بحرينيين 
مــلــفــت لــلــجــمــهــور دعـــمـــًا وتــشــجــيــعــًا لــلــفــنــانــيــن 

المشاركين. 
وقد تميز هذا الحفل الفني بمشاركة فنية 
الحفل  راعـــي  مــن  مميزة  أعــمــال  بثالثة  ملفتة 
راشــد  الشيخ  للفنون  الوطني  المجلس  رئــيــس 
بن خليفة آل خليفة الذي استحضر بمشاركته 
هذه المعرض األول الذي أقيم في فندق الخليج 
ــان مـــشـــاركـــًا فــيــه طــالــبــًا  ــًا حــيــث كــ ــامـ قــبــل 52 عـ
عبدالكريم  الفنان  المرحوم  أســتــاذه  جانب  إلــى 
البوسطة، ومشاركة وحضور رائد الحركة الفنية 
ــؤســــس جــمــعــيــة  ــي الـــبـــحـــريـــن ومــ الــتــشــكــيــلــيــة فــ
األستاذ  الكبير  الفنان  المعاصر  للفن  البحرين 
عبدالكريم العريض الذي شارك بعملين فنيين، 
وحضور فني ألعمال رائد الفن التشكيلي وأحد 
راشــد  الفنان  الــمــرحــوم  الجمعية  مؤسسي  أبــرز 
الــعــريــفــي الــــذي شــاركــت عــائــلــتــه أيــضــًا بعملين 
الدلمونية،  أعماله  في  المتميز  بأسلوبه  فنيين 
ــاء الــجــمــعــيــة  ــدد الــمــشــاركــيــن أعـــضـ ــد بــلــغ عــ وقــ
الفنية  األجــيــال  مــن مختلف  وفــنــانــة  فــنــانــًا   57
التشكيلي  الفني  الحراك  تصنف  التي  الثالثة 
في البحرين إلى جيل الرواد وجيل المعاصرين 
أعمال  بين  المشاركات  وتنوعت  الشباب.  وجيل 

خزفية  وأعـــمـــال  ومــنــحــوتــات  تشكيلية  لـــوحـــات 
العربي تعكس ثقافة وهوية  ولوحات في الخط 
مملكة البحرين.  وقد بارك الشيخ راشد جهود 
إدارة جمعية  مــن  الــحــدث  هـــذا  عــلــى  الــقــائــمــيــن 
المنظمة  والــلــجــنــة  الــمــعــاصــر  لــلــفــن  الــبــحــريــن 
إتاحة  على  بالشكر  لهم  تقدم  حيث  للمعرض، 
وعــرض  لــلــمــشــاركــة  الــشــبــاب  للفنانين  الــفــرصــة 
وتبادل  للتطور  النقد  محل  ووضعها  تجربتهم 
الخبرات مع باقي الفنانين، كما نوه إلى أهمية 
احتضان مثل هذه الخامات والعمل على صقل 
فنية  بيئة  بتهيئة  خبراتهم  وتطوير  مهاراتهم 
يعزز  فني  برنامج  تنظيم  على  والعمل  مناسبة 
أنه  كما  الفنية،  مهاراتهم  وتطوير  ثقافتهم  من 
استذكر في هذا المعرض ذكرياته األولى بدعم 

ــاتــــذة عــلــى رأســـهـــم الــمــرحــومــان  وتــشــجــيــع األســ
والفنان  البوسطة  الكريم  عــب  الفنان  األســتــاذ 
الــدور  كــان لهم  الــلــذان  العريفي  راشـــد  األســتــاذ 
الكبير في تشجيع واحتضان الفنانين الشباب. 
بكبير  راشــد  الشيخ  التقى  المعرض  ختام  وفــي 
الــفــنــانــيــن األســـتـــاذ عــبــدالــكــريــم الــعــريــض الــذي 
للقائه  الصحية  لــظــروفــه  الــحــضــور  تعب  تعنى 
جماله  )لــوال  قائاًل  شعري  ببيت  استقبله  حيث 
ما تعنينا لك - وال خطبنا وال جينا( تعبيرًا منه 
عن فرحة اللقاء، تلت هذا اللقاء جلسة بينهما 
للفنون  الوطني  المجلس  أعضاء  من  عــدد  مع 
ومجموعة من الفنانين البارزين استذكروا فيها 
لــحــظــات الــمــعــرض األول الـــذي أقــيــم فــي نفس 

الفندق قبل خمسة عقود.

للنجم  ح��ي  ك��وم��ي��دي  ع��ر���ض 
ال��ك��وم��ي��دي ال��ع��ال��م��ي را���س��ل 
ب��ي��ت��رز ف���ي م�����س��رح ال���دان���ة!

الوجهة  الــدانــة،  مسرح  أعلن 
نوعها  األولــى من  الترفيهية 
فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، يــوم 
االثـــنـــيـــن اســتــضــافــة الــنــجــم 
الــكــومــيــدي الــعــالــمــي راســـل 
بيترز، وذلــك فــي يــوم األحــد 
الموافق 6 مــارس، من خالل 
 Act Your« جولته العالمية
تذاكرها  نــفــدت  الــتــي   »Age
ــامـــل فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــكـ ــالـ بـ
المتحدة  بالواليات  األماكن 

األمريكية وأوروبا، كأول عرض كوميدي في جدول المسرح الحافل 
مؤخًرا  راســل  الكوميدي  النجم  اختيار  تم    .2022 لعام  بالفعاليات 
العصور، بحسب تصنيف مجلة  كواحد من أفضل 50 كوميديا عبر 
التاسعة عشرة،  ســن  منذ  الفني  مــشــواره  بــدأ  وقــد  ســتــون«.  »رولينج 
كــنــدا في  الــطــيــران  تــذاكــر مــركــز  كــومــيــدي يبيع  أول ممثل  وأصــبــح 
مدينة تورنتو عام 2007. وواصل تسجيل نجاحاته وحضوره الُممتع 
في العديد من األماكن الشهيرة من بينها »ماديسون سكوير جاردن« 
و»دار األوبرا« بسيدني وكذلك Arena O2 في لندن، حيث حطم الرقم 
لعرضه  الــتــذاكــر  مبيعات  عــدد  حيث  مــن  األكــبــر  للحضور  القياسي 

الكوميدي الفردي.
أعـــرب شــيــن تــشــالــمــرز الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــســرح الـــدانـــة عن 
ــة خـــالل هــذا  ــدانـ ســعــادتــه بـــإعـــالن أول عـــرض كــومــيــدي بــمــســرح الـ
بيترز مع  راسل  العالمي  الكوميدي  بالنجم  بًا كذلك  ُمرحِّ الموسم، 
مسرح  أن  بالذكر  الجدير   .2022 عام  في  والعروض  الحفالت  عــودة 
ليناسب جميع  في حفالته  واسع  تنوع  لتقديم  دائمًا  يسعى  الدانة 
في جدول  نوعه  من  األحــدث  العرض  هــذا  يعد  المختلفة.  األذواق 
على  االبتسامات  ترسم  التي  والحفالت  بالعروض  الحافل  المسرح 
وجوه أكثر من 25000 معجب منذ افتتاح المسرح في نوفمبر 2021. 

مرك�ز اإنك�ي للفن�ون الأدائي�ة يطل�ق برنامج�ه لع�ام 2022 بعن�وان »نه�س�ة«

اأع����م����ال م���م���ي���زة ل��ل�����س��ي��خ را�����س����د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة
ف���ي م��ع��ر���ض ج��م��ع��ي��ة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��ف��ن ال��م��ع��ا���س��ر

ع�ودة عرو��ض ال�س�وت وال�س�وء اإل�ى موق�ع قلع�ة البحري�ن م�ن اليوم
أعلنت هيئة البحرين 
لــلــثــقــافــة واآلثـــــــــار عــــودة 
عروض »الصوت والضوء« 
إلى موقع قلعة البحرين، 
وذلـــــك بـــدايـــة مـــن الــيــوم 
الــخــمــيــس الـــمـــوافـــق 24 
وبمعدل  2022م،  فــبــرايــر 
)يومي  بــاألســبــوع  مرتين 
ــة(.  ــعـ ــمـ ــجـ الـــخـــمـــيـــس والـ
ويــــقــــام الــــعــــرض بــالــلــغــة 
 6:00 بين  ما  اإلنجليزية 
يــتــبــعــه  مـــــســـــاًء،   6:30 و 
العربية  بــالــلــغــة  الــعــرض 
 7:30 و   7:00 بــــيــــن  مـــــا 

مساًء.
ــبـــيـــن  ــلـــراغـ ــن لـ ــكــ ــمــ ويــ
»الصوت  عــروض  بحضور 
ــراء الــتــذاكــر  ــوء« شــ والـــضـ
مـــن مــتــحــف مــوقــع قلعة 

البحرين.
ويـــســـتـــعـــرض مـــشـــروع 
الــصــوت والــضــوء الــذاكــرة 
ــة لـــلـــحـــضـــارات  ــيـ ــانـ ــسـ اإلنـ
التي مّرت على البحرين، 
من خالل عرٍض تفاعلٍي 
ــــخ  ــاريـ ــ ــر يـــــــــــروي تـ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
ــة  ــربــ تــــجــ عـــــبـــــر  األرض 
ــة مــمــيــزة  ــيـ ــرئـ ــة مـ ــيـ ــوتـ صـ
تـــأخـــذ الــــــــزوار فــــي رحــلــة 
ــي الـــعـــريـــق  ــاضــ ــمــ إلــــــى الــ
ُبــعــًدا  وتضيف  للمملكة، 
جمالًيا على أول المواقع 
األثــــــــريــــــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
الــمــســجــلــة عـــلـــى قــائــمــة 
لمنظمة  العالمي  التراث 

اليونيسكو.
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حفيدات زمن كورونا

انظر إلى الكأس من الناحية المملوءة، ألول مرة ومن تجربة 
شخصية عشتها في هذه الفترة أقولها بثقة وصدق )عندما تشتد 
إلى وضعك الصعب  أن تنظر  أوال  المشاكل ال تيأس حاول  عليك 
من زاوية أخرى(، ستكتشف رغم كل البالوي التي تعاني منها أنك 

محظوظ.
أفكر  كنت  لو  قاسية  بتجربة  مــررت  الماضية  األسابيع  خــالل 
عــلــّي اهلل  َمـــّن  الـــرأس، فقد  فــي  بـــدوار  لها لشعرت  أنــنــي سأتعرض 
المستشفى  فــي  كنا  وعندما  الغالية،  ابنتي  مــن  جــديــدة  بحفيدة 
القلق  كنا في قمة  نفرح،  أن  وبــدال من  البيت،  إلى  للعودة  نستعد 
الــمــنــتــشــر حاليا  الــلــعــيــن  بــالــمــرض  خــوفــا مـــن أن يــصــاب أي مــنــا 
)كورونا(، حرصا على ابنتي التي في مرحلة النفاس وعلى حفيدتّي 
الصغيرة )حنان( والجديدة )منيرة(، فكنا في غاية الحذر والقلق، 
ومـــا إن وصــلــنــا إلـــى الــبــيــت حــتــى أعــلــنــا حــالــة الـــطـــوارئ وأوضــحــنــا 
ــاء عـــدم رغــبــتــنــا فــي اســتــقــبــال أي ضيف  ــدقـ لجميع األهـــل واألصـ
ابنتي  شــاء فعل(، أصيبت  ومــا  اهلل  )قــدر  ولكن  األولـــى،  الفترة  في 
بكورونا بعد 5 أيام من الوالدة تقريبا، وبما أننا جميعا في البيت 
متخالطون، لم نسلم منها بالرغم من كل االحترازات األولية، إال 

أننا )تطشرنا كلنا( وأصبنا وأصبح البيت موبوءا.
أصــعــب لــحــظــات عــشــتــهــا حــيــن كــنــا نــنــتــظــر نــتــيــجــة حفيدتي 
درجة  ارتفعت  إن  فما  عمرها،  من  السنتين  ذات  )حنان(  الصغيرة 
حرارتها حتى شعرنا بالهلع الشديد عليها، وحين اكتشفنا إصابتها 
شعرت بأن اإلرهاق والتعب والخوف ملك كل كياني وأصبحت أهذي 
كاألطفال، في لحظة من أصعب لحظات حياتي، بكلمات أستغفر 
أنــا شنو ســويــت عــشــان تعاقبني  يــاربــي  )لــيــش  مــرة  ألــف  اهلل منها 
هالقلب الصعب ليش الياهل ليش(.. وشعرت بأن حياتي أصبحت 

بطيخا ماصخا.
البيت أصبح )مكرون( بالكامل، فكنا نجلس مع بعض ونهتم 
من  فــي مصيبتي  وأفــكــر  أجــلــس  مــا جعلني  الــبــعــض،  بعضنا  فــي 
ناحية أخرى إيجابية، لو كنا أصبنا في وقت آخر بعيدا عن ابنتي 
لو  والعكس صحيح  بنا؟..  سيهتم  كان  من  الجميلتين  وحفيدتّي 
أصيبت ابنتي في وقت آخر من كان سيهتم بها وباألطفال؟ وكيف 
على  أحنو  أو  أســاعــد  أن  أستطيع  ال  عنهم  بعيدة  وأنــا  أشعر  كنت 
)بإميكرون(  أصبنا  أوال  أننا  مــرة  مليون  اهلل  فحمدت  منهم؟  أي 
أصبنا  أننا  وثانيا  الصعب،  كورونا  أنــواع  من  بــأي  وليس  الضعيف 
في هذا الوقت بالذات لكي نهتم في بعضنا البعض وتصبح لدينا 

مناعة ذاتية من المرض المخيف.
بالرغم من  ومنمقة  بكلمات جميلة  الناس  أنصح  أن  أحب  ال 
أو  أكــتــب  لــن  الــســعــادة، لكنني  إنــســانــة متفائلة دائــمــا وأحـــب  أنــنــي 
أنصح إال ما أعيشه؛ لذلك أقولها بثقة شديدة: عندما تواجهك أي 
مصيبة كبيرة خذ وقتك في الحزن والقلق ولكن ال تيأس وال تجعل 
إليها من ناحية  أن يتملكك وانظر  الوقت طويال وامنعه من  هذا 
أخرى فستجد أنك محظوظ وستكتشف أنك أقوى من أي مصيبة.
أنا  منه،  كنت  الــذي  )المكرون(  الشعب  ومن  بثقة  أقولها  نعم 
محظوظة كما أنني قوية جدا وأستطيع أن أواجه أي مصيبة بكل 
قلبي وحياتي مدة  يتملك  قلق  أو  أو حــزن  يــأس  أي  أدع  لن  صبر. 
طويلة ألنني أعيش مرة واحدة فقط ويجب أن أكون سعيدة مهما 
كانت الظروف والصعاب، فأنا أقوى وأستطيع أن أواجه الوحش لكي 

أحيا في سعادة.

وفاء جناحي waffajanahi@gmail.com

} راسل.
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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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البحرين من اأوائل الدول التي

جتيز ا�ستخدام دواء »باك�سلوفيد«

الأمرا�س  ا�شت�شاري  القحطاين  املقدم طبيب مناف  اأكد 

املعدية بامل�شت�شفى الع�شكري ع�شو الفريق الوطني الطبي 

الربوتوكول  اأن  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

قائم  البحرين  مملكة  يف  املتبع  القائمة  للحالت  العالجي 

العالجات  جمال  يف  العاملية  امل�شتجدات  مواكبة  على 

اأن مملكة  اإىل  العلمية، لفًتا  الدرا�شات  اأحدث  الطبية وفق 

البحرين تعترب من اأوائل الدول التي اأجازت ا�شتخدام دواء 

القائمة  للحالت  العالج  برتوكولت  �شمن  »باك�شلوفيد« 

من البالغني من العمر 18 عاًما فما فوق والذي ي�شهم يف 

ت�شريع تعايف احلالت القائمة، والتقليل من الأعرا�س ملن 

يعانون من اأعرا�س خفيفة اإىل متو�شطة، وعالج احلالت 

القائمة املعر�شة لزدياد الأعرا�س التي قد توؤدي اإىل الوفاة 

ل �شمح اهلل. 

نوعني  توفر  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  القحطاين  واأ�شار 

دواء  الأول  كورونا،  لفريو�س  امل�شادة  الأدوية  من 

الوريدي،  احلقن  طريق  عن  يوؤخذ  الذي  »�شوتروفيماب« 

والثاين دواء »باك�شلوفيد« الذي يوؤخذ عن طريق الفم حيث 

يقرر الطبيب املعالج الدواء املنا�شب وفق ال�شجل ال�شحي 

»�شوتروفيماب«  دواء  اأن  القحطاين  وبنينّ  القائمة.  للحالة 

الذي يحتوي على اأج�شام م�شادة وحيدة الن�شيلة ت�شرف 

الوريدي  املحلول  طريق  عن  اإدخالها  يتم  واحدة  كجرعة 

ال�شامل  مبركز  متخ�ش�شة  عيادة  يف  طبي  اإ�شراف  حتت 

امليداين، وذلك للحالت اخلفيفة اإىل املتو�شطة من البالغني 

والأطفال )12 عاًما فما فوق( الذين يزنون 40 كجم على 

الأقل، كما اأن دواء »باك�شلوفيد« ي�شرف على �شكل اأقرا�س 

ويوؤخذ مرتني يومًيا ملدة خم�شة اأيام فقط.

مبنا�سبة ذكرى »يوم التاأ�سي�س« 

رئي�س واأع�ساء جمعية »تعاي�س« يهنئون القيادة ال�سعودية
اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  هناأ 

وتعاي�س  لت�شامح  البحرين  جمعية 

الأديان )تعاي�س( خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 

مبنا�شبة  ال�شقيق،  ال�شعودي  وال�شعب 

ال�شعودية  الدولة  تاأ�شي�س  يوم  ذكرى 

املوافق  الأوىل يف منت�شف عام 1139هـ 

يدي  على  عام 1727م  من  فرباير  ل�شهر 

الإمام حممد بن �شعود.

ويف هذا ال�شياق، قال رئي�س اجلمعية 

يو�شف بوزبون: »اإننا اإذ نهنئ قيادة اململكة 

العربية ال�شعودية بهذه املنا�شبة العظيمة، 

فاإننا بكل الفخر والعتزاز ن�شتذكر الدور 

العربية  اأمتنا  قيادة  يف  للمملكة  الكبري 

ويف  املجالت  من  الكثري  يف  وال�شالمية 

الكثري من املواقف التاأريخية، وباعتبارها 

اإليها  وتتجه  وامل�شلمني  ال�شالم  قبلة 

بالدعاء،  عام  كل  يف  م�شلم  ملياري  اأفئدة 

من  املاليني  بل  الآلف  مئات  وت�شت�شيف 

حجاج بيت اهلل احلرام الذين ياأتون من كل 

بالد العامل، وقد �شرفها اهلل به هذه املكانة 

املحمدية  للر�شالة  لتكون منطلقا  العزمية 

للعامل اأجمع«.

واأو�شح »اأن اململكة العربية ال�شعودية 

احلفاظ  يف  للغاية  مهًما  دوًرا  تلعب 

من  انطالقا  الدوليني،  وال�شلم  الأمن  على 

ال�شمحة،  الإ�شالمية  ال�شريعة  مبادئ 

وح�شورها  العاملية  مكانتها  ر�شخت  وقد 

والتطوعي  الإن�شاين  العمل  يف  القوي 

وتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية على م�شتوى 

اإغاثية  برامج  من  تقدمه  ما  عرب  العامل 

مناطق  وطنية يف  ب�شواعد  ومادية  مالية 

الأمر  وال�شراعات،  واحلروب  الكوارث 

والقيم  اخلري  مملكة  اأنها  اإىل  ي�شري  الذي 

فكانت  الن�شانية  يهم  ما  الرا�شخة يف كل 

ريادة ال�شعودية يف جمال العمل اخلريي 

والإن�شاين على م�شتوى العامل مببادراتها 

نهجاً  الإن�شاين  الُبعد  من  لتجعل  املختلفة 

ثابًتا يف �شيا�شتها«.

�شاحب  »ح�شرة  اأن  بوزبون  واأكد 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

ال�شريفني  احلرمني  وخادم  املفدى  البالد 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك 

حفظهما اهلل، بحكمتهما وروؤيتهما الثاقبة 

جمالت  كافة  يف  كبرية  قفزة  حققا  قد 

حتى  ال�شقيقني،  البلدين  عالقات  توطيد 

يف  امنوذًجا  العالقات  اأكرث  من  اأ�شبحت 

العامل يحتذى به، واإن الزيارات املتبادلة 

عرب  البلدين  و�شيوخ  اأمراء  الأ�شقاء  بني 

التاريخ ويف حقبة زمنية متعددة ع�شدت 

الطرفني،  بني  والتوادد  املحبة  عالقات 

بينهما  املتينة  الروابط  لهذه  ور�شخت 

حماولت  على  وع�شية  قوية  وجعلتها 

التفرقة«.

يو�شف  اجلمعية  رئي�س  واأ�شاف 

جمعية  اإدارة  جمل�س  يف  »اإننا  بوزبون: 

الأديان  وتعاي�س  لت�شامح  البحرين 

لل�شعب  ونبارك  نهنئ  )تعاي�س(،، 

ال�شعودي ال�شقيق هذه املنا�شبة ال�شعيدة، 

داعني اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يحفظ اململكة 

واأن  و�شعًبا  قيادة  ال�شعودية  العربية 

ة، واأن يوفقها  يبارك يف كل جهودها اخلرينّ

يف ما ت�شبو اإليه من تقدم وازدهار يف كل 

املجالت، واأن يحفظ كذلك مملكة البحرين 

يف  مقا�شدها  يبلغها  واأن  و�شعبا،  قيادة 

يحفظ  واأن  والزدهار،  والتطور  التنمية 

عالقات البلدين ال�شقيقني ملا فيه اجلميع، 

وكل عام واجلميع بخري«.

ا�سرتاط موافقة ويل الأمر لإجراء الفح�س

ال�سريع يف حال ظهور اأعرا�س باملدار�س اخلا�سة

�شارة جنيب:

ن�شرت وزارة الرتبية والتعليم يف ح�شابها الر�شمي على موقع 

التوا�شل الجتماعي »الإن�شتغرام« الأ�شئلة الأكرث تداولً عن حتديث 

الإجراءات املتعلقة بالتعليم يف املدار�س اخلا�شة للم�شتوى الأخ�شر 

كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  �شمن 

»كوفيد-19«.

اأبنائهم  الأمور يف ح�شور  لأولياء  اخليار  يرتك  اأنه  واأو�شحت 

الطالب والطالبات اإىل املدار�س فعلًيا اأو تلقي التعليم عن ُبعد، كما 

ميكن للمدر�شة و�شع �شيا�شتها اخلا�شة فيما يخ�س العودة اإىل نظام 

التعليم العتيادي »احل�شوري« وحتديد عدد اأيام احل�شور للمدار�س 

للطلبة الذين اختار اأولياء اأمورهم ح�شورهم الفعلي اإىل املدر�شة.

وبالن�شبة ل�شيا�شة التقييم املتبعة لطلبة التعلم عن ُبعد، اأ�شارت 

اأولياء  رغبة  مراعاة  مع  الداخلي  نظامها  تطبق  املدر�شة  اأن  اإىل 

ُبعد، وي�شتثنى من ذلك  التعلم عن  امل�شجلني يف نظام  الطلبة  اأمور 

اجلهة  �شيا�شة  على  بناء  ح�شورًيا  تعقد  اإذ  الدولية،  المتحانات 

املانحة.

لفريو�س  ال�شريع  الختبار  اإجراء  با�شرتطات  يتعلق  وفيما 

كورونا للطلبة ب�شكل دوري، اأكدت اأنه ل ي�شرتط ذلك، واأنه يف حال 

ظهور اأعرا�س لدى الطالب يتعنينّ على املمر�س اأو م�شوؤول ال�شحة 

وال�شالمة باملدر�شة اإجراء الختبار ال�شريع ب�شرط موافقة ويل الأمر.

واأ�شارت اإىل اأنه يف حالة ظهور نتيجة الختبار ال�شريع اإيجابية، 

اأمر الطالب مع مراعاة عزله يف غرفة  فاإنه يجب التوا�شل مع ويل 

يت�شمن  الذي  ال�شريع  الختبار  جهاز  الأمر  ويل  وت�شليم  منف�شلة، 

نتيجة الفح�س يف كي�س بال�شتيكي �شفاف.

اإجراء الختبار  الطالب  اأمر  اأنه يف حالة رف�س ويل  واأو�شحت 

مع  ابنه،  ل�شتالم  الأمر  بويل  والت�شال  الطالب  عزل  يتم  ال�شريع، 

�شرورة حث ويل الأمر على اإجراء الفح�س للطالب واإر�شال نتيجة 

الفح�س للمدر�شة.

ولفتت اإىل اأنه بح�شب التحديث الأخري لآلية تتبع اأثر املخالطني 

اأثر  اآلية تتبع  فاإنه ل يوجد حجر �شحي احرتازي، مع الإبقاء على 

وفح�س  الكمامة  لب�س  فيها  مبا  الحرتازية  والإجراءات  املخالطني 

درجة احلرارة والقيام بعمليات التعقيم.

واأكدت �شرورة ال�شتمرار بتطبيق الإجراءات الحرتازية الأخرى 

كالتعقيم وقيا�س درجة احلرارة قبل الدخول اإىل املدر�شة، واإلزامية 

فوق،  فما  ال�شابع  ال�شف  من  الدرا�شية  للمراحل  الكمامات  لب�س 

وي�شتثنى من ذلك طلبة ذوي الإعاقة الذهنية املتو�شطة اأو ال�شديدة.

»اجلنوبية«: تخ�سي�س اأر�س لإن�ساء مدر�سة ثانوية للبنات بالدائرة التا�سعة

ح�شني املرزوق: 

خالل  اجلنوبية  املحافظة  بلدي  جمل�س  وافق 

اجتماعه العتيادي رقم 12 لدور النعقاد الرابع من 

تقرير  على  اأم�س،  يوم  اخلام�س،  الت�شريعي  الف�شل 

تخ�شي�س  ب�شاأن  العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة 

اأر�س لإن�شاء مدر�شة ثانوية للبنات بالدائرة التا�شعة 

التا�شعة  الدائرة  حلاجة  نظًرا  اجلنوبية،  باملحافظة 

داركليب،  عنقا،  هورة  )الزلق،  من  كالً  ت�شمل  التي 

تتنا�شب  للبنات  ثانوية  مدر�شة  لوجود  �شافرة( 

والزيادة ال�شكانية املطردة التي ت�شهدها الدائرة.

مقرتًحا  البلدي  املجل�س  ناق�س  اجلل�شة،  وخالل 

الب�شري  عتيق  طالل  التا�شعة  الدائرة  ممثل  به  تقدم 

ب�شاأن اإن�شاء مم�شى يف منطقة الزلق على �شارع رقم 

قطعة  على  مم�شى  اإن�شاء  هي  املقرتح  وفكرة   ،55

الزلق  �شارع 55 يف  الواقعة على  الطولية  الأر�س 

الإعدادية  البتدائية  الزلق  مدر�شة  ل�شور  املحاذية 

للبنات، الواقعة خلف حمطة النقل العام مبجمع رقم 

)1056( مبنطقة الزلق.

الزلق  منطقة  اأهايل  املقرتح خلدمة  هذا  ويهدف 

املنطقة خلدمة  هذه  من  بالقرب  لعدم وجود مما�ٍس 

اإن�شاء  اإىل  ة  املا�شنّ املنطقة  حلاجة  بالإ�شافة  الأهايل، 

واأبنائهم،  والعوائل  لالأهايل  متنف�ًشا  يكون  مم�شى 

�شكانية  كثافة  ت�شهد  املنطقة  هذه  اأن  ا  خ�شو�شً

ووجود مم�شى �شيخدم الأهايل ب�شكل كبري.

الأر�س  قطعة  على  املم�شى  اإن�شاء  اأن   كما 

الطولية الواقعة على �شارع 55 يف الزلق من خالل 

�شيوفر  للم�شي  م�شار خا�س  واإن�شاء  الأر�س  تهيئة 

اإن بع�س  ا  يوفر الأمن وال�شالمة ملرتاديه، خ�شو�شً

هذا  ي�شريون على  ال�شطبالت  الطلبة ومرتادي  من 

ال�شارع. 

بالإجماع  الت�شويت  بعد  البلدي  املجل�س  ومرر 

على مقرتح يقت�شي باإن�شاء طريق متفرع من طريق 

البحري  وادي  منطقة  اإ�شكان  اىل  يوؤدي   3721

الثالثة باملحافظة اجلنوبية،  مبجمع 937 بالدائرة 

عليهم  ويوفر  الأهايل  �شيخدم  الطريق  هذا  فاإن�شاء 

عناء امل�شقة وُبعد الطريق؛ كونه �شريبط املجمعات 

 )933،934،937،941( ببع�س  الآتية  ال�شكنية 

�شهولة  يتيح  كونه  اإيجابًيا  �شيكون  الأمر  وهذا 

التوا�شل بني الأهايل.

حركة  وتي�شري  ت�شهيل  يف  املقرتح  هذا  وي�شهم 

مت  التي  احلديثة  الطرق  اأن  ا  خ�شو�شً املرور، 

اإن�شاوؤها والتي �شيتم اإن�شاوؤها متر ببع�س املدار�س 

باإعاقة  الأمر  هذا  �شيت�شبنّب  وبالتايل  اخلا�شة، 

اإىل  ويوؤدي  الذروة  اأوقات  يف  املرورية  احلركة 

اختناق مروري للمركبات.

ي�سارك فيه مديرو املدار�س وامل�سرفون الجتماعيون

انطالق الربنامج التدريبي امل�سرتك بني »الرتبية« و»النيابة« و»الدرا�سات الق�سائية«

املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  رعاية  حتت 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام 

العام  املحامي  امل�شت�شار وائل ر�شيد بوعالي  وبح�شور 

الأول وم�شاعد النائب العام بالنيابة العامة، ومن خالل 

ووزارة  العامة  النيابة  بني  م�شرتك  وتن�شيق  تعاون 

انطلقت  الق�شائية،  الدرا�شات  ومعهد  والتعليم  الرتبية 

النيابة  تنظمه  الذي  املكثف  التدريبي  الربنامج  اأعمال 

العامة �شمن مبادرة »رعاية«، املت�شمن دورات تدريبية 

وامل�شرفني  املدار�س  مديري  ت�شتهدف  متخ�ش�شة 

النف�شيني وامل�شوؤولني عن  الجتماعيني والخت�شا�شيني 

هذا القطاع بوزارة الرتبية والتعليم.

ح�شره  الذي  الربنامج  انطالق  حفل  وخالل 

الدكتور  األقى  به،  امللتحقني  وجميع  الوزارة  م�شوؤولو 

حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�شوؤون املدار�س كلمة 

التي  »رعاية«  مببادرة  واأ�شاد  باحل�شور،  فيها  رحب 

الرتبية  وزارة  �شراكة  موؤكًدا  العامة،  النيابة  اأطلقتها 

والتعليم العميقة يف هذه املبادرة ذات الأهداف النبيلة 

الربنامج  هذا  يكت�شبها  التي  الأهمية  مبيًنا  والوطنية، 

باملدار�س  العليا  الرتبوية  القيادات  اإىل  بالن�شبة 

والجتماعي  النف�شي  الإر�شاد  بجانب  املعنيني  و�شائر 

التعليمية. باملوؤ�ش�شات 

املحامي  بوعالي  ر�شيد  وائل  امل�شت�شار  األقى  ثمنّ 

بالتعاون  فيها  اأ�شاد  العام،  النائب  م�شاعد  الأول  العام 

العامة  والنيابة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  القائم 

برنامج  من  عنه  اأثمر  وما  الق�شائية  الدرا�شات  ومعهد 

بينها  ومن  مهمة،  جوانب  اإىل  يتطرنّق  متخ�ش�س  ثري 

دور الوزارة الهام واحليوي يف مبادرة »رعاية« واآلية 

املراأة  اإحلاق  وت�شهيل  بالرعاية  امل�شمولني  مع  التعامل 

غري املتعلمة بال�شفوف الدرا�شية اإ�شافة اإىل كيفية اإعداد 

التقارير الجتماعية لالأطفال امل�شمولني يف املبادرة.

مبادرات  من  واحدة  هي  »رعاية«  مبادرة  اأن  ُيذكر 

والأ�شرة،  واملراأة  الطفل  برعاية  املعنية  العامة  النيابة 

خالل  من  اجلرمية  اأ�شباب  معاجلة  اإىل  تهدف  والتي 

تنفيذ تدابري متنوعة للوقاية منها. وياأتي هذا الربنامج 

واإميانها  التوعوي  العامة  النيابة  دور  منطلق  من 

امل�شوؤولية الجتماعية، وحر�س وزارة  باأهمية  الرا�شخ 

البيئة  وتوفري  بالن�سء  الهتمام  على  والتعليم  الرتبية 

ال�شحية املنا�شبة للتعلم لهم.

املدير العام ل�سوؤون املدار�س يت�سلم ن�سخة من 

ر�سالة املاج�ستري للم�ست�سار حممد عبدالرحمن

الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  ا�شتقبل 

والتعليم حممد مبارك بن اأحمد، امل�شت�شار حممد عبدالرحمن 

جميل ع�شو الفريق القانوين بالوزارة، اإذ اأهداه ن�شخة من 

احلقوق  كلية  من  عليها  ح�شل  التي  املاج�شتري  اأطروحة 

اخل�شومة  »عوار�س  عنوان  حتت  البحرين،  بجامعة 

الإدارية واآثارها يف الت�شريع البحريني واملقارن«.

على حمتوى  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  اأثنى  وقد 

الأطروحة واجلهد املبذول يف اإعدادها، كما اأ�شاد باإ�شهامات 

الفريق  امل�شت�شار حممد عبدالرحمن جميل كاأحد منت�شبي 

القانوين بوزارة الرتبية والتعليم، متمنًيا له كل التوفيق 

والنجاح.

يو�سف بوزبون

العقيد عبدالـله بن خالد يبحث املو�سوعات امل�سرتكة مع مدير عام بلدية اجلنوبية

�شرطة  مديرية  عام  مدير  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  العقيد  ا�شتقبل 

املحافظة اجلنوبية مببنى املديرية، املهند�س عا�شم عبداللطيف عبداهلل مدير عام 

بلدية املنطقة اجلنوبية وعدًدا من امل�شوؤولني بالبلدية.

اأن الزيارة تاأتي يف  اإىل  واأ�شار مدير عام مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية 

اإطار اجلهود امل�شرتكة لتعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك يف جمالت العمل ذات 

ال�شلة، لفًتا اإىل اأعمال التطوير التي تقوم بها البلدية يف جمال خدمة املواطنني 

واملقيمني. من جهته، اأعرب مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية عن �شكره وتقديره 

ملدير عام مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية للجهود التي تبذلها املديرية يف �شبيل 

احلفاظ على الأمن والنظام العام يف املحافظة.
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البحرين من اأوائل الدول التي

جتيز ا�ستخدام دواء »باك�سلوفيد«

الأمرا�س  ا�شت�شاري  القحطاين  املقدم طبيب مناف  اأكد 

املعدية بامل�شت�شفى الع�شكري ع�شو الفريق الوطني الطبي 

الربوتوكول  اأن  )كوفيد-19(  كورونا  لفريو�س  للت�شدي 

قائم  البحرين  مملكة  يف  املتبع  القائمة  للحالت  العالجي 

العالجات  جمال  يف  العاملية  امل�شتجدات  مواكبة  على 

اأن مملكة  اإىل  العلمية، لفًتا  الدرا�شات  اأحدث  الطبية وفق 

البحرين تعترب من اأوائل الدول التي اأجازت ا�شتخدام دواء 

القائمة  للحالت  العالج  برتوكولت  �شمن  »باك�شلوفيد« 

من البالغني من العمر 18 عاًما فما فوق والذي ي�شهم يف 

ت�شريع تعايف احلالت القائمة، والتقليل من الأعرا�س ملن 

يعانون من اأعرا�س خفيفة اإىل متو�شطة، وعالج احلالت 

القائمة املعر�شة لزدياد الأعرا�س التي قد توؤدي اإىل الوفاة 

ل �شمح اهلل. 

نوعني  توفر  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  القحطاين  واأ�شار 

دواء  الأول  كورونا،  لفريو�س  امل�شادة  الأدوية  من 

الوريدي،  احلقن  طريق  عن  يوؤخذ  الذي  »�شوتروفيماب« 

والثاين دواء »باك�شلوفيد« الذي يوؤخذ عن طريق الفم حيث 

يقرر الطبيب املعالج الدواء املنا�شب وفق ال�شجل ال�شحي 

»�شوتروفيماب«  دواء  اأن  القحطاين  وبنينّ  القائمة.  للحالة 

الذي يحتوي على اأج�شام م�شادة وحيدة الن�شيلة ت�شرف 

الوريدي  املحلول  طريق  عن  اإدخالها  يتم  واحدة  كجرعة 

ال�شامل  مبركز  متخ�ش�شة  عيادة  يف  طبي  اإ�شراف  حتت 

امليداين، وذلك للحالت اخلفيفة اإىل املتو�شطة من البالغني 

والأطفال )12 عاًما فما فوق( الذين يزنون 40 كجم على 

الأقل، كما اأن دواء »باك�شلوفيد« ي�شرف على �شكل اأقرا�س 

ويوؤخذ مرتني يومًيا ملدة خم�شة اأيام فقط.

مبنا�سبة ذكرى »يوم التاأ�سي�س« 

رئي�س واأع�ساء جمعية »تعاي�س« يهنئون القيادة ال�سعودية
اإدارة  جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  هناأ 

وتعاي�س  لت�شامح  البحرين  جمعية 

الأديان )تعاي�س( خادم احلرمني ال�شريفني 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود ويل العهد 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع، 

مبنا�شبة  ال�شقيق،  ال�شعودي  وال�شعب 

ال�شعودية  الدولة  تاأ�شي�س  يوم  ذكرى 

املوافق  الأوىل يف منت�شف عام 1139هـ 

يدي  على  عام 1727م  من  فرباير  ل�شهر 

الإمام حممد بن �شعود.

ويف هذا ال�شياق، قال رئي�س اجلمعية 

يو�شف بوزبون: »اإننا اإذ نهنئ قيادة اململكة 

العربية ال�شعودية بهذه املنا�شبة العظيمة، 

فاإننا بكل الفخر والعتزاز ن�شتذكر الدور 

العربية  اأمتنا  قيادة  يف  للمملكة  الكبري 

ويف  املجالت  من  الكثري  يف  وال�شالمية 

الكثري من املواقف التاأريخية، وباعتبارها 

اإليها  وتتجه  وامل�شلمني  ال�شالم  قبلة 

بالدعاء،  عام  كل  يف  م�شلم  ملياري  اأفئدة 

من  املاليني  بل  الآلف  مئات  وت�شت�شيف 

حجاج بيت اهلل احلرام الذين ياأتون من كل 

بالد العامل، وقد �شرفها اهلل به هذه املكانة 

املحمدية  للر�شالة  لتكون منطلقا  العزمية 

للعامل اأجمع«.

واأو�شح »اأن اململكة العربية ال�شعودية 

احلفاظ  يف  للغاية  مهًما  دوًرا  تلعب 

من  انطالقا  الدوليني،  وال�شلم  الأمن  على 

ال�شمحة،  الإ�شالمية  ال�شريعة  مبادئ 

وح�شورها  العاملية  مكانتها  ر�شخت  وقد 

والتطوعي  الإن�شاين  العمل  يف  القوي 

وتقدمي امل�شاعدات الإن�شانية على م�شتوى 

اإغاثية  برامج  من  تقدمه  ما  عرب  العامل 

مناطق  وطنية يف  ب�شواعد  ومادية  مالية 

الأمر  وال�شراعات،  واحلروب  الكوارث 

والقيم  اخلري  مملكة  اأنها  اإىل  ي�شري  الذي 

فكانت  الن�شانية  يهم  ما  الرا�شخة يف كل 

ريادة ال�شعودية يف جمال العمل اخلريي 

والإن�شاين على م�شتوى العامل مببادراتها 

نهجاً  الإن�شاين  الُبعد  من  لتجعل  املختلفة 

ثابًتا يف �شيا�شتها«.

�شاحب  »ح�شرة  اأن  بوزبون  واأكد 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

ال�شريفني  احلرمني  وخادم  املفدى  البالد 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 

ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية  اململكة  ملك 

حفظهما اهلل، بحكمتهما وروؤيتهما الثاقبة 

جمالت  كافة  يف  كبرية  قفزة  حققا  قد 

حتى  ال�شقيقني،  البلدين  عالقات  توطيد 

يف  امنوذًجا  العالقات  اأكرث  من  اأ�شبحت 

العامل يحتذى به، واإن الزيارات املتبادلة 

عرب  البلدين  و�شيوخ  اأمراء  الأ�شقاء  بني 

التاريخ ويف حقبة زمنية متعددة ع�شدت 

الطرفني،  بني  والتوادد  املحبة  عالقات 

بينهما  املتينة  الروابط  لهذه  ور�شخت 

حماولت  على  وع�شية  قوية  وجعلتها 

التفرقة«.

يو�شف  اجلمعية  رئي�س  واأ�شاف 

جمعية  اإدارة  جمل�س  يف  »اإننا  بوزبون: 

الأديان  وتعاي�س  لت�شامح  البحرين 

لل�شعب  ونبارك  نهنئ  )تعاي�س(،، 

ال�شعودي ال�شقيق هذه املنا�شبة ال�شعيدة، 

داعني اهلل �شبحانه وتعاىل اأن يحفظ اململكة 

واأن  و�شعًبا  قيادة  ال�شعودية  العربية 

ة، واأن يوفقها  يبارك يف كل جهودها اخلرينّ

يف ما ت�شبو اإليه من تقدم وازدهار يف كل 

املجالت، واأن يحفظ كذلك مملكة البحرين 

يف  مقا�شدها  يبلغها  واأن  و�شعبا،  قيادة 

يحفظ  واأن  والزدهار،  والتطور  التنمية 

عالقات البلدين ال�شقيقني ملا فيه اجلميع، 

وكل عام واجلميع بخري«.

ا�سرتاط موافقة ويل الأمر لإجراء الفح�س

ال�سريع يف حال ظهور اأعرا�س باملدار�س اخلا�سة

�شارة جنيب:

ن�شرت وزارة الرتبية والتعليم يف ح�شابها الر�شمي على موقع 

التوا�شل الجتماعي »الإن�شتغرام« الأ�شئلة الأكرث تداولً عن حتديث 

الإجراءات املتعلقة بالتعليم يف املدار�س اخلا�شة للم�شتوى الأخ�شر 

كورونا  فريو�س  انت�شار  مل�شتوى  ال�شوئية  الإ�شارة  اآلية  �شمن 

»كوفيد-19«.

اأبنائهم  الأمور يف ح�شور  لأولياء  اخليار  يرتك  اأنه  واأو�شحت 

الطالب والطالبات اإىل املدار�س فعلًيا اأو تلقي التعليم عن ُبعد، كما 

ميكن للمدر�شة و�شع �شيا�شتها اخلا�شة فيما يخ�س العودة اإىل نظام 

التعليم العتيادي »احل�شوري« وحتديد عدد اأيام احل�شور للمدار�س 

للطلبة الذين اختار اأولياء اأمورهم ح�شورهم الفعلي اإىل املدر�شة.

وبالن�شبة ل�شيا�شة التقييم املتبعة لطلبة التعلم عن ُبعد، اأ�شارت 

اأولياء  رغبة  مراعاة  مع  الداخلي  نظامها  تطبق  املدر�شة  اأن  اإىل 

ُبعد، وي�شتثنى من ذلك  التعلم عن  امل�شجلني يف نظام  الطلبة  اأمور 

اجلهة  �شيا�شة  على  بناء  ح�شورًيا  تعقد  اإذ  الدولية،  المتحانات 

املانحة.

لفريو�س  ال�شريع  الختبار  اإجراء  با�شرتطات  يتعلق  وفيما 

كورونا للطلبة ب�شكل دوري، اأكدت اأنه ل ي�شرتط ذلك، واأنه يف حال 

ظهور اأعرا�س لدى الطالب يتعنينّ على املمر�س اأو م�شوؤول ال�شحة 

وال�شالمة باملدر�شة اإجراء الختبار ال�شريع ب�شرط موافقة ويل الأمر.

واأ�شارت اإىل اأنه يف حالة ظهور نتيجة الختبار ال�شريع اإيجابية، 

اأمر الطالب مع مراعاة عزله يف غرفة  فاإنه يجب التوا�شل مع ويل 

يت�شمن  الذي  ال�شريع  الختبار  جهاز  الأمر  ويل  وت�شليم  منف�شلة، 

نتيجة الفح�س يف كي�س بال�شتيكي �شفاف.

اإجراء الختبار  الطالب  اأمر  اأنه يف حالة رف�س ويل  واأو�شحت 

مع  ابنه،  ل�شتالم  الأمر  بويل  والت�شال  الطالب  عزل  يتم  ال�شريع، 

�شرورة حث ويل الأمر على اإجراء الفح�س للطالب واإر�شال نتيجة 

الفح�س للمدر�شة.

ولفتت اإىل اأنه بح�شب التحديث الأخري لآلية تتبع اأثر املخالطني 

اأثر  اآلية تتبع  فاإنه ل يوجد حجر �شحي احرتازي، مع الإبقاء على 

وفح�س  الكمامة  لب�س  فيها  مبا  الحرتازية  والإجراءات  املخالطني 

درجة احلرارة والقيام بعمليات التعقيم.

واأكدت �شرورة ال�شتمرار بتطبيق الإجراءات الحرتازية الأخرى 

كالتعقيم وقيا�س درجة احلرارة قبل الدخول اإىل املدر�شة، واإلزامية 

فوق،  فما  ال�شابع  ال�شف  من  الدرا�شية  للمراحل  الكمامات  لب�س 

وي�شتثنى من ذلك طلبة ذوي الإعاقة الذهنية املتو�شطة اأو ال�شديدة.

»اجلنوبية«: تخ�سي�س اأر�س لإن�ساء مدر�سة ثانوية للبنات بالدائرة التا�سعة

ح�شني املرزوق: 

خالل  اجلنوبية  املحافظة  بلدي  جمل�س  وافق 

اجتماعه العتيادي رقم 12 لدور النعقاد الرابع من 

تقرير  على  اأم�س،  يوم  اخلام�س،  الت�شريعي  الف�شل 

تخ�شي�س  ب�شاأن  العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة 

اأر�س لإن�شاء مدر�شة ثانوية للبنات بالدائرة التا�شعة 

التا�شعة  الدائرة  حلاجة  نظًرا  اجلنوبية،  باملحافظة 

داركليب،  عنقا،  هورة  )الزلق،  من  كالً  ت�شمل  التي 

تتنا�شب  للبنات  ثانوية  مدر�شة  لوجود  �شافرة( 

والزيادة ال�شكانية املطردة التي ت�شهدها الدائرة.

مقرتًحا  البلدي  املجل�س  ناق�س  اجلل�شة،  وخالل 

الب�شري  عتيق  طالل  التا�شعة  الدائرة  ممثل  به  تقدم 

ب�شاأن اإن�شاء مم�شى يف منطقة الزلق على �شارع رقم 

قطعة  على  مم�شى  اإن�شاء  هي  املقرتح  وفكرة   ،55

الزلق  �شارع 55 يف  الواقعة على  الطولية  الأر�س 

الإعدادية  البتدائية  الزلق  مدر�شة  ل�شور  املحاذية 

للبنات، الواقعة خلف حمطة النقل العام مبجمع رقم 

)1056( مبنطقة الزلق.

الزلق  منطقة  اأهايل  املقرتح خلدمة  هذا  ويهدف 

املنطقة خلدمة  هذه  من  بالقرب  لعدم وجود مما�ٍس 

اإن�شاء  اإىل  ة  املا�شنّ املنطقة  حلاجة  بالإ�شافة  الأهايل، 

واأبنائهم،  والعوائل  لالأهايل  متنف�ًشا  يكون  مم�شى 

�شكانية  كثافة  ت�شهد  املنطقة  هذه  اأن  ا  خ�شو�شً

ووجود مم�شى �شيخدم الأهايل ب�شكل كبري.

الأر�س  قطعة  على  املم�شى  اإن�شاء  اأن   كما 

الطولية الواقعة على �شارع 55 يف الزلق من خالل 

�شيوفر  للم�شي  م�شار خا�س  واإن�شاء  الأر�س  تهيئة 

اإن بع�س  ا  يوفر الأمن وال�شالمة ملرتاديه، خ�شو�شً

هذا  ي�شريون على  ال�شطبالت  الطلبة ومرتادي  من 

ال�شارع. 

بالإجماع  الت�شويت  بعد  البلدي  املجل�س  ومرر 

على مقرتح يقت�شي باإن�شاء طريق متفرع من طريق 

البحري  وادي  منطقة  اإ�شكان  اىل  يوؤدي   3721

الثالثة باملحافظة اجلنوبية،  مبجمع 937 بالدائرة 

عليهم  ويوفر  الأهايل  �شيخدم  الطريق  هذا  فاإن�شاء 

عناء امل�شقة وُبعد الطريق؛ كونه �شريبط املجمعات 

 )933،934،937،941( ببع�س  الآتية  ال�شكنية 

�شهولة  يتيح  كونه  اإيجابًيا  �شيكون  الأمر  وهذا 

التوا�شل بني الأهايل.

حركة  وتي�شري  ت�شهيل  يف  املقرتح  هذا  وي�شهم 

مت  التي  احلديثة  الطرق  اأن  ا  خ�شو�شً املرور، 

اإن�شاوؤها والتي �شيتم اإن�شاوؤها متر ببع�س املدار�س 

باإعاقة  الأمر  هذا  �شيت�شبنّب  وبالتايل  اخلا�شة، 

اإىل  ويوؤدي  الذروة  اأوقات  يف  املرورية  احلركة 

اختناق مروري للمركبات.

ي�سارك فيه مديرو املدار�س وامل�سرفون الجتماعيون

انطالق الربنامج التدريبي امل�سرتك بني »الرتبية« و»النيابة« و»الدرا�سات الق�سائية«

املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور  رعاية  حتت 

والتعليم،  الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام 

العام  املحامي  امل�شت�شار وائل ر�شيد بوعالي  وبح�شور 

الأول وم�شاعد النائب العام بالنيابة العامة، ومن خالل 

ووزارة  العامة  النيابة  بني  م�شرتك  وتن�شيق  تعاون 

انطلقت  الق�شائية،  الدرا�شات  ومعهد  والتعليم  الرتبية 

النيابة  تنظمه  الذي  املكثف  التدريبي  الربنامج  اأعمال 

العامة �شمن مبادرة »رعاية«، املت�شمن دورات تدريبية 

وامل�شرفني  املدار�س  مديري  ت�شتهدف  متخ�ش�شة 

النف�شيني وامل�شوؤولني عن  الجتماعيني والخت�شا�شيني 

هذا القطاع بوزارة الرتبية والتعليم.

ح�شره  الذي  الربنامج  انطالق  حفل  وخالل 

الدكتور  األقى  به،  امللتحقني  وجميع  الوزارة  م�شوؤولو 

حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�شوؤون املدار�س كلمة 

التي  »رعاية«  مببادرة  واأ�شاد  باحل�شور،  فيها  رحب 

الرتبية  وزارة  �شراكة  موؤكًدا  العامة،  النيابة  اأطلقتها 

والتعليم العميقة يف هذه املبادرة ذات الأهداف النبيلة 

الربنامج  هذا  يكت�شبها  التي  الأهمية  مبيًنا  والوطنية، 

باملدار�س  العليا  الرتبوية  القيادات  اإىل  بالن�شبة 

والجتماعي  النف�شي  الإر�شاد  بجانب  املعنيني  و�شائر 

التعليمية. باملوؤ�ش�شات 

املحامي  بوعالي  ر�شيد  وائل  امل�شت�شار  األقى  ثمنّ 

بالتعاون  فيها  اأ�شاد  العام،  النائب  م�شاعد  الأول  العام 

العامة  والنيابة  والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  القائم 

برنامج  من  عنه  اأثمر  وما  الق�شائية  الدرا�شات  ومعهد 

بينها  ومن  مهمة،  جوانب  اإىل  يتطرنّق  متخ�ش�س  ثري 

دور الوزارة الهام واحليوي يف مبادرة »رعاية« واآلية 

املراأة  اإحلاق  وت�شهيل  بالرعاية  امل�شمولني  مع  التعامل 

غري املتعلمة بال�شفوف الدرا�شية اإ�شافة اإىل كيفية اإعداد 

التقارير الجتماعية لالأطفال امل�شمولني يف املبادرة.

مبادرات  من  واحدة  هي  »رعاية«  مبادرة  اأن  ُيذكر 

والأ�شرة،  واملراأة  الطفل  برعاية  املعنية  العامة  النيابة 

خالل  من  اجلرمية  اأ�شباب  معاجلة  اإىل  تهدف  والتي 

تنفيذ تدابري متنوعة للوقاية منها. وياأتي هذا الربنامج 

واإميانها  التوعوي  العامة  النيابة  دور  منطلق  من 

امل�شوؤولية الجتماعية، وحر�س وزارة  باأهمية  الرا�شخ 

البيئة  وتوفري  بالن�سء  الهتمام  على  والتعليم  الرتبية 

ال�شحية املنا�شبة للتعلم لهم.

املدير العام ل�سوؤون املدار�س يت�سلم ن�سخة من 

ر�سالة املاج�ستري للم�ست�سار حممد عبدالرحمن

الرتبية  بوزارة  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  ا�شتقبل 

والتعليم حممد مبارك بن اأحمد، امل�شت�شار حممد عبدالرحمن 

جميل ع�شو الفريق القانوين بالوزارة، اإذ اأهداه ن�شخة من 

احلقوق  كلية  من  عليها  ح�شل  التي  املاج�شتري  اأطروحة 

اخل�شومة  »عوار�س  عنوان  حتت  البحرين،  بجامعة 

الإدارية واآثارها يف الت�شريع البحريني واملقارن«.

على حمتوى  املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  اأثنى  وقد 

الأطروحة واجلهد املبذول يف اإعدادها، كما اأ�شاد باإ�شهامات 

الفريق  امل�شت�شار حممد عبدالرحمن جميل كاأحد منت�شبي 

القانوين بوزارة الرتبية والتعليم، متمنًيا له كل التوفيق 

والنجاح.

يو�سف بوزبون

العقيد عبدالـله بن خالد يبحث املو�سوعات امل�سرتكة مع مدير عام بلدية اجلنوبية

�شرطة  مديرية  عام  مدير  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  العقيد  ا�شتقبل 

املحافظة اجلنوبية مببنى املديرية، املهند�س عا�شم عبداللطيف عبداهلل مدير عام 

بلدية املنطقة اجلنوبية وعدًدا من امل�شوؤولني بالبلدية.

اأن الزيارة تاأتي يف  اإىل  واأ�شار مدير عام مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية 

اإطار اجلهود امل�شرتكة لتعزيز التعاون والتن�شيق امل�شرتك يف جمالت العمل ذات 

ال�شلة، لفًتا اإىل اأعمال التطوير التي تقوم بها البلدية يف جمال خدمة املواطنني 

واملقيمني. من جهته، اأعرب مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية عن �شكره وتقديره 

ملدير عام مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية للجهود التي تبذلها املديرية يف �شبيل 

احلفاظ على الأمن والنظام العام يف املحافظة.
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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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يف اجتماع ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية:

التاأكيد على اأهمية حتقيق اال�ستدامة يف ال�سناديق التقاعدية حلفظ حقوق املتقاعدين وامل�سرتكني
رئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  برئا�سة 

�سلمان  ال�سيخ  وبح�سور  النواب،  جمل�س 

واالقت�ساد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن 

مبجل�سي  اخلدمات  جلنتا  عقدت  الوطني، 

م�سرتًكا،  تن�سيقًيا  اجتماًعا  وال�سورى  النواب 

املالية  وزارة  عن  ممثلني  مع  االأربعاء،  ام�س 

للتاأمني  العامة  والهيئة  الوطني،  واالقت�ساد 

االجتماعي.

وخالل االجتماع، نوهت فوزية بنت عبداهلل 

الذي  باحلر�س  النواب  جمل�س  رئي�س  زينل 

تبديه ال�سلطتان الت�سريعية والتنفيذية، �سعًيا 

التقاعدية  ال�سناديق  يف  اال�ستدامة  لتحقيق 

حلفظ حقوق املتقاعدين وامل�سرتكني، و�سمان 

امل�ستقبلية،  بالتزاماتها  الوفاء  على  قدرتها 

وال�سعي امل�سرتك للتغلب على التحديات وفق 

للوطن  العليا  امل�سلحة  ت�سع  وطنية  روؤية 

واملواطنني يف مقدمة اأعمالها واأولوياتها.

النواب  جمل�س  رئي�س  واأ�سادت 

لدن ح�سرة  من  ال�سامية  امللكية  بالتوجيهات 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، والدعم  البالد  عاهل 

�ساحب  من  احلثيثة  واملتابعة  املتوا�سل 

ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

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

والنقا�سات  االجتماعات  ال�ستمرارية  الداعمة 

العمل  وموا�سلة  ال�سلطتني،  بني  الوطنية 

وبلوغ  امل�سرتكة،  للتطلعات  حتقيًقا  الثنائي 

الغايات املرتبطة با�ستدامة ال�سناديق و�سمان 

حقوق املتقاعدين وامل�سرتكني.

من جانبه، اأعرب وزير املالية واالقت�ساد 

جمل�س  لرئي�س  وتقديره  �سكره  عن  الوطني 

اخلدمات  جلنتي  واأع�ساء  ولرئي�س  النواب 

مبجل�سي النواب وال�سورى على ما اأبدوه من 

ال�سناديق  ا�ستدامة  لتحقيق  ودعم  تعاون 

التقاعدية حلفظ حقوق املتقاعدين وامل�سرتكني 

بالتزاماتها  الوفاء  على  قدرتها  و�سمان 

هذا  موا�سلة  اأهمية  اإىل  م�سرًيا  امل�ستقبلية، 

التنفيذية  ال�سلطتني  بني  امل�سرتك  التعاون 

والربامج  اخلطط  كافة  لتنفيذ  والت�سريعية 

الرامية اإىل دعم ا�ستدامة ال�سناديق التقاعدية 

ملا فيه خري و�سالح الوطن واملواطن.

التاأكيد  امل�سرتك  االجتماع  خالل  ومت 

و�سمان  التقاعدية  ال�سناديق  عمر  مد  على 

املتقاعدين  حقوق  على  واحلفاظ  ا�ستدامتها 

واملوؤمن عليهم وفق التعديالت التي مت التاأكيد 

عليها يف اجتماعات ال�سلطتني ال�سابقة، وهي 

وال  التقاعدية،  باملعا�سات  تخفي�س  ال  اأنه 

واإ�سافة  االعتيادي،  التقاعد  �سن  على  تغيري 

خم�س �سنوات حتفيزية اختيارية فوق ال�سن 

الو�سول اىل  التقاعد االعتيادي ملن يرغب يف 

غري  واإدخال   ،%90 بن�سبة  تقاعدي  معا�س 

نهاية  مكافاأة  احت�ساب  خالل  من  البحرينيني 

اخلدمة يف نظام التاأمني االجتماعي.

على  االجتماع  خالل  التاأكيد  مت  كما 

الت�سريعية  ال�سلطتني  بني  العمل  موا�سلة 

التحديات  تخطي  يف  للنجاح  والتنفيذية 

الوفاء  من  لتمكينها  ال�سناديق،  تواجه  التي 

م�سلحة  يف  ي�سب  مبا  املالية،  بالتزاماتها 

الوطن واملواطنني.

»االأيام« تن�سر تفا�سيل االجتماع الربملاين - احلكومي

نقطتان خالفيتان فقط من »االإ�سالحات ال�ستة« للتقاعد.. واحلكومة ترّد باالأرقام

ح�سني �سبت:

االجتماع  يف  احلكومة  ا�ستعر�ست 

اأم�س،  امل�سرتك،  احلكومي   - الربملاين 

التي رفعتها جلنة  املقرتحات  ردودها على 

قانون  تعديالت  ب�ساأن  النيابية  اخلدمات 

التقاعد.

م�سرتك  توافق  اإىل  املجتمعون  ل  وتو�سّ

تقاعدية،  اإ�سالحات   6 اأ�سل  من   4 على 

التي  التعديالت  على  احلكومة  وافقت  اإذ 

تلك  على  النيابية  اخلدمات  جلنة  اأجرتها 

االإ�سالحات، بينما تبّقت نقطتان خالفيتان، 

�سن  عن  التقاعد  ل�سن  اأدنى  حد  و�سع  هما 

55 �سنة، وتخفي�س املعا�س مبعدل 6% عن 

كل �سنة من �سنوات التقاعد قبل �سن التقاعد 

االعتيادي.

وما زالت جلنة اخلدمات متحّفظة على 

حد  بـ»و�سع  االكتواري  اخلبري  تو�سية 

اأدنى ل�سن التقاعد«، واقرتحت بدالً من ذلك 

دون  فقط  اخلدمة  �سنوات  على  االعتماد 

النظر اإىل العمر معياًرا اأ�سا�سًيا، اإذ اقرتحت 

االأقل  اأن تكون فرتة اخلدمة 25 �سنة على 

�سنة،   54 اإىل   50 بني  يرتاوح  عمره  ملن 

و20 �سنة ملن عمره يرتاوح بني 55 اإىل 59 

�سنة.

على  اخلدمات  جلنة  حتّفظت  كما 

تو�سية اخلبري االكتواري بتخفي�س املعا�س 

مبعدل 6% عن كل �سنة من �سنوات التقاعد 

اأن  واقرتحت  االعتيادي،  التقاعد  �سن  قبل 

تكون الن�سبة 4% عن كل �سنة قبل التقاعد 

التخفي�س  ن�سبة  تزيد  واأال  االعتيادي، 

باملعا�س التقاعدي على %30.

ردود احلكومة

التاأمني  هيئة  قالت  جانبها،  من 

االآثار  بدرا�سة  قامت  اإنها  االجتماعي 

االكتوارية ملقرتح اللجنة بـ»ربط ا�ستحقاق 

املعا�س التقاعدي بعدد �سنوات اخلدمة بدالً 

من ا�سرتاط حد اأدنى ل�سن التقاعد«، وقالت 

با�سرتاط  احلايل  الو�سع  على  البقاء  اإن 

و25  اخلا�س  القطاع  يف  خدمة  �سنة   20

�سنة يف القطاع العام دون و�سع حد اأدنى 

ال�سناديق  نفاد  اإىل  �سيوؤدي  التقاعد  ل�سن 

التقاعدية يف العام 2031.

لن�سبة  اأعلى  حد  و�سع  مقرتح  وحول 

التخفي�س باملعا�س التقاعدي بن�سبة %30، 

بحيث ال يتم ا�ستقطاع اأكرث من هذه الن�سبة 

قالت  االأحوال،  كل  يف  املتقاعدين  جلميع 

التقاعد  ت�سجيع  يف  �سي�سهم  اإنه  الهيئة 

اخلروج  عليهم  املوؤمن  ل  و�سيف�سّ املبكر، 

على التقاعد فور حتقيق اأدنى �سنوات خدمة 

التخفي�س  ن�سبة  اإن  اإذ  للتقاعد،  مطلوبة 

القادمة،  ال�سنوات  خالل  ثابتة  �ستكون 

اأطول  ملدة  املعا�س  �سرف  اإىل  و�سيوؤدي 

عجز  ي�سّبب  ما  اأق�سر،  متويل  فرتة  مقابل 

ال�سناديق.

كما اأو�سحت اأن املقرتح النيابي �سيوؤدي 

عليهم،  املوؤمن  بني  العدالة  عدم حتقيق  اإىل 

 )%30( للتخفي�س  اأعلى  حد  و�سع  اإن  اإذ 

عليه  املوؤمن  معا�س  تخفي�س  وفقه  �سيتم 

الذي �سي�ستمر باخلدمة اإىل �سن الـ48 �سنة 

اإىل �سن  الن�سبة ملن ي�ستمر باخلدمة  بنف�س 

الـ50 �سنة.

لهذا  االكتوارية  الدرا�سة  اإن  وقالت 

لت اإىل اأن تطبيقه �سيوؤدي اإىل  املقرتح تو�سّ

التقاعدية  لل�سناديق  املالية  ال�سيولة  نفاد 

يف �سنة 2034.

�سيناريوهات التعديالت

اإن  االجتماعي  التاأمني  هيئة  وقالت 

اأدنى ل�سن التقاعد ممثالً يف 55  و�سع حد 

�سنة، مقابل تخفي�س املعا�س التقاعدي %6 

عن كل �سنة قبل الـ60 �سنة، وهو التعديل 

تاأخري  اإىل  �سيوؤدي  احلكومة،  تتبناه  الذي 

�سنة  اإىل  التقاعدية  ال�سناديق  نفاد  موعد 

.2086

اأما ال�سيناريو الثاين )بح�سب مقرتحات 

جلنة اخلدمات النيابية( الذي يق�سي بعدم 

وتخفي�س  التقاعد،  ل�سن  اأدنى  حد  و�سع 

قبل  �سنة  كل  عن   %5 التقاعدي  املعا�س 

الـ60، وا�سرتاط 25 �سنة خدمة ملن عمره 

عمره  ملن  �سنة خدمة  بني 50 و54، و20 

نفاد  اإىل  ف�سيوؤدي  �سنة،  و59   55 بني 

ال�سناديق يف �سنة 2048.

التاأمينات: عدم و�سع حد اأدنى ل�سّن التقاعد �سيوؤدي اإىل نفاد ال�سناديق يف �سنة 2031

جلنة البحرنة تلتقي باإدارة امل�ست�سفيات وغرفة التجارة.. النفيعي:

ن�سبة البحرنة يف امل�ست�سفيات 63 % ويف املراكز ال�سحية 88 %
يف  الوظائف  لبحرنة  الدائمة  النوعية  اللجنة  عقدت 

القطاعني العام واخلا�س مبجل�س النواب اجتماعها الرابع 

الف�سل  الرابع من  العادي  ال�سنوي  ع�سر يف دور االنعقاد 

الت�سريعي اخلام�س، برئا�سة النائب اإبراهيم النفيعي، اأم�س 

االأربعاء، بح�سور النواب اأع�ساء اللجنة.

اإدارة  مبمثلي  اللجنة  التقت  االجتماع  وخالل 

ال�سحية  الرعاية  مراكز  وممثلي  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

االأولية، اإذ مت التاأكيد على اأن ن�سبة البحرنة يف امل�ست�سفيات 

و�ستتجه   ،%88 تبلغ  ال�سحية  املراكز  ويف   ،%63 تبلغ 

املجل�س  اإىل  ال�سحية  العلوم  كلية  حتويل  لدعم  اللجنة 

االأعلى لل�سحة لكونهم ا�سحاب اخت�سا�س، مع الطلب من 

جهاز اخلدمة املدنية با�ستعجال اعتماد الهياكل الوظيفية 

املطلوبة للمراكز وامل�ست�سفيات ال�سحية.

غرفة  مبمثلي  االجتماع  ذات  يف  اللجنة  التقت  كما 

يف  العمالة  عدد  اأن  اأكدوا  اإذ  البحرين،  و�سناعة  جتارة 

الغرفة 86 عامال منهم 85 من العمالة الوطنية، ما ياأكد 

التوظيف  اأولوية  ودعم  الوطنية  بالعمالة  الغرفة  اهتمام 

وخطة  االقت�سادية 2030  الروؤية  منطلق  من  للمواطنني 

غرفة  ممثلي  على  اللجنة  واقرتحت  االقت�سادي،  التعايف 

تخت�س  التجارة  بغرفة  جلنة  وجود  ب�سرورة  التجارة 

ناق�ست  كما  العمل،  ب�سوق  الوطنية  العمالة  مبتابعة 

اللجنة االقرتاح برغبة ب�ساأن توطني الوظائف التي تتطلب 

وال�سريعة،  واالجتماع،  واالإعالم،  )القانون،  تخ�س�سات 

البحرينيني  من  اجلامعات  خلريجي  االأ�سنان(  واأطباء 

االطالع  مت  اإذ  �سنتني،  ملدة  التوطني  يكون  اأن  على  فقط 

العدل  االإعالم، وزارة  على مرئيات كل من: وزارة �سوؤون 

وزارة  ال�سحة،  وزارة  واالأوقاف،  االإ�سالمية  وال�سوؤون 

العمل وال�سوؤون االجتماعية، جهاز اخلدمة املدنية.

الوزارات  اللجنة االقرتاح برغبة ب�ساأن قيام  وناق�ست 

برنامج  اإىل  باالن�سمام  والهيئات  احلكومية  وال�سركات 

مت  اإذ  الوظائف،  بحرنة  تعزيز  زيادة  اأجل  من  فر�س 

ا�ستعرا�س درا�سة خا�سة ب�ساأن ال�سركات املن�سوية حتت 

مرئيات  على  االطالع  مت  كما  القاب�سة«.  »ممتلكات  �سركة 

كل من: وزارة العمل، جهاز اخلدمة املدنية، �سركة ممتلكات 

البحرين القاب�سة، �سندوق العمل »متكني«.

ومت اأي�سا مناق�سة االقرتاح برغبة ب�ساأن و�سع خطط 

زمنية لبحرنة الوظائف يف الوزارات وال�سركات احلكومية 

االطالع  ومت   ،%50 من  اأكرث  فيها  احلكومة  متلك  التي 

البلديات  و�سوؤون  االأ�سغال  وزارة  من:  كل  مرئيات  على 

والتخطط العمراين، وزارة ال�سحة، جهاز اخلدمة املدنية، 

�سركة  »متكني«،  العمل  �سندوق  اخلليج،  طريان  �سركة 

نفط البحرين )بابكو(، النقابة العمالية ل�سركة األبا، نقابة 

�سركة نفط البحرين )بابكو(، االحتاد العام لنقابات عمال 

قيام  ب�ساأن  برغبة  االقرتاح  اللجنة  ناق�ست  كما  البحرين. 

اإىل  باالن�سمام  والهيئات  احلكومية  وال�سركات  الوزارات 

برنامج فر�س من اأجل زيادة تعزيز بحرنة الوظائف، اإذ مت 

ا�ستعرا�س درا�سة خا�سة ب�ساأن ال�سركات املن�سوية حتت 

مرئيات  على  االطالع  مت  كما  القاب�سة«.  »ممتلكات  �سركة 

كل من: وزارة العمل، جهاز اخلدمة املدنية، �سركة ممتلكات 

البحرين القاب�سة، �سندوق العمل »متكني«.

توطني  ب�ساأن  برغبة  االقرتاح  اللجنة  ناق�ست  بعدها 

واالإعالم،  )القانون،  تخ�س�سات  تتطلب  التي  الوظائف 

خلريجي  االأ�سنان(  واأطباء  وال�سريعة،  واالجتماع، 

اجلامعات من البحرينيني فقط على اأن يكون التوطني ملدة 

اإذ مت االطالع على مرئيات كل من: وزارة �سوؤون  �سنتني، 

واالأوقاف،  االإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزارة  االإعالم، 

وزارة ال�سحة، وزارة العمل وال�سوؤون االجتماعية، جهاز 

اخلدمة املدنية.
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تخفي�ش املعا�ش مبعدل 6 % عن كل �سنة من �سنوات التقاعد قبل 60 �سنة

التوافقمرئيات جلنة اخلدمات

ت�سوية املعا�ش على متو�سط راتب خم�ش ال�سنوات االأخرية قبل التقاعد

اعتبار �سن التقاعد االعتيادي 60 �سنة واالختياري 65 �سنة مع جواز اال�ستمرار يف العمل بعد ذلك

زيادة ن�سبة اال�سرتاكات التاأمينية 1% تدريجيًا حتى تبلغ 27 %، على اأال تتعّدى 

ن�سبة م�ساهمة االأفراد 1 % يف هذه الزيادة

و�سع حّد اأدنى ل�سن التقاعد عن �سن 55 �سنة

عدم اإلغاء �سنوات اخلدمة االعتبارية

التوافقات بني فريق احلكومة وجلنة اخلدمات النيابية

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 23 رجب 1443 ـ العدد 12010

24 صفحة .  220 فلًسا

@GhasanCharbel

»الزائر  برنامج  ال�صحة  وزارة  ت�صتاأنف  ال  ملاذا 

الطبيب«، وهو الربنامج الذي كان ي�صتفيد منه اأعداد 

كبرية من املر�صى يف العديد من العمليات اجلراحية 

ال�صعبة.

وك�صفت االأزمة االأوكرانية اأن قادة الغرب ال 

يعرفون بوتني.
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1949 - ت�قيع »اتفاقية رودو�ص« للهدنة بني العرب 

واإ�شرائيل يف جزيرة رودو�ص.

�شع�د  الأ�شبق  ال�شع�دية  ملك  جثمان  نقل   -  1969

بن عبدالعزيز بالطائرة من اأثينا اإىل ال�شع�دية ليتم دفنه 

يف مقربة الع�د مبدينة الريا�ص بعد ال�شالة عليه يف مكة 

املكرمة.

يعلن  ب�مدين  ه�اري  اجلزائري  الرئي�ص   -  1971

تاأميم قطاع املحروقات من ال�شركات الأجنبية.

1980 - و�ش�ل اأول �شفري م�شري يف اإ�شرائيل �شعد 

مرت�شى اإىل تل اأبيب، واأول �شفري اإ�شرائيلي يف م�شر اإلياه� 

بن اإلي�شار اإىل القاهرة.

خط�بة  عن  ر�شمًيا  يعلن  بكنغهام  ق�شر   -  1981

الأمري ت�شارلز من ديانا �شبين�شر.

1991 - وق�ع معركة القرين بني مقاوم�ن ك�يتي�ن 

اأثناء حرب اخلليج  العراقي وذلك يف  وجن�د من اجلي�ص 

الثانية، اإذ حا�شر اجلن�د املنزل وق�شف�ه باملدفعية واأدى 

بالنهاية اإىل مقتل عدد كبري من املقاومني.

انطلق اأ�صبوع ميالنو للمو�صة الثالثاء و�صيمتد حتى 28 فرباير اجلاري، ويت�صّمن برناجًما 

ا تتوّزع يف  متخًما بالعرو�ض املبا�صرة التي �صيرتاوح عددها يوميًا بني 10 و12 عر�صً

خمتلف اأنحاء املدينة. فبعد �صنتني من الظروف غري املوؤاتية للتجّمعات ب�صبب انت�صار 

فريو�ض كورونا، يبدو اأن مدينة ميالنو تغلّبت على اجلائحة، واأ�صبحت جاهزة ال�صتقبال 

زّوارها من امل�صرتين وحمّرري املو�صة من خمتلف اأنحاء العامل، با�صتثناء ال�صني.

�سعوديون يحتفلون بيوم التاأ�سي�س حتت املاء
الأعماق«  »�شدى  فريق  من  �شع�دًيا   20 اأّدى 

عمق  حتت  ال�شع�دية  العر�شة  نغ��ص«  و»هيا 

30 قدًما يف مياه البحر الأحمر بجدة، وذلك احتفالً 

بي�م التاأ�شي�ص.

امل�شاركني  اأحد  الكابنت في�شل فلمبان،  واأو�شح 

نغ��ص«  »هيا  ال�شع�دي  الغ��ص  فريق  وع�ش� 

التاأ�شي�ص حتت  اأن الحتفال بي�م  لـ»العربية.نت« 

مياه البحر له طعم خمتلف.

كما قال اإن التجربة جمعت بني متعة الغ��ص 

اإذ قام  وفرحة الحتفال واأداء العر�شة ال�شع�دية، 

يف  املتمثل  ال�شع�دي  الزي  بارتداء  ا  غ�ا�شً  20

الث�ب وال�شماغ والدقلة، وقمنا بحمل الدف�ف ورفع 

حتت  ال�شع�دية  العر�شة  واأداء  ال�شع�دي  العلم 

عمق 30 قدًما يف مياه البحر الأحمر.

املخ�ش�شة  البدلة  بغري  الغ��ص  اأن  اإىل  ولفت 

املهارة، ومراعاة  من  عالًيا  وقدًرا  احرتافية  يتطلب 

درجة الطف� و�شربات الزعانف والأوزان املخ�ش�شة 

لكل غ�ا�ص.

متت  املبادرة  هذه  اأن  فلمبان  اأو�شح  كذلك، 

مبجه�دهم كغ�ا�شني حمرتفني، وتطلب الأمر منهم 

والتجهيزات  الربوفات  من  عدد  لأداء  اأ�شابيع  عدة 

لإجناح هذه املهمة.

وُيعد ي�م التاأ�شي�ص منا�شبة وطنية ذات طابع 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  فيه  ت�شتح�شر  احتفايل 

وما حتمله  م�شت،  قرون   3 م�شرية  و�شعًبا  قيادًة 

من اأحداث وم�اقف خلدتها كتب التاريخ وال�شري.

دبي ت�سهد عر�س اأكرب ما�سة زرقاء بقيمة 176 مليون درهم

 The De اأعلنت، ي�م اأم�ص، دار �ش�ذبيز للمزادات عن طرح ما�شة

Beers Cullinan Blue يف �شهر اإبريل املقبل، والتي ُتعد واحدة من 
اأكرث املا�شات الزرقاء قيمة يتم عر�شها يف مزاد.

التنفيذي  واملدير  الأول  التنفيذي  الرئي�ص  �شليِّم  بن  اأحمد  واأعلن 

ملركز دبي لل�شلع املتعددة ورئي�ص جمل�ص اإدارة ب�ر�شة دبي للما�ص 

عر�ص املا�شة النادرة يف ب�ر�شة دبي للما�ص.

 176( دولر  ملي�ن   48 من  باأكرث  الزرقاء  املا�شة  �شعر  وُيقدر 

عيار  متدرج  ب�شكل  مق�ش��شة  زرقاء  ما�شة  وهي  درهم(،  ملي�ن 

15.10 قرياط، واأكرب ما�شة زرقاء زاهية تظهر على الإطالق يف مزاد.

اإذ مت  ا�شتثنائي،  املهمة كهذه نادرة ب�شكل  الزرقاء  املا�شات  وُتعد 

طرح خم�شة اأمثلة فقط من املا�شات التي يزيد عيارها على 10 قراريط 

يف املزادات.

 De بالتعاون بني De Beers Cullinan Blue وُتعر�ص ما�شة

خالل  ل�ش�ذبيز  الأ�شا�شية  القطعة  و�شتك�ن   ،Diacoreو  Beers
اأ�شب�ع ه�جن ك�جن للقطع الفاخرة، و�شتعر�ص يف مزاد مبا�شر قائم 

بذاته لهذه القطعة يف نهاية �شهر اأبريل 2022.

كوريا ال�سمالية تتخّل�س من التقومي امليالدي وتلغي عام 2022

تخلّت وكالة الأنباء الر�شمية يف ك�ريا ال�شمالية عن 

التق�مي امليالدي ل�شالح اآخر قائم على عيد ميالد امل�ؤ�ش�ص 

كيم اإيل �ش�نغ، جد الزعيم احلايل كيم ج�نغ اأون.

مطلع  منذ  ال�شمالية  الك�رية  الأنباء  وكالة  وظهرت 

الأ�شب�ع اجلاري بتاريخ ه� »زوت�شيه 111«، بدلً عن 

.2022

اإيل �ش�نغ  اإحدى مبادئ كيم  وُتعد كلمة »زوت�شيه« 

التي ترتجم اإىل »امل�قف امل�شتقل« و»روح العتماد على 

الذات«.

لك�ريا  رئي�ص  اأول  مبيالد  »زوت�شيه«  تق�مي  ويبداأ 

والذي   ،1912 عام  يف  �ش�نغ،  اإيل  امل�ؤ�ش�ص  ال�شمالية، 

ُيعد العام الأول.

ومت تقدمي نظام التق�مي هذا لأول مرة يف عام 1997، 

ال�شمالية،  ك�ريا  م�ؤ�ش�ص  وفاة  من  �شن�ات  ثالث  بعد 

ولكن حتى هذا الأ�شب�ع وا�شلت وكالة الأنباء املركزية 

الغربي، ح�شبما ذكرت �شحيفة  امليالدي  التق�مي  اعتماد 

»تاميز« الربيطانية.

التغيري  هذا  �شبب  يك�ن  اأن  ال�شحيفة  واأرجعت 

الذي  اإيل �ش�نغ  الـ110 مليالد  الذكرى  باقرتاب  مرتبًطا 

ي�شادف 15 اأبريل القادم، والذي ي�شهد تنظيم احتفالت 

�شخمة باملنا�شبة.

»ال�سحة«: ت�سجيل 3006 اإ�سابات 

بفريو�س »كورونا«.. وحالتا وفاة

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  اأم�ص  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

قائمة  حالة   3006 ت�شجيل  اأظهرت   ،12396 عددها 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   4601 تعافت  كما  جديدة، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 469994.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 30205 حالة، 

منها 72 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و18 حالة يف 

العناية املركزة وحالتا وفاة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12010/pdf/INAF_20220224011444451.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12010/pdf/24.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/949022/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
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@GhasanCharbel

»الزائر  برنامج  ال�صحة  وزارة  ت�صتاأنف  ال  ملاذا 

الطبيب«، وهو الربنامج الذي كان ي�صتفيد منه اأعداد 

كبرية من املر�صى يف العديد من العمليات اجلراحية 

ال�صعبة.

وك�صفت االأزمة االأوكرانية اأن قادة الغرب ال 

يعرفون بوتني.
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1949 - ت�قيع »اتفاقية رودو�ص« للهدنة بني العرب 

واإ�شرائيل يف جزيرة رودو�ص.

�شع�د  الأ�شبق  ال�شع�دية  ملك  جثمان  نقل   -  1969

بن عبدالعزيز بالطائرة من اأثينا اإىل ال�شع�دية ليتم دفنه 

يف مقربة الع�د مبدينة الريا�ص بعد ال�شالة عليه يف مكة 

املكرمة.

يعلن  ب�مدين  ه�اري  اجلزائري  الرئي�ص   -  1971

تاأميم قطاع املحروقات من ال�شركات الأجنبية.

1980 - و�ش�ل اأول �شفري م�شري يف اإ�شرائيل �شعد 

مرت�شى اإىل تل اأبيب، واأول �شفري اإ�شرائيلي يف م�شر اإلياه� 

بن اإلي�شار اإىل القاهرة.

خط�بة  عن  ر�شمًيا  يعلن  بكنغهام  ق�شر   -  1981

الأمري ت�شارلز من ديانا �شبين�شر.

1991 - وق�ع معركة القرين بني مقاوم�ن ك�يتي�ن 

اأثناء حرب اخلليج  العراقي وذلك يف  وجن�د من اجلي�ص 

الثانية، اإذ حا�شر اجلن�د املنزل وق�شف�ه باملدفعية واأدى 

بالنهاية اإىل مقتل عدد كبري من املقاومني.

انطلق اأ�صبوع ميالنو للمو�صة الثالثاء و�صيمتد حتى 28 فرباير اجلاري، ويت�صّمن برناجًما 

ا تتوّزع يف  متخًما بالعرو�ض املبا�صرة التي �صيرتاوح عددها يوميًا بني 10 و12 عر�صً

خمتلف اأنحاء املدينة. فبعد �صنتني من الظروف غري املوؤاتية للتجّمعات ب�صبب انت�صار 

فريو�ض كورونا، يبدو اأن مدينة ميالنو تغلّبت على اجلائحة، واأ�صبحت جاهزة ال�صتقبال 

زّوارها من امل�صرتين وحمّرري املو�صة من خمتلف اأنحاء العامل، با�صتثناء ال�صني.

�سعوديون يحتفلون بيوم التاأ�سي�س حتت املاء
الأعماق«  »�شدى  فريق  من  �شع�دًيا   20 اأّدى 

عمق  حتت  ال�شع�دية  العر�شة  نغ��ص«  و»هيا 

30 قدًما يف مياه البحر الأحمر بجدة، وذلك احتفالً 

بي�م التاأ�شي�ص.

امل�شاركني  اأحد  الكابنت في�شل فلمبان،  واأو�شح 

نغ��ص«  »هيا  ال�شع�دي  الغ��ص  فريق  وع�ش� 

التاأ�شي�ص حتت  اأن الحتفال بي�م  لـ»العربية.نت« 

مياه البحر له طعم خمتلف.

كما قال اإن التجربة جمعت بني متعة الغ��ص 

اإذ قام  وفرحة الحتفال واأداء العر�شة ال�شع�دية، 

يف  املتمثل  ال�شع�دي  الزي  بارتداء  ا  غ�ا�شً  20

الث�ب وال�شماغ والدقلة، وقمنا بحمل الدف�ف ورفع 

حتت  ال�شع�دية  العر�شة  واأداء  ال�شع�دي  العلم 

عمق 30 قدًما يف مياه البحر الأحمر.

املخ�ش�شة  البدلة  بغري  الغ��ص  اأن  اإىل  ولفت 

املهارة، ومراعاة  من  عالًيا  وقدًرا  احرتافية  يتطلب 

درجة الطف� و�شربات الزعانف والأوزان املخ�ش�شة 

لكل غ�ا�ص.

متت  املبادرة  هذه  اأن  فلمبان  اأو�شح  كذلك، 

مبجه�دهم كغ�ا�شني حمرتفني، وتطلب الأمر منهم 

والتجهيزات  الربوفات  من  عدد  لأداء  اأ�شابيع  عدة 

لإجناح هذه املهمة.

وُيعد ي�م التاأ�شي�ص منا�شبة وطنية ذات طابع 

ال�شع�دية  العربية  اململكة  فيه  ت�شتح�شر  احتفايل 

وما حتمله  م�شت،  قرون   3 م�شرية  و�شعًبا  قيادًة 

من اأحداث وم�اقف خلدتها كتب التاريخ وال�شري.

دبي ت�سهد عر�س اأكرب ما�سة زرقاء بقيمة 176 مليون درهم

 The De اأعلنت، ي�م اأم�ص، دار �ش�ذبيز للمزادات عن طرح ما�شة

Beers Cullinan Blue يف �شهر اإبريل املقبل، والتي ُتعد واحدة من 
اأكرث املا�شات الزرقاء قيمة يتم عر�شها يف مزاد.

التنفيذي  واملدير  الأول  التنفيذي  الرئي�ص  �شليِّم  بن  اأحمد  واأعلن 

ملركز دبي لل�شلع املتعددة ورئي�ص جمل�ص اإدارة ب�ر�شة دبي للما�ص 

عر�ص املا�شة النادرة يف ب�ر�شة دبي للما�ص.

 176( دولر  ملي�ن   48 من  باأكرث  الزرقاء  املا�شة  �شعر  وُيقدر 

عيار  متدرج  ب�شكل  مق�ش��شة  زرقاء  ما�شة  وهي  درهم(،  ملي�ن 

15.10 قرياط، واأكرب ما�شة زرقاء زاهية تظهر على الإطالق يف مزاد.

اإذ مت  ا�شتثنائي،  املهمة كهذه نادرة ب�شكل  الزرقاء  املا�شات  وُتعد 

طرح خم�شة اأمثلة فقط من املا�شات التي يزيد عيارها على 10 قراريط 

يف املزادات.

 De بالتعاون بني De Beers Cullinan Blue وُتعر�ص ما�شة

خالل  ل�ش�ذبيز  الأ�شا�شية  القطعة  و�شتك�ن   ،Diacoreو  Beers
اأ�شب�ع ه�جن ك�جن للقطع الفاخرة، و�شتعر�ص يف مزاد مبا�شر قائم 

بذاته لهذه القطعة يف نهاية �شهر اأبريل 2022.

كوريا ال�سمالية تتخّل�س من التقومي امليالدي وتلغي عام 2022

تخلّت وكالة الأنباء الر�شمية يف ك�ريا ال�شمالية عن 

التق�مي امليالدي ل�شالح اآخر قائم على عيد ميالد امل�ؤ�ش�ص 

كيم اإيل �ش�نغ، جد الزعيم احلايل كيم ج�نغ اأون.

مطلع  منذ  ال�شمالية  الك�رية  الأنباء  وكالة  وظهرت 

الأ�شب�ع اجلاري بتاريخ ه� »زوت�شيه 111«، بدلً عن 

.2022

اإيل �ش�نغ  اإحدى مبادئ كيم  وُتعد كلمة »زوت�شيه« 

التي ترتجم اإىل »امل�قف امل�شتقل« و»روح العتماد على 

الذات«.

لك�ريا  رئي�ص  اأول  مبيالد  »زوت�شيه«  تق�مي  ويبداأ 

والذي   ،1912 عام  يف  �ش�نغ،  اإيل  امل�ؤ�ش�ص  ال�شمالية، 

ُيعد العام الأول.

ومت تقدمي نظام التق�مي هذا لأول مرة يف عام 1997، 

ال�شمالية،  ك�ريا  م�ؤ�ش�ص  وفاة  من  �شن�ات  ثالث  بعد 

ولكن حتى هذا الأ�شب�ع وا�شلت وكالة الأنباء املركزية 

الغربي، ح�شبما ذكرت �شحيفة  امليالدي  التق�مي  اعتماد 

»تاميز« الربيطانية.

التغيري  هذا  �شبب  يك�ن  اأن  ال�شحيفة  واأرجعت 

الذي  اإيل �ش�نغ  الـ110 مليالد  الذكرى  باقرتاب  مرتبًطا 

ي�شادف 15 اأبريل القادم، والذي ي�شهد تنظيم احتفالت 

�شخمة باملنا�شبة.

»ال�سحة«: ت�سجيل 3006 اإ�سابات 

بفريو�س »كورونا«.. وحالتا وفاة

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  اأم�ص  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

قائمة  حالة   3006 ت�شجيل  اأظهرت   ،12396 عددها 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   4601 تعافت  كما  جديدة، 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 469994.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة 30205 حالة، 

منها 72 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و18 حالة يف 

العناية املركزة وحالتا وفاة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12010/pdf/INAF_20220224011444451.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/949013/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

العدد:  5920
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اس��تقبل الفري��ق أول الرك��ن س��مو 
الش��يخ محمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
رئي��س الح��رس الوطني ف��ي مكتبه 
بمعسكر الصخير أمس، رئيس هيئة 
األركان للق��وات الجوي��ة بجمهورية 
أول  الفري��ق  اإلس��امية  باكس��تان 
طيار زهي��ر أحمد بابر س��يدو والوفد 

المرافق. 
ورّحب س��مو رئيس الح��رس الوطني 
للق��وات  األركان  هيئ��ة  برئي��س 
باكس��تان  بجمهوري��ة  الجوي��ة 
ل��ه،  المراف��ق  والوف��د  اإلس��امية 
مؤك��دًا المس��تويات المتقدمة التي 
وصلت إليها العاق��ات الثنائية بين 
البلدي��ن، وم��ا أثمر عنها م��ن زيادة 
الخبرات  التعاون وتبادل  مس��تويات 
بين الجانبين بم��ا ينعكس على رفع 
المؤسس��تين  القتالية لدى  القدرات 

العسكريتين.

من جانبه، عّب��ر رئيس هيئة األركان 
جمهوري��ة  ف��ي  الجوي��ة  للق��وات 
أول  الفري��ق  اإلس��امية  باكس��تان 
طي��ار زهي��ر أحم��د بابر س��يدو، عن 
شكره لس��مو رئيس الحرس الوطني 

بتطوي��ر  واهتمام��ه  حرص��ه  عل��ى 
مس��تويات التع��اون بي��ن الجي��ش 
الباكستاني والحرس الوطني، تأكيدًا 
عل��ى العاق��ات الثنائي��ة الوطي��دة 
بي��ن البلدي��ن. كم��ا ش��هد اللق��اء، 

مناقش��ة ع��دد م��ن المواضي��ع ذات 
االهتمام المش��ترك بي��ن الجانبين. 
حض��ر المقابل��ة مدير مكتب س��مو 
رئي��س الحرس الوطن��ي اللواء الركن 

عبدالرحمن راشد السعد.
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 تخريج إحدى دورات 
المشاة المتقدمة للضباط

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
أم��س، حفل تخريج إحدى دورات المش��اة المتقدمة للضباط في 
مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، وذلك بمشاركة عدد من ضباط 
وزارة الداخلية والحرس الوطني وضباط من القوات المسلحة في 
دولة الكوي��ت. وتفضل رئيس هيئة األركان بتوزيع الش��هادات 

على الضباط الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.
وهنأ الضباط المش��اركين على تخرجهم وإتمامهم منهاج هذه 
ال��دورة المتقدمة، واس��تكمالهم بنجاح كل متطلب��ات التخرج. 

حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 رئيس الحرس الوطني: تبادل الخبرات 
مع باكستان لرفع القدرات القتالية المشتركة

البحرين من أوائل الدول التي تجيز استخدام دواء »باكسلوفيد«.. القحطاني:

البروتوكول العالجي يواكب المستجدات العالمية
أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا »كوفي��د 19« المق��دم طبيب 
مناف القحطاني أن البروتوكول العاجي للحاالت 
القائم��ة المتبع في المملك��ة قائم على مواكبة 
المستجدات العالمية في مجال العاجات الطبية 

وفق أحدث الدراسات العلمية.
ولف��ت إلى أن البحري��ن تعتبر م��ن أوائل الدول 
التي أجازت اس��تخدام دواء »باكس��لوفيد« ضمن 
برتوكوالت العاج للحاالت القائمة من البالغين 

م��ن العم��ر 18 عامًا فما فوق والذي يس��هم في 
تس��ريع تعافي الح��االت القائم��ة، والتقليل من 
األع��راض لمن  يعانون من أع��راض خفيفة إلى 
متوس��طة، وعاج الح��االت القائم��ة المعرضة 

الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة. 
وأش��ار القحطاني إل��ى أن البحري��ن توفر نوعين 
من األدوية المضادة لفيروس كورونا، األول دواء  
»س��وتروفيماب« الذي يؤخذ ع��ن طريق الحقن 
الوريدي، والثاني دواء »باكس��لوفيد« الذي يؤخذ 
عن طريق الفم حيث يقرر الطبيب المعالج الدواء 

المناسب وفق السجل الصحي للحالة القائمة.
وبّين أن دواء »س��وتروفيماب« الذي يحتوي على 
أجس��ام مضادة وحيدة النس��يلة تص��رف كجرعة 
واحدة يتم إدخالها ع��ن طريق المحلول الوريدي 
تحت إش��راف طبي في عي��ادة متخصصة بمركز 
الش��امل الميداني، وذلك للح��االت الخفيفة إلى 
المتوس��طة من البالغين واألطفال 12 عامًا فما 
فوق الذي��ن يزنون 40 كجم عل��ى األقل، كما أن 
دواء »باكس��لوفيد« يص��رف على ش��كل أقراص 

ويؤخذ مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام فقط.

 بلدية الشمالية:
300 دينار عقوبة هدر المياه

دعت البلدية الشمالية المواطنين بعدم إهدار الماء باستخدام 
الخرطوم سواء في غسل أرضيات المنازل أو السيارات بطريقة 
تتس��بب ف��ي تكوين مس��تنقعات مائية تعيق حركة الس��ير 
وعملية النظافة وتتس��بب في إزعاج الجيران وإحداث تلفيات 
للطرق، هدر المياه تعتبر مخالفة حس��ب قانون النظافة رقم 

10 لسنة 2019 وتعرض لغرامة تصل إلى 300 دينار.

 43 منشأة 
خالفت ضوابط »المضافة«

المؤسسة تتلقى 6 آالف شكوى وتنظم 75 زيارة لمراكز اإلصالح

 »حقوق اإلنسان«: تدّشن إستراتيجية 
وخطة عملها 2022-2025 بـ4 أهداف

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على 
ال��درازي أن المؤسس��ة تلقت في الفت��رة الماضية 
6 آالف ش��كوى ومس��اعدة قانونية، فض��ًا على 75 
زي��ارة ميدانية قام بها أعض��اء مجلس المفوضين 
لمراك��ز اإلص��اح والتأهي��ل والحب��س االحتياط��ي 
وأماكن التوقيف ومؤسسات الرعاية الصحية والدور 
االجتماعية وس��كن العمالة الوافدة، ومراكز الحجر 
والع��زل الصح��ي للتأكد م��ن توافر بيئة س��ليمة 

وصحية.
ج��اء ذلك خال تدش��ينه إس��تراتيجية وخطة عمل 
المؤسس��ة لألع��وام 2022-2025، عب��ر االتصال 
المرئي، بمشاركة أعضاء بمجلسي النواب والشورى، 
وكبار المس��ؤولين بالجهات الرس��مية، والس��فراء 
العرب واألجانب المعتمدين لدى البحرين، وممثلي 
منظم��ات المجتم��ع المدن��ي، والش��بكة العربي��ة 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومنتدى آسيا 
والمحيط الهادئ، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، 

ووسائل اإلعام المحلية والدولية.
وأش��ار ال��درازي خ��ال كلمته إل��ى أن المؤسس��ة 
تمكنت خال النطاق الزمني إلس��تراتيجيتها وخطة 
عملها السابقتين إنجاز ما نسبته 92% من أهدافها 
بنجاح، وبما يوفي معايير مؤش��رات األداء التي تم 
وضعه��ا في ه��ذا الصدد على الرغ��م مما طرأ على 
العالم من ظروف اس��تثنائية جراء انتش��ار فيروس 

كورونا المستجد.
كما نجحت المؤسس��ة خال السنوات ال�3 الماضية 
ف��ي  للمش��اركة  ش��خص   8200 اس��تقطاب  ف��ي 
فعالياتها الهادفة إلى نش��ر ثقافة حقوق اإلنسان، 
وش��اركت ف��ي 156 فعالي��ة محلي��ة وخارجية، كما 
تمكنت المؤسس��ة م��ن تقديم 47 رأيًا استش��اريًا 
للس��لطات الدس��تورية ف��ي المملك��ة، و3 تقاري��ر 
موازية إل��ى هيئات المعاه��دات، وتعاملت مع 29 
استبيانًا واردًا من جهات وهيئات ومعاهد أكاديمية 
ومنظمات إقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية.

وأوضح الدرازي أن المؤسسة حرصت على أن تكون 
إس��تراتيجيتها وخطة عملها، متماشيتان مع خطة 
البحرين الوطنية لحقوق اإلنسان، من أجل مواصلة 
دور المؤسس��ة الفّعال ف��ي مجال حماي��ة وتعزيز 

وتنمية حقوق اإلنسان في المملكة.
وأعرب الدرازي عن ش��كره وتقديره لجميع ش��ركاء 
المؤسس��ة عل��ى تعاونه��م الدائ��م والبن��اء م��ع 
المؤسس��ة الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان في س��بيل 
تحقيق أهدافها ورسالتها، مؤكدًا تطّلع المؤسسة 
إلى توحيد الجه��ود المبذولة من أجل تحقيق مزيد 
من التعاون لتمكين الجميع من ممارسة حقوقهم 

والتمتع بها من دون أي تمييز.
من جان��ب آخر، قدم��ت عضو مجل��س المفوضين  
األه��داف  ع��ن  نب��ذة  حس��ن  حوري��ة  الدكت��ور 
اإلستراتيجية الواردة في إس��تراتيجية وخطة عمل 
المؤسس��ة، حيث أك��دت أن المؤسس��ة أخذت في 
االعتب��ار أن تك��ون إس��تراتيجيتها وخط��ة عملها 
متس��قتين تمامًا مع جه��ود البحري��ن الرامية إلى 

تعزيز التع��اون مع المنظم��ات اإلقليمية والدولية 
في مجال حقوق اإلنس��ان، كما أخذت بعين االعتبار 
إق��رار المملكة ف��ي المدة الماضي��ة توقيع مذكرة 
تفاه��م بي��ن حكوم��ة البحري��ن ومفوضي��ة األمم 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، والتي تستهدف 
تعزي��ز العمل التعاوني بي��ن الجانبين في مجاالت 
المس��اعدات الفنية وبناء القدرات والبرامج الخاصة 
بتعزيز ثقافة حقوق اإلنس��ان، وهو ما س��يكون له 
بالغ األثر في تحقيق جميع األهداف التي تم التركيز 

عليها في هذه اإلستراتيجية.
وأوضح��ت أن المؤسس��ة ستس��ّلط الض��وء خ��ال 
إس��تراتيجيتها عل��ى 4 أهداف رئيس��ة، وهي تأثير 
جائحة كورونا في االقتصاد الوطني وريادة األعمال، 
والتعلي��م ونش��ر ثقافة حق��وق اإلنس��ان، وتحقيق 
المعاملة المتس��اوية والمس��اواة بين الجنس��ين، 
وأخيرًا تمت��ع الجميع بأعلى مس��توى يمكن بلوغه 

من الصحة.

جليلة السيد عضو باستشارية 
اللقاحات في »الصحة العالمية«

اختارت اللجنة االستشارية 
وتطوي��ر  للقاح��ات 
 »PDVAC« المنتج��ات 
الصحة  لمنظم��ة  التابعة 
الرئي��س  العالمي��ة 
الرعاية  لمراك��ز  التنفيذي 
الصحي��ة األولي��ة وعض��و 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 
للتص��دي لفيروس كورونا 
الدكت��ورة  )كوفي��د19( 
جليلة الس��يد، عض��وًا في 
اللجن��ة االستش��ارية عب��ر 
دعوة رسمية من الدكتورة 

كاثري��ن أوبراي��ن مس��ؤولة اللقاح��ات والمناع��ة ف��ي منظمة 
الصح��ة العالمية. لتكون بذل��ك أول عضو ُيعين في هذه اللجنة 
من منطقة الش��رق األوس��ط، وأول ام��رأة عربية يت��م اختيارها 
مستش��ارة في هذه اللجنة لتضيف إنجازًا جديدًا لمملكة البحرين 
عبر اختيار الكفاءات الوطنية كخبراء في لجان استش��ارية رفيعة 
المس��توى تعنى بالصح��ة والحفاظ على الس��امة الصحية عبر 
التحصي��ن والوقاية من األم��راض المعدية. وتم اختيار الس��يد 
نظير جهوده��ا المتميزة وخبرتها الواس��عة ف��ي مجال الصحة 
العام��ة والتطعيمات في البحرين، حيث عملت خبيرًا استش��اريًا 
اس��تراتيجيًا عالميًا في لجنة الخبراء االستش��ارية اإلس��تراتيجية 
»SAGE« التابع��ة لمنظمة الصح��ة العالمي��ة للتمنيع، وذلك 
منذ ع��ام 2015، وكان��ت أول امرأة خليجية يت��م اختيارها خبيرًا 

استشاريًا في هذه اللجنة.

أعلن��ت وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة والجه��از الوطن��ي 
لإليرادات، عن رصد 43 منش��أة تجارية مخالفة خالفت التطبيق 
الس��ليم للقيمة المضافة، تس��توجب فرض غرام��ات إدارية قد 
تص��ل إلى 10 آالف دين��ار وفقًا لقانون القيم��ة المضافة، وذلك 
خال جولة تفتيش��ية ش��ملت 41 مح��ًا تجارية ف��ي محافظات 
البحري��ن. فيما تم رصد بعض الح��االت التي قد تعد من حاالت 
الته��رب من القيم��ة المضافة وفًق��ا لقانون القيم��ة المضافة 

والذي قد يستوجب غلق بعض المحات تحفظيًا.

رنا بنت عيسى: البحرين تدعم 
التسامح والتعايش السلمي

اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
مجل��س أمن��اء التعلي��م العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليفة بمكتبها رئيس مش��روع عاء الدين الدكتورة ليا 
بيس��ار ومدير عام المشروع ابي رادكين وذلك خال زيارتهم إلى 
المملكة. وخال اللقاء، أشادت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة بالدور البارز الذي يقوم به مش��روع عاء الدين بإشراف 
من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونسكو« 
في نشر ثقافة التس��امح والتعايش وإقامة جسور التواصل بين 
الثقافات واألديان. كما تم بحث عدد من المبادرات التي تس��هم 
في نش��ر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والخير والسام ومدى 

انعكاسها على نظام التعليم.
وأكدت دعم البحرين لكافة الجهود الهادفة لنش��ر قيم التسامح 
والتعايش الس��لمي، انطاقًا من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب 
الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، في نشر قيم االعتدال والتسامح وثقافة السام 

والحوار بين جميع األديان والثقافات والحضارات.
من جانبهم، أعربت الدكتورة ليا بيس��ار والسيد ابي رادكين عن 
خالص شكرهم لألمين العام لمجلس التعليم العالي على حفاوة 
االس��تقبال، معربين ع��ن تقديره��م لمواقف مملك��ة البحرين 

الداعمة الحترام جميع األديان والشعوب ليعم السام.

د. جليلة السيد 

 »طيران الخليج« تعلن بدء رحالت روما 
وميالنو ونيس ومانشستر خالل الصيف

أعلنت طيران الخليج عن إضافة أربع وجهات جديدة 
إل��ى ش��بكتها العالمي��ة مع رح��ات مباش��رة إلى 
وجهتين ف��ي إيطالي��ا، ووجهة جديدة في فرنس��ا 
وأخرى في المملكة المتحدة وهي: ميان - 5 رحات 
أس��بوعية اعتبارًا من 1 يونيو 2022، روما - رحلتان 
أس��بوعيتان اعتبارًا من 1 يونيو 2022، مانشستر - 
رحلتان أسبوعيتان اعتبارًا من 1 يونيو 2022، نيس 

- رحلتان أسبوعيتان اعتبارًا من 2 يونيو 2022.
وستس��ّير طائرة إيرباص 321 ني��و الجديدة رحات 
الناقلة الوطنية إلى ميانو وروما ونيس، مع رحلتين 
أسبوعيتين إلى روما ونيس وخمس رحات أسبوعية 
إلى ميان، وسيتم تس��يير رحلتين أسبوعيتين إلى 
مانشس��تر على طائرات بوين��غ 787-9 دريماينر. 
باإلضافة إلى الوجهات الجديدة التي سيتم إطاقها 
خال موس��م الصي��ف، ستس��تأنف طي��ران الخليج 
عملياتها إلى ميكونوس وس��انتوريني في اليونان، 

وملقا في إس��بانيا، وشرم الش��يخ واإلسكندرية في 
مصر، وصالة في عمان.

وقال القائ��م بأعم��ال الرئيس التنفي��ذي لطيران 
الخلي��ج القبطان ولي��د العلوي: »تش��هد الخطوط 
الجديدة على التوسع المستمر لشبكة طيران الخليج 
من خال إضاف��ة ميان وروما ومانشس��تر ونيس. 
كانت هذه الوجهات الجديدة ضمن خططنا ما قبل 
الجائحة، ومع عودة الس��فر إل��ى طبيعته ارتأينا أن 
هذا هو الوقت المناسب لإلعان عن هذه الوجهات 
الجديدة لمس��افرينا. تس��تمر الناقل��ة الوطنية في 
إضافة وجهات مميزة للعديد من السياح والعائات 
في مملك��ة البحرين والمنطق��ة، خاصة مع الطلب 

المتزايد على السفر في عطلة الصيف«.
م��ع  وتماش��يًا   2019 الع��ام  »ف��ي  وأض��اف: 
اس��تراتيجيتها لتصبح ش��ركة الطيران المفضلة 
للعماء، أعلنت طيران الخليج عن مفهوم نموذج 

األعم��ال »البوتي��ك« الذي س��يعزز تركيزها على 
المنت��ج وتجرب��ة العماء ويواصل ع��رض تنفيذ 
استراتيجيتها بنجاح. تسعى طيران الخليج للتميز 
م��ن خ��ال إس��تراتيجيتها لتحديث أس��طولها، 
وعروض فئة »فالكون فاي��ر« الجديدة، وتجربة 
الدرجة الس��ياحية المطورة، ووجهاتها الجديدة، 
ومركزه��ا ف��ي المبنى الجدي��د لمط��ار البحرين 

الدولي«.
وتحل��ق طي��ران الخليج حالي��ًا من وإل��ى أبوظبي، 
ودب��ي، والكوي��ت، والري��اض، وج��دة، والدم��ام، 
والمدينة المنورة، ومس��قط، والقاه��رة، وعمان، 
وت��ل أبيب، والرنكا، وباكو، وتبليس��ي، وموس��كو، 
وال��دار البيضاء، ولن��دن، وباري��س، وفرانكفورت، 
وإسطنبول، وأثينا، وبانكوك، ومانيا، وسنغافورة، 
ودكا، وكولومب��و، وج��زر المالدي��ف، والعديد من 

الوجهات في الهند وباكستان.

اس��تقبل الفري��ق أول الرك��ن س��مو 
الش��يخ محمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
رئي��س الح��رس الوطني ف��ي مكتبه 
بمعسكر الصخير أمس، رئيس هيئة 
األركان للق��وات الجوي��ة بجمهورية 
أول  الفري��ق  اإلس��امية  باكس��تان 
طيار زهي��ر أحمد بابر س��يدو والوفد 

المرافق. 
ورّحب س��مو رئيس الح��رس الوطني 
للق��وات  األركان  هيئ��ة  برئي��س 
باكس��تان  بجمهوري��ة  الجوي��ة 
ل��ه،  المراف��ق  والوف��د  اإلس��امية 
مؤك��دًا المس��تويات المتقدمة التي 
وصلت إليها العاق��ات الثنائية بين 
البلدي��ن، وم��ا أثمر عنها م��ن زيادة 
الخبرات  التعاون وتبادل  مس��تويات 
بين الجانبين بم��ا ينعكس على رفع 
المؤسس��تين  القتالية لدى  القدرات 

العسكريتين.

من جانبه، عّب��ر رئيس هيئة األركان 
جمهوري��ة  ف��ي  الجوي��ة  للق��وات 
أول  الفري��ق  اإلس��امية  باكس��تان 
طي��ار زهي��ر أحم��د بابر س��يدو، عن 
شكره لس��مو رئيس الحرس الوطني 

بتطوي��ر  واهتمام��ه  حرص��ه  عل��ى 
مس��تويات التع��اون بي��ن الجي��ش 
الباكستاني والحرس الوطني، تأكيدًا 
عل��ى العاق��ات الثنائي��ة الوطي��دة 
بي��ن البلدي��ن. كم��ا ش��هد اللق��اء، 

مناقش��ة ع��دد م��ن المواضي��ع ذات 
االهتمام المش��ترك بي��ن الجانبين. 
حض��ر المقابل��ة مدير مكتب س��مو 
رئي��س الحرس الوطن��ي اللواء الركن 

عبدالرحمن راشد السعد.
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 تخريج إحدى دورات 
المشاة المتقدمة للضباط

حضر رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
أم��س، حفل تخريج إحدى دورات المش��اة المتقدمة للضباط في 
مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، وذلك بمشاركة عدد من ضباط 
وزارة الداخلية والحرس الوطني وضباط من القوات المسلحة في 
دولة الكوي��ت. وتفضل رئيس هيئة األركان بتوزيع الش��هادات 

على الضباط الخريجين والجوائز التقديرية على المتفوقين.
وهنأ الضباط المش��اركين على تخرجهم وإتمامهم منهاج هذه 
ال��دورة المتقدمة، واس��تكمالهم بنجاح كل متطلب��ات التخرج. 

حضر حفل التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

 رئيس الحرس الوطني: تبادل الخبرات 
مع باكستان لرفع القدرات القتالية المشتركة

البحرين من أوائل الدول التي تجيز استخدام دواء »باكسلوفيد«.. القحطاني:

البروتوكول العالجي يواكب المستجدات العالمية
أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى 
العس��كري عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفي��روس كورونا »كوفي��د 19« المق��دم طبيب 
مناف القحطاني أن البروتوكول العاجي للحاالت 
القائم��ة المتبع في المملك��ة قائم على مواكبة 
المستجدات العالمية في مجال العاجات الطبية 

وفق أحدث الدراسات العلمية.
ولف��ت إلى أن البحري��ن تعتبر م��ن أوائل الدول 
التي أجازت اس��تخدام دواء »باكس��لوفيد« ضمن 
برتوكوالت العاج للحاالت القائمة من البالغين 

م��ن العم��ر 18 عامًا فما فوق والذي يس��هم في 
تس��ريع تعافي الح��االت القائم��ة، والتقليل من 
األع��راض لمن  يعانون من أع��راض خفيفة إلى 
متوس��طة، وعاج الح��االت القائم��ة المعرضة 

الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة. 
وأش��ار القحطاني إل��ى أن البحري��ن توفر نوعين 
من األدوية المضادة لفيروس كورونا، األول دواء  
»س��وتروفيماب« الذي يؤخذ ع��ن طريق الحقن 
الوريدي، والثاني دواء »باكس��لوفيد« الذي يؤخذ 
عن طريق الفم حيث يقرر الطبيب المعالج الدواء 

المناسب وفق السجل الصحي للحالة القائمة.
وبّين أن دواء »س��وتروفيماب« الذي يحتوي على 
أجس��ام مضادة وحيدة النس��يلة تص��رف كجرعة 
واحدة يتم إدخالها ع��ن طريق المحلول الوريدي 
تحت إش��راف طبي في عي��ادة متخصصة بمركز 
الش��امل الميداني، وذلك للح��االت الخفيفة إلى 
المتوس��طة من البالغين واألطفال 12 عامًا فما 
فوق الذي��ن يزنون 40 كجم عل��ى األقل، كما أن 
دواء »باكس��لوفيد« يص��رف على ش��كل أقراص 

ويؤخذ مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام فقط.

 بلدية الشمالية:
300 دينار عقوبة هدر المياه

دعت البلدية الشمالية المواطنين بعدم إهدار الماء باستخدام 
الخرطوم سواء في غسل أرضيات المنازل أو السيارات بطريقة 
تتس��بب ف��ي تكوين مس��تنقعات مائية تعيق حركة الس��ير 
وعملية النظافة وتتس��بب في إزعاج الجيران وإحداث تلفيات 
للطرق، هدر المياه تعتبر مخالفة حس��ب قانون النظافة رقم 

10 لسنة 2019 وتعرض لغرامة تصل إلى 300 دينار.

 43 منشأة 
خالفت ضوابط »المضافة«

المؤسسة تتلقى 6 آالف شكوى وتنظم 75 زيارة لمراكز اإلصالح

 »حقوق اإلنسان«: تدّشن إستراتيجية 
وخطة عملها 2022-2025 بـ4 أهداف

أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان على 
ال��درازي أن المؤسس��ة تلقت في الفت��رة الماضية 
6 آالف ش��كوى ومس��اعدة قانونية، فض��ًا على 75 
زي��ارة ميدانية قام بها أعض��اء مجلس المفوضين 
لمراك��ز اإلص��اح والتأهي��ل والحب��س االحتياط��ي 
وأماكن التوقيف ومؤسسات الرعاية الصحية والدور 
االجتماعية وس��كن العمالة الوافدة، ومراكز الحجر 
والع��زل الصح��ي للتأكد م��ن توافر بيئة س��ليمة 

وصحية.
ج��اء ذلك خال تدش��ينه إس��تراتيجية وخطة عمل 
المؤسس��ة لألع��وام 2022-2025، عب��ر االتصال 
المرئي، بمشاركة أعضاء بمجلسي النواب والشورى، 
وكبار المس��ؤولين بالجهات الرس��مية، والس��فراء 
العرب واألجانب المعتمدين لدى البحرين، وممثلي 
منظم��ات المجتم��ع المدن��ي، والش��بكة العربي��ة 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ومنتدى آسيا 
والمحيط الهادئ، والمدافعين عن حقوق اإلنسان، 

ووسائل اإلعام المحلية والدولية.
وأش��ار ال��درازي خ��ال كلمته إل��ى أن المؤسس��ة 
تمكنت خال النطاق الزمني إلس��تراتيجيتها وخطة 
عملها السابقتين إنجاز ما نسبته 92% من أهدافها 
بنجاح، وبما يوفي معايير مؤش��رات األداء التي تم 
وضعه��ا في ه��ذا الصدد على الرغ��م مما طرأ على 
العالم من ظروف اس��تثنائية جراء انتش��ار فيروس 

كورونا المستجد.
كما نجحت المؤسس��ة خال السنوات ال�3 الماضية 
ف��ي  للمش��اركة  ش��خص   8200 اس��تقطاب  ف��ي 
فعالياتها الهادفة إلى نش��ر ثقافة حقوق اإلنسان، 
وش��اركت ف��ي 156 فعالي��ة محلي��ة وخارجية، كما 
تمكنت المؤسس��ة م��ن تقديم 47 رأيًا استش��اريًا 
للس��لطات الدس��تورية ف��ي المملك��ة، و3 تقاري��ر 
موازية إل��ى هيئات المعاه��دات، وتعاملت مع 29 
استبيانًا واردًا من جهات وهيئات ومعاهد أكاديمية 
ومنظمات إقليمية ودولية، حكومية وغير حكومية.

وأوضح الدرازي أن المؤسسة حرصت على أن تكون 
إس��تراتيجيتها وخطة عملها، متماشيتان مع خطة 
البحرين الوطنية لحقوق اإلنسان، من أجل مواصلة 
دور المؤسس��ة الفّعال ف��ي مجال حماي��ة وتعزيز 

وتنمية حقوق اإلنسان في المملكة.
وأعرب الدرازي عن ش��كره وتقديره لجميع ش��ركاء 
المؤسس��ة عل��ى تعاونه��م الدائ��م والبن��اء م��ع 
المؤسس��ة الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان في س��بيل 
تحقيق أهدافها ورسالتها، مؤكدًا تطّلع المؤسسة 
إلى توحيد الجه��ود المبذولة من أجل تحقيق مزيد 
من التعاون لتمكين الجميع من ممارسة حقوقهم 

والتمتع بها من دون أي تمييز.
من جان��ب آخر، قدم��ت عضو مجل��س المفوضين  
األه��داف  ع��ن  نب��ذة  حس��ن  حوري��ة  الدكت��ور 
اإلستراتيجية الواردة في إس��تراتيجية وخطة عمل 
المؤسس��ة، حيث أك��دت أن المؤسس��ة أخذت في 
االعتب��ار أن تك��ون إس��تراتيجيتها وخط��ة عملها 
متس��قتين تمامًا مع جه��ود البحري��ن الرامية إلى 

تعزيز التع��اون مع المنظم��ات اإلقليمية والدولية 
في مجال حقوق اإلنس��ان، كما أخذت بعين االعتبار 
إق��رار المملكة ف��ي المدة الماضي��ة توقيع مذكرة 
تفاه��م بي��ن حكوم��ة البحري��ن ومفوضي��ة األمم 
المتحدة السامية لحقوق اإلنسان، والتي تستهدف 
تعزي��ز العمل التعاوني بي��ن الجانبين في مجاالت 
المس��اعدات الفنية وبناء القدرات والبرامج الخاصة 
بتعزيز ثقافة حقوق اإلنس��ان، وهو ما س��يكون له 
بالغ األثر في تحقيق جميع األهداف التي تم التركيز 

عليها في هذه اإلستراتيجية.
وأوضح��ت أن المؤسس��ة ستس��ّلط الض��وء خ��ال 
إس��تراتيجيتها عل��ى 4 أهداف رئيس��ة، وهي تأثير 
جائحة كورونا في االقتصاد الوطني وريادة األعمال، 
والتعلي��م ونش��ر ثقافة حق��وق اإلنس��ان، وتحقيق 
المعاملة المتس��اوية والمس��اواة بين الجنس��ين، 
وأخيرًا تمت��ع الجميع بأعلى مس��توى يمكن بلوغه 

من الصحة.

جليلة السيد عضو باستشارية 
اللقاحات في »الصحة العالمية«

اختارت اللجنة االستشارية 
وتطوي��ر  للقاح��ات 
 »PDVAC« المنتج��ات 
الصحة  لمنظم��ة  التابعة 
الرئي��س  العالمي��ة 
الرعاية  لمراك��ز  التنفيذي 
الصحي��ة األولي��ة وعض��و 
الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 
للتص��دي لفيروس كورونا 
الدكت��ورة  )كوفي��د19( 
جليلة الس��يد، عض��وًا في 
اللجن��ة االستش��ارية عب��ر 
دعوة رسمية من الدكتورة 

كاثري��ن أوبراي��ن مس��ؤولة اللقاح��ات والمناع��ة ف��ي منظمة 
الصح��ة العالمية. لتكون بذل��ك أول عضو ُيعين في هذه اللجنة 
من منطقة الش��رق األوس��ط، وأول ام��رأة عربية يت��م اختيارها 
مستش��ارة في هذه اللجنة لتضيف إنجازًا جديدًا لمملكة البحرين 
عبر اختيار الكفاءات الوطنية كخبراء في لجان استش��ارية رفيعة 
المس��توى تعنى بالصح��ة والحفاظ على الس��امة الصحية عبر 
التحصي��ن والوقاية من األم��راض المعدية. وتم اختيار الس��يد 
نظير جهوده��ا المتميزة وخبرتها الواس��عة ف��ي مجال الصحة 
العام��ة والتطعيمات في البحرين، حيث عملت خبيرًا استش��اريًا 
اس��تراتيجيًا عالميًا في لجنة الخبراء االستش��ارية اإلس��تراتيجية 
»SAGE« التابع��ة لمنظمة الصح��ة العالمي��ة للتمنيع، وذلك 
منذ ع��ام 2015، وكان��ت أول امرأة خليجية يت��م اختيارها خبيرًا 

استشاريًا في هذه اللجنة.

أعلن��ت وزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة والجه��از الوطن��ي 
لإليرادات، عن رصد 43 منش��أة تجارية مخالفة خالفت التطبيق 
الس��ليم للقيمة المضافة، تس��توجب فرض غرام��ات إدارية قد 
تص��ل إلى 10 آالف دين��ار وفقًا لقانون القيم��ة المضافة، وذلك 
خال جولة تفتيش��ية ش��ملت 41 مح��ًا تجارية ف��ي محافظات 
البحري��ن. فيما تم رصد بعض الح��االت التي قد تعد من حاالت 
الته��رب من القيم��ة المضافة وفًق��ا لقانون القيم��ة المضافة 

والذي قد يستوجب غلق بعض المحات تحفظيًا.

رنا بنت عيسى: البحرين تدعم 
التسامح والتعايش السلمي

اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعلي��م العالي نائبة رئيس 
مجل��س أمن��اء التعلي��م العالي د. الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن 
دعيج آل خليفة بمكتبها رئيس مش��روع عاء الدين الدكتورة ليا 
بيس��ار ومدير عام المشروع ابي رادكين وذلك خال زيارتهم إلى 
المملكة. وخال اللقاء، أشادت د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة بالدور البارز الذي يقوم به مش��روع عاء الدين بإشراف 
من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة »يونسكو« 
في نشر ثقافة التس��امح والتعايش وإقامة جسور التواصل بين 
الثقافات واألديان. كما تم بحث عدد من المبادرات التي تس��هم 
في نش��ر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والخير والسام ومدى 

انعكاسها على نظام التعليم.
وأكدت دعم البحرين لكافة الجهود الهادفة لنش��ر قيم التسامح 
والتعايش الس��لمي، انطاقًا من الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب 
الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الباد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، في نشر قيم االعتدال والتسامح وثقافة السام 

والحوار بين جميع األديان والثقافات والحضارات.
من جانبهم، أعربت الدكتورة ليا بيس��ار والسيد ابي رادكين عن 
خالص شكرهم لألمين العام لمجلس التعليم العالي على حفاوة 
االس��تقبال، معربين ع��ن تقديره��م لمواقف مملك��ة البحرين 

الداعمة الحترام جميع األديان والشعوب ليعم السام.

د. جليلة السيد 

 »طيران الخليج« تعلن بدء رحالت روما 
وميالنو ونيس ومانشستر خالل الصيف

أعلنت طيران الخليج عن إضافة أربع وجهات جديدة 
إل��ى ش��بكتها العالمي��ة مع رح��ات مباش��رة إلى 
وجهتين ف��ي إيطالي��ا، ووجهة جديدة في فرنس��ا 
وأخرى في المملكة المتحدة وهي: ميان - 5 رحات 
أس��بوعية اعتبارًا من 1 يونيو 2022، روما - رحلتان 
أس��بوعيتان اعتبارًا من 1 يونيو 2022، مانشستر - 
رحلتان أسبوعيتان اعتبارًا من 1 يونيو 2022، نيس 

- رحلتان أسبوعيتان اعتبارًا من 2 يونيو 2022.
وستس��ّير طائرة إيرباص 321 ني��و الجديدة رحات 
الناقلة الوطنية إلى ميانو وروما ونيس، مع رحلتين 
أسبوعيتين إلى روما ونيس وخمس رحات أسبوعية 
إلى ميان، وسيتم تس��يير رحلتين أسبوعيتين إلى 
مانشس��تر على طائرات بوين��غ 787-9 دريماينر. 
باإلضافة إلى الوجهات الجديدة التي سيتم إطاقها 
خال موس��م الصي��ف، ستس��تأنف طي��ران الخليج 
عملياتها إلى ميكونوس وس��انتوريني في اليونان، 

وملقا في إس��بانيا، وشرم الش��يخ واإلسكندرية في 
مصر، وصالة في عمان.

وقال القائ��م بأعم��ال الرئيس التنفي��ذي لطيران 
الخلي��ج القبطان ولي��د العلوي: »تش��هد الخطوط 
الجديدة على التوسع المستمر لشبكة طيران الخليج 
من خال إضاف��ة ميان وروما ومانشس��تر ونيس. 
كانت هذه الوجهات الجديدة ضمن خططنا ما قبل 
الجائحة، ومع عودة الس��فر إل��ى طبيعته ارتأينا أن 
هذا هو الوقت المناسب لإلعان عن هذه الوجهات 
الجديدة لمس��افرينا. تس��تمر الناقل��ة الوطنية في 
إضافة وجهات مميزة للعديد من السياح والعائات 
في مملك��ة البحرين والمنطق��ة، خاصة مع الطلب 

المتزايد على السفر في عطلة الصيف«.
م��ع  وتماش��يًا   2019 الع��ام  »ف��ي  وأض��اف: 
اس��تراتيجيتها لتصبح ش��ركة الطيران المفضلة 
للعماء، أعلنت طيران الخليج عن مفهوم نموذج 

األعم��ال »البوتي��ك« الذي س��يعزز تركيزها على 
المنت��ج وتجرب��ة العماء ويواصل ع��رض تنفيذ 
استراتيجيتها بنجاح. تسعى طيران الخليج للتميز 
م��ن خ��ال إس��تراتيجيتها لتحديث أس��طولها، 
وعروض فئة »فالكون فاي��ر« الجديدة، وتجربة 
الدرجة الس��ياحية المطورة، ووجهاتها الجديدة، 
ومركزه��ا ف��ي المبنى الجدي��د لمط��ار البحرين 

الدولي«.
وتحل��ق طي��ران الخليج حالي��ًا من وإل��ى أبوظبي، 
ودب��ي، والكوي��ت، والري��اض، وج��دة، والدم��ام، 
والمدينة المنورة، ومس��قط، والقاه��رة، وعمان، 
وت��ل أبيب، والرنكا، وباكو، وتبليس��ي، وموس��كو، 
وال��دار البيضاء، ولن��دن، وباري��س، وفرانكفورت، 
وإسطنبول، وأثينا، وبانكوك، ومانيا، وسنغافورة، 
ودكا، وكولومب��و، وج��زر المالدي��ف، والعديد من 

الوجهات في الهند وباكستان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/24/watan-20220224.pdf?1645676989
https://alwatannews.net/article/992197
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/992112
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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

Link
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Vacancies Available
PREMATOR GULF W.L.L has a vacancy for 

the occupation of  HEAVY VEHICLE DRIVER 
, suitably qualified applicants can contact 
17673513  or  NASCO@BATELCO.COM.BH

 

HISO ALUMINIUM CO. W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17414978  
or  ALJAD25@HOTMAIL.COM

 

AKBAR HOLIDAYS W.L.L. has a vacancy for 
the occupation of  MARKETING EXECUTIVE 
, suitably qualified applicants can contact 

13113311  or  COUNTRYHEAD.BAH@
AKBARGULF.COM

BASHAYER GARAGE has a vacancy for the 
occupation of  PAINTER , suitably qualified 

applicants can contact 33921417  or  
KASHIF.SN@GMAIL.COM

 

Arabian Gulf Electro Mechanical Services 
W.L.L. has a vacancy for the occupation of  

ELECTRICIAN , suitably qualified applicants 
can contact 37767097  or  RAJESH@

ARABIANGULF-EMS.COM 

 
Arabian Gulf Electro Mechanical Services 
W.L.L. has a vacancy for the occupation 

of  PLUMBER , suitably qualified applicants 
can contact 77371757  or  RAJESH@

ARABIANGULF-EMS.COM

BURJ ZENAT CONTRACTING has a vacancy 
for the occupation of  LABOURER , suitably 
qualified applicants can contact 33513335  

or  Alia.andleeb3@gmail.com
 

SHELLSEA LAUNDRY has a vacancy 
for the occupation of  LAUNDERER/

PRESSER(GENERAL) , suitably qualified 
applicants can contact 39722298  or  

WALTAMIM@GMAIL.COM 

 
Almoayyed Air Conditioning W.L.L. has a 
vacancy for the occupation of  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact 
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

 

ESS SALOON AND SPA has a vacancy for 
the occupation of  HAIR DRESSER , suitably 
qualified applicants can contact 17000333  

or  ESSDASHTI@GMAIL.COM
 

EVER SHINE FAST WAY CONTRACTING CO. 
W.L.L has a vacancy for the occupation 

of  WORKER , suitably qualified applicants 
can contact 66627665  or  FASTWAYBAH@

GMAIL.COM

NASER AWAD AHMED has a vacancy for 
the occupation of  HEAVY DRIVER , suitably 
qualified applicants can contact 34128860  

or  NASERAWADBH@GMAIL.COM
 

Almoayyed Air Conditioning W.L.L. has a 
vacancy for the occupation of  PLUMBER 
, suitably qualified applicants can contact 
17400407  or  ameer@almoayyedcg.com

 

ERICSSON AB has a vacancy for the 
occupation of  TELECOMMUNICATIONS SVC.
SUPERVISOR , suitably qualified applicants 

can contact 17584515  or  maryam.
al.sulaiman@ericsson.com

 
Shakespeare and co wll has a vacancy for 

the occupation of  KITCHEN WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM
 

ABUOBAID CONTRACTING & TRADING 
GROUP has a vacancy for the occupation of  

SHEETMETAL WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 17700204  or  

abuobaidgroup@gmail.com 

 
ALGHANAH GROUP W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17722333  
or  info@alghanah.com

Abdulla Jabor Habib Alnoaimi Construction 
has a vacancy for the occupation of  

WORKER , suitably qualified applicants can 
contact 36900440  or  ABDULLABH666@

GMAIL.COM
 

Dragan Auto Serviles has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 
applicants can contact 17611939  or  jaffar.

aliwi@gmail.com
 

KARAK DANDANAH has a vacancy for the 
occupation of  COOK(GENERAL) , suitably 

qualified applicants can contact 35555911  
or  HAMADSALAH96@GMAIL.COM

 

 
ALMOAYYED COMPUTERS MIDDLE EAST 
W.L.L has a vacancy for the occupation 
of  SYSTEM ANALYST , suitably qualified 

applicants can contact 17705313  or  
ALIHASSAN@ALMOAYYEDINTL.COM.BH

SOLID BASE CONTRACTING has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 35917949  
or  AOMARI6555@GMAIL.COM

 

SEASON INTERNATIONAL TRADING AND 
INDUSTRIES COMPANY W L L has a vacancy 

for the occupation of  WATCHMAN / 
GUARD , suitably qualified applicants 

can contact 17705313  or  ALIHASSAN@
ALMOAYYEDINTL.COM.BH

 
GENIUS AGRICULTURAL SERVICES has a 

vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

39250560  or  ayman@keylinkbh.com
 

TAMMAM MOTORS has a vacancy for 
the occupation of  MECHANIC , suitably 

qualified applicants can contact 17784080  
or  sandra@tammam.com

 

BROKAY INTERIOR DECORATION COMPANY 
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 
66966687  or  EAWACHI81@GMAIL.COM

 
Shakespeare and co wll has a vacancy for 

the occupation of  KITCHEN WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 

17200067  or  AIA@RAHIMHOLDINGS.COM
 

HAMAD JASSIM ALMUTAWA & MUBARAK 
ALI ALJOWDER has a vacancy for the 

occupation of  CONCIERGE IN APPARTMENT 
, suitably qualified applicants can contact 

17290804  or  JOWDERM@GMAIL.COM 

 
CHECKMATE FACILITIES SUPPORT W.L.L has 
a vacancy for the occupation of  WORKER 
, suitably qualified applicants can contact 

32097879  or  SHAFIQKIYANI@YAHOO.COM

NASER AWAD AHMED has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 34128860  or  
NASERAWADBH@GMAIL.COM

 

Yaseen Ahmad for Repair of electrical and 
optical equipment S.P. has a vacancy for the 
occupation of  WORKER , suitably qualified 

applicants can contact 36549635  or  
YASEENNISAR106@GMAIL.COM

Norble home landscaping BAHRAINI 
PARTNERSHIP COMPANY has a vacancy 

for the occupation of  WORKER , suitably 
qualified applicants can contact 33871603  

or  ULLE.CONSTANCE@YAHOO.COM 

 
Alpha Safety Services W.L.L has a vacancy 

for the occupation of  TECHNICIAN , suitably 
qualified applicants can contact 39607379  

or  farff@BATELCO.COM.BH 

BROKAY INTERIOR DECORATION COMPANY 
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY has a 
vacancy for the occupation of  WORKER , 
suitably qualified applicants can contact 
66966687  or  EAWACHI81@GMAIL.com 

 
HISO ALUMINIUM CO. W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 17414978  
or  ALJAD25@HOTMAIL.COM

 
EVER SHINE FAST WAY CONTRACTING CO. 
W.L.L has a vacancy for the occupation of  

HEAVY DRIVER , suitably qualified applicants 
can contact 66627665  or  FASTWAYBAH@

GMAIL.COM 

 
SHIFAN ADVERTISING W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 35437262  
or  MMFAROOQ130@GMAIL.COM

 
MISS BAHRAIN SALON has a vacancy for 
the occupation of  BEAUTICIAN , suitably 

qualified applicants can contact 39001234  
or  FATY1990.FA@GMAIL.COM

UNITED CATERERS & CONTRACTORS 
COMPANY has a vacancy for the occupation 

of  COOK(GENERAL) , suitably qualified 
applicants can contact 17224615  or  mao@

ucc-bh.com

 
SHIFAN ADVERTISING W.L.L has a vacancy 
for the occupation of  WORKER , suitably 

qualified applicants can contact 35437262  
or  MMFAROOQ130@GMAIL.COM

 

»ذا كولكتف َهب« تعلن بدء العمل 
رسميًا في مقرها الثاني بخليج البحرين

أعلن��ت »ذا كولكت��ف َه��ب«، حاضنة 
ش��ركة  م��ن  المدعوم��ة  األعم��ال 
»تنمو«، ع��ن بدء العمل رس��ميًا في 
مقرها الجديد بمنطقة خليج البحرين، 
والذي يتضمن قاع��ات ومكاتب جرى 
تصميمه��ا بطريق��ة مبتك��رة لتوفر 
بيئ��ة لق��اء وعم��ل مثالي��ة ألصحاب 
والش��ركات  والمش��روعات  األف��كار 

الريادية.
لش��ركة  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 
»تنمو« ن��واف الكوهج��ي إن بدء »ذا 
كولكتف َهب« عملها ف��ي هذا المقر 
بخلي��ج البحري��ن كان تجريبي��ا خالل 
المرحلة الماضية من خالل استضافة 
واحتض��ان بعض  الفعاليات  بع��ض 

األفكار والمشروعات.
وأضاف »اليوم بتنا على أتم االستعداد 
م��ن  بش��ركائنا  رس��ميًا  للترحي��ب 

المستفيدين الحاليين والمستقبليين 
من خدمات ه��ذه الحاضن��ة النوعية، 
وكلن��ا ثق��ة أن ه��ذا الم��كان الجديد 
سيس��اعدهم عل��ى إط��الق أفكاره��م 
وطاقاته��م الخالقة ويش��جعهم على 

مزيد من اإلبداع واالبتكار«.
وأكد الكوهجي أن المقر الجديد ل�»ذا 
كولكتف َهب« يدعم عمليات التوس��ع 
والنمو التي تش��هدها »تنمو«، والتي 
تس��تلهم مف��ردات خط��ة التعاف��ي 

االقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة 
الماض��ي،  نوفمب��ر  ف��ي  الموق��رة 
وتواكب أساس��ا رؤية مملكة البحرين 
االقتصادي��ة 2030 الت��ي ترك��ز على 
االبت��كار والتركي��ز على بن��اء اقتصاد 
المعرفة وبما يدعم النمو االقتصادي 

في المملكة.
م��ن جانبها كش��فت مدي��رة فرع »ذا 
كولكت��ف َه��ب« ف��ي خلي��ج البحرين 
خولة الش��يخ أن أولى الش��ركات التي 
سيتم اس��تضافتها في المقر الجديد 
هي »ف��الت 6 البز البحري��ن«، والتي 
تأسس��ت بالبحرين في العام 2015، 
وتعمل كمس��رعة أعمال في منطقة 
أفريقي��ا،  وش��مال  األوس��ط  الش��رق 
مؤك��دة جاهزي��ة »كولكيت��ف َه��ب« 
الس��تضافة المزيد من برامج االبتكار 

النوعية اإلقليمية والدولية.

خولة الشيخنواف الكوهجي

ليزا وولي تفوز بـ10000 دوالر

»أسواق األسرة« تعلن الفائز بالجائزة الكبرى
انتهت مؤخرًا حملة »تسوق واربح« مع أسواق األسرة 
باإلعالن ع��ن الفائز بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة 
10,000 دوالر، باإلضافة إلى 73 فائز بقسائم تسوق 

تعادل قيمية مشترياتهم عن كل يوم.
ومنحت الحملة، التي انطلقت من 20 نوفمبر 2021، 
إلى 30 يناير 2022، الفرصة لرابح محظوظ واحد في 
كل يوم من أيام المس��ابقة لربح قس��يمة اس��ترداد 
نقدي تعادل فاتورة تس��وقه بمبلغ 5 دنانير أو أكثر. 
وانضم المش��اركون أيضًا إلى الس��حب على الجائزة 
الكبرى لتكون لديهم فرصة ربح مبلغ 10,000 دوالر. 
وقد ُأجري الس��حب على الجائ��زة الكبرى في 3 فبراير 
2022، عن طريق س��حب عش��وائي آلي للمشاركات 
تحت إش��راف ممث��ل ع��ن وزارة الصناع��ة والتجارة 
والس��ياحة. وُأعِلن عن اس��م الفائز بالجائزة النقدية 
الكبرى بقيمة 10,000 دوالر وهي السيدة ليزا وولي.

وعلق��ت الفائزة على ذل��ك قائلًة: »أس��تمتع دائمًا 
بالتس��وق في أسواق األس��رة فرع أمواج. فالعاملون 
دائم��ًا م��ا يكون��ون متعاوني��ن وودودي��ن للغاية، 
وعالوة على ذلك توفر أس��واق األسرة كل احتياجاتي 
اليومية تحت س��قف واح��د. وما يعجبن��ي على وجه 
التحدي��د هو مجموع��ة الخيارات الغذائي��ة الصحية 

وخصوص��ًا المنتجات الخالية من الم��واد المصنعة، 
إل��ى جانب األغذي��ة الطازجة، بما فيه��ا الخضروات 

والفواكه والسلطة!«
وقال المدير العام ألس��واق األسرة جعفر العصفور، 
بأن حملة »تسوق واربح« كانت تتمحور حول التعبير 
للعمالء عن االمتنان. وأضاف أيضًا »لقد أطلقنا هذه 
الحمل��ة للتعبير ع��ن تقديرن��ا لعمالئن��ا. فزبائننا 
الدائم��ون هم في صمي��م كل ما نقوم ب��ه، ولذلك 
نسعى بكل جد واجتهاد إلى تقديم تجربة استثنائية 

فريدة من نوعها في أس��واق األس��رة، باإلضافة إلى 
مجموعة متنوعة من المنتجات لتناسب احتياجاتهم 
ونم��ط حياتهم. وجاءت هذه الحملة لتكون وس��يلًة 
نعب��ر بها ع��ن جزيل الش��كر لعمالئن��ا ونقدم لهم 
فرص��ة لربح جوائز مثيرة. أود أن أهنئ الس��يدة ليزا 
وولي على فوزها بالجائزة الكبرى، والفائزين الثالثة 
والس��بعين اآلخرين الذين ربحوا قس��ائم االسترداد 
النقدي اليومية، وآمل أن تس��تمر أسواق األسرة في 

التفوق على توقعاتهم!«.

 »أشرف« و»شاومي«
 تطلقان سلسلة ريدمي 

نوت 11 في البحرين

أعلنت شركة »أشرف« ذ.م.م وشركة »شاومي« عن إطالق سلسلة 
ريدم��ي نوت 11 ف��ي البحرين خالل حفل اإلط��الق الذي أقيم في 
مبنى شركة أش��رف في الحورة، وذلك في إطار الدفع باإلرث الذي 
تخلفه سلس��لة ريدمي نوت من خالل ط��رح أربعة أجهزة جديدة 
كليًا وهي: ريدمي نوت 11 برو 5G وريدمي نوت 11 برو وريدمي 
نوت 11 إس وريدمي نوت 11. ولمواجهة التحديات المتمثلة في 
تقدي��م مواصفات وميزات أقوى، تقدم سلس��لة ريدمي نوت 11 
مرة أخرى ترقيات قوية لنظام الكاميرا وس��رعة الشحن والشاشة 
والمنظوم��ة المحمل��ة على رقاقة مم��ا يجعل أداء ه��ذا الهاتف 

الذكي ذو اإلمكانيات األساسية أكثر سهولة من ذي قبل.
ويتمي��ز ريدمي ن��وت 11 برو 5G وريدمي ن��وت 11 برو وريدمي 
نوت 11 إس بتزويده مرة أخرى بأجهزة استش��عار أساسية بدقة 
108 ميجابكس��ل، مما يس��مح ل��ك بالتقاط الصورة ومش��اركة 
اللحظ��ات الرائع��ة في حياتك بدق��ة عالية وبتفاصي��ل واقعية. 
وباس��تخدام مستشعر Samsung HM2 مع حجم مستشعر كبير 
يص��ل إلى 1 / 1.52 بوصة، تس��تخدم الكاميرا الرئيس��ية تقنية 
pixel binning 1-in-9 باإلضاف��ة إل��ى حساس��ية ISO األصلية 
المزدوجة لتقديم صور مذهلة بنطاق ديناميكي أعلى وأداء ألوان 

أقوى يعطي نتائج ممتازة حتى في الضوء الخافت.

 مدير معهد البحرين 
 للدراسات المصرفية

يستقبل السفير اإلندونيسي

اس��تقبل مدي��ر ع��ام معه��د البحري��ن للدراس��ات المصرفي��ة 
والمالية الدكتور أحمد عبدالحميد الش��يخ، الس��فير االندونيسي 
ف��ي البحري��ن أردي هرماوان والوف��د المرافق، وذل��ك في المقر 
الجديد للمعه��د في خليج البحرين، لمناقش��ة الموضوعات ذات 
االهتمام المش��ترك بما في ذلك التع��اون المثمر بين البحرين 
واندونيس��يا ف��ي مجال التدري��ب والتنمية. وخ��الل الزيارة، قدم 
فريق المعهد عرض شامل على مختلف فرص التدريب ومبادرات 
التطوي��ر المقدم��ة في مج��االت الصيرف��ة والمالي��ة والتمويل 
اإلس��المي والتأمين والتحول الرقمي وإدارة المش��اريع ومكافحة 
غس��ل األموال والتنمية المس��تدامة والقي��ادة ومجاالت األعمال 
الناش��ئة والمواضيع الش��ائعة األخرى. كما تم اصطحاب السفير 
اإلندونيس��ي في جولة في المبنى الجدي��د، لالطالع على مختلف 
المراف��ق المتاحة والبنية التحتي��ة التعليمية التي توفر للطالب 
أفضل بيئة تدريبية وتعليمية. وأعرب الس��فير اإلندونيس��ي عن 
 BIBF تقدي��ره قائاًل، »تش��رفنا بلقاء الفريق التنفي��ذي لمعهد
ونتق��دم بالش��كر والتقدير عل��ى إتاحة لنا ه��ذه الفرصة لزيارة 
المبنى الجديد للمعهد وإجراء مناقش��ات مثمرة. ونحن معجبون 
بدور المعهد ومساهمته في تعزيز الصيرفة والتمويل اإلسالمي 
ف��ي المنطقة. كما نتطل��ع إلى المزيد من التعاون واستكش��اف 

أفكار جديدة للتعاون مع المعهد في المستقبل القريب«.
ورحب الدكتور أحمد الش��يخ بالس��فير اإلندونيس��ي في البحرين 
وفريقه التنفيذي، وقال: »تشرفنا باستقبال السفير اإلندونيسي 
ف��ي البحري��ن، أردي هرم��اوان في المبن��ى الجدي��د، حيث تمت 

مناقشة العديد من مبادرات التعاون المتبادل«.

»البحرين الطبية« توقع اتفاقية شراكة مع محافظة المحرق
وّقَع��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين ف��ي أيرلندا - 
 »RCSI Bahrain« الطبي��ة  البحري��ن  جامع��ة 
مذك��رة تفاهم مع محافظة المح��رق انطالقًا من 
مب��دأ الش��راكة المجتمعية ورغب��ة الطرفين في 
تحقيق المزيد من التعاون والتنس��يق بينهما في 
المجاالت التي تخدم البحرين وبالخصوص أهالي 
محافظة المحرق حيث يقع الحرم الجامعي للكلية.
ووّقع االتفاقية محافظ المحرق سلمان بن عيسى 
بن هندي المناعي ورئيس جامعة البحرين الطبية 
البروفيس��ور س��مير العتوم خالل اجتماع ُعِقد في 

حرم الجامعة في البسيتين.
وبموج��ب االتفاقي��ة، س��يتم التع��اون م��ا بين 
الطرفين في مجاالت عديدة منها مش��اركة طلبة 
الجامعة في األنش��طة والفعاليات التي تقوم بها 
المحافظة والعمل على تنس��يق أنشطة مشتركة 
تخدم أهالي المحافظ��ة وتصب في صالح برنامج 
الم��دن الصحية التابع لمنظم��ة الصحة العالمية 
وال��ذي يه��دف إل��ى تحس��ين الجوان��ب الصحية 

والبيئية واالقتصادية واالجتماعية في المدن، هذا 
واتف��ق الطرفان على عقد الن��دوات والمحاضرات 
والبرام��ج التدريبي��ة المش��تركة باإلضاف��ة إل��ى 
انتف��اع المحافظة من مراف��ق الجامعة باإلتفاق 

المسبق إلقامة المناسبات واالحتفاالت الوطنية.
 RCSI( وق��ال رئيس جامع��ة البحري��ن الطبي��ة
العت��وم: »ُترِس��خ ه��ذه  البروفيس��ور   )Bahrain
االتفاقي��ة عالقة التع��اون بين جامع��ة البحرين 
الطبية ومحافظة المحرق، وتعكس التزام الجامعة 

بتوسيع شبكتها من الشركاء المجتمعيين وزيادة 
الف��رص التطوعية المتنوعة لطالبها، حيث تأتي 
مذك��رة التفاهم دعمًا إلى برنامج المدن الصحية 

التابع لمنظمة الصحة العالمية في البحرين«.
وق��ال المناعي إن المحافظ��ة تحظى ببنية صحّية 
عالية المستوى تتمّثل في مستشفى الملك حمد 
الجامع��ي ومركز األورام الذي يعتب��ر نقلة نوعية 
ف��ي جودة الخدمات الطبية، باإلضافة إلى المراكز 

الصحية والعيادات والمشافي الخاصة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/24/watan-20220224.pdf?1645676989
https://alwatannews.net/article/992119
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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أكـــد المديـــر العـــام لمعهـــد اإلدارة 
أن  شـــمس،  رائـــد  “بيبـــا”  العامـــة 
القيادة الرشيقة والمرنة اليوم ُتعد 
متطلًبـــا أساســـًيا لالرتقـــاء باألداء 
الحكومـــي، مشـــيًرا إلـــى أن المعهد 
يســـعى اليـــوم مـــن خـــالل برنامج 
“القيادة الرشيقة”، إلى رسم منظوٍر 
وطريق إداري واضـــح وصوًل إلى 
المؤسســـية  والرشـــاقة  المرونـــة 
المؤسســـي  العمـــل  صعيـــد  علـــى 
والحكومي بشكل عام، نحو تعزيز 
الرشاقة المؤسســـية كثقافة دائمة 

في منظومة العمل الحكومي.
 جـــاء ذلك خالل انطالق النســـخة 
“القيـــادة  برنامـــج  مـــن  األولـــى 
الرشـــيقة” الـــذي جمـــع نخبـــة مـــن 
الوكالء والوكالء المســـاعدين في 
منظومة العمل الحكومي، لمواكبة 
الكبيـــرة  بتســـارعاته  المســـتقبل 

الطارئـــة  المســـتجدة  والتغييـــرات 
والمخطـــط لهـــا بشـــكل ديناميكـــي 

وتفاعلي مشترك.
وأضـــاف بـــن شـــمس أن البرنامـــج 
ســـيتناول تعريًفـــا شـــمولًيا لمفهوم 
الرشـــيقة  القيـــادة  فـــي  المرونـــة 
وأســـاليب الحوكمـــة فـــي القطـــاع 
العـــام، وأبـــرز األســـاليب الُمتقدمة 

والُمتبعـــة لتطوير حلـــول حكومية 
وسياســـات قائمـــة علـــى التجارب 
اإلداريـــة،  الممارســـات  وُفضلـــى 
والتـــي مـــن شـــأنها رفـــع الطمـــوح 
بالعمـــل  والرتقـــاء  المؤسســـي 
تقديـــم  إلـــى  باإلضافـــة  اإلداري، 
واضحـــة  وأدوات  منهجيـــات 
لتحقيـــق مبـــادئ الحوكمـــة المرنة 

والقيـــادة الرشـــيقة، وأهميتهـــا في 
استشـــراف مستقبل العمل اإلداري 

ودعم عملية صنع القرار.
وأوضـــح بـــن شـــمس أن البرنامـــج 
سيكون بمثابة تجمع إداري نوعي 
لنخبـــة مـــن القيـــادات العليـــا فـــي 
منظومـــة العمـــل الحكومي، بهدف 
توفير مســـاحة للتحاور والتناقش 
القطـــاع  مســـتقبل  حـــول صناعـــة 
العـــام بشـــكل مؤسســـي تشـــاركي 
يجمـــع صناع ومتخـــذي القرار في 
شـــتى القطاعـــات، وُســـبل توظيف 
المفاهيم والعلوم الحديثة لمواكبة 
التطـــورات التـــي يشـــهدها العالـــم 
وعلـــوم اإلدارة العامـــة علـــى وجه 
الخصوص، نحـــو الرتقاء بالقطاع 
العـــام وخلـــق ثقافـــة عمل ســـريعة 
بالخدمـــات  ترتقـــي  وديناميكيـــة 
العامة لمستوى الطموحات وتوائم 

المتغيرات الحالية والمستقبلية.

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
بمكتبها في ديـــوان الوزارة، عضو هيئة 
الصحافيين السعوديين وعضو اإلتحاد 
الدولـــي للصحافييـــن وعضـــو التحـــاد 
الكاتـــب  العـــرب؛  للصحافييـــن  العـــام 
الصحافي جمال الياقوت، والذي أهدى 
الوزيرة نسخة من كتابه الجديد )جمال 
الكلمـــة جمـــال(. وخالل اللقاء، أشـــادت 
وزيـــرة الصحـــة بالجهـــد المتميـــز الـــذي 
قام به الكاتب الصحفي جمال الياقوت 
وإســـهاماته في إثراء الســـاحة األدبية، 
وما تضمنه له الكتاب من كلمات وصور 

قيّمة، تم إبرازها بشكٍل مشّوق.

كمـــا أشـــادت الصالـــح بالـــدور اإلعالمي 
يبذلهـــا  التـــي  الصحافيـــة  والجهـــود 
الياقـــوت فـــي الصـــدى اإلعالمـــي لدعم 
العالقـــات األخوية القائمـــة بين البلدين 
الشـــقيقين )مملكـــة البحريـــن والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية(، ودوره الرائـــد في 
خدمة المجتمـــع بإســـهاماته، متمنيًة له 
دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مســـيرته 

اإلعالمية والصحفية.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الياقوت عن شـــكره 
وتقديـــره لتشـــجيع الوزيـــرة لـــه لتقديم 
دعمهـــا  وكذلـــك  األعمـــال،  مـــن  المزيـــد 
وتشجيعها للجهود اإلعالمية واألدبية.

الصالح تشيد بمضمون “جمال الكلمة جمال”
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اســتقبل رئيــس الحــرس الوطنــي الفريــق أول الركــن ســمو الشــيخ محمــد بن عيســى آل خليفة فــي مكتبه 
بمعسكر الصخير صباح أمس، رئيس هيئة األركان للقوات الجوية بجمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة 

الفريق أول طيار زهير أحمد بابر سيدو، والوفد المرافق.

الحـــرس  رئيـــس  ســـمو  ورّحـــب 
األركان  هيئـــة  برئيـــس  الوطنـــي 
بجمهوريـــة  الجويـــة  للقـــوات 
الشـــقيقة  اإلســـالمية  باكســـتان 
مؤكـــًدا  لـــه،  المرافـــق  والوفـــد 
التـــي  المتقدمـــة  المســـتويات 
وصلـــت إليهـــا العالقـــات الثنائيـــة 
بين البلديـــن الشـــقيقين، وما أثمر 
عنها من زيادة مســـتويات التعاون 

وتبادل الخبرات بين الجانبين بما 
ينعكس على رفع القدرات القتالية 

لدى المؤسستين العسكريتين.
هيئـــة  رئيـــس  عّبـــر  جانبـــه،  مـــن 
فـــي  الجويـــة  للقـــوات  األركان 
اإلســـالمية  باكســـتان  جمهوريـــة 
الشـــقيقة، عن شـــكره لسمو رئيس 
حرصـــه  علـــى  الوطنـــي  الحـــرس 
مســـتويات  بتطويـــر  واهتمامـــه 

التعـــاون بين الجيش الباكســـتاني 
والحـــرس الوطنـــي، تأكيـــًدا علـــى 
العالقـــات الثنائيـــة الوطيـــدة بين 
البلدين الشقيقين، كما شهد اللقاء، 
مناقشـــة عدد مـــن المواضيع ذات 

الهتمام المشترك بين الجانبين.
حضـــر المقابلة مدير مكتب ســـمو 
اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس 

الركن عبدالرحمن راشد السعد.

الصخير- الحرس الوطني

زيـــــادة التعــــــاون العسـكــــــري مـــع باكستـــــان
سمو رئيس الحرس الوطني يستعرض عالقات البلدين مع  رئيس هيئة األركان للقوات الجوية الباكستاني

سمو رئيس الحرس الوطني يستقبل رئيس هيئة األ ركان للقوات الجوية الباكستانية

“القيادة الرشيقة” برنامج تدريبي للوكالء والوكالء المساعدين
بن شمس: مطلب أساس لالرتقاء بالعمل المؤسسي

المنامة - معهد اإلدارة العامة

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

اســـتقبلت األمين العام لمجلس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي 
التعليم العالي الشـــيخة رنا بنت عيسى 
بـــن دعيـــج آل خليفـــة بمكتبهـــا، رئيـــس 
مشـــروع عالء الدين ليا بيســـار، ومدير 
عام المشـــروع ابي رادكين، وذلك خالل 

زيارتهم إلى مملكة البحرين.
وخالل اللقاء، أشـــادت الشيخة رنا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة بالدور البارز 
الـــذي يقـــوم بـــه مشـــروع عـــالء الديـــن 
بإشـــراف مـــن منظمـــة األمـــم المتحـــدة 

للتربية والعلوم والثقافة )يونســـكو( في 
نشر ثقافة التســـامح والتعايش وإقامة 
جسور التواصل بين الثقافات واألديان. 
حيث تم بحث عدد من المبادرات التي 
تســـهم فـــي نشـــر وتعزيز قيـــم التعايش 
ومـــدى  والســـالم  والخيـــر  والتســـامح 

انعكاسها على نظام التعليم. 
مملكـــة  دعـــم  العـــام  األميـــن  واكـــدت 
البحريـــن لكافـــة الجهـــود الهادفة لنشـــر 
الســـلمي،  والتعايـــش  التســـامح  قيـــم 
انطالقـــًا مـــن الـــرؤى الحكيمـــة لحضـــرة 

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، في نشـــر 
قيم العتدال والتسامح وثقافة السالم 
والحـــوار بين جميع األديـــان والثقافات 

والحضارات.
من جانبهم، أعربت بيســـار ورادكين عن 
خالـــص شـــكرهم لألمين العـــام لمجلس 
التعليـــم العالي على حفاوة الســـتقبال، 
معربيـــن عـــن تقديرهم لمواقـــف مملكة 
البحرين الداعمة لحترام جميع األديان 

والشعوب من أجل أن يعم السالم.

ــن ــديـ لـــــدى اســـتـــقـــبـــالـــهـــا قـــــــادة مــــشــــروع عـــــالء الـ

رنا بنت عيسى: ندعم كافة الجهود الهادفة لنشر السالم

خالل االستقبال

القضيبية - مجلس النواب

النـــواب  بمجلســـي  الخدمـــات  لجنتـــا  عقـــدت 
والشـــورى اجتماعـــا تنســـيقيا مشـــتركا أمـــس 
الماليـــة  وزارة  عـــن  ممثليـــن  مـــع  األربعـــاء، 
والقتصـــاد الوطنـــي، والهيئة العامـــة للتأمين 
الجتماعـــي، برئاســـة رئيســـة مجلـــس النواب 
فوزيـــة بنـــت عبـــدهللا زينـــل، وبحضـــور وزيـــر 
المالية والقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان بن 

خليفة آل خليفة. 
وخالل الجتمـــاع، نوهت زينل بالحرص الذي 
تبديه السلطتان التشريعية والتنفيذية، سعيا 
لتحقيق الســـتدامة في الصناديـــق التقاعدية 
والمشـــتركين،  المتقاعديـــن  حقـــوق  لحفـــظ 
بالتزاماتهـــا  الوفـــاء  علـــى  قدرتهـــا  وضمـــان 
المســـتقبلية، والســـعي المشـــترك للتغلب على 
التحديـــات وفق رؤية وطنيـــة تضع المصلحة 

العليـــا للوطن والمواطنين فـــي مقدمة أعمالها 
وأولوياتها. وأشـــادت بتوجيهـــات عاهل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفة ، والدعم المتواصل والمتابعة الحثيثة 
من ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
الجتماعـــات  لســـتمرارية  الداعمـــة  خليـــف، 
والنقاشات الوطنية بين السلطتين، ومواصلة 
العمـــل الثنائـــي تحقيقـــًا للتطلعات المشـــتركة، 
وبلوغ الغايات المرتبطة باســـتدامة الصناديق 

وضمان حقوق المتقاعدين والمشتركين.
مـــن جانبـــه أعـــرب وزيـــر الماليـــة والقتصـــاد 
الوطنـــي عن شـــكره وتقديره لرئيســـة مجلس 
النـــواب ولرئيـــس وأعضـــاء لجنتـــي الخدمات 
بمجلســـي النواب والشـــورى على ما أبدوه من 
تعـــاون ودعـــم لتحقيـــق اســـتدامة الصناديـــق 

المتقاعديـــن  حقـــوق  لحفـــظ  التقاعديـــة 
والمشـــتركين وضمـــان قدرتهـــا علـــى الوفـــاء 
بالتزاماتهـــا المســـتقبلية، مشـــيرًا إلـــى أهميـــة 
مواصلة هذا التعاون المشـــترك بين السلطتين 
التنفيذيـــة والتشـــريعية لتنفيـــذ كافة الخطط 

والبرامج الرامية إلى دعم استدامة الصناديق 
الوطـــن  وصالـــح  خيـــر  فيـــه  لمـــا  التقاعديـــة 

والمواطن.
وتم خالل الجتماع المشترك  التأكيد على مد 
عمـــر الصناديق التقاعدية وضمان اســـتدامتها 

والحفـــاظ على حقـــوق المتقاعديـــن والمؤمن 
عليهم وفق التعديـــالت التي تم التأكيد عليها 
فـــي اجتماعات الســـلطتين الســـابقة, وهي أنه 
ل تخفيـــض بالمعاشـــات التقاعديـــة، ول تغيير 
على ســـن التقاعد العتيـــادي، وإضافة خمس 
سنوات تحفيزية اختيارية فوق السن التقاعد 
الـــى  الوصـــول  فـــي  يرغـــب  لمـــن  العتيـــادي 
معـــاش تقاعـــدي بنســـبة 90 %، وإدخـــال غير 
البحرينيين من خالل احتســـاب مكافأة نهاية 

الخدمة في نظام التأمين الجتماعي.
كمـــا تم التأكيد خالل الجتمـــاع على مواصلة 
العمل بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
للنجـــاح فـــي تخطـــي التحديات التـــي تواجه 
الصناديـــق لتمكينهـــا مـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا 
الوطـــن  مصلحـــة  فـــي  يصـــب  بمـــا  الماليـــة 

والمواطنين.

اجتماع حكومي برلماني يعيد التأكيد على حماية حقوق المتقاعدين:

ال تخفيض بالمعاشات وال تغيير على سن التقاعد االعتيادي
local@albiladpress.com
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أكـــد ممثـــل جاللـــة الملك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشباب ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة أن دعم المشـــاريع الشـــبابية يجسد 
رؤيـــة عاهـــل البـــالد المفـــدى صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة فـــي إبراز 
المواهب الشـــبابية ورواد األعمـــال الواعدين، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن اهتمام ومســـاندة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة؛ في 
المســـاهمة الدائمـــة بتحقيـــق رؤيـــة البحريـــن 
االقتصادية “2030”.جاء ذلك خالل لقاء ســـمو 
الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبحضور وزير 
شـــئون الشـــباب والرياضة أيمن المؤيد ، الحلقة 
الواقعـــي  التلفزيونـــي  البرنامـــج  مـــن  األخيـــرة 
“بيبـــان” الذي يأتي ضمن مشـــاريع األمل الذراع 
االســـتثمارية لصندوق األمـــل وعرض على قناة 
تلفزيـــون البحرين وعبر منصـــة الترفيه الرائدة 
“شاهد”، أول منصة عربية تقدم خدمة “الفيديو 
حســـب الطلب” في منطقة الشـــرق األوسط، تم 

.”MBC“ إطالقها من قبل مجموعة
وقال ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة “إن 
رؤية مشـــاريع األمل تتوافق مع الرؤية الملكية 
لحضـــرة صاحـــب الجاللة الملـــك المفدى حفظه 
هللا ورعاه في دعم ابتكارات ومواهب الشـــباب 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، حيـــث إننـــا حريصون 

علـــى دعمهـــم ومتابعـــة مشـــاريعهم لتـــرى النور 
خصوًصـــا أنهـــا بوابـــة للمســـاهمة فـــي تحقيـــق 

الرؤية االقتصادية للمملكة”.
وأضاف ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
“منـــذ انطالق البرنامج فـــي حلقته األولى كانت 
هنـــاك مشـــاريع مميزة بعد أن تم عـــرض العديد 
مـــن المشـــاريع التكنولوجيـــة، ثـــم التركيـــز على 
الحلقـــة  فـــي  والمشـــروبات  المأكـــوالت  قطـــاع 
الثانية، عالوة على مشـــاريع قطاع الرياضة في 

الحلقة الثالثة”.

وتابـــع ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمـــد آل خليفة 
“تابعنـــا بســـرور مشـــاريع قطـــاع الصناعـــة عبـــر 
الحلقـــة الرابعة واألخيرة والتـــي أفرزت العديد 
من المشـــاريع الصناعية والتي ننظر لها باهتمام 
بالغ في ظل ما يلعبه قطاع الصناعة في الرؤية 

االقتصادية للمملكة”.
وبّين ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
برنامـــج “بيبـــان” له إســـهامات عديـــدة في إبراز 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن رواد األعمـــال الواعديـــن 
علـــى  مشـــاريعهم  لعـــرض  الفرصـــة  ومنحهـــم 

مجموعـــة مـــن المســـتثمرين، مبّيًنـــا ســـموه إلى 
ـــا فـــي دعـــم  أن “مشـــاريع األمـــل” لهـــا دوًرا مهمًّ
المشـــاركين وتزويدهـــم بمنصـــة للتعـــرف علـــى 
المستثمرين االستراتيجيين وفتح آفاق أرحب 

في هذا المجال.
حمـــد  بـــن  ناصـــر  الشـــيخ  ســـمو  والتقـــى  هـــذا 
البرنامـــج  المشـــرف علـــى  بالفريـــق  آل خليفـــة 
والمشـــاركين، مشـــيًدا ســـموه بالجهـــود البـــارزة 
التـــي بذلها فريق العمل وحرصهـــم على إخراج 

البرنامج في أفضل صورة.

وتكـــون برنامـــج “بيبـــان” مـــن 4 حلقـــات، حيث 
كل  واشـــتملت  فبرايـــر  بدايـــة  فـــي  انطلـــق 
حلقـــة مـــن البرنامـــج علـــى 3 مشـــاريع تجاريـــة 
مختصة بقطـــاع محدد لألعمـــال، وتضم قطاع 
وقطـــاع  والرياضـــة  والصناعـــة  التكنولوجيـــا 
المأكـــوالت والمشـــروبات. وقد تـــم اختيار هذه 
المشـــاريع بعناية من بين 200 مشـــروع تجاري 
اعتمـــاًدا  وذلـــك  بالبرنامـــج،  للمشـــاركة  ُمقـــدم 
علـــى إيرادات المشـــروع وجاهزيته لالســـتثمار 

وللتوّسع باألسواق خارج المملكة.

للســـياحة  البحريـــن  هيئـــة  أطلقـــت 
والمعـــارض حملـــة ترويجيـــة تحـــت 
 What’s شـــعار “مـــارس في البحريـــن
ـــا  محليًّ للتعريـــف   ”on in March
ـــا ببرنامـــج الفعاليات  ـــا ودوليًّ وإقليميًّ
مملكـــة  ستشـــهده  الـــذي  الحافـــل 
البحريـــن خالل شـــهر مـــارس المقبل، 
 ،1 الفورمـــوال  ســـباق  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
ومهرجان “ذهـــب المنامة”، ومهرجان 
الدولـــي  بريـــف  وأســـبوع  الطعـــام، 
للقتـــال، وحفلتـــي فرقـــة “كينجـــز أو 
ليونز” و”إيريك كالبتون” على مسرح 
الهيئـــة  وغيرها.وأوضحـــت  الدانـــة، 
أنهـــا ترمـــي مـــن خـــالل هـــذه الحملة 
إلـــى الوصـــول بفاعلية إلـــى أكبر عدد 
ممكن من الزوار والسياح المحتملين 
دوليا، وذلك من خالل استخدام أكثر 
القنوات فاعلية عبر وسائل التواصل 
ـــا  إقليميًّ واإلعالنـــات  االجتماعـــي 

ا.وقـــال الرئيس التنفيذي لهيئة  ودوليًّ
ناصـــر  الدكتـــور  للســـياحة  البحريـــن 
قائـــدي إن هـــذه الحملـــة الترويجيـــة 
فـــي  “مـــارس  شـــّيًقا  عنواًنـــا  تحمـــل 
 ”What’s on in March البحريـــن 
ونريد من خالله جذب اهتمام الناس 
داخـــل وخـــارج البحرين إلـــى جدول 
األنشـــطة والفعاليات الثري والمتنوع 
خالل شـــهر مارس المقبل، سواء تلك 
التـــي تقيمهـــا هيئة الســـياحة أو التي 

تقيمها جهات أخرى. 
وأضـــاف الدكتور قائـــدي “أخذنا على 
عاتقنـــا مهمـــة الوصـــول إلى  أســـواق 
مقدمتهـــا  وفـــي  للســـياح،  مصـــدرة 
أســـواق الدول المجاورة، وســـنحرص 
كل الحـــرص علـــى تحقيـــق أكبـــر أثـــر 
ممكـــن لهـــذا الحملـــة وضمـــان قـــدوم 
أكبـــر عـــدد ممكن من الزوار والســـياح 
للبحريـــن، بمـــا يحقق فائدة المنشـــآت 
الســـياحي  والقطـــاع  الســـياحية 

واالقتصاد الوطني ككل”.
ل  تعـــوِّ الســـياحة  هيئـــة  أن  وأوضـــح 
علـــى تميز الفعاليات التي ســـتحضنها 

البحريـــن فـــي شـــهر مـــارس، وتقارب 
فتـــرات إقامتهـــا، وتنوعهـــا، مـــن أجل 
تشجيع الزوار والســـياح على اإلقامة 

فـــي البحريـــن أطـــول فتـــرة ممكنـــة، 
ومنحهـــم تجربـــة اســـتثنائية، وتلبية 
مـــا هو أكثر من تطلعاتهم، إضافة إلى 

اســـتثمار زيارتهم للبحريـــن لتعريفهم 
بمجمـــل تطـــورات القطـــاع الســـياحي 
نوعيـــة  مشـــاريع  مـــن  يشـــهده  ومـــا 
كبـــرى مثل تطوير عدد من الســـواحل 
وغيرهـــا مـــن المشـــاريع التي يســـتعد 
بعضهـــا للترحيب بهم مـــع نهاية العام 

الجاري أو بداية العام المقبل.
وأوضـــح أن الجهـــود التـــي تقـــوم بها 
هيئـــة الســـياحة في هذا اإلطـــار تأتي 
فـــي إطار تنفيـــذ اســـتراتيجية مملكة 
البحرين الســـياحية لألعـــوام 2022 – 
2026، حيث تعّد الحمالت التسويقية 
في أســـواق مختلفة وتقديم البحرين 
ودوليـــة  إقليميـــة  ســـياحية  كوجهـــة 
ا من هذه االستراتيجية. جزًءا اساسيًّ

هـــذا ويمكـــن االطـــالع علـــى برنامـــج 
الفعاليـــات الحافل فـــي البحرين خالل 
شـــهر مـــارس علـــى رزنامـــة الفعاليـــات 
حســـاب  وعلـــى   ”calendar.bh“

”calendar.bh@“ انستغرام

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

“بيبان” يسهم في إبراز قدرات رواد األعمال الواعدين

هيئة السياحة تطلق حملة ترويج لفعاليات شهر مارس

الحلقة األخيرة تفرز العديد من المشاريع الصناعية... ناصر بن حمد:

من ضمنها “الفورموال 1” ومهرجان “ذهب المنامة” ومهرجان الطعام

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
عـــودة عـــروض “الصـــوت والضـــوء” 
البحريـــن، وذلـــك  إلـــى موقـــع قلعـــة 
بداية من اليـــوم )الخميس(، وبمعدل 
مرتيـــن باألســـبوع )يومـــي الخميس 

والجمعة(. 
اإلنجليزيـــة  باللغـــة  العـــرض  ويقـــام 
مـــا بيـــن 6:00 و6:30 مســـاًء، يتبعـــه 
العـــرض باللغة العربية مـــا بين 7:00 
و7:30 مســـاًء. ويمكـــن للراغبين في 
حضـــور عـــروض “الصـــوت والضوء” 
شراء التذاكر من متحف موقع قلعة 

البحرين.
ويستعرض مشروع الصوت والضوء 
الذاكـــرة اإلنســـانية للحضـــارات التي 

مّرت على البحرين، من خالل عرٍض 
تفاعلٍي مباشـــر يـــروي تاريخ األرض 
عبـــر تجربـــة صوتيـــة مرئيـــة مميـــزة 
تأخذ الـــزوار في رحلة إلـــى الماضي 

ا  العريق للمملكة، وتضيف ُبعًدا جماليًّ
على أول المواقـــع األثرية البحرينية 
المســـجلة على قائمة التراث العالمي 

لمنظمة اليونيسكو.

عروض الصوت والضوء تعود لقلعة البحرين
المنامة - وزارة الصحة

وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  قـــال 
المانـــع إن وزارة الصحـــة حريصـــة 
علـــى االســـتمرار فـــي التعـــاون مـــع 
الكليـــة الملكيـــة للجراحين بالمملكة 
المتحـــدة )أدنبـــرة( فـــي تخصصات 
طب االســـنان والتخصصات الطبية 
األخـــرى، األمـــر الذي ينعكـــس على 
تقديـــم أفضـــل الخدمـــات الصحية 
والمقيميـــن  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
بما يتماشـــى مـــع أحدث األســـاليب 
التشـــخيصية العالجية واالستفادة 
المباشـــرة لطبيـــب األســـنان وكذلك 

المواطن البحريني.
الشـــديد  حرصـــه  المانـــع  وأكـــد 
لالســـتمرار فـــي مثـــل هـــذه البرامج 

وتطويرهـــا بما يتماشـــى مع التقدم 
العلمي في المجال الطبي. 

مـــن جانبها، قالـــت القائم بتصريف 
برامـــج  رئيـــس  التدريـــب  شـــئون 
منيـــرة  األســـنان  أطبـــاء  تدريـــب 

الســـبيعي إنه قد تم عقـــد امتحان 
الزمالـــة العليـــا فـــي طب األســـنان 
 )MPDC( بالرعاية الصحية االولية
التابـــع للكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن 
أدنبـــرة   - المتحـــدة  بالمملكـــة 
خـــالل الفتـــرة مـــن7 - 10 أكتوبـــر 
2021 ألطبـــاء األســـنان المقيميـــن 
للجزءيـــن   ”SDRP“ برنامـــج  فـــي 
الكتابي والعملـــي، وقد تم تقديمه 
بواســـطة تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
وبمشـــاركة   ،)Microsoft teams(
نخبة مـــن الممتحنين مـــن ضمنهم 
3 ممتحنيـــن محلييـــن مـــن مكتب 
شـــئون التدريـــب والمرخصين من 
للجراحيـــن  الملكيـــة  الكليـــة  قبـــل 

بأدنبرة.

تنظيم امتحان الزمالة في طب وجراحة األسنان بالتعاون مع “أدنبرة”

منيرة  السبيعي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/488124030955.pdf
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/4881#pdf50992
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4881/bahrain/746578.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

Link
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المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل مديـــر عام مديرية شـــرطة المحافظـــة الجنوبية العقيد الشـــيخ عبدهللا بن 
خالـــد آل خليفـــة بمبنى المديرية، مدير عام بلديـــة المنطقة الجنوبية عاصم عبدهللا 

وعدد من المسؤولين بالبلدية.
وأشـــار مدير عام مديرية شـــرطة المحافظة الجنوبية إلى أن الزيارة تأتي في إطار 
الجهـــود المشـــتركة لتعزيـــز التعاون والتنســـيق المشـــترك فـــي مجـــاالت العمل ذات 
الصلة، منوًها إلى أعمال التطوير التي تقوم بها البلدية في مجال خدمة المواطنين 
والمقيمين. من جهته، أعرب مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عن شـــكره وتقديره 
لمدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية على الجهود التي تبذلها المديرية في 

سبيل الحفاظ على األمن والنظام العام في المحافظة.

التنسيق بين شرطة “الجنوبية” و“البلدية”

local@albiladpress.com
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حديقة للحيوانات األليفة إلعادة توطين الكالب الضالة
للثـــروة  الـــوزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
الحيوانيـــة خالد حســـن مـــع الرئيس 
أحمـــد  المحـــرق  لديـــار  التنفيـــذي 
معـــه  اســـتعرض  حيـــث  العمـــادي، 
الحيوانيـــة  الثـــروة  وكالـــة  خطـــة 
للعالج الدائم لهـــذه الظاهرة الباعثة 
لقلـــق المجتمـــع على ســـالمة أفراده 

وممتلكاته.
وأوضح وكيل الثروة الحيوانية أنه 
تم اســـتعراض خطـــة الوكالة للعالج 
الظاهـــرة  لهـــذه  والدائـــم  الجـــذري 
والتـــي تتلخـــص في إنشـــاء حديقة 
الحيوانـــات األليفـــة إلعـــادة توطين 

الـــكالب التـــي يتـــم اصطيادهـــا بين 
األحياء السكنية بعد إجراء عمليات 
التعقيـــم الجراحي للحد من تكاثرها 
فـــي الحديقـــة وإدماجها فـــي برامج 
متخصصـــة الستئناســـها، لفتـــح باب 
التبنـــي لهـــا من قبـــل أفـــراد المجتمع 
مباشرة من الحديقة تحت شروط و 
إجراءات صارمة تمنع انتهاء مصير 
هذه الكالب في الشارع مرة أخرى.

مـــن جانبه أبـــدى الرئيـــس التنفيذي 
لديار المحـــرق رغبة الديار الجامحة 
فـــي المشـــاركة الفعالـــة فـــي تنفيـــذ 
والريـــادي  الحيـــوي  المشـــروع  هـــذا 

للقضـــاء على ظاهرة وجـــود الكالب 
الضالة جذريا تحقيقا لمبدأ الشراكة 
القطـــاع  دور  تفعيـــل  و  المجتمعيـــة 
المجتمـــع،  خدمـــة  فـــي  الخـــاص 
مردفـــا أن ديـــار المحـــرق علـــى أتـــم 
االســـتعداد للمشـــاركة فـــي تحويـــل 
الـــى واقـــع فعلـــي  فكـــرة المشـــروع 
واالنخـــراط بكامـــل مقوماتها الفنية 
والماديـــة في تنفيذ المشـــروع، بدءا 
من التصميم الهندســـي الـــى التنفيذ 
الواقعي لهـــذ التصاميم، وصوال الى 
إدارة الحديقـــة تحت إشـــراف وكالة 

الثروة الحيوانية.

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

قال رئيس المؤسســـة الوطنيـــة للحقوق 
المؤسســـة  إن  الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان 
قامت بتقديـــم 1500 مســـاعدة قانونية، 
ورصـــد 300 حالة متنوعـــة جرى التعامل 

معها، حسب معطياتها.
وأشـــار الدرازي إلى أن المؤسسة تمكنت 
خـــالل النطـــاق الزمنـــي الســـتراتيجيتها 
وخطـــة عملهـــا الســـابقتين مـــن إنجـــاز ما 

نسبته )92 %( من أهدافها بنجاح.
جـــاء ذلـــك فـــي كلمته التـــي ألقاهـــا أثناء 
عمـــل  وخطـــة  اســـتراتيجية  تدشـــينه 
المؤسســـة لألعـــوام 2022 - 2025، عبـــر 
تقنيـــة االتصـــال المرئـــي، بمشـــاركة مـــن 
والشـــورى،  النـــواب  مجلســـي  أعضـــاء 
ومسؤولين بالجهات الرسمية، والسفراء 
لـــدى  المعتمديـــن  واألجانـــب  العـــرب 
المجتمـــع  منظمـــات  وممثلـــي  البحريـــن، 
المدنـــي، والشـــبكة العربيـــة للمؤسســـات 
ومنتـــدى  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
آســـيا والمحيط الهـــادئ، والمدافعين عن 
حقوق اإلنسان ووسائل اإلعالم المحلية 

والدولية.
نجحـــت  المؤسســـة  أن  الـــدرازي  وتابـــع 
خـــالل الســـنوات الثـــالث الماضيـــة فـــي 
للمشـــاركة  شـــخصا   )8200( اســـتقطاب 
فـــي فعالياتهـــا الهادفـــة إلـــى نشـــر ثقافة 
حقـــوق اإلنســـان، وشـــاركت فـــي )156( 
فعاليـــة محليـــة وخارجيـــة، كمـــا تمكنت 
المؤسســـة من تقديم )47( رأًيا استشارًيا 
للســـلطات الدســـتورية فـــي المملكة، و3 
تقاريـــر موازيـــة إلى هيئـــات المعاهدات، 
وتعاملـــت مـــع عـــدد )29( اســـتبياًنا وارًدا 
مـــن جهـــات وهيئـــات ومعاهـــد أكاديمية 
ومنظمـــات إقليميـــة ودوليـــة، حكوميـــة 
وغيـــر حكوميـــة، وتلقـــت مـــا يزيـــد عـــن 
متعلقـــة  شـــكوى  و230  اتصـــال   4000

بحقوق اإلنسان على اختالفها.

وأشـــار إلـــى أن عـــدد الشـــكاوى المتعلقة 
بحقـــوق اإلنســـان على اختالفهـــا، والتي 
الفتـــرة  فـــي  المؤسســـة  معهـــا  تعاملـــت 
المســـاعدات  إلـــى  إضافـــة  الســـابقة 
القانونيـــة التـــي قدمتهـــا بلغـــت حوالـــي 
قانونيـــة،  ومســـاعدة  شـــكوى   )6000(
فضـــال عـــن )75( زيـــارة ميدانية قـــام بها 
أعضـــاء مجلـــس المفوضين إلـــى لمراكز 
اإلصالح والتأهيل والحبس االحتياطي 

وأماكـــن التوقيـــف ومؤسســـات الرعايـــة 
وســـكن  االجتماعيـــة  والـــدور  الصحيـــة 
العمالـــة الوافدة، ومراكـــز الحجر والعزل 
الصحييـــن للتأكد من توافر بيئة ســـليمة 
وصحية، وحضر ممثلون عن المؤسســـة 
)66( جلســـة محاكمـــة، لغـــرض مالحظـــة 
مجرياتهـــا والتأكـــد مـــن توفيـــر ضمانات 
أطـــراف  لجميـــع  العادلـــة  المحاكمـــة 

التقاضي.

وأوضح الـــدرازي أن المؤسســـة حرصت 
على أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها 
لألعوام )2022 - 2025( متماشـــيتين مع 
خطـــة مملكـــة البحرين الوطنيـــة لحقوق 
اإلنسان؛ من أجل مواصلة دور المؤسسة 
الفّعال في مجـــال حماية وتعزيز وتنمية 

حقوق اإلنسان في مملكة البحرين.
 نبذة عن األهداف

بدورهـــا، قدمت عضو مجلس المفوضين 

األهـــداف  عـــن  نبـــذة  حســـن،  حوريـــة 
االســـتراتيجية الواردة في اســـتراتيجية 
وخطـــة عمل المؤسســـة لألعوام )2022 - 
2025(، موضحة  أن المؤسســـة ستســـلط 
لألعـــوام  اســـتراتيجيتها  خـــالل  الضـــوء 
)2025 - 2022( علـــى 4 أهـــداف رئيســـية 

هي كالتالي:
الهـــدف األول: تأثيـــر جائحـــة كورونا في 
االقتصاد الوطني وريادة األعمال، سيتم 

مـــن خالله العمـــل على توافـــق االقتصاد 
االقتصاديـــة  الحقـــوق  مـــع  الوطنـــي 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، والعمـــل علـــى 
تعزيز الوعي بأهمية قطاع ريادة األعمال 
وانســـجامها مع مبـــادئ حقوق اإلنســـان، 
إضافـــة إلى متابعة تأثيرات الجائحة في 
تمتـــع األفراد بحقهم فـــي العمل، وضمان 
احترام الشـــركات والمؤسسات التجارية 

لحقوق العاملين فيها.
ثقافـــة  ونشـــر  التعليـــم  الثانـــي:  الهـــدف 
حقوق اإلنســـان، حيث ســـيركز على نشر 
الوعي بمبادئ حقوق اإلنســـان من خالل 
طلبـــة المـــدارس والمعاهد والمؤسســـات 
األكاديمية العامـــة والخاصة، العمل على 
إدمـــاج مبـــادئ ومفاهيم حقوق اإلنســـان 
للمؤسســـات  التعليميـــة  المقـــررات  فـــي 

العامة والخاصة.
المعاملـــة  تحقيـــق  الثالـــث:  الهـــدف 
بيـــن الجنســـين،  المتســـاوية والمســـاواة 
إذ سيســـلط الضـــوء على ارتبـــاط حقوق 
االقتصاديـــة  الحقـــوق  بجميـــع  المـــرأة 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، والتعـــاون مـــع 
مؤسســـات المجتمـــع المدنـــي، وتشـــجيع 
والخـــاص  العـــام  القطاعيـــن  تطبيـــق 
بتعزيـــز  المتصلـــة  الفضلـــى  للممارســـات 

وحماية حقوق المرأة.
بأعلـــى  الجميـــع  تمتـــع  الرابـــع:  الهـــدف 
مستوى يمكن بلوغه من الصحة، سيعمل 
علـــى تعزيز تمتع الجميع بأعلى مســـتوى 
يمكن بلوغه من الصحة البدنية والنفسية 
واالجتماعية، كما ســـيتم رصـــد ومتابعة 
المؤسســـات  داخـــل  األفـــراد  أوضـــاع 
الصحيـــة، وفي ذلك المؤسســـات الواقعة 
داخـــل مراكز اإلصـــالح والتأهيل، لضمان 
تمتع الجميـــع بحقوقهم الصحية، إضافة 
إلـــى دراســـة تأثيـــر الجوائـــح المرتبطـــة 
بالصحـــة العامـــة في تمتع األفـــراد بأعلى 

مستوى من الصحة.

“مؤسسة الحقوق” حضرت 66 جلسة محاكمة لمالحظة مجرياتها
دشنت خطتها لألعوام 2022 - 2025

فتح باب التبني لها من قبل أفراد المجتمع

برنامج تدريبي بين “التربية” و“النيابة” و“القضائية”
يشارك فيه المديرون والمشرفون االجتماعيون

لشـــؤون  العـــام  المديـــر  رعايـــة  تحـــت 
المدارس بـــوزارة التربية والتعليم محمد 
مبارك بن أحمد، وبحضور المحامي العام 
بالنيابـــة  العـــام  النائـــب  ومســـاعد  األول 
العامـــة، المستشـــار وائل رشـــيد بوعالي، 
ومن خالل تعاون وتنســـيق مشـــترك بين 
النيابـــة العامـــة ووزارة التربيـــة والتعليم 
انطلقـــت  القضائيـــة،  الدراســـات  ومعهـــد 
أعمـــال البرنامج التدريبـــي المكثف الذي 
مبـــادرة  ضمـــن  العامـــة  النيابـــة  تنظمـــه 
تدريبيـــة  دورات  والمتضمـــن  “رعايـــة” 
متخصصة تســـتهدف مديـــري ومديرات 
االجتماعييـــن  والمشـــرفين  المـــدارس 
واالختصاصيين النفســـيين والمســـئولين 
عن هذا القطاع بوزارة التربية والتعليم.

الـــذي  البرنامـــج  وخـــالل حفـــل انطـــالق 
وجميـــع  الـــوزارة  مســـئولو  حضـــره 

العـــام  المديـــر  د  ألقـــى  بـــه،  الملتحقيـــن 
فيهـــا  رحـــب  كلمـــة  المـــدارس  لشـــئون 
بالحضـــور، وأشـــاد بمبـــادرة “رعاية” التي 
أطلقتهـــا النيابـــة العامـــة، مؤكـــدًا شـــراكة 
وزارة التربيـــة والتعليم العميقة في هذه 
المبادرة ذات األهداف النبيلة والوطنية، 
هـــذا  يكتســـبها  التـــي  األهميـــة  ومؤكـــدًا 
البرنامج بالنســـبة إلى القيادات التربوية 

المعنييـــن  وســـائر  بالمـــدارس  العليـــا 
بجانـــب اإلرشـــاد النفســـي واالجتماعـــي 

بالمؤسسات التعليمية.
ثـــّم ألقـــى المحامـــي العام األول مســـاعد 
النائـــب العـــام، كلمة أشـــاد فيهـــا بالتعاون 
القائم بين وزارة التربية والتعليم والنيابة 
العامـــة ومعهـــد الدراســـات القضائية وما 
أثمـــر عنـــه مـــن برنامـــج ثـــري متخصص 

يتطـــّرق إلـــى جوانـــب مهمة، ومـــن بينها 
دور الـــوزارة الهـــام والحيـــوي في مبادرة 
“رعايـــة” وآليـــة التعامـــل مع المشـــمولين 
بالرعايـــة وتســـهيل إلحـــاق المـــرأة غيـــر 
إضافـــة  الدراســـية  بالصفـــوف  المتعلمـــة 
إلـــى كيفيـــة إعـــداد التقاريـــر االجتماعية 

لألطفال المشمولين في المبادرة.
ُيذكـــر أّن مبادرة “رعاية “ هي واحدة من 
مبـــادرات النيابـــة العامة المعنيـــة برعاية 
الطفـــل والمـــرأة واألســـرة، والتـــي تهدف 
إلـــى معالجة أســـباب الجريمـــة من خالل 
منهـــا.  للوقايـــة  متنوعـــة  تدابيـــر  تنفيـــذ 
ويأتـــي هـــذا البرنامـــج مـــن منطلـــق دور 
النيابة العامة التوعوي وإيمانها الراســـخ 
بأهمية المســـؤولية االجتماعية، وحرص 
وزارة التربيـــة والتعليـــم علـــى االهتمـــام 
بالنشء وتوفير البيئة الصحية المناسبة 

للتعلم لهم.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

1500 مساعــــــدة قانونيــــــة قدمــــــت فــــــي السنــــــوات السابقــــــة
ـــال ـــان و4000 اتصــ ـــوق اإلنســــ ـــق بحقـــ ـــوى تتعلـــ ـــي 230 شكـــ تلقـــ

علياء الموسوي

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/488124030955.pdf
https://www.albiladpress.com/pdf-version/2022/4881#pdf50994
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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ا  السيد عضًوا استشاريًّ
للقاحات في “الصحة العالمية”

البحــريــن مــن أوائــل الـــدول 
في استخدام “باكسلوفيد”

نظير جهودها المتميزة وخبرتها الواسعة في التطعيمات

يعالج الحاالت القائمة ويحّد من األعراض المؤّدية للوفاة... القحطاني:

local@albiladpress.com11

ا...  بشير: الطالبات يضطررن للدراسة بمناطق بعيدة جدًّ

سنوات على مطلب مدرسة ثانوية في “تاسعة الجنوبية”
عقـــد المجلـــس البلـــدي بالمحافظة 
الجنوبية أمس )األربعاء( اجتماعه 
االعتيـــادي رقـــم 12 لـــدور االنعقاد 
التشـــريعي  الفصـــل  مـــن  الرابـــع 
الخامـــس، وتـــم خـــال االجتمـــاع 
توصيـــة  علـــى  المجلـــس  موافقـــة 
لجنـــة المرافـــق والخدمـــات بشـــأن 
لغـــرض  أرض  قطعـــة  تخصيـــص 
للبنـــات  ثانويـــة  مدرســـة  إنشـــاء 
فـــي الدائـــرة التاســـعة.وقال رئيـــس 
عبـــدهللا  والمرافـــق  الخدمـــات  لجنـــة 
التاســـعة  الدائـــرة  إن  عبداللطيـــف 
وأهاليهـــا والتـــي تشـــمل كل من الزالق 

ودار كليـــب وهورة عنق وســـافرة هي 
بحاجـــة ملحـــة إلنشـــاء مدرســـة هناك، 
بناتهـــم  يبعثـــون  الدائـــرة  أهالـــي  ألن 
ا من أجـــل التعليم،  لمناطـــق بعيدة جدًّ
وخصوًصا مع زيادة الكثافة الســـكانية 
أن  عبداللطيـــف  وأكـــد  والعمرانيـــة، 
هذا المقتـــرح يأتي مواصلـــة ومواكبة 
وزارة  قبـــل  مـــن  المبذولـــة  للجهـــود 
التربيـــة والتعليـــم تلبيـــًة الحتياجـــات 
أهالـــي الدائـــرة. من جهته، قـــال ممثل 
الدائـــرة التاســـعة مقـــدم المقترح بال 
عتيق بشـــير إن مقترح إنشـــاء مدرسة 
عـــدة ســـنوات،  عليـــه  للدائـــرة مضـــى 
مضيًفـــا أنـــه يأمـــل خيـــًرا فـــي الجهات 
الرســـمية فـــي إيجاد األرض المناســـبة 

إلنشـــاء المدرســـة عليهـــا، وتابع بشـــير 
“يأتـــي هـــذا المقتـــرح الزديـــاد أعـــداد 
ســـكان الدائـــرة يوًمـــا بعـــد يـــوم بفعل 

كمـــا  الحديثـــة،  اإلســـكانية  المشـــاريع 
أن الدائـــرة تفتقـــد للمـــدارس الثانويـــة 

للبنات، وال تغطي حاجة المنطقة”.

إنشاء ممشى على “شارع 55” في الزالق
البلـــدي  المجلـــس  وافـــق   ^
بالمحافظـــة الجنوبيـــة أمـــس فـــي 
 12 رقـــم  االعتيـــادي  اجتماعـــه 
لـــدور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامـــس يـــوم أمـــس، 
المرافـــق  لجنـــة  توصيـــة  علـــى 
والخدمات بشـــأن انشـــاء ممشـــى 
على شارع 55 في منطقة الزالق. 
قامـــت  التـــي  الدراســـة  وخلصـــت 
بهـــا لجنـــة المرافق العامة برئاســـة 
عبـــدهللا ابراهيـــم عبداللطيف إلى 
قطعـــة  علـــى  ممشـــى  انشـــاء  أن 
علـــى  الواقعـــة  الطوليـــة  األرض 
شـــارع 55 المحاذية لسور مدرسة 
الزالق االبتدائية االعدادية للبنات 

الواقعـــة خلف محطـــة النقل العام 
بمجمع )1056(.

التاســـعة  الدائـــرة  ممثـــل  وأكـــد 

ومقـــدم المقتـــرح بال بشـــير عدم 
وجود مماشـــي في منطقة الزالق، 
مشـــيرا الى أن المقترح يهدف إلى 

خدمة األهالي وهو بمثابة متنفس 
للعوائل وابنائهم، حيث تشهد هذه 
المنطقـــة كثافـــة ســـكانية ووجود 

الممشى يعتبر عاما مهما لهم.
الممشـــى  وذكـــر بشـــير ان انشـــاء 
لـــن يكلـــف ميزانيـــة كبيـــرة وربمـــا 
ســـيكون أســـرع مشـــروع تنجـــزه 
الـــوزارة، مضيفـــا أنـــه يحتـــاج إلى 
تســـوية المســـار على األرض فقط 
واضافة الباط األحمر )األنترلوك( 
والســـامة  األمـــن  يوفـــر  ممـــا 
لمرتاديـــه، والســـيما أن مجموعـــة 
من الطلبـــة ومرتادي االســـطبات 
تقوم باســـتخدام هذا المسار على 

الشارع المذكور.

^ وافـــق المجلـــس البلـــدي 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة اجتماعه 
االعتيـــادي أمـــس رقـــم 12 لدور 
الفصـــل  مـــن  الرابـــع  االنعقـــاد 
التشـــريعي الخامس يوم أمس، 
على توصية اللجنة الفنية بشأن 

إعادة النظر في توزيع الخدمات 
فـــي العقـــار الواقـــع فـــي مجمـــع 
حيـــان  رأس  منطقـــة  فـــي   963
بمدينـــة خليفـــة، علـــى أن يكون 
في منطقتيـــن بدل تركيزها في 

منطقة واحدة.

توزيع الخدمات على منطقتين 
بمدينة خليفة
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بدر الحايكي

بالل بشير

عبدالله عبداللطيف

من جلسة بلدي الجنوبية 

اختـــارت اللجنة االستشـــارية للقاحات 
وتطوير المنتجـــات )PDVAC(، التابعة 
الرئيـــس  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 
األوليـــة وعضو الفريـــق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( 
اللجنـــة  فـــي  عضـــًوا  الســـيد،  جليلـــة 
االستشـــارية عبـــر دعـــوة رســـمية مـــن 
مسؤولة اللقاحات والمناعة في منظمة 
أوبرايـــن،  كاثريـــن  العالميـــة  الصحـــة 
لتكون أول عضو ُيعّين في هذه اللجنة 
وأول  األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  مـــن 
امرأة عربية يتم اختيارها كمستشـــارة 
في هـــذه اللجنة لتضيف إنجاًزا جديًدا 

لمملكة البحرين عبـــر اختيار الكفاءات 
الوطنية كخبراء في لجان استشـــارية 
بالصحـــة  تعنـــى  المســـتوى  رفيعـــة 
والحفـــاظ علـــى الســـامة الصحية عبر 
األمـــراض  مـــن  والوقايـــة  التحصيـــن 
نظيـــر  الســـيد،  اختيـــار  المعدية.وتـــم 
جهودهـــا المتميـــزة وخبرتهـــا الواســـعة 
في مجـــال الصحة العامة والتطعيمات 
في مملكة البحرين، حيث عملت خبيًرا 
ا في لجنة  ا عالميًّ ا استراتيجيًّ استشاريًّ
االســـتراتيجية  االستشـــارية  الخبـــراء 
الصحـــة  لمنظمـــة  التابعـــة   )SAGE(
العـــام  منـــذ  وذلـــك  للتمنيـــع  العالميـــة 
2015م، وكانـــت أول امـــرأة خليجيـــة 

يتـــم اختيارهـــا كخبيـــر استشـــاري في 
هذه اللجنة. ويعكس اختيار استشارية 
بحرينيـــة لعضوية اللجنة االستشـــارية 
PD- المنتجـــات  وتطويـــر  )للقاحـــات 

VAC(، مـــا تتمتـــع بـــه الكـــوادر الوطنية 
العاملـــة في القطـــاع الطبي من خبرات 
هـــذه  تعـــد  حيـــث  عاليـــة،  ومؤهـــات 
الكـــوادر الطبيـــة نموذًجـــا مشـــّرًفا فـــي 
الكفـــاءة واإلنجاز، فضًا عن ما تمتلكه 
من مســـتويات علمية ومهنية متميزة، 
تعكس نجاح سياســـات االســـتثمار في 
المواطـــن البحرينـــي باعتبـــاره الثـــروة 
الحقيقية التـــي ُيعتمد عليها في تنمية 

مختلف القطاعات.

أكــد استشــاري األمــراض المعدية بالمستشــفى العســكري عضو الفريــق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا )كوفيــد19-(، المقدم طبيب 
منــاف القحطانــي أن البروتوكــول العالجــي للحــاالت القائمــة المتبــع فــي مملكــة البحريــن قائم علــى مواكبة المســتجدات العالميــة في مجال 
العالجات الطبية وفق أحدث الدراسات العلمية، الفًتا إلى أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول التي أجازت استخدام دواء “باكسلوفيد” 
ضمــن برتوكــوالت العــالج للحــاالت القائمة من البالغين من العمر 18 عاًما فما فوق والذي يســهم في تســريع تعافــي الحاالت القائمة، والتقليل 
مــن األعــراض لمــن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوســطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضــة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال 

سمح هللا. 

وأشار القحطاني إلى أن مملكة البحرين توفر 
نوعين مـــن األدوية المضادة لفيروس كورونا، 
يؤخـــذ  الـــذي  “ســـوتروفيماب”  دواء  األول 
عـــن طريـــق الحقـــن الوريـــدي، والثانـــي دواء 
“باكسلوفيد” الذي يؤخذ عن طريق الفم حيث 
يقـــرر الطبيب المعالـــج الدواء المناســـب وفق 

السجل الصحي للحالة القائمة.
وبّين القحطاني أن دواء “سوتروفيماب” الذي 

يحتوي على أجســـام مضادة وحيدة النســـيلة 
تصرف كجرعة واحدة يتم إدخالها عن طريق 
المحلـــول الوريـــدي تحـــت إشـــراف طبـــي في 
عيـــادة متخصصـــة بمركـــز الشـــامل الميداني، 
وذلـــك للحـــاالت الخفيفـــة إلى المتوســـطة من 
البالغيـــن واألطفـــال )12 عاًما فمـــا فوق( الذين 
يزنـــون 40 كجـــم علـــى األقـــل، كمـــا أن دواء 
أقـــراص  شـــكل  علـــى  يصـــرف  “باكســـلوفيد” 

ويؤخذ مرتين يومًيا لمدة خمسة أيام فقط.
وذكر القحطاني أن الجهود الوطنية مســـتمرة 
فـــي  بمـــا يســـهم  لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
والمقيمين، مشـــيًرا إلى توفـــر كافة اإلمكانات 
التشـــخيصية والعاجيـــة إلـــى جانـــب كفـــاءة 
الكـــوادر الوطنيـــة وقدرتهـــا علـــى التعامل مع 

مختلف مسارات الجائحة.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

ا  السيد عضًوا استشاريًّ
للقاحات في “الصحة العالمية”

البحــريــن مــن أوائــل الـــدول 
في استخدام “باكسلوفيد”

نظير جهودها المتميزة وخبرتها الواسعة في التطعيمات

يعالج الحاالت القائمة ويحّد من األعراض المؤّدية للوفاة... القحطاني:

local@albiladpress.com11

ا...  بشير: الطالبات يضطررن للدراسة بمناطق بعيدة جدًّ

سنوات على مطلب مدرسة ثانوية في “تاسعة الجنوبية”
عقـــد المجلـــس البلـــدي بالمحافظة 
الجنوبية أمس )األربعاء( اجتماعه 
االعتيـــادي رقـــم 12 لـــدور االنعقاد 
التشـــريعي  الفصـــل  مـــن  الرابـــع 
الخامـــس، وتـــم خـــال االجتمـــاع 
توصيـــة  علـــى  المجلـــس  موافقـــة 
لجنـــة المرافـــق والخدمـــات بشـــأن 
لغـــرض  أرض  قطعـــة  تخصيـــص 
للبنـــات  ثانويـــة  مدرســـة  إنشـــاء 
فـــي الدائـــرة التاســـعة.وقال رئيـــس 
عبـــدهللا  والمرافـــق  الخدمـــات  لجنـــة 
التاســـعة  الدائـــرة  إن  عبداللطيـــف 
وأهاليهـــا والتـــي تشـــمل كل من الزالق 

ودار كليـــب وهورة عنق وســـافرة هي 
بحاجـــة ملحـــة إلنشـــاء مدرســـة هناك، 
بناتهـــم  يبعثـــون  الدائـــرة  أهالـــي  ألن 
ا من أجـــل التعليم،  لمناطـــق بعيدة جدًّ
وخصوًصا مع زيادة الكثافة الســـكانية 
أن  عبداللطيـــف  وأكـــد  والعمرانيـــة، 
هذا المقتـــرح يأتي مواصلـــة ومواكبة 
وزارة  قبـــل  مـــن  المبذولـــة  للجهـــود 
التربيـــة والتعليـــم تلبيـــًة الحتياجـــات 
أهالـــي الدائـــرة. من جهته، قـــال ممثل 
الدائـــرة التاســـعة مقـــدم المقترح بال 
عتيق بشـــير إن مقترح إنشـــاء مدرسة 
عـــدة ســـنوات،  عليـــه  للدائـــرة مضـــى 
مضيًفـــا أنـــه يأمـــل خيـــًرا فـــي الجهات 
الرســـمية فـــي إيجاد األرض المناســـبة 

إلنشـــاء المدرســـة عليهـــا، وتابع بشـــير 
“يأتـــي هـــذا المقتـــرح الزديـــاد أعـــداد 
ســـكان الدائـــرة يوًمـــا بعـــد يـــوم بفعل 

كمـــا  الحديثـــة،  اإلســـكانية  المشـــاريع 
أن الدائـــرة تفتقـــد للمـــدارس الثانويـــة 

للبنات، وال تغطي حاجة المنطقة”.

إنشاء ممشى على “شارع 55” في الزالق
البلـــدي  المجلـــس  وافـــق   ^
بالمحافظـــة الجنوبيـــة أمـــس فـــي 
 12 رقـــم  االعتيـــادي  اجتماعـــه 
لـــدور االنعقـــاد الرابـــع مـــن الفصل 
التشـــريعي الخامـــس يـــوم أمـــس، 
المرافـــق  لجنـــة  توصيـــة  علـــى 
والخدمات بشـــأن انشـــاء ممشـــى 
على شارع 55 في منطقة الزالق. 
قامـــت  التـــي  الدراســـة  وخلصـــت 
بهـــا لجنـــة المرافق العامة برئاســـة 
عبـــدهللا ابراهيـــم عبداللطيف إلى 
قطعـــة  علـــى  ممشـــى  انشـــاء  أن 
علـــى  الواقعـــة  الطوليـــة  األرض 
شـــارع 55 المحاذية لسور مدرسة 
الزالق االبتدائية االعدادية للبنات 

الواقعـــة خلف محطـــة النقل العام 
بمجمع )1056(.

التاســـعة  الدائـــرة  ممثـــل  وأكـــد 

ومقـــدم المقتـــرح بال بشـــير عدم 
وجود مماشـــي في منطقة الزالق، 
مشـــيرا الى أن المقترح يهدف إلى 

خدمة األهالي وهو بمثابة متنفس 
للعوائل وابنائهم، حيث تشهد هذه 
المنطقـــة كثافـــة ســـكانية ووجود 

الممشى يعتبر عاما مهما لهم.
الممشـــى  وذكـــر بشـــير ان انشـــاء 
لـــن يكلـــف ميزانيـــة كبيـــرة وربمـــا 
ســـيكون أســـرع مشـــروع تنجـــزه 
الـــوزارة، مضيفـــا أنـــه يحتـــاج إلى 
تســـوية المســـار على األرض فقط 
واضافة الباط األحمر )األنترلوك( 
والســـامة  األمـــن  يوفـــر  ممـــا 
لمرتاديـــه، والســـيما أن مجموعـــة 
من الطلبـــة ومرتادي االســـطبات 
تقوم باســـتخدام هذا المسار على 

الشارع المذكور.

^ وافـــق المجلـــس البلـــدي 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة اجتماعه 
االعتيـــادي أمـــس رقـــم 12 لدور 
الفصـــل  مـــن  الرابـــع  االنعقـــاد 
التشـــريعي الخامس يوم أمس، 
على توصية اللجنة الفنية بشأن 

إعادة النظر في توزيع الخدمات 
فـــي العقـــار الواقـــع فـــي مجمـــع 
حيـــان  رأس  منطقـــة  فـــي   963
بمدينـــة خليفـــة، علـــى أن يكون 
في منطقتيـــن بدل تركيزها في 

منطقة واحدة.

توزيع الخدمات على منطقتين 
بمدينة خليفة
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بدر الحايكي

بالل بشير

عبدالله عبداللطيف

من جلسة بلدي الجنوبية 

اختـــارت اللجنة االستشـــارية للقاحات 
وتطوير المنتجـــات )PDVAC(، التابعة 
الرئيـــس  العالميـــة،  الصحـــة  لمنظمـــة 
الصحيـــة  الرعايـــة  لمراكـــز  التنفيـــذي 
األوليـــة وعضو الفريـــق الوطني الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( 
اللجنـــة  فـــي  عضـــًوا  الســـيد،  جليلـــة 
االستشـــارية عبـــر دعـــوة رســـمية مـــن 
مسؤولة اللقاحات والمناعة في منظمة 
أوبرايـــن،  كاثريـــن  العالميـــة  الصحـــة 
لتكون أول عضو ُيعّين في هذه اللجنة 
وأول  األوســـط،  الشـــرق  منطقـــة  مـــن 
امرأة عربية يتم اختيارها كمستشـــارة 
في هـــذه اللجنة لتضيف إنجاًزا جديًدا 

لمملكة البحرين عبـــر اختيار الكفاءات 
الوطنية كخبراء في لجان استشـــارية 
بالصحـــة  تعنـــى  المســـتوى  رفيعـــة 
والحفـــاظ علـــى الســـامة الصحية عبر 
األمـــراض  مـــن  والوقايـــة  التحصيـــن 
نظيـــر  الســـيد،  اختيـــار  المعدية.وتـــم 
جهودهـــا المتميـــزة وخبرتهـــا الواســـعة 
في مجـــال الصحة العامة والتطعيمات 
في مملكة البحرين، حيث عملت خبيًرا 
ا في لجنة  ا عالميًّ ا استراتيجيًّ استشاريًّ
االســـتراتيجية  االستشـــارية  الخبـــراء 
الصحـــة  لمنظمـــة  التابعـــة   )SAGE(
العـــام  منـــذ  وذلـــك  للتمنيـــع  العالميـــة 
2015م، وكانـــت أول امـــرأة خليجيـــة 

يتـــم اختيارهـــا كخبيـــر استشـــاري في 
هذه اللجنة. ويعكس اختيار استشارية 
بحرينيـــة لعضوية اللجنة االستشـــارية 
PD- المنتجـــات  وتطويـــر  )للقاحـــات 

VAC(، مـــا تتمتـــع بـــه الكـــوادر الوطنية 
العاملـــة في القطـــاع الطبي من خبرات 
هـــذه  تعـــد  حيـــث  عاليـــة،  ومؤهـــات 
الكـــوادر الطبيـــة نموذًجـــا مشـــّرًفا فـــي 
الكفـــاءة واإلنجاز، فضًا عن ما تمتلكه 
من مســـتويات علمية ومهنية متميزة، 
تعكس نجاح سياســـات االســـتثمار في 
المواطـــن البحرينـــي باعتبـــاره الثـــروة 
الحقيقية التـــي ُيعتمد عليها في تنمية 

مختلف القطاعات.

أكــد استشــاري األمــراض المعدية بالمستشــفى العســكري عضو الفريــق الوطني الطبي للتصــدي لفيروس كورونا )كوفيــد19-(، المقدم طبيب 
منــاف القحطانــي أن البروتوكــول العالجــي للحــاالت القائمــة المتبــع فــي مملكــة البحريــن قائم علــى مواكبة المســتجدات العالميــة في مجال 
العالجات الطبية وفق أحدث الدراسات العلمية، الفًتا إلى أن مملكة البحرين تعتبر من أوائل الدول التي أجازت استخدام دواء “باكسلوفيد” 
ضمــن برتوكــوالت العــالج للحــاالت القائمة من البالغين من العمر 18 عاًما فما فوق والذي يســهم في تســريع تعافــي الحاالت القائمة، والتقليل 
مــن األعــراض لمــن يعانون من أعراض خفيفة إلى متوســطة، وعالج الحاالت القائمة المعرضــة الزدياد األعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة ال 

سمح هللا. 

وأشار القحطاني إلى أن مملكة البحرين توفر 
نوعين مـــن األدوية المضادة لفيروس كورونا، 
يؤخـــذ  الـــذي  “ســـوتروفيماب”  دواء  األول 
عـــن طريـــق الحقـــن الوريـــدي، والثانـــي دواء 
“باكسلوفيد” الذي يؤخذ عن طريق الفم حيث 
يقـــرر الطبيب المعالـــج الدواء المناســـب وفق 

السجل الصحي للحالة القائمة.
وبّين القحطاني أن دواء “سوتروفيماب” الذي 

يحتوي على أجســـام مضادة وحيدة النســـيلة 
تصرف كجرعة واحدة يتم إدخالها عن طريق 
المحلـــول الوريـــدي تحـــت إشـــراف طبـــي في 
عيـــادة متخصصـــة بمركـــز الشـــامل الميداني، 
وذلـــك للحـــاالت الخفيفـــة إلى المتوســـطة من 
البالغيـــن واألطفـــال )12 عاًما فمـــا فوق( الذين 
يزنـــون 40 كجـــم علـــى األقـــل، كمـــا أن دواء 
أقـــراص  شـــكل  علـــى  يصـــرف  “باكســـلوفيد” 

ويؤخذ مرتين يومًيا لمدة خمسة أيام فقط.
وذكر القحطاني أن الجهود الوطنية مســـتمرة 
فـــي  بمـــا يســـهم  لفيـــروس كورونـــا  للتصـــدي 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة  علـــى  الحفـــاظ 
والمقيمين، مشـــيًرا إلى توفـــر كافة اإلمكانات 
التشـــخيصية والعاجيـــة إلـــى جانـــب كفـــاءة 
الكـــوادر الوطنيـــة وقدرتهـــا علـــى التعامل مع 

مختلف مسارات الجائحة.
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