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كتب أحمد عبداحلميد:

ــــخ ســـلـــمـــان  ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن 
الوطني  واالقــتــصــاد  المالية 
العديد  أطلقت  الحكومة  أن 
مـــــن الـــــمـــــبـــــادرات لــتــحــقــيــق 
سنة  بحلول  المالي  الــتــوازن 
بشكل  تستند  والــتــي   .2024
أساسي على عملية تخفيض 
الــــمــــصــــروفــــات الــتــشــغــيــلــيــة 
ــد مـــبـــالـــغ  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــم تـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
أثـــر تنفيذ  وبــيــان  الـــوفـــورات 
هـــــذه الــــمــــبــــادرة عـــنـــد إقـــــرار 
ــون الــمــيــزانــيــة  ــانــ ــروع قــ ــشــ مــ

العامة للسنتين الماليتين 2024/2023 بشكل نهائي، مع األخذ بعين 
مع  والتنسيق  التشاور  بعد  تطرأ  قد  طارئة  مستجدات  أي  االعتبار 

السلطة التشريعية.
ياسر حميدان عضو  برلماني من  ســؤال  رده على  في  ذلــك  جــاء 

مجلس الشورى حول مبادرات برنامج التوازن المالي.
خارطة طريق  رسمت  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزارة  إن  وقــال 
المالي  الــتــوازن  برنامج  مستهدفات  لتنفيذ  المالية  القواعد  بشأن 
الحكومية  والجهات  ــوزارات  الـ تقوم  بحيث  القادمة،  المرحلة  خــال 
الــخــدمــات  بــشــأن  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة  مــع  بالتنسيق 
طريق  عــن  أو  أتمتتها  أو  هندستها  إعـــادة  أو  إلغائها  بــاإلمــكــان  التي 
إشراك القطاع الخاص في تقديمها، األمر الذي سيسهم في عملية 
خفض اإلنفاق في المصروفات التشغيلية لهذه الخدمات من خال 
تقليل أعداد المراجعين والمساحات والمراكز المخصصة لهم ومهام 
اإلدارات واألقسام بالوزارات والجهات الحكومية. وأشار إلى أن الوزارات 
والجهات الحكومية ستقوم بإعادة ترتيب أولويات الصرف، والنظر في 
إمكانية تعديلها عن طريق التفاوض مع الموردين ومزودي الخدمات 
المتعاقد  والــخــدمــات  الحكومية  المشتريات  وحجم  نطاق  لتقليل 

عليها والمطلوب توفيرها خال الفترة المقبلة.

الملكي  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
نــائــب جــالــة الــمــلــك ولـــي العهد 
بمنح  الــســامــي  الملكي  األمـــر  أن 
وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
لاستحقاق الطبي للعاملين في 
الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الــكــوادر 
الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة 
الــداخــلــيــة والـــجـــهـــات الــمــســانــدة 
يــعــكــس حــــرص واهـــتـــمـــام حــضــرة 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
الباد  بن عيسى آل خليفة ملك 
الـــمـــفـــدى، وتـــقـــديـــره إلســـهـــامـــات 
أبناء مملكة البحرين، مشيرًا إلى 
أن تكريمهم يأتي نظير جهودهم 
الوطني ضمن  العمل  مسيرة  في 
ــة لــلــتــصــدي  ــيــ ــامــ الـــصـــفـــوف األمــ
)كوفيد  كــورونــا  فــيــروس  لجائحة 

.)19
جـــاء ذلـــك فــي الــحــفــل الــذي 
ــيـــم تــحــت رعـــايـــة ســـمـــوه أمــس  أقـ
ــر الــقــضــيــبــيــة لــتــســلــيــم  فــــي قـــصـ
وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
لــاســتــحــقــاق الــطــبــي لـــعـــدد من 
األمامية  الصفوف  في  العاملين 
ــكـــوادر الــطــبــيــة، وقــــوة دفــاع  مــن الـ
الـــداخـــلـــيـــة،  ووزارة  ــبــــحــــريــــن،  الــ
والــجــهــات الــمــســانــدة، حــيــث نقل 
ــيـــات وتـــقـــديـــر  ــهـــم تـــحـ ــيـ ســــمــــوه إلـ
الــجــالــة الملك  حــضــرة صــاحــب 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
الـــبـــاد الــمــفــدى عــلــى مـــا قــدمــوه 
طــــوال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن من 

جــهــود لــلــتــصــدي لــلــفــيــروس، كما 
أعـــرب ســمــوه عــن شــكــره وتــقــديــره 
البحرين  فــريــق  أعــضــاء  لجميع 
لـــــمـــــا حـــــقـــــقـــــوه مــــــــن إنــــــــجــــــــازات 
وإسهامات استثنائية في مختلف 
الجائحة  مــع  الــتــعــامــل  مـــســـارات 

بفضل تكاتف وتعاون الجميع.
ــى أهـــمـــيـــة  ــ ــ وأشــــــــــار ســــمــــوه إلـ
مــواصــلــة الــجــهــود والــعــمــل بـــروح 
الــفــريــق الـــواحـــد بــمــا يــســهــم في 
ــار  واالزدهـ النماء  بمسيرة  الــدفــع 
ــريــــن، وتــحــقــيــق  ــبــــحــ لـــمـــمـــلـــكـــة الــ
في  المنشودة  األهـــداف  مختلف 
التصدي لجائحة فيروس كورونا.
العاملون  أعــرب  جهتهم،  من 
في الصفوف األمامية عن عميق 
على  لسموه  وتــقــديــرهــم  شكرهم 
تــكــريــمــه الـــرفـــيـــع لـــهـــم، مــعــربــيــن 
سموه  قــيــادة  تــحــت  تطلعهم  عــن 
التصدي  إلـــى  الــوطــنــيــة  للجهود 
لــفــيــروس كــورونــا وإلـــى مــزيــٍد من 
تحقق  التي  الوطنية  المنجزات 
الــمــلــك  جـــالـــة  وتـــطـــلـــعـــات  رؤى 
المسيرة  المفدى وتحقق أهداف 
ــلــــة لــمــمــلــكــة  ــامــ الـــتـــنـــمـــويـــة الــــشــ
على  ســمــوه  معاهدين  البحرين، 
وروح  ذاتــه  بالعزم  العمل  مواصلة 
أجــل حاضر  مــن  الــواحــد  الفريق 

ومستقبل الوطن. 

وافـــــق مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى مـــذكـــرة الــلــجــنــة 
التنسيقية بشأن آخر مستجدات تطوير الخدمات 
ــودة الــخــدمــة  ــ ــعـــزز مـــســـتـــوى جــ الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا يـ
والمقيمين  المواطنين  إلــى  المقدمة  الحكومية 
وتسهيلها أمام المستفيدين ويعزز الحوكمة، والتي 
1294 خدمة حكومية،  توثيق  االنتهاء من  أظهرت 
إذ تقرر إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية 
تكرارا على نظام  األكثر  الشكاوى  دراسة  بناء على 
تواصل، وتوحيد هوية استمارات الجهات الحكومية، 
ليشمل  اإللكترونية  الحكومة  بوابة  وتطوير موقع 
ــروط الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة  ــ عــــرض تــفــاصــيــل وشــ
الموثقة وفق اتفاقية مستوى الخدمة، وأن تشمل 
المعلومات  جميع  الــمــوقــع  على  الــعــرض  شــاشــات 
عبر  الموقع  استخدام  وتيسير  بالخدمة،  الخاصة 

الهاتف الذكي.
جاء ذلك خال ترؤس صاحب السمو الملكي 
نــائــب جالة  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان  األمــيــر 
األسبوعي  االعتيادي  االجتماع  العهد  ولي  الملك 

لمجلس الوزراء أمس.
قطاع  استراتيجية  عــلــى  المجلس  وافـــق  كــمــا 
ــاالت وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالقــتــصــاد  االتـــصـ
أولوية  إطــار  في  تأتي  التي   )2026-2022( الرقمي 
التعافي  خــطــة  ضــمــن  الـــواعـــدة  الــقــطــاعــات  تنمية 
االقتصادي، إذ ترتكز االستراتيجية على 4 أولويات 
رئيسية يندرج تحتها 25 برنامجا تستهدف تطوير 
التحتية لقطاع االتصاالت ودعم االقتصاد  البنية 
الــرقــمــي وتــعــزيــز الــحــوكــمــة االلــكــتــرونــيــة وتــطــويــر 

القدرات الرقمية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق 
إنشاء  لمشروع  والــضــمــان  الــقــرض  اتفاقيتي  على 
مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات 
والصندوق  البحرين  مملكة  بين  والماء  الكهرباء 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
كما وافق المجلس على مذكرة وزير الداخلية 
المتعلقة بالتحول اإللكتروني في بعض الخدمات 
بـ14  يتعلق  ما  منها  الداخلية،  وزارة  تقدمها  التي 
خدمة إلكترونية لبطاقة الهوية، ووافق على إعادة 
األداء  كفاءة  تعزيز  بهدف  الداخلية،  وزارة  تنظيم 

وجودة الخدمات األمنية.
أداء  واستعرض المجلس مذكرة بشأن متابعة 
الجهات الحكومية في أنظمة »سجات« و»تواصل« 
 13  -  2021 سبتمبر   13 الــفــتــرة  خـــال  و»بــنــايــات« 
أعلى  تحقيق مستويات  في  ودورهــا   2021 ديسمبر 
من الكفاءة واإلنتاجية بما ُيعزز من جودة الخدمة 
الحكومية المقدمة إلى المواطنين ويدعم النشاط 
كما  البحرين،  مملكة  فــي  واالستثماري  التجاري 
استعرض مذكرة بشأن مشروع تطوير نظام النافذة 
استراتيجية  يأتي ضمن  والــذي  )أفـــق2(،  الــواحــدة 

الــبــحــريــن  لمملكة  الــلــوجــســتــيــة  الــخــدمــات  قــطــاع 
التي  الواعدة  القطاعات  تنمية  ضمن  تندرج  التي 
االقتصادي، حيث  التعافي  أولويات خطة  حددتها 
يــعــزز الــتــعــامــات الــجــمــركــيــة الــرقــمــيــة والــتــكــامــل 
اإللكتروني وتبادل البيانات بين النظم اإللكترونية 
العامة داخل الدائرة الجمركية عن طريق ضم كافة 

الخدمات اإللكترونية ذات الصلة.

كتب علي عبداخلالق:

ــــت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن فــي  حــــلَّ
و56  عــــربــــيــــا  الــــثــــالــــثــــة  الــــمــــرتــــبــــة 
واالزدهــار  الرخاء  ا في مؤشر  عالمّيً
عن  الـــصـــادر   2021 لـــعـــام  الــعــالــمــي 
الــبــريــطــانــي، وهــو  »لــيــغــاتــوم«  معهد 
المؤشر الذي يستند إلى مجموعة 
ذلك  فــي  بما  العوامل  مــن  متنوعة 
ونوعية  االقتصادي  والنمو  الثروة، 
الحياة والصحة والتعليم والرفاهية 

الشخصية.
دولة   167 أداء  المؤشر  ويقيس 
على مستوى العالم، باالعتماد على 

12 ركيزة في ثاثة مجاالت أساسية 
الشاملة  المعايير  تشمل  لــازدهــار 
لــلــمــجــتــمــعــات، وبـــيـــئـــة االســتــثــمــار 
والظروف  المفتوحة،  واالقتصادات 
والتعليمية  والــصــحــيــة  المعيشية 

لألشخاص.
ــر هــو  ــ ــؤشـ ــ ــمـ ــ والـــــــغـــــــرض مــــــن الـ
الــقــوة  نــقــاط  الــضــوء عــلــى  تسليط 
والــــضــــعــــف فـــــي الــــــــــدول لــتــحــديــد 
الــخــيــارات االقــتــصــاديــة الــتــي يجب 
القيام بها لمواصلة بناء مجتمعات 
شاملة، وفتح المجال أمام االبتكار، 
وتمكين الناس من تحقيق الرخاء.

مـــن جــهــة أخـــــرى كــشــف تــقــريــر 

ــرس  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــه صــــحــــيــــفــــة »إكــ ــ ــرتــ ــ ــشــ ــ نــ
البحرين  مملكة  أن  الــبــريــطــانــيــة«، 
ــا  جــــاءت فــي الــمــركــز الـــرابـــع عــالــمــّيً
كأفضل وجهة للمتقاعدين األجانب 
في  الــبــحــريــن  وحــقــقــت   ،2021 فـــي 
أصــل  مــن  ــات  درجــ  7.31 التصنيف 
10، لتتفوق على العديد من الدول 
الــســيــاحــيــة مــثــل قــبــرص وإســبــانــيــا 
لعوامل  وفــًقــا  وتــايــانــد،  وكولومبيا 
الــراتــب،  ومتوسط  المعيشة،  كلفة 
ــرارة، وعـــــدد ســاعــات  ــ ــحـ ــ ودرجـــــــات الـ

سطوع الشمس في السنة.

البحري�ن الثالث�ة عربي�ا ف�ي الرخ�اء واالزده�ار العالم�ي

للم�ت�ق�اع�دي��ن وج�ه��ة  ك�اأف��ض��ل  ع�ال�م�ي��ا  وال�راب�ع��ة 

الوطن�ي ودوره�م  البحري�ن  لأبن�اء  التقدي�ر  كل 

تطوي�ر الخدم�ات الحكومي�ة بن�اء عل�ى �ض�كاوى المواطنين
مجل��س ال�وزراء يواف�ق عل�ى ا�ص�تراتيجية لتطوي�ر قط�اع االت�ص�االت واالقت�ص�اد الرقم�ي

نائ�ب المل�ك ول�ي العه�د: اإنج�ازات ا�ص�تثنائية لفري�ق البحري�ن ف�ي التعام�ل م�ع الجائح�ة

} سمو نائب جالة الملك ولي العهد خال تكريم عدد من العاملين في الصفوف األمامية.
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} سمو نائب جالة الملك ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء.

 »�ضلمان« اإ�ضراقة ال�ضوء الأول.. وحامل نبرا�ضه

بقلم: هالة األنصاري

أخبار البحرين

ــز  ــمــ ــايــ قـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة تــ
على  وزراء   10 إن  الــبــريــطــانــيــة 
األقــــــــــل مــــــن حــــكــــومــــة بــــوريــــس 
ــون دعـــــــوات  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ جــــونــــســــون يـ
الـــمـــســـتـــشـــاريـــن الــعــلــمــيــيــن إلـــى 
فـــرض قــيــود جـــديـــدة بــســب وبـــاء 
كورونا قبل أعياد المياد، وذلك 
ــي دقـــــة الـــنـــمـــوذج  بــالــتــشــكــيــك فــ

الرسمي.
ورفـــــــــــــــض وزيـــــــــــــــر الــــصــــحــــة 
ــاجـــد جــــاويــــد أن  الـــبـــريـــطـــانـــي سـ
ــبـــعـــد حـــــظـــــرا لـــاخـــتـــاط  ــتـ يـــسـ
ربما  الحكومة  إن  وقال  العائلى، 

تـــكـــون فـــي حـــاجـــة إلــــى الــتــحــرك 
واضحة،  البيانات  تكون  أن  قبل 
وقال لو أننا انتظرنا حتى تصبح 
ــانـــات كـــامـــلـــة فـــربـــمـــا يــكــون  ــيـ ــبـ الـ

الوقت قد تأخر للغاية.
وكــــــــــــانــــــــــــت الــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة 
لــلــطــوارئ  العلمية  االســتــشــاريــة 
ــتـــى تـــقـــدم الــمــشــورة  ــا( الـ ــاجــ )ســ
قالت  قــد  البريطانية  للحكومة 
إن طوارئ متغير أوميكرون تعني 
أنـــه بـــدون تــحــرك فــربــمــا يحتاج 
أســرة  إلــى  يوميا  آالف مريض   3
الضغوط  وتزداد  بالمستشفيات، 

كلما طالت مدة تأجيل الحكومة 
تقديم القيود.

وقال السير باتريك فاالنس 
الــمــســتــشــار الــعــلــمــي الــرئــيــســي 
لــلــحــكــومــة إن الــقــيــود الــجــديــدة 
يــجــب أن يــتــم فــرضــهــا فــي أقــرب 
ــغـــط  ــنــــع الـــضـ ــبــــل لــــمــ ــقــ وقــــــــت مــ
عــلــى خـــدمـــات الصحة  الــشــديــد 
الحكومة  ثلث  أن  إال  الــوطــنــيــة. 
يرفضون  وزراء،   10 نحو  تقريبا، 
ويــشــكــكــون فــي دقـــة الــنــمــوذج في 

ظل قلة المعلومات المتاحة.
إحصاءات حكومية  وأظهرت 

 82886 ســـجـــلـــت  بـــريـــطـــانـــيـــا  أن 
إصــابــة جــديــدة بــفــيــروس كــورونــا 
وبــذلــك  وفــــــاة.  األحـــــد و45  يــــوم 
تكون الحاالت قد زادت 51.9 في 
تنتهي  أيـــام  الــمــائــة خــال سبعة 
بــاأليــام  مــقــارنــة  ديسمبر   19 فــي 

السبعة السابقة لها.
وفـــــي غــــضــــون ذلـــــك رصــــدت 
بريطانيا أكثر من 12 ألف إصابة 
جديدة مؤكدة بسالة أوميكرون 
المتحورة لفيروس كورونا خال 
24 ساعة، بحسب أحدث إحصاء 

يومي للسلطات الصحية. ص8 مال وأعمال

ق��ي����ود ف��ر�ض  ي�ع�ار�ض��ون  ب�ري�ط�ان�ي�ي��ن  وزراء   10

ك�ورون��ا م�ج��ددا رغ��م الن�ت��ض��ار المري�ع لأوم�ي�ك��رون

} وزير المالية.

اإط����اق خ��دم��ة الإق���ام���ة الإل��ك��ت��رون��ي��ة 

2022 م����ن  الأول  ال���رب����ع  ن��ه��اي���ة 

المعلومات  وهيئة  واإلقــامــة  والــجــوازات  الجنسية  شــؤون  أعلنت 
والحكومة اإللكترونية تدشين خدمة تجديد جواز السفر الخاص عبر 
البوابة الوطنية للحكومة االلكترونية، وتحديد األولويات والمبادرات 
وخدمة  اإللكترونية  اإلقامة  كخدمة  القادمة  اإللكترونية  للمشاريع 
التي ستطلق نهاية  السفر ألول مرة )للمواليد الجدد(  إصدار جواز 

الربع األول من 2022.
جاء ذلك خال اجتماع الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة 
ــوازات واإلقـــامـــة مع  ــجــ وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة لــشــئــون الــجــنــســيــة والــ
والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئيس  القائد  علي  محمد 

اإللكترونية. 
ص7 أخبار البحرين

ات���ف���اق ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����ض��راك��ة 

ب��ي��ن م��ج��ل�����ض ال��ت��ع��اون وب��ري��ط��ان��ي��ا

أكـــد االجــتــمــاع الـــــوزاري الــمــشــتــرك بــيــن وزراء الــخــارجــيــة بــدول 
اتفاقهما  المتحدة  والمملكة  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 
التعاون  مجلس  ودول  المتحدة  المملكة  بين  العاقات  تعزيز  على 
بــمــا فــي ذلـــك األمــن  الــمــجــاالت،  الــعــربــيــة فــي جميع  لـــدول الخليج 
أن  أكــدوا  كما  والتنمية..  واالستثمار  والتجارة  الخارجية  والسياسة 
التعاون  ودول مجلس  المتحدة  المملكة  بين  الجديدة  الشراكة  هذه 
ودول  المتحدة  المملكة  الحفاظ على سامة مواطني  ستساعد في 
ــائــــف.  جـــاء ذلـــك خــال  مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وخــلــق فـــرص عــمــل ووظــ

االجتماع المشترك الذي عقد في لندن أمس.
والطموحة  الحديثة  الشراكة  بأن  إيمانهم  الخارجية  وزراء  وأكد 
األمن  لتعزيز  التعاون ضرورية  ودول مجلس  المتحدة  المملكة  بين 
الشرق األوسط وخارجها. ورحبوا باستكمال  واالستقرار في منطقة 
المراجعة التجارية واالستثمار المشترك بين المملكة المتحدة ودول 

مجلس التعاون في يونيو 2021.

ص4 أخبار البحرين
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آل خليفة  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  أكد صاحب 
نائب جاللة الملك ولي العهد أن األمر الملكي السامي بمنح وسام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي للعاملين في الصفوف 
الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع  وقوة  الطبية  الكوادر  من  األمامية 
والجهات المساندة يعكس حرص واهتمام حضرة صاحب الجاللة 
وتقديره  المفدى،  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
يأتي  تكريمهم  أن  إلــى  مشيرًا  البحرين،  مملكة  أبــنــاء  إلســهــامــات 
نظير جهودهم في مسيرة العمل الوطني ضمن الصفوف األمامية 

للتصدي لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(.
أمــس في  أقيم تحت رعاية سموه  الــذي  ذلــك في الحفل  جــاء 
قصر القضيبية لتسليم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 
الــطــبــي لــعــدد مــن الــعــامــلــيــن فــي الــصــفــوف األمــامــيــة مــن الــكــوادر 
الطبية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والجهات المساندة، 
بــحــضــور عـــدد مــن أصــحــاب الــســمــو والــمــعــالــي والــســعــادة مــن كبار 
مواجهة  فــي  المستمر  وعطائهم  لجهودهم  تــقــديــًرا  المسؤولين 
الظروف االستثنائية لجائحة فيروس كورونا، حيث نقل سموه لهم 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  وتقدير  تحيات 
العامين  قــدمــوه طـــوال  مــا  الــمــفــدى على  الــبــالد  عــاهــل  آل خليفة 
الماضيين من جهود للتصدي للفيروس، كما أعرب سموه عن شكره 
إنجازات  من  حققوه  لما  البحرين  فريق  أعضاء  لجميع  وتقديره 
الجائحة  مع  التعامل  مسارات  مختلف  في  استثنائية  وإسهامات 

بفضل تكاتف وتعاون الجميع.
الفريق  والعمل بروح  الجهود  إلى أهمية مواصلة  وأشار سموه 
لمملكة  ــار  ــ واالزدهـ الــنــمــاء  بمسيرة  الــدفــع  فــي  يسهم  بما  الــواحــد 
الــبــحــريــن، وتــحــقــيــق مختلف األهـــــداف الــمــنــشــودة فــي الــتــصــدي 

} سمو نائب جاللة الملك ولي العهد خالل تكريم عدد من العاملين في الصفوف األمامية والجهات المساندة.

خالل ت�صليم و�صام الأمير �صلمان بن حمد لال�صتحقاق الطبي لعدد من العاملين في ال�صفوف الأمامية

نائ��ب المل��ك ول��ي العه��د: الأم��ر الملك��ي بمن��ح الو�س��ام يعك���س

تقدي��ر المل��ك لإ�س��هامات اأبن��اء البحرين في م�س��يرة العمل الوطني

�سموه يعرب عن �سكره وتقديره لجميع اأع�ساء فريق البحرين لما حققوه من اإنجازات واإ�سهامات ا�ستثنائية
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المكرم�ون يعاه�دون �ص�موه عل�ى موا�صل�ة العم�ل ب�ذات العزم 

وروح الف����ريق ال����واحد م���ن اأج���ل حا�ص���ر وم�صت�ق����بل ال����وطن
لجائحة فيروس كورونا.

مــن جهتهم، أعـــرب الــعــامــلــون فــي الــصــفــوف األمــامــيــة الــذيــن 
حظوا اليوم بتفضل صاحب السمو الملكي نائب جاللة الملك ولي 
العهد بتسليمهم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي 
مختبرات  رئــيــس  زايـــد  غــانــم  أمــجــاد  عنهم  نيابًة  ألقتها  كلمٍة  فــي 
الصحة العامة بوزارة الصحة عن عميق شكرهم وتقديرهم لسموه 
قيادة سموه  تطلعهم تحت  لهم، معربين عن  الرفيع  تكريمه  على 
للجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الى مزيٍد من المنجزات 
الوطنية التي تحقق رؤى وتطلعات جاللة الملك المفدى وتحقق 
معاهدين  البحرين،  لمملكة  الشاملة  التنموية  المسيرة  أهــداف 
سموه على مواصلة العمل بذات العزم وروح الفريق الواحد من أجل 

حاضر ومستقبل الوطن.
ــر ســلــمــان بـــن حمد  ــيـ ــام األمـ ــ كــمــا تــفــضــل ســـمـــوه بــتــســلــيــم وسـ
لالستحقاق الطبي لعدد من الوزراء والمسؤولين نظير إسهاماتهم 
قــام سموه   الجائحة، حيث  مــن جهود خــالل  وزاراتــهــم  ومــا قدمته 
وزيــر  النعيمي  علي  بــن  ماجـد  الــدكــتــور  مــن  لكل  الــوســام  بتسليم 
التربية والتعليم، والشيخ خالـد بن علي بن عبداهلل آل خليفــة وزير 
البوعينين  فضل  بن  وغانم  واألوقـــاف،  اإلسالمية  والشئون  العدل 
الرميحي  والــنــواب، وعلي بن محمد  الشورى  وزيــر شــؤون مجلسي 
وزيـــر شــئــون اإلعــــالم، والــفــريــق الــركــن عــبــداهلل بــن حسن النعيمي 
الشباب  شــؤون  وزيــر  المؤيد  توفيق  بن  وأيمن  الــدفــاع،  وزيــر شئون 
األمن  رئيس  الحسن  عيسى  حسن  بن  طــارق  والفريق  والرياضة، 

العام.
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األمـــيـــر  الــمــلــكــي  الـــســـمـــو  ــاحـــب  رأس صـ
ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، نــائــب جاللة 
الــمــلــك ولـــي الــعــهــد، االجــتــمــاع االعــتــيــادي 
األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، 

بقصر القضيبية.
المجلس  أشــــاد  بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع،  وفـــي 
ــــذي وجـــهـــه حــضــرة  بــمــضــامــيــن الــخــطــاب الـ
آل  الملك حمد بن عيسى  صاحب الجاللة 
خليفة عاهل البالد المفدى بمناسبة أعياد 
مملكة البحرين الوطنية، إحياًء لذكرى قيام 
الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس 
أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، 
وذكرى انضمامها في األمم المتحدة كدولة 
كاملة العضوية، وذكرى تولي حضرة صاحب 
الحكم،  لمقاليد  المفدى  الملك  الجاللة 
مــعــربــًا عـــن شــكــره لـــرؤســـاء وأعـــضـــاء جميع 
الشقيقة  والـــــدول  والــمــواطــنــيــن  الــســلــطــات 

والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة.
كــمــا رفـــع الــمــجــلــس أســمــى آيــــات الشكر 
والعرفان إلى حضرة صاحب الجاللة عاهل 
بإصدار  المفدى على تفضل جاللته  البالد 
األمــيــر  ــام  وسـ بمنح  الــســامــي  الملكي  ــر  األمـ
»ســلــمــان بــن حــمــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي« لـ 
العاملين في الصفوف األمامية  15811 من 
الدؤوب  لعملهم  تقديًرا  المساندة  والجهات 
التعامل  مــراحــل  مختلف  فــي  والــمــتــواصــل 
مع جائحة فيروس كورونا، مجددًا المجلس 
وتضحياتهم  المشهود  دورهـــم  بــأن  التأكيد 
ــل الـــحـــفـــاظ عــلــى صحة  ــن أجــ الــمــشــرفــة مـ

وسالمة الجميع محل تقدير واعتزاز.
ــــك أشــــــاد الــمــجــلــس بــالــخــطــاب  بـــعـــد ذلـ

السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجاللة 
الــمــلــك الــمــفــدى فـــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة 
للمجلس  واألربعين  الثانية  الــدورة  ألعمال 
ــدول الــخــلــيــج  ــ ــلـــى لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ األعـ
ــد عــلــى  ــيـ ــأكـ ــــن تـ الــــعــــربــــيــــة، ومــــــا تـــضـــمـــنـــه مـ
الــذي نص  الُعال  إعــالن  االلــتــزام بمضامين 
الحرمين  خادم  لرؤية  الكامل  التنفيذ  على 
آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين 
ســعــود، وفـــق جـــدول زمــنــي مــحــدد وبمتابعة 
المجلس  دول  بــيــن  الــثــنــائــي  للعمل  دقــيــقــة 
وإزالة كافة األمور العالقة، مشيدًا المجلس 
تعزيز  الخليجية على صعيد  القمة  بنتائج 
الــتــضــامــن الــخــلــيــجــي ووحــــــدة الـــصـــف بما 

يحقق تطلعات شعوب المنطقة.
الموضوعات  فــي  المجلس  نظر  بعدها 

المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

1-  مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن آخر 
مستجدات تطوير الخدمات الحكومية؛ بما 
الحكومية  الخدمة  جــودة  من مستوى  يعزز 
وتسهيلها  والمقيمين  للمواطنين  المقدمة 
والتي  الحوكمة،  ويــعــزز  المستفيدين  أمـــام 
تــوثــيــق  1294 خدمة  االنــتــهــاء مــن  أظــهــرت 

حكومية، حيث تقرر ما يلي:
ــنــــدســــة عـــــــدد مـــــن الــــخــــدمــــات  إعــــــــــادة هــ
األكثر  الشكاوى  دراســة  بناء على  الحكومية 
ــرارًا عــلــى نــظــام تـــواصـــل، وتــوحــيــد هوية  ــكـ تـ

استمارات الجهات الحكومية.
تطوير موقع بوابة الحكومة اإللكترونية 
الخدمات  وشـــروط  تفاصيل  عــرض  ليشمل 
مستوى  اتــفــاقــيــة  وفـــق  الــمــوثــقــة  الحكومية 

الـــعـــرض  ــات  ــ ــاشـ ــ شـ تـــشـــمـــل  وأن  الــــخــــدمــــة، 
عــلــى الــمــوقــع جــمــيــع الــمــعــلــومــات الــخــاصــة 
عبر  الــمــوقــع  اســتــخــدام  وتيسير  بــالــخــدمــة، 

الهاتف الذكي.
الــــوزاريــــة لــلــشــؤون  2-  مـــذكـــرة الــلــجــنــة 
المالي بشأن  والتوازن  واالقتصادية  المالية 
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  قطاع  استراتيجية 
المعلومات واالقتصاد الرقمي )2026-2022( 
التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات 
االقــتــصــادي،  التعافي  خطة  ضمن  الــواعــدة 
أولــويــات   4 على  االستراتيجية  ترتكز  حيث 
رئيسية يندرج تحتها 25 برنامجًا يستهدف 
االتــصــاالت  لقطاع  التحتية  البنية  تطوير 
الــرقــمــي وتــعــزيــز الحوكمة  ودعـــم االقــتــصــاد 

االلكترونية وتطوير القدرات الرقمية. 
لــلــشــؤون  الـــــوزاريـــــة  الــلــجــنــة  3- مـــذكـــرة 
قانون  مشروع  بشأن  والتشريعية  القانونية 
بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان 
ــز الــتــحــكــم الــجــديــد  ــركـ ــاء مـ لـــمـــشـــروع إنــــشــ
لــلــمــراقــبــة والــتــحــكــم فـــي شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ــاء بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــصــنــدوق  ــمـ والـ

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
الــمــتــعــلــقــة  الـــداخـــلـــيـــة  4- مـــذكـــرة وزيـــــر 
الخدمات  بعض  فــي  اإللــكــتــرونــي  بالتحول 
التي تقدمها وزارة الداخلية، ومنها ما يتعلق 

بــ 14 خدمة إلكترونية لبطاقة الهوية.
5- مــذكــرة وزيــــر الــداخــلــيــة بــشــأن إعـــادة 
كفاءة  تعزيز  بهدف  الداخلية،  وزارة  تنظيم 

األداء وجودة الخدمات األمنية.
لــلــشــؤون  الـــــوزاريـــــة  الــلــجــنــة  6- مـــذكـــرة 
الحكومة  رد  بــشــأن  والتشريعية  القانونية 

على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس 
النواب.

الموضوعات  المجلس  استعرض  بعدها 
التالية:

الجهات  أداء  متابعة  بــشــأن  مــذكــرة    -1
و»تــواصــل«  »ســجــالت«  أنظمة  فــي  الحكومية 
و»بنايات« خالل الفترة من 13 سبتمبر 2021 
ودورهــا في تحقيق  ديسمبر 2021   13 لغاية 
بما  واإلنتاجية  الكفاءة  أعلى من  مستويات 
ُيعزز من جودة الخدمة الحكومية المقدمة 
ــم الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري  ــدعــ لــلــمــواطــنــيــن ويــ

واالستثماري في مملكة البحرين. 
الداخلية بشأن مشروع  وزيــر  2-  مذكرة 
ــــق 2(،  تــطــويــر نـــظـــام الـــنـــافـــذة الــــواحــــدة )أفـ
والـــــــذي يـــأتـــي ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة قــطــاع 
الخدمات اللوجستية لمملكة البحرين التي 
تندرج ضمن تنمية القطاعات الواعدة التي 
حددتها أولويات خطة التعافي االقتصادي، 
الرقمية  الجمركية  الــتــعــامــالت  يــعــزز  حيث 
بين  البيانات  وتــبــادل  اإللكتروني  والتكامل 
الــنــظــم اإللــكــتــرونــيــة الــعــامــة داخـــل الــدائــرة 
الخدمات  كــافــة  ضــم  طــريــق  عــن  الجمركية 

اإللكترونية ذات الصلة.
ــًا مــــن خـــالل  ــمـ ــلـ ثــــم أخــــــذ الـــمـــجـــلـــس عـ
التقارير الوزارية المرفوعة من الوزراء بشأن 
الــعــام 14 لمنظمة  الــمــؤتــمــر  فــي  الــمــشــاركــة 
والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمي  العالم 
للتعليم  العالمي  والمنتدى  )اإليسيسكو( 
والبحث العلمي وقمة ريوايرد ضمن فعاليات 
بن  محمد  جامعة  ــارة  وزيـ دبــي   2020 إكسبو 

زايد للعلوم اإلنسانية.

} سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء.

برئا�سة نائب الملك ولي العهد..

مجل�س الوزراء ي�ضيد بتاأكيد الملك اأمام القمة الخليجية االلتزام بم�ضامين اإعالن العال

�س��كر المل��ك عل��ى الأم��ر ال�س��امي بمن��ح و�س��ام الأمي��ر �س��لمان لال�س��تحقاق الطب��ي للعاملي��ن ف��ي ال�سف��وف الأمامي��ة

عبداللطيف  الــدكــتــور  شـــارك 
الخارجية  وزيــر  الزياني  راشــد  بن 
المشترك  ــوزاري  ــ الـ االجــتــمــاع  فــي 
بين وزراء الخارجية بدول مجلس 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
والمملكة المتحدة الذي عقد في 

لندن أمس.
ــب مــجــلــس  ــانــ وقــــــد تـــــــرأس جــ
الــتــعــاون ســمــو األمـــيـــر فــيــصــل بن 
الخارجية  وزيــر  سعود،  آل  فرحان 
بــالــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
الــحــالــيــة للمجلس  الــــدورة  رئــيــس 
الــــــــــــــــوزاري لـــمـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون. 
ــرأس الــجــانــب الــبــريــطــانــي ليز  ــ وتـ
والتنمية  الخارجية  وزيــرة  ترايس 
بــالــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، وبــمــشــاركــة 
الحجرف،  فالح  بن  نايف  الدكتور 

األمين العام لمجلس التعاون.
العالقات  الوزراء مسار  وبحث 
ومجاالت  البريطانية  الخليجية 
فـــي مختلف  الــمــشــتــرك  الـــتـــعـــاون 
واالقتصادية  السياسية  المجاالت 
ــة  ــراكــ ــشــ ــي إطـــــــــار الــ ـــ واألمـــــنـــــيـــــة فـ
ــائــــمــــة بــيــن  ــقــ ــيــــة الــ ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ
الخليجية  القمة  منذ  الجانبين 
البريطانية التي عقدت في مملكة 
2016م،  ديــســمــبــر  ــي  فــ الـــبـــحـــريـــن 
وبما  الــمــشــتــرك،  الــتــعــاون  لتعزيز 
يــخــدم أهـــداف األمـــن والــســالم في 

المنطقة والعالم.
ــنـــود  واســـــتـــــعـــــرض الــــــــــــــوزراء بـ
خــطــة الــعــمــل الــمــشــتــرك لــأعــوام 
الــكــفــيــلــة  والـــســـبـــل   ،2027  -2022
يعزز  بما  الخطة  أهــداف  بتحقيق 
التعاون المشترك ويخدم مصالح 

الجانبين.
كـــمـــا بـــحـــث الـــــــــوزراء تـــطـــورات 
التي  واألمنية  السياسية  األوضــاع 
التي  والــجــهــود  المنطقة  تعيشها 
تــبــذل لــتــعــزيــز األمــــن واالســتــقــرار 
ــاء واالزدهـــــــــــــــار،  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيــــق الـ ــقــ وتــــحــ
باإلضافة إلى عدد من الموضوعات 
المشترك  والقضايا ذات االهتمام 
عــــلــــى الــــســــاحــــتــــيــــن اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية.
وقد صدر في أعقاب االجتماع 
الجانبان  فــيــه  أكـــد  مــشــتــرك  بــيــان 
اتفاقهما على تعزيز العالقات بين 
مجلس  ودول  المتحدة  المملكة 
الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 

ــاالت، بـــمـــا فــي  ــجــ ــمــ ــي جــمــيــع الــ فــ
الخارجية  والسياسة  األمـــن  ذلــك 
والتنمية.  واالســتــثــمــار  والــتــجــارة 
وعبر وزراء الخارجية عن التزامهم 
بـــتـــوســـيـــع طـــمـــوحـــهـــم الــمــشــتــرك 
وتــطــويــر الــشــراكــة فـــي الــمــجــاالت 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ الــــنــــاشــــئــــة مــــثــــل الـ
ــيـــة  ــنـ ــبـ ــة والــــرقــــمــــيــــة والـ ــفـ ــيـ ــظـ ــنـ الـ
ــرنـــت. كــمــا أكــــدوا  ــتـ الــتــحــتــيــة واإلنـ
على أن هذه الشراكة الجديدة بين 
مجلس  ودول  المتحدة  المملكة 
الـــتـــعـــاون ســتــســاعــد فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى ســـالمـــة مـــواطـــنـــي الــمــمــلــكــة 
الــتــعــاون،  مجلس  ودول  المتحدة 

وخلق فرص عمل ووظائف.
وأكــــد الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة 
ــز الـــــــــروابـــــــــط والـــــتـــــواصـــــل  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ
ــي تـــعـــد عــنــصــًرا  ــتــ ــي، والــ ــانــ ــســ االنــ
أســاســًيــا فــي تــعــزيــز الــتــفــاهــم بين 
رئيسيا  مــحــركــا  وتعتبر  الــشــعــوب، 
لــالبــتــكــار وتـــوفـــيـــر فــــرص الــعــمــل، 

والتبادل الثقافي والتعليمي. 
وأكد وزراء الخارجية إيمانهم 
والطموحة  الحديثة  الشراكة  بأن 
ودول  ــتـــحـــدة  ــمـ الـ الـــمـــمـــلـــكـــة  ــيـــن  بـ
لتعزيز  ضــروريــة  الــتــعــاون  مجلس 
األمــــــن واالســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة 

الشرق األوسط وخارجها.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزراء  ورحــــــــــب 
بــاســتــكــمــال الــمــراجــعــة الــتــجــاريــة 
واالســـــتـــــثـــــمـــــار الــــمــــشــــتــــرك بــيــن 
مجلس  ودول  المتحدة  المملكة 
التعاون في يونيو 2021. وكان هذا 
أكثر  تــجــارة  إلنــشــاء  هــامــا  معلما 
حرية بين المملكة المتحدة ودول 
الــمــجــلــس، كــمــا رحـــبـــوا بــالــتــقــدم 
األخير في تعزيز التجارة الثنائية 
من خالل إزالة الحواجز التجارية 

وتسهيل التعاون االقتصادي.
الطرفين  أن  الــبــيــان  وأوضــــح 
أكــــــدا عـــلـــى الـــعـــمـــل بـــســـرعـــة نــحــو 
 ،)FTA( اتفاقية تجارة حرة شاملة
واتــفــقــا عــلــى أن اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة ستشكل نقطة تحول مهمة 
في العالقة بين المملكة المتحدة 
ودول مجلس التعاون، معربين عن 
تطلعهما لبدء المفاوضات في عام 

.2022
وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان الــتــزامــهــمــا 
ــا لــتــحــديــد الـــفـــرص  ــًعـ بــالــعــمــل مـ

الــثــنــائــيــة لــالســتــثــمــار الــمــشــتــرك 
والتكنولوجيا  التحتية  البنية  في 
تحت  النامي  العالم  في  النظيفة 
مــظــلــة مـــبـــادرة بــنــاء عــالــم أفــضــل 
التابعة لمجموعة السبع. وكخطوة 
ــتــــزمــــوا بـــتـــطـــويـــر آلـــيـــات  أولــــــــى، الــ
لشراكات قوية حول هذه القضايا، 
والعمل مًعا لتطوير مجموعة من 
المشتركة  االستثمارية  المشاريع 

المحتملة.
وأكــــــد الـــجـــانـــبـــان الــتــزامــهــمــا 
ــق فــي  ــيـ ــوثـ بـــمـــواصـــلـــة تـــعـــاونـــهـــا الـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة واألمـــــــن  ــاســ ــيــ ــســ الــ

اإلقليمي. 
الدكتور  عقد  ثانية  جهة  مــن 
عبداللطيف بن راشد الزياني وزير 
جلسة  أمــس  لندن  في  الخارجية، 
مــبــاحــثــات رســمــيــة مـــع لــيــز تـــراس 
وزير الخارجية والتنمية بالمملكة 

المتحدة الصديقة.
ــر الــخــارجــيــة  ــ وقــــد رحـــبـــت وزيـ
ــة بـــوزيـــر  ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
الـــخـــارجـــيـــة، مـــشـــيـــدة بــالــعــالقــات 
ــتــــي  ــة الــــــراســــــخــــــة الــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الصديقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  تــربــط 
وبــالــمــســتــوى الــمــتــطــور لــلــتــعــاون 
الــمــجــاالت،  فــي مختلف  الــثــنــائــي 
تــشــهــد  أن  تــطــلــعــهــا  ــــن  عـ مـــعـــربـــة 
البحرين  بين  المتميزة  العالقات 
ــن الــتــقــدم  ــدا مــ ــزيــ وبـــريـــطـــانـــيـــا مــ
ــــي خـــدمـــة  ــو بـــمـــا يـــســـهـــم فـ ــمــ ــنــ والــ

المصالح المشتركة.
ــور  ــتــ ــدكــ ــر الــ ــبــ ــه عــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مــ
عبداللطيف بن راشد الزياني عن 
سعادته باللقاء مع وزيرة الخارجية 
إياها  مهنئا  البريطانية،  والتنمية 
المهم،  المنصب  هذا  مهام  بتولي 
مــتــمــنــيــا لــهــا الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح، 
لجهود  البريطاني  بالدعم  منوها 
السلمي  والتعايش  السالم  إحــالل 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســــــــط، 
إبراهيم.  مبادئ  التفاق  وتأييدها 
وأكد وزير الخارجية اهتمام مملكة 
البحرين بتوسيع مجاالت التعاون 
المتحدة،  المملكة  مع  المشترك 
السياسية  المجاالت  مختلف  في 
ــة واالقـــتـــصـــاديـــة، مــؤكــدا  ــيـ ــنـ واألمـ
خصوصية العالقة التاريخية التي 
تــجــمــع بــيــن الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
ــز تــعــاونــهــمــا  ــيـ ــمـ ــن، وتـ ــيـ ــقـ ــديـ الـــصـ

الــمــشــتــرك والــتــفــاهــم والــتــنــســيــق 
المستمر تجاه مختلف التحديات 

التي تواجه المنطقة.
استعرض  االجــتــمــاع،  وخـــالل 
الوزيران المسار المتميز لعالقات 
تجمع  الــتــي  التاريخية  الــصــداقــة 
والمملكة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  بــيــن 
الــمــتــحــدة، ومـــا تــشــهــده مــن تطور 
ــارع فـــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــســ ــ ــتــ ــ ونــــــمــــــو مــ
الـــمـــجـــاالت. كــمــا بــحــث الــجــانــبــان 
سبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي 
ــــاالت الـــســـيـــاســـيـــة  ــــجـ ــمـ ــ فـــــي كـــــل الـ
وتوسيع  والتنموية،  واالقتصادية 
مــجــاالت الــتــعــاون الــمــشــتــرك بين 
الــجــانــبــيــن، بــمــا فــي ذلـــك الــتــبــادل 
المشتركة  واالستثمارات  التجاري 
بــمــا يـــعـــود بــالــخــيــر والـــنـــفـــع على 

البلدين والشعبين الصديقين.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة 
الــــجــــهــــود الـــمـــشـــتـــركـــة لـــتـــرســـيـــخ 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــــالقــــــات الـــــصـــــداقـــــة والـ
المشترك، والتنسيق الثنائي تجاه 
تــواجــه  الــتــي  الــتــحــديــات  مختلف 
يــدعــم جــهــود  بــمــا  الــمــنــطــقــة  دول 
تحقيق األمن واالستقرار والسالم 

واالزدهار.
ــثـــات  ــبـــاحـ ــة الـــمـ ــلـــسـ حــــضــــر جـ
آل خليفة  بن محمد  فــواز  الشيخ 
ــيـــر مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى  ســـفـ
المملكة المتحدة والوفد المرافق 

لوزير الخارجية. 

بدء مفاو�سات اتفاقية التجارة الحرة العام القادم

اجتم��اع وزاري م�ض��ترك ل��وزراء الخارجي��ة ب��دول مجل���س التع��اون والمملك��ة المتح��دة

} .. وخالل مشاركته في االجتماع الوزاري المشترك.} وزير الخارجية خالل لقائه نظيرته البريطانية.

ــــي إطـــــــار الـــنـــســـخـــة الــــرابــــعــــة مــن  فـ
ــار الــحــكــومــي )فـــكـــرة(  ــكـ ــتـ مــســابــقــة االبـ
التي ُأطلقت تنفيًذا لتوجيهات صاحب 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خــلــيــفــة 
بـــاب التصويت  بـــدأ أمـــس فــتــح  الـــــوزراء 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــجــمــهــور عــلــى مــســابــقــة 
الموقع  عبر  )فكرة(  الحكومي  االبتكار 
ــتــــرونــــي لــمــكــتــب رئــــيــــس مــجــلــس  ــكــ اإللــ
حتى   www.pmo.gov.bh الــوزراء 
ديسمبر   26 الــمــوافــق  األحــد  يــوم  نهاية 
ــأهـــل 12 فــكــرة  ــك بـــعـــد تـ ــ ــاري، وذلــ ــ ــجـ ــ الـ
لــلــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة بــعــد االنــتــهــاء من 
قبل  مــن  األربــعــيــن  الــمــقــتــرحــات  تقييم 
أربع لجان من ذوي الشأن واالختصاص، 
اختيار  بهدف  التصويت  مرحلة  وتأتي 
الــفــكــرة الــفــائــزة بـــ»اخــتــيــار الــجــمــهــور«، 
مع  التصويت  نتائج  نشر  سيتم  حيث 
إعالن  لــدى  الـــوزراء  لجنة  تقييم  نتائج 

األفكار الفائزة في المسابقة.

ــار االثـــنـــتـــا عــشــرة  ــ ــكـ ــ وتـــشـــتـــمـــل األفـ
ــة »شــــــراكــــــة«  ــنــــصــ الــــمــــتــــأهــــلــــة عــــلــــى مــ
للمساهمات والرعاية التجارية المقدمة 
ــة مــحــســن الــشــمــاســي مـــن وزارة  مـــن دانــ
والمنصة  الوطني،  واالقــتــصــاد  المالية 
ــة لــــالتــــصــــال الــــمــــرئــــي لــلــصــم  ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
سليمان  مهند  من  المقدمة  )نسمعك( 
النعيمي من وزارة شؤون اإلعالم، وتطوير 
ــل« الــمــقــدمــة مـــن علي  ــواصــ تــطــبــيــق »تــ
درويش من هيئة المعلومات والحكومة 
الطبي  اإلســعــاف  وحافلة  اإللكترونية، 
من  المقدمة  الميداني(  الدعم  )وحــدة 
مــحــمــد مــــــرزوق الـــشـــديـــفـــات مـــن مــركــز 
مــحــمــد بــــن خــلــيــفــة لــلــقــلــب، وتــطــبــيــق 
هويتي المقدمة من محمد عبدالرحيم 
ــاري وســيــد أحــمــد حــمــيــد أحــمــد  األنـــصـ
الجامعي،  حمد  الملك  مستشفى  مــن 
من  المقدمة  العلمي  البحث  وصندوق 
عبداهلل بن خالد آل خليفة وندين وائل 
مــطــر مـــن مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، و

Green by Grey المقدمة من حمد 
وشــؤون  األشغال  وزارة  من  بــدو  إبراهيم 
البلديات والتخطيط العمراني، إضافة 
الحكومية  الــخــدمــة  تــقــديــم  فــكــرة  إلـــى 
لكبار المواطنين في منازلهم المقدمة 
مـــن طــــارق أحــمــد الـــدوســـري مـــن وزارة 
االفتراضية إلعادة  والمنصة  الداخلية، 
الحكومية  ــول  األصــ وتــدويــر  اســتــخــدام 
المقدمة من فهد خالد الخالدي وخالد 
أحمد الطائي من المحافظة الشمالية، 
من  المقدمة  الوطنية  تأجير  ومنصة 
البلدية  مــن  الــمــدحــوب  محمد  ضــحــى 
لتنفيذ  الوطنية  والمنصة  الشمالية، 
ــبــــرة(  ــرات )خــ ــبــ ــارك الــــخــ ــ ــشـ ــ الـــمـــهـــام وتـ
الــمــقــدمــة مــن مــحــمــد إبــراهــيــم عــاشــور 
والسياحة،  والتجارة  الصناعة  وزارة  من 
العمالة  لــخــدمــات  الــشــامــلــة  والــمــنــصــة 
ابتهال  مــن  المقدمة  )راحـــة(  المنزلية 
علي الشهابي وإيمان سعيد السماك من 

هيئة تنظيم سوق العمل. 

ب����دء ت�����ض��وي��ت ال��ج��م��ه��ور الخ��ت��ي��ار ال��ف��ك��رة ال��ف��ائ��زة 

ب����»اخ���ت���ي���ار ال���ج���م���ه���ور« ���ض��م��ن م�����ض��اب��ق��ة »ف���ك���رة«
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بمناسبة احتفاالت مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وإحياًء لذكرى 
قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة 
عام 1783م ، وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
الشمالية  المحافظة  الحكم، نظمت  مقاليد  المفدى  البالد  عاهل  خليفة 
الشمالية  محافظ  العصفور  عبدالحسين  الشيخ  بن  علي  السيد  بحضور 
الداخلية  وزارة  إدارات  من  عــدد  بمشاركة  وجماهيريا،  ميدانيا  استعراضا 
الــدراجــات  الــى  بــاإلضــافــة  الخيالة  وشــرطــة  للشرطة  الموسيقية  والــفــرقــة 

النارية.
وجموع  متميز  وسط حضور  أبو صبح  بساحل  الفعالية  انطلقت  وقد 
غفيرة من المواطنين والمقيمين، معبرين عن تقديرهم لشرطة البحرين 
وحماية  الوطن  أمن  أجل حفظ  من  المبذولة  األمنية  للجهود  وامتنانهم 
في  ودوره  المميز،  بالعرض  إعجابهم  عن  أعربوا  كما  والممتلكات،  األرواح 

تعزيز روح المواطنة والوالء لدى أطياف المجتمع.

»ال�س��مالية« ت�س��هد ا�س��تعرا�سا ميداني��ا وجماهيري��ا بمنا�س��بة الأعي��اد الوطني��ة

ــة  ــيـ ــنـ ــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ ــ ــامــ ــ أقــ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــــخـ ــن والـ ــهــ ــمــ ــيـــم الــ ــنـــظـ ــتـ لـ
ضمن  الــســنــوي  الحفل  الصحية 
ــبـــحـــريـــن  ــكـــة الـ ــلـ احـــــتـــــفـــــاالت مـــمـ
لذكرى  إحــيــاًء  الوطنية  بأعيادها 
الحديثة  البحرينية  الدولة  قيام 
الفاتح  أحمد  المؤسس  عهد  فــي 
1783م،  عــام  مسلمة  عربية  دولـــة 
وذكــــــــــرى تــــولــــي حــــضــــرة صـــاحـــب 
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  البالد  عاهل  خليفة،  آل 
مقاليد الحكم والذكرى الخمسين 

للعيد الوطني المجيد.
التنفيذي  الرئيس  وأعــربــت   
ــريـــم عــذبــي  ــتــــورة مـ لــلــهــيــئــة الــــدكــ
الجالهمة ونيابة عن كل منتسبي 
التهاني  آيـــات  أســمــى  عــن  الهيئة، 
والــتــبــريــكــات إلـــى حــضــرة صاحب 

عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  آل خليفة، عاهل 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ وإلـــــــى صــ
ــد آل  ــمــ ــان بــــــن حــ ــمــ ــلــ األمــــــيــــــر ســ
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، بمناسبة األعياد الوطنية 

المجيدة.
أّن  ــة  ــمــ الــــجــــالهــ وأوضــــــحــــــت 
تــشــهــد نهضة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
تبعث  كــبــيــرة  ــزات  ــنـــجـ ومـ شــامــلــة 
ــلـــى الـــفـــخـــر والـــمـــســـتـــويـــات، ال  عـ
حيث  الصحي،  القطاع  في  سيما 
قطعت المملكة أشواطا مهمة في 
الصحية  الــرعــايــة  قــطــاع  تــطــويــر 
من خالل برنامج النظام الصحي 
المنطوية  والمبادرات  والمشاريع 
منظومة  وتــحــديــث  مظلته  تحت 
الـــتـــشـــريـــعـــات الــصــحــيــة وإطـــــالق 

المزيد من المشاريع التي تحقق 
التغطية الصحية الشاملة بأعلى 

معايير الجودة والتنافسية.
التنفيذي  الــرئــيــس  وأشـــــارت 
تقييم  في  نجحت  الهيئة  أن  إلــى 
صــحــيــة  مــــنــــشــــأة   49 واعـــــتـــــمـــــاد 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن بـــواقـــع 21 
طــبــيــا،  مـــــركـــــًزا  و28  مــســتــشــفــى 
وبحلول نهاية العام الحالي 2021؛ 
ــون جـــمـــيـــع الــمــســتــشــفــيــات  ــكـ ــتـ سـ
للمعايير  والمستوفية  المرخصة 
الهيئة، مضيفة  قبل  معتمدة من 
أن الهيئة ستمضي قدما في دورها 
المهم المتمثل في تنظيم توفير 
الــرعــايــة الــصــحــيــة فـــي الــبــحــريــن 
وضــــــمــــــان الـــــكـــــفـــــاءة والــــســــالمــــة 
الخدمات  تقديم  في  واالستدامة 

الصحية في المملكة.

احتفلت بالأعياد الوطنية.. رئي�صة »المهن ال�صحية«:

اأ����ش���واط���ا م��ه��م��ة في  ال��م��م��ل��ك��ة ق��ط��ع��ت 

ت���ط���وي���ر ق����ط����اع ال����رع����اي����ة ال�����س��ح��ي��ة

} جانب من االحتفال.

تــــــــشــــــــرف رئــــــــيــــــــس جــــامــــعــــة 
الخليج العربي الدكتور خالد بن 
عــبــدالــرحــمــن الــعــوهــلــي بــاســتــالم 
وســـــام األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
ــــذي أمــر  لــالســتــحــقــاق الــطــبــي الـ
جــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
في  للعاملين  بمنحه  خليفة  آل 
ــيــــة والـــجـــهـــات  ــوف األمــــامــ ــفـ الـــصـ
ــدة لــــهــــم مـــــن مــخــتــلــف  ــانــ ــســ ــمــ الــ
الجهات والمواقع تقديًرا لعملهم 
مختلف  في  والمتواصل  الــدؤوب 
مــراحــل جــائــحــة فــيــروس كــورونــا، 
وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــم الـــمـــشـــرفـــة الـــتـــي 
العطاء،  قصص  أروع  بها  سطروا 
من  والنفيس  بالغالي  مضحين 
أجل الحفاظ على صحة وسالمة 

الجميع. 
وأعرب رئيس جامعة الخليج 
واعــتــزازه  فخره  بالغ  عــن  العربي 
بـــأن ســّخــرت الــجــامــعــة وكـــوادرهـــا 
للتصدي  الوطني  الفريق  ضمن 
صاحب  بــقــيــادة  كــورونــا  لجائحة 

بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء الذي قدم نموذًجا 
الــقــيــادة  أعــلــى صـــور  فــيــه  تتجلى 
إدارة تحدي جائحة  والحنكة في 
)كوفيد -19(، مشكاًل فريًقا يضم 
الوطن تسلحوا  أبناء  خبرات من 
بالعلم الرصين، والخبرة العالية 

الــعــمــيــقــة، والـــحـــمـــاس الــمــتــوقــد، 
يــعــمــلــون بــتــنــاغــم بـــــروح الــفــريــق 
ــد، حـــتـــى تــمــكــنــوا بــفــضــل  ــ ــواحـ ــ الـ
الجائحة  على  السيطرة  من  اهلل 

وإدارتها باقتدار وتميز. 
واعتبر رئيس جامعة الخليج 
العوهلي  الــدكــتــور خــالــد  الــعــربــي 
ــام فـــخـــًرا تــتــشــرف به  ــوســ هــــذا الــ

جــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي بــكــافــة 
واإلداري  األكـــــاديـــــمـــــي  كــــــادرهــــــا 
وطلبتها الذين شاركوا جميًعا في 
للتصدي  البحرين  مملكة  جهود 

لجائحة كورونا. 
ــي مــــوضــــوع مـــتـــصـــل، قـــال  ــ وفـ
يثلج  مــا  »إن  الــعــوهــلــي:  الــدكــتــور 
الــــصــــدر ويـــبـــعـــث عـــلـــى االعــــتــــزاز 

والــفــخــر رؤيـــة عــدد مــن الــقــيــادات 
من  البحرين  مملكة  في  الطبية 
العربي  الخليج  جامعة  خريجي 
الوطني  العيد  فــي  يكرمون  وهــم 
ــحــــريــــن مــــــن قــبــل  ـــبــ ــكـــة الـ ــلـ لـــمـــمـ
جــاللــة الــمــلــك حــمــد بـــن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين، 
ــم الـــــريـــــادي فــي  ــ ــــدورهـ ــًرا لـ تــــقــــديــ
فريق البحرين الوطني للتصدي 
بـــقـــيـــادة   19- كـــوفـــيـــد  لـــجـــائـــحـــة 
ســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
ــوزراء األمــيــر ســلــمــان بــن حمد  ــ الـ

آل خليفة«.
الخليج  رئيس جامعة  وجدد 
ــل  ــواصــ ــده بـــــــأن تــ ــهــ ــعــ ــــي تــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
فـــي تخريج  الــجــامــعــة مــســاعــيــهــا 
أنها  سيما  وال  المتميزة  الــكــوادر 
خـــرجـــت مــنــذ تــأســيــســهــا حــوالــي 
مــن  وبــحــريــنــيــة  بــحــريــنــي   1000
ــاء مــمــن أثــبــتــوا جــدارتــهــم  ــبـ األطـ
ومــســؤولــيــتــهــم وكـــــان لــهــم الــــدور 

الكبير في التصدي للجائحة. 

جامعة الخليج العربي تحتفي بو�شام الأمير �شلمان بن حمد لال�شتحقاق الطبي

كتبت زينب اسماعيل:

ــة  ــايــ ــرعــ لــ ــر  ــ ــبــ ــ الــ دار  ــت  ــمــ ــظــ نــ
الــنــور  لجمعية  الــتــابــعــة  الـــوالـــديـــن 
األعياد  بمناسبة  وطنيا  للبر حفال 
الــشــيــخــة لمياء  بــحــضــور  الــوطــنــيــة 
رئــيــســة  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــحـــمـــد  بـــنـــت 
ــوة بــنــت  ــولــ الــجــمــعــيــة والـــشـــيـــخـــة لــ
نائبة  آل خــلــيــفــة  عــلــي  بـــن  خــلــيــفــة 
الرئيسة ورئيسة الدار هيا النعيمي 

ومنتسبات الجمعية.
ورفــــعــــت جــمــعــيــة الــــنــــور لــلــبــر 
مــمــثــلــة فــــي الــشــيــخــة لـــمـــيـــاء بــنــت 
الجمعية  رئيسة  خليفة  آل  محمد 
والشيخة لولوة بنت خليفة بن علي 
آل خليفة نائبة الرئيسة ومنتسبات 
ــات الــتــهــانــي  ــ ــ الــجــمــعــيــة اســــمــــى آيـ
ــكــــات إلــــــى مــــقــــام حـــضـــرة  ــبــــريــ ــتــ والــ
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
الـــبـــالد  عـــاهـــل  عــيــســى آل خــلــيــفــة 
الملكي  الــســمــو  الــمــفــدى وصــاحــب 

خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس الــــــــوزراء نــائــب 
وإلى حكومة وشعب  األعلى  القائد 
البحرين، وذلك بمناسبة احتفاالت 
مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، 
وذكرى تولي حضرة صاحب الجاللة 

الملك المفدى مقاليد الحكم.
بتكريم  لمياء  الشيخة  وقامت 
ــدد مــن الــفــعــالــيــات الــنــســويــة من  عـ
الـــجـــمـــعـــيـــة وخــــــارجــــــهــــــا، تــــقــــديــــرا 
األنشطة  كافة  ودعمهن  لجهودهن 
الـــتـــي تــقــيــمــهــا الــجــمــعــيــة، كــمــا تم 
لــرعــايــة  الــبــر  دار  منتسبات  تــكــريــم 

الوالدين.
ــل االحــــــتــــــفــــــال الـــــــذي  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ وتـ
فرقة موسيقية محلية  فيه  شاركت 
الـــفـــقـــرات الـــتـــراثـــيـــة واالحــتــفــالــيــة 
بهذه المناسبة الوطنية، إلى جانب 
الرقصات الشعبية التي ترافقت مع 

األهازيج الوطنية.
العالقات  لجنة  رئيسة  وقــالــت 

ــيــــف:« تــحــتــفــل  واالعــــــــالم حـــنـــان ســ
عاما   50 بــمــرور  للبر  الــنــور  جمعية 
عـــلـــى مـــســـيـــرة الـــبـــنـــاء فــــي مــمــلــكــة 
البحرين  تــزهــر  الغالية.  البحرين 
الــيــوم فــي عــيــدهــا الوطني  وتــتــألــق 
البحرين  شعب  ويحتفل  المجيد، 
ــازات الــتــي  ــ ــجــ ــ ــي بــعــظــيــم االنــ ــوفــ الــ

حــقــقــتــهــا مــمــلــكــتــنــا الــغــالــيــة. ولـــذا 
ــنـــور لــلــبــر على  تـــحـــرص جــمــعــيــة الـ
تـــجـــديـــد الـــــــوالء والـــبـــيـــعـــة لــجــاللــة 
الــمــلــك الــمــفــدى حــمــد بـــن عيسى 
هــذا  تنظيم  خـــالل  مــن  خليفة  آل 

الحفل الوطني المعبر.
ــان عـــــن شـــكـــرهـــا  ــ ــنـ ــ وعـــــبـــــرت حـ

لــلــشــيــخــة لـــمـــيـــاء بـــنـــت مــحــمــد آل 
خليفة على حرصها على غرس قيم 
المواطنة واالنتماء إلى هذا الوطن 
في نفوس جميع عضوات الجمعية 
ومنتسباتها، من خالل تنظيم مثل 
هذه االحتفاالت الوطنية ورعايتها 

لها. 

»الن��ور للب��ر« تحتف��ي بالأعي��اد الوطني��ة.. وتك��رم الفعالي��ات الن�ش��وية

} احتفالية دار البر لرعاية الوالدين.

����ش���ف���ي���ر ال���ب���ح���ري���ن ل������دى ال���������ش����ودان

اع�����ت��م��اده اأوراق  م�����ن  ن�����ش��خ��ة  ي��ق�����دم 

} د. خالد العوهلي وفريق الجامعة.

ربيعة  عـــبـــداهلل  الــســفــيــر  ــدم  قـ
أوراق  مـــن  نــســخــة  ربــيــعــة  ســعــيــد 
البحرين  مملكة  كسفير  اعتماده 
الــســودان،  جمهورية  لــدى  المعين 
إلـــى الــســفــيــر عــبــداهلل عــمــر بشير 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  الــحــســيــن، 
المكلف، وذلك بمقر وزارة خارجية 

جمهورية السودان الشقيقة.
وقـــد أعــــرب الــســفــيــر عــبــداهلل 
ربــيــعــة ســعــيــد ربــيــعــة عـــن اعـــتـــزاز 
ــات  ــالقـ ــعـ ــالـ ــبــــحــــريــــن بـ مـــمـــلـــكـــة الــ
األخـــويـــة الــمــتــمــيــزة الــتــي تــربــط 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين 
الـــســـودان، ومـــا تــشــهــده مــن تــعــاون 
ــمــــجــــاالت،  ــــي شـــتـــى الــ مـــســـتـــمـــر فـ
جهده  قصارى  سيبذل  أنــه  مؤكًدا 
نحو  العالقات  بهذه  االرتــقــاء  فــي 
المصالح  يلبي  بــمــا  أرحـــب  آفـــاق 

المشتركة.
مــــن جـــانـــبـــه، أشـــــــاد الــســفــيــر 
ــداهلل عـــمـــر بـــشـــيـــر الــحــســيــن  ــ ــبـ ــ عـ
وصلت  الذي  المتميز  بالمستوى 
إليه العالقات األخوية بين مملكة 

الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة الـــســـودان، 
عبداهلل  السفير  لــســعــادة  متمنًيا 
الــتــوفــيــق في  ربــيــعــة  ربــيــعــة سعيد 
مملكة  كسفير  الــجــديــدة  مــهــامــه 

البحرين المعين في الخرطوم.

} السفير عبداهلل ربيعة يقدم أوراق اعتماده.



يـــبـــدو أنـــنـــا نـــدفـــع ثــمــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
المفرط  واستخدامها  بل  لها،  استخدامنا  وطريقة 
يكلفنا الكثير، وغالبا ما يكون اإلجهاد المزمن ثمنا 

لهذا اإلفراط.
أن اإلجهاد المتكرر أصبح مشكلة حقيقية لمعظم 
مستخدمي االجهزة الذكية، فمثال يؤدي اإلفراط في 
استخدام االبهام لتدوين الرسائل النصية إلى إصابات 
وهي  اإلبــهــام  إلــى  المعصم  مــن  الممتدة  ــار  األوتــ فــي 
حالة )ُتدعى متالزمة دي كورفان(. تشمل أعراض هذه 
الحالة ألمًا في الجهة المحاذية لإلبهام من المعصم 

يظهر تدريجيًا أو فجأة ويمتد إلى الساعد.
واالستخدام  المتالزمة  هذه  بين  االطباء  ويربط 
الهواتف  فمستخدمو  المحمولة  لألجهزة  المفرط 
الـــذيـــن ال يــنــقــطــعــون عـــن اســـتـــخـــدام أصــابــعــهــم في 
التصفح على شاشة الهاتف، وكتابة الرسائل النصية 
جزٍء  أي  ُتصيب  قد  والتي  المتكرر،  اإلجهاد  ونتيجة 
مــراًرا  نفسه  الشيء  يفعل  عندما  الجسم  أجــزاء  من 

وتكراًرا.
لــقــد أوضــحــت الــعــديــد مــن الـــدراســـات الــتــأثــيــرات 
من  الهيكلي  العضلي  الجهاز  تشمل  التي  التراكمية 
إحدى  أشــارت  وقــد  الذكية،  الهواتف  استخدام  اء  َجـــرَّ
هذه الدراسات إلى أن نسبًة تصل إلى ثلثي مستخدمي 
األجهزة المحمولة شكوا من تلك التأثيرات التراكمية 
وكتابة  الهاتفية،  المكالمات  إجراء  بمعدل  المرتبطة 
الــرســائــل الــنــصــيــة، ومــمــارســة األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة، 
المرضية  أن االنتشار األكبر لهذه األعــراض  ووجــدوا 

يكون في أعلى العنق، والظهر، والرسغين، واليدين.
أيــديــنــا  ُتــخــلــق  لــم  الــحــقــيــقــة،  مــواجــهــة  إذا  علينا 
ــل كـــل هــــذا؛ مــفــاصــل الــيــد وعــظــامــهــا رقــيــقــة،  لــتــحــمُّ
إليك بعض التدابير التي يمكنك تجربتها كي تريح 
األصابع  ــا من  أّيً أو  السبابة  إصبع  استخدم  إبهامك: 
برامج  والتصفح، أضف  النصوص  كتابة  في  األخــرى 
التعرف الصوتي إلى أجهزتك إن أمكن، استخدم جهاز 
الكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول عند كتابة 
ص وقًتا أقل لأللعاب  نصوص أطول من المعتاد، خصِّ

اإللكترونية.

متالزمة دي كورفان
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بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد
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الم�شت�شفى الملكي يحتفل بالعيد الوطني وح�شوله على العتماد البالتيني 

العالج باألكسجين هو من أحدث الطرق العالجية 
ــه مــعــروف مــنــذ زمـــن طــويــل، لــكــنــه انــتــشــر في  ــم أنـ رغـ
من  كثير  مــع  نجاحه  أثبت  وبالفعل  األخــيــرة  الفترة 
ــــراض. ولــكــن مــا هــي هــذه  الــحــاالت والــعــديــد مــن األمـ
ما  هــذا  العالج  النوع من  هــذا  يعمل  وكيف  األمـــراض 
اختصاصي  عبدالعال  عادل  الدكتور  نعرفه من  سوف 
العالج باألكسجين العالي الضغط والعناية بالجروح 

بمركز الخليج الطبي والسكر. 
1- ما هو العالج باألوكسجين المضغوط؟

ينطوي العالج باألكسجين على تنفس )استنشاق( 
المريض لألكسجين النقي بنسبة 100% تحت ضغط 
أعــلــى بــمــعــدل مــرتــيــن أو أكــثــر مـــن الــضــغــط الــعــادي 
داخل غرفة العالج الخاصة والذي يساعد على ذوبان 
الدم بشكل أسرع ويضمن  أكثر لألكسجين في بالزما 

وصوله إلى جميع خاليا الجسم. 
ــــاك أنــــــــــواع مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن الـــــغـــــرف لـــلـــعـــالج  ــنـ ــ هـ
باألكسجين تحت الضغط العالي التي تؤدي الوظيفة 
المكان  أحــاديــة  غرفة  عــن  عــبــارة  األول  الــنــوع  نفسها، 
اآلخــر فهو غرفة  الــنــوع  أمــا  واحـــد،  مصممة لشخص 
كبيرة متعددة المكان يمكنها احتواء أكثر من شخص 

في آن واحد.
2- ما دواعي استخدام العالج باألكسجين؟

وله  كثير  باألكسيجين ألغــراض  العالج  يستخدم 
فوائد عديدة منها: 

إن العالج باألكسجين يساعد على التالي:
* زيادة نسبة األكسجين في بالزما الدم.

* زيادة المناعة بجسم اإلنسان.
* تنشيط وتكوين األوعية الدموية ومنع انسدادها.

* التئام وشفاء الجروح والقروح.
الحيوية  الــمــضــادات  مــفــعــول  وتــنــشــيــط  تــقــويــة   *

بالجسم.
* تــخــفــيــف عــمــلــيــة تــخــثــر الــــدم بــتــثــبــيــط تــكــدس 

الصفائح الدموية.
زيادة  في  ويسهم  الخاليا  تكاثر  تنشيط عملية   *
األنسجة  وخاصة  البناء  على   * الجسم  أنسجة  قــدرة 

التي تتعرض للهدم.
* قتل بعض البكتيريا ومنع انتشار البعض اآلخر، 
زيادة قدرة الجسم الدفاعية على اجتثاث أنواع خطيرة 

من الجراثيم المرضية.
* نمو وتكوين الخاليا الجذعية.

* تنشيط الفعاليات األيضية ذات العمل البطيء 
قــبــل الــعــالج الــتــي تـــؤدي األعـــمـــال الــحــيــاتــيــة المهمة 
المهمة  الجسم  خاليا  فعاليات  بإنعاش  وذلــك  فقط، 

للشفاء.
األورام  مــن  التخلص  على  الجسم  قـــدرة  ــادة  زيـ  *
الناجمة عن ارتشاح وتجمع السوائل )Edema( فيقلل 

من االنتفاخات والتورم والنزيف الشرياني.
مرضى  هناك  أن  أمــا  المرضى  لكل  تنفع  هل   -3

محددين له؟
عالج األكسجين لحاالت كثيرة منها:

عالج الحروق والحد من التشوهات الناتجة عنها.
* بعض التهابات المفاصل والروماتيزم.

* األنيميا المستثناة بسبب فقد الدم.
* نوبات األنيميا المنجلية.

* التسمم وااللتهاب الالهوائي.
* القصور الحاد أو المزمن لألوعية الدماغية.

ــراض الــدمــاغــيــة الــمــزمــنــة غــيــر الــوعــائــيــة  ــ * األمــ
الصداع  الوجهي،  العصب  الزهايمر، شلل  مثل مرض 

النصفي )الشقيقة(.
* التوحد.

* الشلل الدماغي الجزئي.
* االكتئاب.

* كدمات العمود الفقري.
* األمراض الجلدية  مثل الصدفية.

* بعض األمراض األخرى مثل: أمراض التنحي 
الــطــيــران، إصــابــات وأمــراض  أو  الــغــوص  الناتجة عــن 
الــهــواء(،  أو  الــغــاز  )بفقاعات  االنصمام  مثل  الــغــوص 
الرئة، تهتك  مرض تقليل الضغط )كازيرون(، تهتك 

األذن، خدر النيتروجين.

* الجروح المصاحبة لمرضى السكري.
* غرغرينا القدم.

* تأخر التئام الجروح )الجروح المزمنة البطيئة 
الشفاء(.

* إصابات الدماغ الحادة.
* الجلطات الحادة / انسداد الشرايين.

* حاالت شلل ما بعد جلطات المخ.
* التصلب المتعدد.

* التسمم بالغازات مثل غاز أول أكسيد الكربون.
* هبوط السمع الفجائي، طنين األذن.

* االنقطاع الدموي الطرفي لإلصابات الحادة.
ــــراف  ــات الــســاحــقــة عــنــد خــيــاطــة األطـ ــابــ * اإلصــ

الممزقة.
* القصور الحاد للشرايين المحيطة.

* إعداد وحفظ الرقع الجلدية المرفوضة.
* التهاب العظام المزمن.

* التهاب الفك السفلي المزمن.
ــروح الــنــاتــجــة عـــن اإلصــــابــــات اإلشــعــاعــيــة  ــجـ * الـ

للعظام واألنسجة الرخوة
* بعض الخراجات الدماغية.

* التقرحات الجلدية والسريرية وتقرحات الركود 
الدموية.

* قصور األوعية الدموية المحيطة الدقيقة.
4- وهل هذا العالج يتم تكراره؟

ــاالت يــتــم تـــكـــرار الـــعـــالج بحسب  ــحـ فـــي بــعــض الـ
الــتــوحــد وبــعــض الــحــاالت  الــتــي تتطلب مثل  الــحــالــة 

المزمنة.
5-  كيف تتم الجلسات؟

ــــك بــمــنــاقــشــة  ــارة الــطــبــيــة وذلـ ــتـــشـ * تــقــديــم االسـ
للعالج،  والسلبية  اإليجابية  النتائج  حــول  المريض 
تقييم حالة  مع  الممكنة  المضاعفات  إلى  باإلضافة 

المريض الصحية بشكل عام.
يتم تقييم اللياقة البدنية والحالة الصحية قبل 
المريض  ســالمــة  لضمان  وذلـــك  عالجية،  جلسة  كــل 

خالل ساعات العالج المحددة.

العالج بالأك�شجين واأهم الأمرا�ض التي يعالجها 
الدكتور عادل عبدالعال: من اأهم فوائد العالج بالأك�ضجني زيادة مناعة اجل�ضم وتقوية مفعول امل�ضادات احليوية

 يتم تكرار العالج بح�شب الحالة المر�شية ويحددها الطبيب المعالج 

تجميل األسنان وسحر االبتسامة 

الدكتور طوني فرنجية: البت�شامة الجذابة تتطلب 

الخبرة الدقيقة والإتقان في تنفيذ المعايير العالمية 

امتالك اإلنسان ابتسامة سليمة بيضاء جزء ال يتجزأ 
اإلنــســان للحصول عــلــى مظهر جــمــالــي الئــق  مــن طــمــوح 
يــســاعــده فـــي تــعــزيــز ثــقــتــه بــنــفــســه، أصــبــحــت اإلجــــــراءات 
التجميلية أسهل من ذي قبل اذ يشهد عالم تجميل األسنان 
تطورا مستمرا، ولكن كيف نبدأ البداية الصحيحة؟ يجيب 
علينا في السطور التالية الدكتور طوني فرنجية اخصائي 

تجميل األسنان بمركز تروكير الطبي. 
- كيف يتم تجميل األسنان الداكنة؟

تبييضها  طــريــق  عــن  يــكــون  الــداكــنــة  األســـنـــان  تجميل 
الصحي  المظهر  إلــى  باإلضافة  األبيض  اللون  إلعطائها 

والطبيعي. 
البقع الداكنة على األسنان تكون لعدة أسباب منها:

تترك  الصغر  منذ  الحيوية  المضادات  استخدام  كثرة 
لونا داكنا على األسنان ويتم تبييض السن بمادة تلوينية، 
لــونــه اســــود من  الــســن مــن دون عــصــب يــصــبــح  ــان  كـ إذا  أو 

وهي  بداخله  تلوينية  مــادة  بوضع  تبييضه  ويتم  الــداخــل 
طريقة دقيقة جدا، ويمكن التبييض عن طريق الليزر وفي 
حالة البقع الداكنة جدا يمكننا استخدام الفينير )القشرة 

التجميلية( وهي األكثر انتشارا وتلقى إقباال.
هل هناك موانع من تبييض االسنان؟

نـــعـــم، هـــنـــاك بــعــض الـــنـــاس لــديــهــا بــقــع بــيــضــاء على 
تظهر  ألنها  وجــودهــا  ظــل  فــي  التبيض  فيصعب  اسنانهم 
لديها مشاكل  الــتــي  الــحــاالت  وبــعــض  التبييض،  مــع  أكــثــر 
وبعد  الحالة  التبييض بحسب  االبتعاد عن  باللثة نفضل 

معاينة الطبيب.
- ما الفرق بين تنظيف األسنان وتبييضها؟

يتم في التنظيف ازالة ما يحيط باألسنان تماما حتى 
يرجع السن إلى لونه الطبيعي وال تغير لون األسنان، بينما 
في التبييض نضع مواد خاصة للتبييض يتم فيها تفتيح 

اللون بحسب رغبة المراجع بدرجة تناسبه؟ 

- ما هي أفضل الوسائل لتعويض األسنان المفقودة؟
عــدة طرق  هــنــاك  حاليا  نشهده  الـــذي  الــتــطــور  بفضل 
أهمها الزراعة وتكون بوضع مسمار طبي مخصص في قلب 
لتعطي  تلبيسه  مع  اتصالها  ويتم  التيتانيوم  من  العظم 
الــشــكــل الــنــهــائــي لــلــســن، هــنــاك حـــاالت ال تصلح الــزراعــة 
أو ثابتة بحسب  لها، فيتم استبدالها بتعويضات متحركة 

الحالة.
- هل الحصول على ابتسامة جذابة أمر سهل؟ 

وتخصصي  متخصص،  طبيب  إلــى  تحتاج  االبتسامة 
على  الحصول  يمكننا  وتجميلها،  ترميمها  األســنــان  فــي 
 FULL CROWN مــنــهــا:  طــريــقــة  مـــن  بــأكــثــر  االبـــتـــســـامـــة 
من  أكــثــر  منه  ويــوجــد  الفينير  او  لألسنان  كاملة  تلبيسة 
الى  تحتاج  دقــيــق  إجـــراء  وهــي  الضوئية  والــحــشــوات  نـــوع، 
بدون  وضعها  ويتم  المرجوة  النتيجة  إلظهار  متخصص 
المساس بكثافة االسنان االصلية، كما أن هناك العدسات 

الحشوات  تكنيكيا من  كبير  إلى حد  قريبة  الالصقة وهي 
الضوئية.

ــي االبــتــســامــة  ــه طــابــعــه الـــــذي يــمــيــزه فـ ــل شــخــص لـ كـ
وبحسب  الطبيعية  أســنــانــه  وحــجــم  الــوجــه،  شكل  بحسب 
رغبة المريض، مع األخذ في االعتبار ضرورة المطابقة مع 
الشكل األصلي باالستشارة الطبية الصحيحة. االبتسامة 
العميق  واالخــتــصــاص  الدقيقة  الخبرة  تتطلب  الــجــذابــة 
واالتقان في العمل ضمن شروط معيارية عالمية لضمان 
ــة الــحــالــة ومــعــرفــة رأي  ــ نــســبــة نــجــاح مــائــة بــالــمــائــة ودراسـ

المريض وذوقه.

قال الدكتور محمد القاضي الطبيب المعتمد لشركة جي 
بي إس العالمية لصناعة تركيبات األسنان في مدينة الدمام: 
عند قدوم المراجع لعمل إبتسامة قد يكون غير ُملم بالشكل 
المناسب إلبراز تفاصيل ابتسامته التي تعتبر 80% من جمال 

الوجه والمالمح. 

االبتسامة عبارة عن بصمة خاصة بالشخص كبصمة األصبع، كل 
شخص منا لديه بصمة خاصة به.

وكل هذه التفاصيل تحتاج الى طبيب ومختبر أسنان يكون حسه 
وتحضيرها  الحالة  دراســة  بداية  من  الدقة  عالي  والتجميلي  الفني 
ــنـــان بــشــكــل عــشــوائــي والــخــطــة  بــمــقــايــيــس دقــيــقــة لــتــجــنــب بـــرد األسـ
الــوجــه وهــي  كــامــل  تــفــاصــيــل  مــن  الــمــدروســة  التجميلية  الــعــالجــيــة 
الجمالية  الناحية  من  كاملة  االبتسامة  تفاصيل  عليها  ُيبنى  نقاط 

والوظيفية.
ودائما تذكر عزيزي طالب االبتسامة الساحرة ان بذوقك وذوقي 

كطبيب تجميل سويًا نصل الى أجمل ابتسامة ساحرة.
.GPS وكل هذا السحر يحتاج الى معامل ساحرة كمعمل

العيد  بمناسبة  احتفاال  واألطــفــال  للنساء  الملكي  المستشفى  أقــام 
من  اعتماد  على  حصوله  وبمناسبة  البحرين  لمملكة  الخمسين  الوطني 
المستوى البالتيني من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
عن  للمستشفى  التنفيذي  الرئيس  سريفاستافا  روهــيــت  اعــرب  وقــد 
أن  وأضـــاف  البحرين  لمملكة  الخمسين  الوطني  العيد  بمناسبة  تهانيه 
البالتيني  إقامة الحفل ايضا بمناسبة حصول المستشفى على االعتماد 
للجودة  المستمر  التحسين  مــن  رحلتنا  فــي  فــارقــة  عــالمــة  يعتبر  الـــذي 
العمل  بــرؤيــة  سعيد  التقييم  فريق  وكــان  الصحية،  الخدمة  فــي  والتميز 
بالمستشفى  العاملين  جميع  به  يقوم  الــذي  التعاوني  والنهج  الجماعي 

الدعم  على  ومراجعينا  لمرضانا  وشكرا  بأكمله  للفريق  تهانينا  الملكي، 
المستمر.

المستشفى  المناسبة عن ما حققته  بهذه  روهيت  السيد  وعند سؤال 
باإلضافة  والدة،  عملية  و70   60 بين  ما  بحوالي  شهريا  نقوم  )اننا  أجــاب 

للعمليات الجراحية والتجميلية(.
األميركية  المتحدة  الواليات  من  دوليون  زائــرون  أطباء  لدينا  ان  كما 
الملكي  للمركز  بــاإلضــافــة  لمرضانا،  العمليات  إلجـــراء  دبــي  مــن  وأطــبــاء 
 ،2021 فــي  المتميز  األطــفــال  وجــراحــة  طــب  قسم  افــتــتــاح  وتــم  للخصوبة 
فريقنا الطبي متميز ويستطيع التعامل مع االطفال من عمر 28 أسبوعا. 
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وباري�س الأكرث 
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 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
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رئيس التحرير
عيسى الشايجي
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مدير التحرير
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يف احتفال ت�سليم و�سام الأمري �سلمان بن حمد للعاملني يف ال�سفوف الأمامية.. نائب امللك:

اإ�سهامات ا�ستثنائية لـ»فريق البحرين« يف التعامل مع اجلائحة

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

نائب جاللة امللك ويل العهد اأن الأمر امللكي ال�سامي مبنح و�سام 

الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي للعاملني يف ال�سفوف 

ووزارة  البحرين  دفاع  وقوة  الطبية  الكوادر  من  الأمامية 

الداخلية واجلهات امل�ساندة يعك�ص حر�ص واهتمام ملك البالد 

املفدى وتقديره لإ�سهامات اأبناء البحرين، م�سرًيا اإىل اأن تكرميهم 

ياأتي نظري جهودهم يف م�سرية العمل الوطني �سمن ال�سفوف 

الأمامية للت�سدي جلائحة فريو�ص كورونا.

جاء ذلك يف احلفل الذي اأقيم حتت رعاية �سموه اأم�ص، يف 

ق�سر الق�سيبية، لت�سليم و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق 

الطبي لعدد من العاملني يف ال�سفوف الأمامية.

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وتقدير  حتيات  لهم  �سموه  ونقل 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

ورعاه على ما قدموه طوال العامني املا�سيني من جهود للت�سدي 

للفريو�ص.

فريق  اأع�ساء  جلميع  وتقديره  �سكره  عن  �سموه  واأعرب 

البحرين ملا حققوه من اإجنازات واإ�سهامات ا�ستثنائية يف خمتلف 

م�سارات التعامل مع اجلائحة بف�سل تكاتف وتعاون اجلميع.

بروح  والعمل  اجلهود  موا�سلة  اأهمية  اإىل  �سموه  ولفت 

والزدهار  النماء  مب�سرية  الدفع  يف  ي�سهم  مبا  الواحد  الفريق 

ململكة البحرين، وحتقيق خمتلف الأهداف املن�سودة يف الت�سدي 

جلائحة فريو�ص كورونا.

حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام  بت�سليم  �سموه  تف�سل  كما 

لال�ستحقاق الطبي لعدد من الوزراء وامل�سوؤولني نظري اإ�سهاماتهم 

وما قدمته وزاراتهم من جهود خالل اجلائحة.
نائب امللك ويل العهد خالل رعايته حفل ت�سليم و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي

الزياين يعقد جل�سة مباحثات مع وزيرة خارجية بريطانيا

تو�سيع التبادل التجاري وال�ستثمارات امل�سرتكة

جل�سة  اأم�ص،  لندن  يف  اخلارجية،  وزير  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  د.  عقد 

مباحثات ر�سمية مع ليز ترا�ص وزير اخلارجية والتنمية باململكة املتحدة ال�سديقة.

املجالت  كافة  يف  الثنائي  التعاون  وتنمية  تعزيز  �سبل  اجلانبان  وبحث 

بني  امل�سرتك  التعاون  جمالت  وتو�سيع  والتنموية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

التي تعود باخلري  امل�سرتكة  التجاري وال�ستثمارات  التبادل  ذلك  اجلانبني، مبا يف 

ال�سديقني. وال�سعبني  البلدين  على  والنفع 

القمر ال�سناعي »�سوء 1« ينطلق ال�ساعة 1:06 م�ساًء

الـــــبـــــحـــــريـــــن تـــــالمـــــ�ـــــس الـــــفـــــ�ـــــســـــاء الـــــيـــــوم
�سارة جنيب:

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  اأفاد 

يف  الع�سريي  اإبراهيم  حممد  الف�ساء  لعلوم 

املزمع  من  باأنه  لـ»الأيام«  خا�ص  ت�سريح 

الإماراتي  البحريني  ال�سناعي  القمر  اإطالق 

»�سوء 1« اليوم ال�ساعة 1:06 م�ساًء بتوقيت مملكة البحرين 

يف حال �سارت الأمور كما هو خمطط لها.

تن�سيق  يف  الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  اإن  وقال 

م�ستمر ومتابعة مع وكالة المارات للف�ساء ملتابعة عملية 

الإطالق من قبل �سركة »Space X« عرب �ساروخها ال�سهري 

.»24-CRS 9 Falcon«

واأ�سار اإىل اأن القمر ال�سناعي »�سوء 1« هو من الأقمار 

ر�سد  الرئي�سة  ومهمته  احلديثة،  النانوية  ال�سناعية 

العوا�سف  عن  الناجتة  الأر�سية  »جاما«  اأ�سعة  ودرا�سة 

الرعدية.

وزير النفط: ا�ستمرار حفر »الآبار 

التقييمية« للنفط ال�سخري

»ال�سحة العاملية« حتذر:

»اأوميكرون« ينت�سر �سريًعا

08

11

 بينهم 195 بحرينًيا 

270 م�ست�ساًرا يف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية
فاطمة �سلمان: 

اإن عدد امل�ست�سارين  قال وزير �سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب غامن البوعينني 

العاملني يف القطاع احلكومي يبلغ 270 م�ست�ساًرا يتوزعون يف الوزارات والهيئات 

واملوؤ�س�سات احلكومية اخلا�سعة للخدمة املدنية، منهم 195 م�ست�ساًرا بحرينًيا، منوًها 

والإعالم  وال�سحة،  والإدارة،  والتخطيط،  القانون،  بني  ما  تتنوع  تخ�س�ساتهم  باأن 

والت�سال، واملالية، والقت�ساد، والتعليم، والثقافة، والريا�سة، واملجالت التخ�س�سية 

الأخرى.

املباحثات بني الزياين ووزيرة خارجية بريطانيا

03-02

08

06

07 07

 ال�ساروخ »FALCON 9« �سيحمل القمر ال�سناعي البحريني الإماراتي امل�سرتك 

�سمن م�سابقة »فكرة«

بدء ت�سويت اجلمهور لختيار الفكرة الفائزة

الإلكرتوين للجمهور على  الت�سويت  اليوم فتح باب  يبداأ 

م�سابقة البتكار احلكومي »فكرة« عرب املوقع الإلكرتوين ملكتب 

نهاية  لغاية   www.pmo.gov.bh الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

فكرة   12 تاأهل  بعد  وذلك  دي�سمرب،   26 املوافق  الأحد  يوم 

للمرحلة النهائية.
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تف�صل بت�صليم و�صام الأمري �صلمان لال�صتحقاق الطبي لعدد من العاملني يف ال�صفوف الأمامية.. نائب امللك:

موا�صلة العمل بروح الفريق الواحد للت�صدي جلائحة كورونا

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

العهد  ويل  امللك  جاللة  نائب 

مبنح  ال�سامي  امللكي  الأمر  اأن 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام 

يف  للعاملني  الطبي  لال�ستحقاق 

الكوادر  من  الأمامية  ال�سفوف 

البحرين  دفاع  وقوة  الطبية 

واجلهات  الداخلية  ووزارة 

امل�ساندة يعك�ص حر�ص واهتمام 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

اأبناء مملكة  لإ�سهامات  وتقديره 

البحرين، م�سريًا اإىل اأن تكرميهم 

م�سرية  جهودهم يف  نظري  ياأتي 

ال�سفوف  �سمن  الوطني  العمل 

جلائحة  للت�سدي  الأمامية 

فريو�ص كورونا.
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رعاية  حتت  اأقيم  الذي  احلفل  يف  ذلك  جاء 

و�سام  لت�سليم  الق�سيبية  ق�سر  يف  اأم�س  �سموه 

الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي لعدد من 

العاملني يف ال�سفوف الأمامية من الكوادر الطبية، 

وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، واجلهات 

ال�سمو  اأ�سحاب  من  عدد  بح�سور  امل�ساندة، 

تقديًرا  امل�سوؤولني؛  كبار  من  وال�سعادة  واملعايل 

جلهودهم وعطائهم امل�ستمر يف مواجهة الظروف 

ال�ستثنائية جلائحة فريو�س كورونا، حيث نقل 

�سموه لهم حتيات وتقدير ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

العامني  طوال  قدموه  ما  على  ورعاه  اهلل  حفظه 

كما  للفريو�س.  للت�سدي  جهود  من  املا�سيني 

اأع�ساء  اأعرب �سموه عن �سكره وتقديره جلميع 

فريق البحرين ملا حققوه من اإجنازات واإ�سهامات 

مع  التعامل  م�سارات  خمتلف  يف  ا�ستثنائية 

اجلائحة بف�سل تكاتف وتعاون اجلميع.

اجلهود  موا�سلة  اأهمية  اإىل  �سموه  ولفت 

يف  ي�سهم  مبا  الواحد  الفريق  بروح  والعمل 

الدفع مب�سرية النماء والزدهار ململكة البحرين، 

وحتقيق خمتلف الأهداف املن�سودة يف الت�سدي 

جلائحة فريو�س كورونا.

ال�سفوف  يف  العاملون  اأعرب  جهتهم،  من 

الأمامية الذين حظوا اليوم بتف�سل �ساحب ال�سمو 

امللكي نائب جاللة امللك ويل العهد بت�سليمهم و�سام 

الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق الطبي يف كلمة 

األقتها نيابة عنهم ال�سيدة اأجماد غامن زايد رئي�س 

عن  ال�سحة  بوزارة  العامة  ال�سحة  خمتربات 

عميق �سكرهم وتقديرهم ل�سموه حفظه اهلل على 

حتت  تطلعهم  عن  معربني  لهم،  الرفيع  تكرميه 

قيادة �سموه للجهود الوطنية للت�سدي لفريو�س 

التي حتقق  الوطنية  املنجزات  كورونا ملزيد من 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  وتطلعات  روؤى 

ورعاه وحتقق اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة 

موا�سلة  على  �سموه  معاهدين  البحرين،  ململكة 

العمل بذات العزم وروح الفريق الواحد من اأجل 

حا�سر وم�ستقبل الوطن.

كما تف�سل �سموه بت�سليم و�سام الأمري �سلمان 

الوزراء  من  لعدد  الطبي  لال�ستحقاق  حمد  بن 

وامل�سوؤولني نظري اإ�سهاماتهم وما قدمته وزاراتهم 

من جهود خالل اجلائحة، حيث قام �سموه بت�سليم 

الو�سام لكل من الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

علي  بن  خالد  وال�سيخ  والتعليم،  الرتبية  وزير 

وال�سوؤون  العدل  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

الإ�سالمية والأوقاف، وغامن بن ف�سل البوعينني 

وعلي  والنواب،  ال�سورى  �سوؤون جمل�سي  وزير 

بن حممد الرميحي وزير �سوؤون الإعالم، والفريق 

�سوؤون  وزير  النعيمي  ح�سن  بن  عبداهلل  الركن 

�سوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  واأمين  الدفاع، 

ح�سن  بن  طارق  والفريق  والريا�سة،  ال�سباب 

عي�سى احل�سن رئي�س الأمن العام.

ال�صف���وف الأمامية: نعاه���د �صموكم على موا�صلة العمل بذات العزم وروح الفريق الواحد

ن����ائ����ب امل����ل����ك ي�����ص��ك��ر ف����ري����ق ال���ب���ح���ري���ن وم�����ا ح���ق���ق���ه م����ن اإ�����ص����ه����ام����ات ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
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تطوير بوابة »احلكومة الإلكرتونية« لعر�س تفا�شيل اخلدمات و�شروطها.. جمل�س الوزراء: 

اإعادة هند�شة خدمات حكومية بناًء على ال�شكاوى الأكرث تكراًرا على نظام »توا�شل«
�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

العهد،  ويل  امللك  نائب جاللة  خليفة،  اآل  حمد  بن 

الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعي  العتيادي  الجتماع 

الذي عقد اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

املجل�س مب�سامني  اأ�ساد  الجتماع،  بداية  ويف 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وّجهه  الذي  اخلطاب 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

اإحياًء  الوطنية،  البحرين  مملكة  اأعياد  مبنا�سبة 

عهد  يف  احلديثة  البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى 

عام  م�سلمة  عربية  كدولة  الفاحت  اأحمد  املوؤ�س�س 

1783، وذكرى ان�سمامها يف الأمم املتحدة كدولة 

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

اجلاللة امللك املفدى ملقاليد احلكم، معرًبا عن �سكره 

واملواطنني  ال�سلطات  جميع  واأع�ساء  لروؤ�ساء 

بهذه  تهانيهم  على  وال�سديقة  ال�سقيقة  والدول 

املنا�سبة.

كما رفع املجل�س اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان 

املفدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل 

ال�سامي  امللكي  الأمر  باإ�سدار  جاللته  تف�سل  على 

لال�ستحقاق  حمد  بن  »�سلمان  الأمري  و�سام  مبنح 

ال�سفوف  يف  العاملني  من  لـ15811  الطبي« 

الأمامية واجلهات امل�ساندة تقديًرا لعملهم الدوؤوب 

واملتوا�سل يف خمتلف مراحل التعامل مع جائحة 

فريو�س كورونا، جمدًدا املجل�س التاأكيد باأن دورهم 

امل�سهود وت�سحياتهم امل�سرفة من اأجل احلفاظ على 

�سحة و�سالمة اجلميع حمّل تقدير واعتزاز.

ال�سامي  باخلطاب  املجل�س  اأ�ساد  ذلك  بعد 

املفدى  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  وجهه  الذي 

الثانية  الدورة  لأعمال  الفتتاحية  اجلل�سة  يف 

التعاون لدول  الأعلى ملجل�س  والأربعني للمجل�س 

على  تاأكيد  من  ت�سمنه  وما  العربية،  اخلليج 

على  ن�س  الذي  الُعال  اإعالن  مب�سامني  اللتزام 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  لروؤية  الكامل  التنفيذ 

امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، وفق جدول 

بني  الثنائي  للعمل  دقيقة  ومبتابعة  حمدد  زمني 

م�سيًدا  العالقة،  الأمور  كل  واإزالة  املجل�س  دول 

املجل�س بنتائج القمة اخلليجية على �سعيد تعزيز 

يحقق  مبا  ال�سف  ووحدة  اخلليجي  الت�سامن 

تطلعات �سعوب املنطقة.

املدرجة  املو�سوعات  يف  املجل�س  نظر  بعدها 

على جدول اأعماله وقرر ما ياأتي:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

اآخر  ب�ساأن  التن�سيقية  اللجنة  مذكرة   .1

يعزز  مبا  احلكومية،  اخلدمات  تطوير  م�ستجدات 

املقدمة  احلكومية  اخلدمة  جودة  م�ستوى  من 

امل�ستفيدين  اأمام  وت�سهيلها  واملقيمني  للمواطنني 

ويعزز احلوكمة، والتي اأظهرت النتهاء من توثيق 

1294 خدمة حكومية، حيث تقرر ما ياأتي:

احلكومية  اخلدمات  من  عدد  هند�سة  اإعادة   -

على  تكراًرا  الأكرث  ال�سكاوى  درا�سة  على  بناًء 

اجلهات  ا�ستمارات  هوية  وتوحيد  توا�سل،  نظام 

احلكومية.

الإلكرتونية  احلكومة  بوابة  موقع  تطوير   -

اخلدمات  و�سروط  تفا�سيل  عر�س  لي�سمل 

اخلدمة،  م�ستوى  اتفاقية  وفق  املوثقة  احلكومية 

جميع  املوقع  على  العر�س  �سا�سات  ت�سمل  واأن 

ا�ستخدام  وتي�سري  باخلدمة،  اخلا�سة  املعلومات 

املوقع عرب الهاتف الذكي.

املالية  لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

ا�سرتاتيجية  ب�ساأن  املايل  والتوازن  والقت�سادية 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع 

والقت�ساد الرقمي )2022-2026( التي تاأتي يف 

اإطار اأولوية تنمية القطاعات الواعدة �سمن خطة 

ال�سرتاتيجية  ترتكز  حيث  القت�سادي،  التعايف 

 25 حتتها  يندرج  رئي�سية  اأولويات   4 على 

لقطاع  التحتية  البنية  تطوير  ي�ستهدف  برناجًما 

وتعزيز  الرقمي  القت�ساد  ودعم  الت�سالت 

احلوكمة الإلكرتونية وتطوير القدرات الرقمية. 

3. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

بالت�سديق  قانون  م�سروع  ب�ساأن  والت�سريعية 

اإن�ساء  مل�سروع  وال�سمان  القر�س  اتفاقيتي  على 

مركز التحكم اجلديد للمراقبة والتحكم يف �سبكات 

وال�سندوق  البحرين  مملكة  بني  واملاء  الكهرباء 

العربي لالإمناء القت�سادي والجتماعي.

بالتحول  املتعلقة  الداخلية  وزير  مذكرة   .4

الإلكرتوين يف بع�س اخلدمات التي تقدمها وزارة 

الداخلية، ومنها ما يتعلق بـ14 خدمة اإلكرتونية 

لبطاقة الهوية.

تنظيم  اإعادة  ب�ساأن  الداخلية  وزير  مذكرة   .5

وزارة الداخلية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء وجودة 

اخلدمات الأمنية.

6. مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

والت�سريعية ب�ساأن رد احلكومة على 3 اقرتاحات 

برغبة مقدمة من جمل�س النواب.

بعدها ا�ستعر�س املجل�س املو�سوعات الآتية:

1. مذكرة ب�ساأن متابعة اأداء اجلهات احلكومية 

يف اأنظمة »�سجالت« و»توا�سل« و»بنايات« خالل 

الفرتة من 13 �سبتمرب 2021 لغاية 13 دي�سمرب 

من  اأعلى  م�ستويات  حتقيق  يف  ودورها   2021

اخلدمة  جودة  من  يعزز  مبا  والإنتاجية  الكفاءة 

الن�ساط  ويدعم  للمواطنني  املقدمة  احلكومية 

التجاري وال�ستثماري يف مملكة البحرين. 

2. مذكرة وزير الداخلية ب�ساأن م�سروع تطوير 

نظام النافذة الواحدة »اأفق 2«، والذي ياأتي �سمن 

ململكة  اللوج�ستية  اخلدمات  قطاع  ا�سرتاتيجية 

البحرين التي تندرج �سمن تنمية القطاعات الواعدة 

القت�سادي،  التعايف  اأولويات خطة  حددتها  التي 

حيث يعزز التعامالت اجلمركية الرقمية والتكامل 

الإلكرتوين وتبادل البيانات بني النظم الإلكرتونية 

العامة داخل الدائرة اجلمركية عن طريق �سم كافة 

اخلدمات الإلكرتونية ذات ال�سلة.

ثم اأخذ املجل�س علًما من خالل التقارير الوزارية 

املوؤمتر  يف  امل�ساركة  ب�ساأن  الوزراء  من  املرفوعة 

العام 14 ملنظمة العامل الإ�سالمي للرتبية والعلوم 

للتعليم  العاملي  واملنتدى  »الإي�سي�سكو«  والثقافة 

فعاليات  �سمن  ريوايرد  وقمة  العلمي  والبحث 

اإك�سبو 2020 دبي وزيارة جامعة حممد بن زايد 

للعلوم الإن�سانية.

النعيمي يثمن منحه و�شام 

الأمري �شلمان لال�شتحقاق الطبي 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تف�سل 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اهلل  املوقر حفظه  الوزراء  رئي�س جمل�س 

علي  بن  ماجد  الدكتور  مبنح  ورعاه، 

و�سام  والتعليم،  الرتبية  وزير  النعيمي 

لال�ستحقاق  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

اأقيم  الذي  الحتفال  وذلك خالل  الطبي، 

يف ق�سر الق�سيبية العامر ملنح الأو�سمة 

لعدد من امل�سوؤولني واجلهات يف مملكة 

البحرين.

الرتبية  وزير  رفع  املنا�سبة،  وبهذه 

والثناء  ال�سكر  معاين  اأ�سمى  والتعليم 

وفائق الحرتام اإىل �سموه الكرمي، م�سيًدا 

العزيز  �سموه  بها  تف�سل  التي  بالكلمة 

يف الحتفال اخلا�س مبنح الأو�سمة، مما 

يوؤكد اهتمام �سموه باتخاذ كل الإجراءات 

ملواجهة جائحة كورونا، وتقدير  الالزمة 

�سموه لكل عطاء خلدمة الوطن، وهذا كان 

حمل التقدير والعتزاز من قبل اجلميع.

منوًها بجهود كوادر اجلامعة وطلبتها الذين �شاركوا يف الت�شدي للجائحة.. العوهلي: 

و�شام الأمري �شلمان فخر تت�شرف به جامعة اخلليج العربي
العربي  اخلليج  جامعة  رئي�س  ت�سرف 

العوهلي  عبدالرحمن  بن  خالد  الدكتور 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام  با�ستالم 

امللك  جاللة  اأمر  الذي  الطبي  لال�ستحقاق 

للعاملني  مبنحه  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

لهم  امل�ساندة  واجلهات  الأمامية  ال�سفوف  يف 

لعملهم  تقديًرا  واملواقع  اجلهات  خمتلف  من 

الدوؤوب واملتوا�سل يف خمتلف مراحل جائحة 

التي  امل�سرفة  وت�سحياتهم  كورونا  فريو�س 

م�سحني  العطاء  ق�س�س  اأروع  بها  �سطروا 

بالغايل والنفي�س من اأجل احلفاظ على �سحة.

واأعرب رئي�س جامعة اخلليج العربي عن 

اجلامعة  �سخرت  باأن  واعتزازه  فخره  بالغ 

للت�سدي  الوطني  الفريق  �سمن  وكوادرها 

ال�سمو  �ساحب  بقيادة  كورونا  جلائحة 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

الذي  الوزراء حفظه اهلل  العهد رئي�س جمل�س 

القيادة  �سور  اأعلى  فيه  تتجلى  منوذًجا  قدم 

كورونا،  جائحة  حتدي  اإدارة  يف  واحلنكة 

الوطن  اأبناء  من  خربات  ي�سم  فريًقا  م�سكالً 

واحلما�س  العالية،  واخلربة  بالعلم  ت�سلحوا 

حتى  الواحد،  الفريق  بروح  يعملون  املتوقد، 

ال�سيطرة على اجلائحة  متكنوا بف�سل اهلل من 

واإدارتها باقتدار.

مبنا�شبة منح قيادات الوزارة »و�شام الأمري �شلمان بن حمد«.. وزير الإعالم:

 التكرمي يج�شد ما يوليه ويل العهد من دعم ملنظومة الإعالم الوطني

اآيات  اأ�سمى  الرميحي  الإعالم علي بن حممد  رفع وزير 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتقدير  ال�سكر 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، 

وزارة  قيادات  من  وعدد  بتكرميه  �سموه  تف�سل  مبنا�سبة 

الإعالم بو�سام الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة لال�ستحقاق 

اأقيم حتت رعاية �سموه  الطبي، وذلك خالل الحتفال الذي 

يف ق�سر الق�سيبية لتكرمي عدد من امل�سوؤولني والعاملني يف 

ال�سفوف الأمامية من الكوادر الطبية، وقوة دفاع البحرين، 

ووزارة الداخلية، واجلهات امل�ساندة.

يوليه ح�سرة  ما  التكرمي يج�سد  اأن  الإعالم  واأكد وزير 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  ورعاه  اهلل  اأيده  املفدى 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل من دعم واهتمام مبنظومة 

من  الوزارة  كوادر  تقدمه  ملا  والتقدير  الوطني،  العالم 

ر�سالة اإعالمية م�ساندة جلهود الفريق الوطني الطبي.

حققتها  التي  النجاحات  اأن  الإعالم  وزير  واأو�سح 

نالت  والتي  اجلائحة  هذه  مع  التعامل  يف  البحرين  مملكة 

اأجمع، حتققت بف�سل قيادة �ساحب  العامل  اإ�سادة واإعجاب 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

لفريق البحرين بكل كفاءة واقتدار، وبف�سل ذلك ا�ستطاعت 

البحرين اأن تقدم للعامل منوذًجا يف كيفية اإدارة التحديات، 

ر�سالته  اأداء  البحريني  الإعالم  يوا�سل  باأن  �سموه  معاهًدا 

النه�سة  م�سرية  عن  التعبري  يف  بدوره  والقيام  الوطنية 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  الوطن  ي�سهدها  التي  املباركة 

جلاللة امللك املفدى.

 وزير الرتبية والتعليم 
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مراعاة ذوي االحتياجات اخلا�صة يف ت�صاميم البيوت وت�صميم املدن.. احلمر:

390 وحدة �صكنية خ�ص�صت لذوي االحتياجات اخلا�صة
ال�شاخوري: م�شطفى 

اأكد وزير الإ�شكان با�شم بن يعقوب احلمر 

اأن الوزارة قامت بتقدمي 390 وحدة اإ�شكانية 

مراعاة  موؤكًدا  اخلا�شة،  الحتياجات  لذوي 

ذوي الحتياجات اخلا�شة يف ت�شميم الوحدة 

نوع  مع  يتنا�شب  مبا  بهم  اخلا�شة  ال�شكنية 

ودرجة الإعاقة لطالب اخلدمة اأو اأي من اأفراد 

اأ�شرته.

واأكد الوزير حر�ص الوزارة يف ت�شميمها 

للمدن اجلديدة على مواءمة الأر�شفة واملمرات 

الأماكن  اإىل  الو�شول  حركة  لت�شهيل  العامة 

زيادة  اإىل  الوزارة  �شعي  مو�شًحا  العامة، 

ن�شبة الوحدات املخ�ش�شة لذوي الحتياجات 

اإىل  اإ�شافة  امل�شتقبلية.  امل�شاريع  يف  اخلا�شة 

تعديل  على  حالًيا  تعمل  الوزارة  فاإن  ذلك، 

عدد 36 من الوحدات ال�شكنية املخ�ش�شة مبا 

يتنا�شب مع احتياجات هذه الأ�شر وبناًء على 

طلبهم وترتاوح تكلفة تعديل الوحدة ال�شكنية 

من 2500 اإىل 8000 دينار بحريني.

ع�شو  �شوؤال  على  رًدا  الوزير  واأكد 

الوزارة  اأن  حاجي  فوؤاد  ال�شورى  جمل�ص 

الحتياجات  بذوي  ا  خا�شً اهتماًما  اأولت 

املعي�شي  بامل�شتوى  متتعهم  ل�شمان  اخلا�شة؛ 

الهتمام  هذا  وترجم  ولأ�شرهم،  لهم  الالئق 

من خالل ن�شو�ص قانونية ت�شمنت القرارات 

وتكافوؤ  حقوقهم  ل�شمان  وذلك  الوزارية؛ 

امل�شتحقة  الفئات  من  غريهم  مع  فر�شهم 

توفري  اإىل  بالإ�شافة  الإ�شكانية،  للخدمة 

احل�شول  يف  ت�شهم  التي  اخلا�شة  اخلدمات 

يتنا�شب  به مبا  والنتفاع  املالئم  امل�شكن  على 

الوزارة  اعتمدت  فقد  احتياجاتهم.  طبيعة  مع 

معايري ا�شتثنائية لذوي الحتياجات اخلا�شة 

اأفراد  اأحد  اأو  الـ�شا�شي  املنتفع  كان  �شواء 

الأ�شرة، بل ذهبت اإىل اأبعد من ذلك وراعت كل 

الأ�شر، حيث  الظروف ال�شحية اخلا�شة بهذه 

القرار  من   )81( املادة  من   )3( البند  جاء 

الظروف  باعتبار  2015م  ل�شنة   )909(

اأ�شرته  اأفراد  اأحد  اأو  الطلب  ملقدم  ال�شحية 

اأحد اأ�شباب ا�شتعجال اخلدمة الإ�شكانية، وقد 

�شكنية  وحدة   271 تخ�شي�ص  ا�شتعجال  مت 

مراعاة لظروف الأ�شرة ال�شحية خالل الفرتة 

من 2015 وحتى تاريخه.

الحتياجات  ذوي  الوزارة  راعت  كما 

اخلا�شة يف ت�شميم الوحدة ال�شكنية اخلا�شة 

الإعاقة  ودرجة  نوع  مع  يتنا�شب  مبا  بهم 

حيث  اأ�شرته،  اأفراد  من  اأي  اأو  اخلدمة  لطالب 

ل�شنة   )909( القرار  من   6 املادة  ن�شت 

»اإذا  على  الإ�شكان  نظام  �شاأن  يف  2015م 

كان مقدم طلب تخ�شي�ص م�شكن اأو اأحد اأفراد 

حتديد  عليه  يجب  الإعاقة  ذوي  من  اأ�شرته 

تقوم  حتى  بالطلب،  تقدمه  عند  الإعاقة  هذه 

الوزارة - وفق تقدير جلنة الإ�شكان - بتجهيز 

الإعاقة«،  ونوع  يتنا�شب  ما  وفق  امل�شكن 

لتحديد  ا�شتمارة  مبلء  الطلب  مقدم  يقوم  اإذ 

للجنة  ليت�شنى  اخلا�شة  الحتياجات  نوع 

والتوجيه  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  الفنية 

وذوي  يتالءم  مبا  ال�شكنية  الوحدة  بت�شميم 

الحتياجات اخلا�شة.

وزير الإ�سكان

بتخ�ص�صات متنوعة وبتكلفة اإجمالية مليزانية كل جهة حكومية 

270 م�صت�صاًرا يف الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية بينهم 195 بحرينًيا
فاطمة �شلمان: 

ال�شورى  جمل�شي  �شوؤون  وزير  قال 

والنواب غامن البوعينني اإن عدد امل�شت�شارين 

 270 يبلغ  احلكومي  القطاع  يف  العاملني 

م�شت�شاًرا يتوزعون يف الوزارات والهيئات 

للخدمة  اخلا�شعة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

بحرينًيا،  م�شت�شاًرا   195 منهم  املدنية، 

بني  ما  تتنوع  تخ�ش�شاتهم  باأن  منوًها 

وال�شحة،  والإدارة،  والتخطيط،  القانون، 

والقت�شاد،  واملالية  والت�شال،  والإعالم 

واملجالت  والريا�شة،  والثقافة،  والتعليم، 

التخ�ش�شية الأخرى.

عدد  اإجمايل  من  اأن  اإىل  واأ�شار 

اإىل  بحرينيني  اإعادة  مت  فقد  امل�شت�شارين 

عرب  التقاعد  ل�شن  و�شولهم  بعد  وظائفهم 

متديد خدماتهم، كما ومت ال�شتعانة من قبل 

اجلهات احلكومية بـ12 م�شت�شاًرا بحرينًيا 

بنظام العمل اجلزئي، وذلك نظًرا ملدى اأهمية 

والأعمال  بامل�شاريع  يتعلق  فيما  خرباتهم 

املرتبطة يف جمالت اخت�شا�شاتهم، اإذ جاء 

من  املقدم  الربملاين  ال�شوؤال  على  رًدا  ذلك 

العاملني  عدد  ب�شاأن  بوعنق  خالد  النائب 

يف وظيفة م�شت�شار يف الوزارات والهيئات 

تنطوي  التي  احلكومية  واملوؤ�ش�شات 

وعدد  املدنية،  اخلدمة  ديوان  مظلة  حتت 

البحرينيني الذين متت اإحالتهم اإىل التقاعد 

والتعاقد معهم بوظيفة م�شت�شار.

امل�شت�شارين  »يبلغ عدد  قائالً:  واأو�شح 

الوزارات  يف  العاملني  البحرينيني  غري 

 75 املدنية  للخدمة  اخلا�شعة  واجلهات 

م�شت�شاًرا، وقد جاءت عملية توظيفهم نظًرا 

ل�شغل هذه  لديهم واملطلوبة  التي  للخربات 

مهامهم  لطبيعة  ذلك  ويرجع  الوظائف، 

�شمنها  من  التي  واخت�شا�شاتهم  الوظيفية 

الإجراءات  وهند�شة  والتخطيط،  القانون، 

م�شاريع  اإىل  بالإ�شافة  الإلكرتونية، 

نود  وهنا  الطريان.  و�شالمة  واأمن  الطرق 

غري  بامل�شت�شارين  ال�شتعانة  باأن  التنويه 

جلميع  ا�شتيفائهم  بعد  تاأتي  البحرينيني 

بح�شب  الوظائف  �شغل  ومتطلبات  �شروط 

نظام تقييم الوظائف املعمول به يف اخلدمة 

املدنية والذي مت بيانه يف تعليمات اخلدمة 

املدنية رقم )3( ل�شنة 2016.

اخلدمة  قانون  اإىل  بال�شتناد  اأنه  واأفاد 

والتعليمات  التنفيذية،  ولئحته  املدنية، 

التعيني  و�شروط  �شوابط  ب�شاأن  املنظمة 

اأحقية  على  وتاأكيًدا  العامة،  الوظائف  يف 

البحريني باحل�شول على الوظيفة العامة، 

بعد  اإل  البحرينيني  بغري  ال�شتعانة  تتم  ل 

البحريني  املر�شح  وجود  عدم  من  التاأكد 

ذلك  ياأتي  اإذ  الوظائف،  تلك  ل�شغل  املوؤهل 

بها اجلهاز  يقوم  التي  الإجراءات  من خالل 

اأو  املراد �شغلها،  الوظائف  الإعالن عن  عرب 

البحرينيني  البحث عن املر�شحني  من خالل 

طلبات  نظام  يف  وامل�شجلني  املوؤهلني 

املدنية.  اخلدمة  يف  الإلكرتوين  التوظيف 

غري  توظيف  عقود  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 

الآتي: »ويعترب  الن�ص  تت�شمن  البحرينيني 

الوظيفة  على  البحرينيني  املوظفني  تدريب 

وم�شوؤوليات  واجبات  من  اأ�شا�شًيا  جزًءا 

اجلهة  حتدده  ملا  وفًقا  وذلك  املوظف، 

احلكومية املتعاقدة«.

التكلفة  عن  النائب  �شوؤال  ب�شاأن  اأما 

ال�شنوية الإجمالية للتعاقد معهم لكل جهة 

التكلفة  باأن  البوعينني  اأفاد  فقد  حكومية، 

اجلهات  امل�شت�شارين يف  لتوظيف  ال�شنوية 

لكل  املقررة  امليزانية  �شمن  تقع  احلكومية 

باحت�شابها  تقوم  والتي  حكومية،  جهة 

خطة  اإعداد  خالل  ذاتها  احلكومية  اجلهات 

امليزانية ونفقات القوى العاملة.

اخلدمة  جهاز  بتاأكيد  حديثه  وختم 

وامل�شوؤوليات  املهام  اأهمية  مدى  املدنية على 

املدنية،  اخلدمة  يف  بامل�شت�شارين  املنوطة 

حيث اإن طبيعة الوظائف ال�شت�شارية تتطلب 

خربات ومعارف وقدرات وموؤهالت اأكادميية 

متخ�ش�شة للقيام مبهامها على الوجه الأمثل، 

اإذ تكمن هذه املهام يف البحث واإيجاد مواطن 

اخللل يف العمل، واقرتاح احللول املنا�شبة على 

الإدارات العليا، اإ�شافة اإىل تقدمي القرتاحات 

التي من �شاأنها تطوير وحت�شني اآليات العمل 

مبا  املوؤ�ش�شية  الأهداف  واقرتاح  املتبعة، 

يتوافق مع مهام اجلهات احلكومية، والعمل 

على رفع م�شتوى اخلدمات املقدمة يف اجلهات 

احلكومية اخلا�شعني لها.

خالد بوعنقغامن البوعينني

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأقامت 

البحرين  احتفالت مملكة  �شمن  ال�شنوي  احلفل  ال�شحية 

البحرينية  الدولة  قيام  لذكرى  اإحياًء  الوطنية  باأعيادها 

احلديثة يف عهد املوؤ�ش�ص اأحمد الفاحت كدولٍة عربيٍة م�شلمة 

عام 1783م، وذكرى تويل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى ملقاليد احلكم 

والذكرى اخلم�شني للعيد الوطني املجيد.

مرمي  الدكتورة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  واأعربت   

اأ�شمى  الهيئة،  منت�شبي  كافة  عن  ونيابة  اجلالهمة  عذبي 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى، واإىل �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�ص جمل�ص الوزراء، مبنا�شبة الأعياد الوطنية املجيدة.

واأو�شحت اجلالهمة باّن مملكة البحرين ت�شهد نه�شة 

وامل�شتويات،  الفخر  على  تبعث  كبرية  ومنجزات  �شاملة 

اأ�شواًطا  اململكة  ال�شحي، حيث قطعت  القطاع  ل �شيما يف 

مهمة يف تطوير قطاع الرعاية ال�شحية من خالل برنامج 

حتت  املن�شوية  واملبادرات  وامل�شاريع  ال�شحي  النظام 

واإطالق  ال�شحية  الت�شريعات  منظومة  وحتديث  مظلته 

املزيد من امل�شاريع التي حتقق التغطية ال�شحية ال�شاملة 

باأعلى معايري اجلودة والتناف�شية.

الهيئة  الهيئة جنحت  باأن  التنفيذي  الرئي�ص  واأ�شارت 

البحرين  من�شاأة �شحية يف مملكة  واعتماد 49  تقييم  يف 

نهاية  وبحلول  طبًيا،  مركًزا  و28  م�شت�شفى   21 بواقع 

امل�شت�شفيات  جميع  �شتكون   ،2021 اجلاري  العام 

الهيئة،  قبل  من  معتمدة  للمعايري  وامل�شتوفية  املرخ�شة 

املتمثل  املهم  قدًما يف دورها  �شتم�شي  الهيئة  باأن  م�شيفة 

و�شمان  البحرين  يف  ال�شحية  الرعاية  توفري  تنظيم  يف 

الكفاءة وال�شالمة وال�شتدامة يف تقدمي اخلدمات ال�شحية 

يف اململكة.

هيئة املهن ال�صحية حتتفل باالأعياد الوطنية.. د.اجلالهمة: 

اإطالق م�صروعات لتغطية �صحية �صاملة باأعلى معايري اجلودة

اإطالق خدمة االإقامة االإلكرتونية 

نهاية الربع االأول من 2022

اجلن�شية  ل�شئون  الداخلية  وزارة  وكيل  اجتمع 

عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ  والإقامة  واجلوازات 

املعلومات  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  مع  خليفة  اآل 

وعدد  القائد  علي  حممد  الإلكرتونية  واحلكومة 

اخلدمات  اأبرز  بحث  بهدف  وذلك  امل�شوؤولني،  من 

العام  خالل  تد�شينها  �شيتم  والتي  الإلكرتونية 

التابعة ل�شوؤون  الرقمي  التحول  القادم و�شمن خطة 

اجلن�شية واجلوازات.

تد�شني خدمة جتديد جواز  الجتماع   ومت خالل 

للحكومة  الوطنية  البوابة  عرب  اخلا�ص  ال�شفر 

الأولويات  وحتديد   ،Bahrain.bh اللكرتونية 

كخدمة  القادمة  الإلكرتونية  للم�شاريع  واملبادرات 

الإقامة الإلكرتونية وخدمة اإ�شدار جواز ال�شفر لأول 

مرة )للمواليد اجلدد(.

اأن خدمة الإقامة الإلكرتونية �شتوفر  اإىل   واأ�شار 

اإذ  واجلهد،  الوقت  واملقيم(  )الكفيل  ال�شامن  على 

�شيتم اإلغاء مل�شق الإقامة التقليدي وا�شتبداله باإقامة 

الوطنية  البوابة  موقع  عرب  لهم  متاحة  اإلكرتونية 

مدار  وعلى   Bahrain.bh اللكرتونية  للحكومة 

ملراكز  ال�شخ�شي  احل�شور  عن  يغنيهم  مبا  ال�شاعة، 

ال�شفر  اإ�شدار جواز  وكذلك خدمة  لإجنازها،  اخلدمة 

لأول مرة )للمواليد اجلدد(، حيث تاأتي هذه اخلدمات 

الإلكرتونية  اخلدمات  من  �شل�شلة  �شمن  اجلديدة 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شئون  حتر�ص  التي 

تقدمي عدد  اإذ عكفت على  للم�شتفيدين،  على توفريها 

كخدمة جتديد  �شابًقا  تد�شينها  مت  التي  اخلدمات  من 

عدد  اإجمايل  بلغ  والتي   2014 عام  ال�شفر  جواز 

معامالتها خالل الفرتة من يناير اإىل نوفمرب من العام 

األف معاملة، اإىل جانب خدمات  2021 اأكرث من 52 

اجلاري،  العام  خالل  تد�شينها  مت  والتي  التاأ�شريات 

حيث بلغ اإجمايل عدد معامالتها خالل الفرتة من يناير 

اإىل نوفمرب من العام 2021 اأكرث من 55 األف معاملة.

�صمن م�صابقة »فكرة«

بدء ت�صويت اجلمهور الختيار الفكرة  الفائزة بـ»اختيار اجلمهور« 
يف اإطار الن�شخة الرابعة من م�شابقة البتكار احلكومي »فكرة« 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيًذا  اأطلقت  التي 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، يبداأ اليوم فتح 

باب الت�شويت الإلكرتوين للجمهور على م�شابقة البتكار احلكومي 

www. فكرة« عرب املوقع الإلكرتوين ملكتب رئي�ص جمل�ص الوزراء«

pmo.gov.bh لغاية نهاية يوم الأحد املوافق 26 دي�شمرب اجلاري، 
الأربعني  املقرتحات  تقييم  النتهاء من  بعد  النهائية  للمرحلة  فكرة  تاأهل 12  بعد  وذلك 

من قبل اأربع جلان من ذوي ال�شاأن والخت�شا�ص، وتاأتي مرحلة الت�شويت بهدف اختيار 

الفكرة الفائزة بـ»اختيار اجلمهور«، حيث �شيتم ن�شر نتائج الت�شويت مع نتائج تقييم 

جلنة الوزراء لدى الإعالن عن الأفكار الفائزة يف امل�شابقة.

والرعاية  للم�شاهمات  »�شراكة«  من�شة  على  املتاأهلة  الع�شر  الثنا  الأفكار  وت�شتمل 

التجارية املقدمة من دانة حم�شن ال�شما�شي من وزارة املالية والقت�شاد الوطني، واملن�شة 

النعيمي من وزارة  �شليمان  املقدمة من مهند  لل�شم »ن�شمعك«  املرئي  الوطنية لالت�شال 

�شوؤون الإعالم، وتطوير تطبيق »توا�شل« املقدمة من علي دروي�ص من هيئة املعلومات 

امليداين«  الدعم  الطبي »وحدة  الإ�شعاف  الإلكرتونية، وحافلة  واحلكومة 

للقلب،  خليفة  بن  حممد  مركز  من  ال�شديفات  مرزوق  حممد  من  املقدمة 

اأحمد  و�شيد  الأن�شاري  عبدالرحيم  حممد  من  املقدمة  »هويتي«  وتطبيق 

العلمي  البحث  امللك حمد اجلامعي، و�شندوق  اأحمد من م�شت�شفى  حميد 

املقدمة من عبداهلل بن خالد اآل خليفة وندين وائل مطر من جمل�ص التعليم 

وزارة  من  بدو  اإبراهيم  حمد  من  املقدمة   »Green by Grey «و العايل، 

الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين.

اإ�شافة اإىل فكرة تقدمي اخلدمة احلكومية لكبار املواطنني يف منازلهم املقدمة من طارق 

اأحمد الدو�شري من وزارة الداخلية، واملن�شة الفرتا�شية لالإعادة ا�شتخدام وتدوير الأ�شول 

ال�شمالية،  املحافظة  من  الطائي  اأحمد  وخالد  اخلالدي  خالد  فهد  من  املقدمة  احلكومية، 

ومن�شة تاأجري الوطنية املقدمة من �شحى حممد املدحوب من البلدية ال�شمالية، واملن�شة 

اإبراهيم عا�شور من  املقدمة من حممد  املهام وت�شارك اخلربات »خربة«،  لتنفيذ  الوطنية 

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، واملن�شة ال�شاملة خلدمات العمالة املنزلية »راحة« 

املقدمة من ابتهال علي ال�شهابي واإميان �شعيد ال�شماك من هيئة تنظيم �شوق العمل.

»االأ�صغال« تطلق حزمة م�صاريع

تطويرية بناء على موافقة جمل�س الوزراء

برئا�شة  الوزراء  جمل�ص  موافقة  على  بناًء 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء اأطلقت 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة 

ذات  التطويرية  امل�شاريع  من  حزمة  العمراين 

امل�شرية  اأهداف  تدعم  والتي  اخلدمي  الطابع 

�شاحب  ح�شرة  بقيادة  ال�شاملة  التنموية 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى. واأ�شادت فوزية بنت عبداهلل زينل 

امللكية  بالتوجيهات  النواب  جمل�ص  رئي�شة 

كافة  اخلدماتية يف  امل�شاريع  لتطوير  ال�شامية 

واملواطنني،  الوطن  خلدمة  البالد،  حمافظات 

معربة  ال�شاملة،  التنموية  امل�شرية  يعزز  ومبا 

عن بالغ ال�شكر والتقدير جلهود �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�ص جمل�ص الوزراء ومتابعة �شموه امل�شتمرة، 

للروئ  حتقيًقا  احليوية،  امل�شاريع  لتد�شني 

امللكية ال�شامية، وتنفيذا لربنامج احلكومة.

مع  تفقدية  جولة  ح�شور  خالل  ذلك  جاء 

املهند�ص ع�شام بن عبداهلل خلف وزير الأ�شغال 

لعدد  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون 

باملحافظة  واخلدمية  التطويرية  امل�شاريع  من 

اجلنوبية �شملت، م�شروع حديقة عني احلنينية 

بن  حممد  حديقة  تطوير  وم�شروع  اجلديدة، 

املركزي  ال�شوق  تو�شعة  وم�شروع  فار�ص، 

بالرفاع.



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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 يجدر بغرفة التجارة والقطاع اخلا�ص والعوائل 

االقت�صادي  للتعايف  موازية  خطة  اإطالق  التجارية 

الإجناح امل�صاعي احلكومية، بدل االكتفاء بالتفرج اأو 

االنتظار.

فعالية  تبني  كامربيدج  جامعة  من  اأخرى  درا�شة 

الأج�شام امل�شادة املعادلة # فريو�ص_ك�رونا �شد املتح�ر 

اجلديد #اوميكرون بعد اجلرعة الإ�شافية الثالثة مقارنة 

بجرعتني. كذلك اخلاليا التائية املانعة لالإ�شابة مب�شاعفات 

الفريو�ص تبقى ق�ية من بعد التطعيم مقارنة لغري املتطعمني. 

اخبار طيبة #احلمدهلل
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ك�صفت الفنانة 

ال�صورية �صالف 

فواخرجي 

اأنها تعر�صت 

حلادث و�صفته 

بـ»الكبري« 

اأثناء عملها يف 

م�صل�صل »عنرب 

6« الذي يعر�ص 
حاليًا على اإحدى 

املن�صات.

واأو�صحت 

فواخرجي يف 

مقابلة لها مع 

 ET« برنامج

بالعربي«: 

»كنت بامل�صهد 

وكان يف ديكور 

بال�صقف، ويف 

اإ�صاءة و�صبك 

حديد، واأنا يف 

قلب امل�صهد 

فك احلديد من 

ال�صقف ونزل 

فوق عيني. 

طبًعا كانت من 

حلظات حياتي 

االأ�صعب بكل 

معنى الكلمة«.

يخرتع  اإدي�صون  توما�ص   -  1879
الكهربائي. امل�صباح 

1908 - افتتاح اجلامعة االأهلية امل�صرية 
اأول جامعة عربية. والتي تعترب 

فيلم  اأول  ينتج  ديزين  والت   -  1937
واالأقزام  وايت  �صنو  بعنوان  طويل  كرتوين 

ال�صبعة.

1938 - اأمري الكويت ال�صيخ اأحمد اجلابر 
�صته  بعد  الت�صريعي  املجل�ص  يحل  ال�صباح 

جمل�ص  النتخاب  ويدعو  تكوينه  من  �صهور 

27 دي�صمرب. جديد يف 

الفدرالية  اأملانيا  جمهورية  قيام   -  1949
الغربية. اأملانيا  يف 

ماأرب  �صد  م�صروع  افتتاح   -  1986
�صالح  عبداهلل  علي  اليمني  الرئي�ص  قبل  من 

زايد  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  ورئي�ص 

اآل نهيان. بن �صلطان 

من  تنتقل  حلم  بيت  مدينة   -  1995
. الفل�صطينيني  اإىل  االإ�صرائيلية  ال�صيطرة 

2015 - جلنة القيم باالحتاد الدويل لكرة 
القدم »فيفا« تعاقب �صيب بالتر رئي�ص الفيفا 

االأوروبي  االحتاد  رئي�ص  بالتيني  ومي�صيل 

8 �صنوات. لكرة القدم باالإيقاف ملدة 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية   -  2017
تغيري  يرف�ص  قرار  م�صروع  باالأغلبية  ُتِقُرّ 

بها  اعرتفت  اأن  بعد  القانوين  القد�ص  و�صع 

الإ�صرائيل. عا�صمة  املتحدة  الواليات 

�سعودي يوؤجر �إبله بـ20 مليون ريال ملدة 48 �ساعة فقط

يف اأكرب �شفقة تاأجري يف عامل الإبل على الإطالق، اأجر م�اطن �شع�دي اإبله مقابل 

20 ملي�ن ريال )نح� 5.3 ملي�ن دولر( ملدة 48 �شاعة فقط.

ون�شر رئي�ص جمل�ص اإدارة نادي الإبل يف اململكة العربية ال�شع�دية، فهد بن فالح 

قائالً:  ت�يرت  التاأجري يف ح�شابه على  ي�ثق �شفقة  الذي  الفيدي�  بن حثلني، مقطع 

»الي�م ه� ي�م تاريخي بكل ما تعنيه الكلمة يف عامل الإبل باإمتام املجدد عبداهلل بن 

ع�دة، على اأكرب �شفقة اإيجار لبع�ص من فردياته لـ48 �شاعة فقط. مببلغ 20 ملي�ن 

و�شائل  تداولت  التي  ال�شفقة  وهي  الدب��ص«،  عبداهلل  ال�شفقات  مهند�ص  من  ريال، 

اإعالم �شع�دية حملية باأنها »الأكرب بعامل الإبل«.

مزاينات  »اإن  حثلني:  بن  قال  التلفزي�نية  الربامج  لأحد  هاتفية  مداخلة  ويف 

املناطق قادمة، واإن الأ�شعار �شرتتفع«، م�جًها ر�شالة اإىل جميع املالك باأن كالً يحافظ 

على حالله.

الأبناء، ل  �شنعاملها معاملة  كنا  اإن  اقت�شادية  قائمة  لالإبل  تق�م  »لن  واأ�شاف: 

ن�ؤجرها ول نبيعها، يجب اأن نغري نظرتنا لالإبل، واآمل من جميع املالك اأن يحذون 

حذو عبداهلل بن ع�دة«.

ل�سو�ص ي�سرقون

ج�سًر� كاماًل بطول 18 مرًت�!

ج�شر  �شرقة  على  الل�ش��ص  من  جمم�عة  اأقدم 

كامل بط�ل 18 مرًتا تقريًبا، يف مدينة اأكرون ب�لية 

احلايل  بال�قت  ال�شرطة  وتق�م  الأمريكية،  اأوهاي� 

مبطاردتهم، وميتد ج�شر امل�شاة ف�ق نهر ك�ياه�جا 

من  كجزء  اإزالته  متت  ولكن  باملدينة،  حديقة  يف 

الرطبة، ومت تخزينه يف  الأرا�شي  ا�شتعادة  م�شروع 

حقل قريب.

�شخ�ص  انتباهه  لفت  هناك،  وج�ده  اأثناء  ويف 

�شرق بع�ص الأل�اح اأولً ثم عاد لياأخذ بقية الهيكل، 

�شخ�ص  اأي  قيام  �شبب  من  حرية  يف  ال�شرطة  تارًكا 

ب�شرقة ج�شر كامل وماذا �شيفعل به، وفًقا ل�شحيفة 

اجلارديان الربيطانية.

ملحطة  ميللر  مايك  ال�شرطة  �شابط  وقال 

يف  اجل�شر  ا�شتخدام  »ميكن  حملية:  تليفزي�نية 

لت�شمل  املختلفة،  الأ�شياء  من  متن�عة  جمم�عة 

الهيكل  ا�شتخدام  اأو ميكن  احلدائق،  تن�شيق  بب�شاطة 

وبع�ص  الأخرى،  الهند�شية  امل�شاريع  بع�ص  يف 

ال�شرطة  نا�شدت  فيما  النطاق«،  وا�شعة  اخلطط 

والقب�ص  امل�شاعدة،  على  للح�ش�ل  املحلي  املجتمع 

على الل�ش��ص.

والدة »ت�سال« ب�سيارة ذ�تية �لقيادة يف �أثناء �سريها

داخل  ت�اجدها  اأثناء  �شيدة يف  املخا�ص  �شادف 

الأمر  زوجها،  رفقة  »ت�شال«  القيادة  ذاتية  �شيارتها 

وال�شيارة على  القيادة  الزوج لرتك مقعد  الذي دعا 

زوجته  م�شاعدته  ملحاولة  الذاتي،  القيادة  نظام 

وطماأنتها. ب�شبب حالة الزدحام املرورية التي كانت 

على  ال�شيارة  ترك  الزوج  قرر  الزوجني،  طريق  يف 

اأن  اإل  للم�شت�شفى،  طريقه  يف  الذاتية  القيادة  نظام 

ال�شيدة و�شعت طفلها ال�شغري يف ال�شيارة بطريقها 

للم�شت�شفى، وفًقا ل�شحيفة جارديان الربيطانية.

وقالت الزوجة يريان �شريي اإن القرار ب�شاأن ما 

اإذا كان يجب حماولة انتظار ال�لدة حتى و�ش�لهما 

اإىل امل�شت�شفى كان قراًرا م�ؤملًا. ومع ذلك، قالت، اإنها 

املقدر  ال�قت  على  خاطفة  نظرة  اإلقاء  يف  ا�شتمرت 

»هل  وقالت:  يتحرك.  بالكاد  اأنه  وراأت  ل��ش�لهم 

ابنتها  واأجنبت  اأم�شك«،  اأن  يجب  اأم  اأدفع  اأن  يجب 

اإلهي،  »يا  وهم�شت:  امل�شت�شفى،  اإىل  ي�شل�ا  اأن  قبل 

لقد خرجت«. وقامت املمر�شات بقطع احلبل ال�شري 

للطفلة ف�ق املقعد الأمامي لل�شيارة.

امل�شت�شفى،  دخ�لها  مبجرد  اأنه  يريان  واأ�شافت 

لروؤية  غرفتها  اإىل  القدوم  يف  املمر�شات  ا�شتمرت 

»طفله ت�شال« وقالت يريان �شريي: »كان�ا ي�شاأل�ن 

واأطلق  ال�شيارة؟«  يف  الطفل  ولدت  من  اأنت  هل 

الزوجان على ابنتهما ا�شم ت�شال، بعد التفكري لفرتة 

وجيزة يف احلالة التي مرا بها.

�ل�سحة ت�سجل 101 �إ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 32 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت  دي�شمرب 2021،   20 ي�م  21426 يف 

وافدة،  لعمالة  حالة  منها 39  قائمة جديدة  حالة   101

و 46 حالة ملخالطني حلالت قائمة، و 16 حالة قادمة 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  تعافت 32 حالة  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276603.

 603 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

حالت  اأي  ت�جد  ول  م�شتقر،  و�شعها  جميعها  حالت، 

قائمة حتت العناية.



أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة نائ��ب جاللة الملك ولي 
العهد أهمية مواصلة الجهود والعمل بروح 
الفريق الواحد بما يسهم في الدفع بمسيرة 
النماء واالزده��ار لمملكة البحرين، وتحقيق 
مختل��ف األهداف المنش��ودة ف��ي التصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وأضاف س��موه، في الحفل ال��ذي أقيم تحت 
رعاية س��موه أمس، لتس��ليم وس��ام األمير 

سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي إلى عدد 
م��ن العاملين ف��ي الصف��وف األمامية من 
الكوادر الطبية، تقديرًا لجهودهم وعطائهم 
المس��تمر في مواجهة الظروف االستثنائية 

لجائح��ة في��روس كورونا، أن األم��ر الملكي 
السامي بمنح الوسام للعاملين في الصفوف 
األمامي��ة م��ن الك��وادر الطبية وق��وة دفاع 
البحرين ووزارة الداخلية والجهات المساندة 

يعك��س ح��رص واهتم��ام حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المفدى، وتقديره إلس��هامات 

أبناء المملكة.

وأش��ار س��موه إلى أن تكريمهم يأتي نظير 
جهودهم في مس��يرة العمل الوطني ضمن 
الصفوف األمامية للتصدي لجائحة فيروس 

كورونا )كوفيد19(.
وأعرب س��موه عن ش��كره وتقدي��ره لجميع 
أعض��اء فري��ق البحري��ن لم��ا حقق��وه من 
إنجازات وإس��هامات اس��تثنائية في مختلف 
مسارات التعامل مع الجائحة بفضل تكاتف 

وتعاون الجميع.

)CAWAN 630(  رقم التسجيل 2 فلـــس 16 صفحة 1 0
»شاملة الضريبة«
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إنجازات استثنائية لفريق البحرين بمختلف مسارات التعامل مع الجائحة

األمر الملكي يعكس تقدير العاهل إلسهامات أبناء المملكة في مسيرة العمل الوطني

 »األشغال«: االنتهاء 
من »حديقة عين الحنينية« 2022

07 

 إصدار الجواز األول لـ»المواليد« 
عبر البوابة الوطنية

06 

 تنفيذًا ألمر ولي العهد 
رئيس الوزراء.. وزير اإلسكان يباشر توزيع 

وحدات مدينة سلمان
06 
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سموه يرعى حفل تسليم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

 نائب الملك ولي العهد: مواصلة 
العمل بروح الفريق الواحد للتصدي للجائحة

تطوير بوابة »الحكومة اإللكترونية« وتيسير استخدامه عبر الهاتف

 مجلس الوزراء: إعادة هندسة خدمات 
حكومية بناًء على الشكاوى المتكررة بـ»تواصل«

واف��ق مجل��س ال��وزراء أمس، عل��ى مذك��رة اللجنة 
التنس��يقية بشأن آخر مس��تجدات تطوير الخدمات 
الحكومي��ة؛ بم��ا يعزز من مس��توى ج��ودة الخدمة 
والمقيمي��ن  للمواطني��ن  المقدم��ة  الحكومي��ة 
وتس��هيلها أم��ام المس��تفيدين ويع��زز الحوكمة، 
والت��ي أظه��رت االنتهاء من توثي��ق  1294 خدمة 

حكومية.
وقرر مجلس الوزراء، خالل جلس��ته أمس، برئاس��ة 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد 
آل خليف��ة، نائب جالل��ة الملك ول��ي العهد، إعادة 
هندسة عدد من الخدمات الحكومية بناًء على دراسة 
الش��كاوى األكثر تكرارًا على نظام تواصل، وتوحيد 
هوية اس��تمارات الجهات الحكومية، وتطوير موقع 
بوابة الحكومة اإللكترونية ليشمل عرض تفاصيل 
وش��روط الخدمات الحكومية الموثقة وفق اتفاقية 
مس��توى الخدم��ة، وأن تش��مل شاش��ات الع��رض 
الموقع جميع المعلومات الخاصة بالخدمة، وتيسير 

استخدام الموقع عبر الهاتف الذكي.
كم��ا وافق المجلس، على مذك��رة اللجنة الوزارية 

للش��ؤون المالية واالقتصادية والت��وازن المالي 
بشأن إس��تراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات واالقتص��اد الرقمي »2026-2022« 
الت��ي تأتي ف��ي إطار أولوي��ة تنمي��ة القطاعات 
الواع��دة ضمن خطة التعاف��ي االقتصادي، حيث 

ترتك��ز اإلس��تراتيجية عل��ى 4 أولوي��ات رئيس��ة 
ين��درج تحته��ا 25 برنامج��ًا يس��تهدف تطوي��ر 
البني��ة التحتية لقطاع االتصاالت ودعم االقتصاد 
الرقم��ي وتعزي��ز الحوكمة اإللكتروني��ة وتطوير 

القدرات الرقمية.

 فتح باب التصويت اإللكتروني 
للجمهور على مسابقة »فكرة«

يب��دأ اليوم، فت��ح باب التصوي��ت اإللكتروني 
للجمه��ور عل��ى مس��ابقة االبت��كار الحكومي 
»فكرة« في نس��ختها الرابع��ة، التي ُأطلقت 
تنفي��ذًا لتوجيه��ات صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، عب��ر الموقع 
 اإللكترون��ي لمكت��ب رئي��س مجل��س الوزراء
 www.pmo.gov.bh ويس��تمر التقديم حتى 

 07نهاية األحد المقبل.

»الصحة الخليجي«: تبوء 
البحرين المركز األول بمؤشر 

»نيكاي« إنجاز للخليج
أك��د مجلس الصح��ة الخليج��ي في تغري��دة عبر حس��ابه عبر 
»تويتر«، أن حصول البحرين على المركز األول عالميًا بمؤش��ر 
نيكاي للتعافي من كورونا، يعتبر إنجازًا للمملكة بشكل خاص 
وللخليج بش��كل ع��ام، كما يعتبر إنج��ازًا ملهم��ًا لالنتقال من 
مرحلة التص��دي للفيروس إلى التعافي عالمي��ًا. وأوضح مدير 
عام المجلس سليمان الدخيل، أن هذا اإلنجاز ما كان إال بتضافر 
الجهود الصحية جميعًا ف��ي البحرين والدعم غير المحدود من 
القيادة للحفاظ على األمن الصحي للمواطنين والمقيمين على 
حد س��واء في جميع المجاالت الصحية وفي أزمة كورونا بشكل 
خاص من توفير اللقاح��ات والفحوصات الالزمة وأيضًا االلتزام 

باإلجراءات الوقائية للحد من تفاقم األزمة.

انطالق مفاوضات إنشاء 
منطقة تجارة حرة خليجية 

بريطانية 2022
أع��رب االجتم��اع ال��وزاري المش��ترك بي��ن وزراء الخارجية بدول 
مجلس التع��اون لدول الخليج العربي��ة والمملكة المتحدة الذي 
عقد بلندن أمس بمش��اركة وزير الخارجي��ة الدكتور عبداللطيف 
الزيان��ي، عن تطلع��ه لبدء مفاوضات اتفاقية إنش��اء تجارة حرة 

شاملة »FTA« في العام 2022.
وبح��ث الوزراء، مس��ار العالق��ات الخليجية البريطاني��ة ومجاالت 
التعاون المش��ترك في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية 
واألمنية في إطار الش��راكة االس��تراتيجية القائمة بين الجانبين 
منذ القمة الخليجية البريطانية التي عقدت في البحرين ديسمبر 
2016، لتعزي��ز التع��اون المش��ترك، وبما يخدم أه��داف األمن 

والسالم في المنطقة والعالم.

06 

06 

»التنمية االقتصادية« يحصد جائزة في مجال تدريب الموظفين

 البحرين تحصد جائزتين عالميتين
 في تطوير البنية التحتية واستقطاب االستثمارات

فازت البحري��ن ومجلس التنمي��ة االقتصادية بجائزتي��ن عالميتين في مجال 
استقطاب االستثمارات لعام 2021، بحس��ب تصنيف fDi Intelligence للعام 
الماض��ي، الذي أكد أن البحرين فقط من بين دول الخليج، حصلت على الجائزة 
ف��ي مجال تطوي��ر البنية التحتي��ة تقديرًا لم��ا أنجزته المملكة من مش��اريع 

تنموية أدت إلى تعزيز إمكانيات البنية التحتية في مجاالت عدة.
وشملت تلك المجاالت، زيادة قدرة المطارات بنسبة 75%، إلى جانب استثمارات 
بملي��ارات الدوالرات في ش��بكات المواصالت، واالس��تثمار الضخم في القطاع 

العقاري مع التركيز على الخدمات الطبية وقطاع التعليم.



أكد صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة نائب جالل��ة الملك ولي 
العهد أن األمر الملكي الس��امي بمنح وسام 
األمير س��لمان ب��ن حمد لالس��تحقاق الطبي 
للعاملين في الصف��وف األمامية من الكوادر 
الطبي��ة وقوة دفاع البحري��ن ووزارة الداخلية 
والجهات المس��اندة يعكس حرص واهتمام 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه، وتقديره إلس��هامات أبن��اء المملكة، 
مشيرًا إلى أن تكريمهم يأتي نظير جهودهم 
في مس��يرة العمل الوطن��ي ضمن الصفوف 
األمامي��ة للتص��دي لجائحة في��روس كورونا 

)كوفيد19(.
ج��اء ذلك في الحف��ل الذي أقي��م تحت رعاية 
سموه أمس في قصر القضيبية لتسليم وسام 
األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي إلى 
عدد م��ن العاملين في الصفوف األمامية من 
الك��وادر الطبية، وقوة دف��اع البحرين، ووزارة 
الداخلي��ة، والجهات المس��اندة، بحضور عدد 
م��ن أصحاب الس��مو م��ن كبار المس��ؤولين 
تقدي��رًا لجهودهم وعطائهم المس��تمر في 
مواجهة الظروف االستثنائية لجائحة فيروس 
كورونا، حيث نقل س��موه لهم تحيات وتقدير 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل 
ورعاه على ما قدموه طيلة العامين الماضيين 
من جه��ود للتص��دي للفيروس، كم��ا أعرب 
سموه عن شكره وتقديره لجميع أعضاء فريق 
البحري��ن لما حققوه من إنجازات وإس��هامات 
اس��تثنائية في مختلف مس��ارات التعامل مع 

الجائحة بفضل تكاتف وتعاون الجميع.
وأش��ار س��موه إلى أهمي��ة مواصل��ة الجهود 
والعم��ل بروح الفريق الواحد بما يس��هم في 
الدفع بمس��يرة النم��اء واالزده��ار للمملكة، 
وتحقي��ق مختل��ف األه��داف المنش��ودة ف��ي 

التصدي لجائحة فيروس كورونا.

02l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

تسليم الوسام لـ»التربية« و»العدل« و»المجلسين« و»اإلعالم« و»الدفاع« و»الشباب« و»األمن العام«

التكريم نظير الجهود في مسيرة العمل الوطني ضمن الصفوف األمامية لمكافحة »كورونا«

سموه ينقل تحيات الملك للمكرمين على ما قدموه طيلة العامين الماضيين من جهود 
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خالل رعاية سموه حفل تسليم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي

نائب الملك ولي العهد: األمر السامي يعكس تقدير الملك 
إلسهامات أبناء المملكة في مسيرة العمل الوطني



من جهتهم، أعرب العامل��ون في الصفوف 
األمامي��ة الذين حظوا أمس بتفضل صاحب 
الس��مو الملك��ي نائ��ب جاللة المل��ك ولي 
العهد بتسليمهم وس��ام األمير سلمان بن 
حمد لالس��تحقاق الطبي في كلم��ٍة ألقتها 
نيابًة عنهم رئيس مختبرات الصحة العامة 
بوزارة الصحة أمجاد زايد عن عميق شكرهم 
وتقديرهم لسموه على تكريمه الرفيع لهم، 
معربين ع��ن تطلعهم تحت قيادة س��موه 
للجهود الوطنية للتص��دي لفيروس كورونا 
إلى مزيٍد من المنجزات الوطنية التي تحقق 
رؤى وتطلعات جاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه وتحقق أهداف المسيرة التنموية 
الشاملة لمملكة البحرين، معاهدين سموه 
عل��ى مواصل��ة العمل ب��ذات الع��زم وروح 
الفري��ق الواحد م��ن أجل حاضر ومس��تقبل 

الوطن.
كما تفضل س��موه بتس��ليم وس��ام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي إلى عدد 
من الوزراء والمس��ؤولين نظير إسهاماتهم 
وم��ا قدمت��ه وزاراته��م م��ن جه��ود خالل 
الجائحة، حيث قام س��موه بتس��ليم الوسام 
إلى كل من وزير التربي��ة والتعليم الدكتور 
ماج���د  النعيم��ي، ووزير العدل والش��ؤون 
اإلسالمية واألوقاف الشيخ خال�د بن علي بن 
عبداهلل آل خليف��ة، ووزير ش��ؤون مجلس��ي 
الش��ورى والن��واب غان��م البوعيني��ن، ووزير 
ش��ؤون اإلعالم علي الرميحي، ووزير شؤون 
الدفاع الفريق الركن عبداهلل النعيمي، ووزير 
ش��ؤون الش��باب والرياضة أيم��ن المؤيد، 

ورئيس األمن العام الفريق طارق الحسن.

03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن

مواصلة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للدفع بمسيرة النماء واالزدهار
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إسهامات استثنائية لفريق البحرين في التعامل مع الجائحة

المكّرمون: العمل بذات العزم وروح الفريق من أجل الوطن



 تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء.. 
وزير اإلسكان يباشر توزيع وحدات مدينة سلمان

باش��ر وزي��ر اإلس��كان باس��م الحمر، أم��س توزيع الوح��دات اإلس��كانية على 
المنتفعي��ن م��ن مش��روع مدينة س��لمان، ضمن خط��ة مجْدولة الس��تقبال 
المنتفعي��ن بمختلف مواق��ع التخصيص، وذلك في إط��ار التوجيهات الملكية 
الس��امية بتوفير 40 ألف وحدة س��كنية، وتنفيًذا ألمر صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء بتوزيع 
2000 وحدة سكنية على المواطنين. وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم 
كافة التس��هيالت للمنتفعين بتخصيص مواقع مختلفة لمباش��رة اإلجراءات، 
باإلضافة إلى توفير خدمات خاصة لذوي الهمم وغيرهم من الحاالت، مش��يرًا 
إلى أن جدول التوزيعات س��يمتد حتى نهاية الشهر الجاري تحقيقًا لالستجابة 

السريعة لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
م��ن جانبه��م، عبر المنتفع��ون بالوحدات الس��كنية في مدينة س��لمان عن 

ارتياحه��م من إجراءات التوزي��ع والتخصيص من خالل حضور موظفي الوزارة 
لمواق��ع وحداته��م بش��كل مس��بق والترتي��ب معهم بش��أن اس��تالم كافة 
المستندات والوثائق، كما تم شرح أبرز اإلرشادات القانونية والفنية المدرجة 
في العقد اإلس��كاني حتى تسلم مفاتيح الوحدات الس��كنية من قبل سعادة 

وزير اإلسكان.
وكانت الوزارة اس��تقبلت أمس، المنتفعين من أصحاب الطلبات المستحقة 
ضم��ن القائمات التي أعدتها بش��كل مس��بق، حيث تجري ال��وزارة عمليات 
التوزيع والتخصيص بموقع مبنى الوزارة لمدينتي ش��رق س��ترة وشرق الحد، 
تس��هياًل وتسريعًا على المواطنين المس��تحقين من المحافظات المختلفة، 
مع االلتزام باإلجراءات االحترازية المتبعة، إذ تم الش��روع في توثيق وإثبات 

البيانات وإصدار شهادة التخصيص للمستحقين خالل دقائق معدودة.

خالل عقده جلسة مباحثات رسمية مع نظيرته البريطانية

 وزير الخارجية: توسيع مجاالت التعاون 
مع المملكة المتحدة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا

أك��د وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطي��ف الزياني 
التع��اون  مج��االت  بتوس��يع  المملك��ة  اهتم��ام 
المش��ترك م��ع المملك��ة المتح��دة ف��ي مختل��ف 
المجاالت السياس��ية واألمنية واالقتصادية، مشددًا 
عل��ى خصوصية العالقة التاريخي��ة التي تجمع بين 
البلدين والش��عبين الصديقين، وتمي��ز تعاونهما 
المش��ترك والتفاه��م والتنس��يق المس��تمر تجاه 

مختلف التحديات التي تواجه المنطقة.
ج��اء ذل��ك خ��الل عقده ف��ي لن��دن، أمس، جلس��ة 
مباحث��ات رس��مية م��ع وزي��رة الخارجي��ة والتنمية 
بالمملك��ة المتح��دة الصديقة ليز ت��راس، بحضور 
س��فير البحري��ن ل��دى المملك��ة المتحدة الش��يخ 
ف��واز بن محم��د آل خليف��ة والوفد المراف��ق لوزير 
الخارجية، حيث عبر الزياني عن سعادته باللقاء مع 
لي��ز تراس، مهنئًا إياه��ا بتولي مهام هذا المنصب 
المهم، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، منوهًا بالدعم 
البريطاني لجهود إحالل السالم والتعايش السلمي 
في منطقة الشرق األوسط، وتأييدها التفاق مبادئ 

إبراهيم. 
م��ن جانبه��ا، أش��ادت وزي��رة الخارجي��ة والتنمية 
بالمملكة المتحدة الصديق��ة بالعالقات التاريخية 

الراس��خة التي ترب��ط بي��ن البلدي��ن الصديقين، 
وبالمس��توى المتطور للتعاون الثنائي في مختلف 
المج��االت، معرب��ة ع��ن تطلعه��ا إلى أن تش��هد 
العالق��ات المتميزة بين البحري��ن وبريطانيا مزيدًا 
م��ن التقدم والنمو بما يس��هم في خدمة المصالح 
المش��تركة. وخ��الل االجتماع اس��تعرض الوزيران 
المس��ار المتميز لعالقات الصداق��ة التاريخية التي 
تجم��ع بي��ن  البحري��ن والمملك��ة المتح��دة، وما 
تش��هده م��ن تطور ونمو متس��ارعين ف��ي مختلف 
المج��االت. كما بحث الجانبان س��بل تعزيز وتنمية 

التع��اون الثنائ��ي في كاف��ة المجاالت السياس��ية 
واالقتصادية والتنموية، وتوس��يع مجاالت التعاون 
المش��ترك بي��ن الجانبي��ن، بم��ا في ذل��ك التبادل 
التجاري واالس��تثمارات المشتركة بما يعود بالخير 

والنفع على البلدين والشعبين الصديقين.
وأك��د الجانبان أهمية مواصلة الجهود المش��تركة 
لترس��يخ عالق��ات الصداق��ة والتعاون المش��ترك، 
والتنس��يق الثنائ��ي تج��اه مختلف التحدي��ات التي 
تواجه دول المنطقة بما يدعم جهود تحقيق األمن 

واالستقرار والسالم واالزدهار.

ربيعة يقدم أوراق اعتماده 
سفيرًا للبحرين بالسودان

ق��دم الس��فير عبداهلل ربيعة، نس��خة من أوراق اعتماده كس��فير 
مملك��ة البحرين المعي��ن لدى جمهوري��ة الس��ودان، إلى وكيل 
وزارة الخارجية المكلف عبداهلل عمر الحس��ين، بمقر وزارة خارجية 
جمهورية الس��ودان الش��قيقة. وأعرب ربيعة ع��ن اعتزاز مملكة 
البحري��ن بالعالقات األخوي��ة المتميزة التي ترب��ط بين مملكة 
البحرين وجمهورية الس��ودان، وما تش��هده من تعاون مس��تمر 
في ش��تى المجاالت، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده في االرتقاء 

بهذه العالقات نحو آفاق أرحب بما يلبي المصالح المشتركة.
فيما، أشاد الحسين بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العالقات 
األخوية بين مملكة البحرين وجمهورية السودان، متمنيا للسفير 
ربيع��ة التوفي��ق في مهام��ه الجديدة كس��فير مملك��ة البحرين 

المعين في الخرطوم.

وزير الخارجية يشارك في االجتماع المشترك مع بريطانيا

 انطالق مفاوضات إنشاء منطقة تجارة 
حرة بين الخليج والمملكة المتحدة 2022

أكد االجتماع الوزاري المش��ترك بين وزراء الخارجية 
ب��دول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة 
والمملكة المتحدة ال��ذي عقد بلندن أمس، أهمية 
العمل بس��رعة نح��و اتفاقي��ة تجارة حرة ش��املة 
»FTA«، حيث تم االتفاق على أن االتفاقية ستشكل 
نقط��ة تح��ول مهم��ة في العالق��ة بي��ن المملكة 
المتح��دة ودول التع��اون، معربين ع��ن تطلعهما 

لبدء المفاوضات في العام 2022.
ج��اء ذلك، خالل مش��اركة وزي��ر الخارجي��ة الدكتور 
عبداللطي��ف الزيان��ي ف��ي االجتم��اع، حي��ث ترأس 
جان��ب مجلس التع��اون، وزير الخارجي��ة بالمملكة 
العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس 
ال��وزاري لمجلس التعاون س��مو األمي��ر فيصل بن 
فرحان آل س��عود. وترأس الجانب البريطاني، وزيرة 
الخارجية والتنمي��ة بالمملكة المتحدة ليز ترايس، 
وبمش��اركة األمين العام لمجلس التعاون الدكتور 

نايف الحجرف.
وبحث الوزراء، مس��ار العالقات الخليجية البريطانية 
ومجاالت التعاون المش��ترك ف��ي مختلف المجاالت 
السياس��ية واالقتصادية واألمنية في إطار الشراكة 
االس��تراتيجية القائم��ة بين الجانبي��ن منذ القمة 
الخليجية البريطاني��ة التي عقدت بمملكة البحرين 
في ديسمبر 2016، لتعزيز التعاون المشترك، وبما 

يخدم أهداف األمن والسالم في المنطقة والعالم.

واس��تعرض ال��وزراء بن��ود خطة العمل المش��ترك 
لألع��وام 2022-2027، والس��بل الكفيل��ة بتحقيق 
أهداف الخطة بما يعزز التعاون المش��ترك ويخدم 

مصالح الجانبين.
كم��ا بح��ث ال��وزراء، تط��ورات األوضاع السياس��ية 
واألمني��ة الت��ي تعيش��ها المنطقة والجه��ود التي 
تب��ذل لتعزيز األم��ن واالس��تقرار وتحقي��ق النماء 
واالزده��ار، باإلضاف��ة إلى ع��دد م��ن الموضوعات 
والقضايا ذات االهتمام المش��ترك على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
وصدر ف��ي أعقاب االجتماع بيان مش��ترك أكد فيه 
الجانب��ان اتفاقهم��ا عل��ى تعزي��ز العالق��ات بين 
المملك��ة المتح��دة ودول مجل��س التع��اون لدول 
الخلي��ج العربي��ة في جميع المج��االت، بما في ذلك 

األم��ن والسياس��ة الخارجي��ة والتجارة واالس��تثمار 
والتنمية. 

وعب��ر ال��وزراء، ع��ن التزامه��م بتوس��يع طموحهم 
المش��ترك وتطوير الش��راكة في المجاالت الناشئة 
مثل التكنولوجيا النظيفة والرقمية والبنية التحتية 
واإلنترن��ت، مؤكدي��ن أن الش��راكة الجدي��دة بين 
المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون ستس��اعد 
في الحفاظ على س��المة مواطني المملكة المتحدة 

ودول مجلس التعاون، وخلق فرص عمل ووظائف.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الروابط والتواصل 
االنس��اني، والت��ي تعد عنصرًا أساس��يًا ف��ي تعزيز 
التفاه��م بي��ن الش��عوب، وتعتب��ر محركًا رئيس��ًا 
لالبت��كار وتوفير ف��رص العمل، والتب��ادل الثقافي 

والتعليمي. 
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تعويض ملصق اإلقامة التقليدي بإلكتروني العام المقبل

تجديد جواز السفر الخاص عبر البوابة الوطنية
دش��ن وكي��ل وزارة الداخلي��ة لش��ؤون الجنس��ية 
والجوازات واإلقامة الش��يخ هش��ام بن عبدالرحمن 
آل خليف��ة، والرئيس التنفي��ذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد، خدمة تجديد 
جواز الس��فر الخاص عبر البوابة الوطنية للحكومة 
األولوي��ات  وتحدي��د   ،Bahrain.bh اإللكتروني��ة 
والمبادرات للمش��اريع اإللكترونية القادمة كخدمة 
اإلقامة اإللكترونية وخدمة إصدار جواز  السفر ألول 

مرة »للمواليد الجدد«.
جاء ذل��ك، في اجتماع مش��ترك بحض��ور عدد من 
المسؤولين، بهدف بحث أبرز الخدمات اإللكترونية 
التي س��يتم تدش��ينها خالل العام الق��ادم ضمن 
خط��ة التحول الرقمي التابعة لش��ؤون الجنس��ية 

والجوازات.
وأشار الشيخ هش��ام بن عبدالرحمن، إلى أن خدمة 
اإلقامة اإللكترونية س��توفر على الضامن »الكفيل 
والمقي��م« الوق��ت والجهد، إذ س��يتم إلغاء ملصق 
اإلقام��ة التقليدي واس��تبداله بإقام��ة إلكترونية 
متاح��ة لهم عب��ر موقع البواب��ة الوطنية للحكومة 
اإللكترونية Bahrain.bh وعلى مدار الس��اعة، بما 
يغنيه��م ع��ن الحضور الش��خصي لمراك��ز الخدمة 
إلنجازها، وكذلك خدمة إصدار جواز السفر ألول مرة 

»للمواليد الجدد«.

وأك��د أن ه��ذه الخدم��ات الجدي��دة، تأت��ي ضمن 
سلس��لة من الخدم��ات اإللكتروني��ة التي تحرص 
شؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة على توفيرها 
للمس��تفيدين، إذ عكف��ت عل��ى تقدي��م عدد من 
الخدمات التي تم تدش��ينها سابقًا كخدمة تجديد 
ج��واز الس��فر الع��ام 2014، حي��ث تج��اوز إجمالي 
ع��دد معامالتها في الفترة من يناي��ر إلى نوفمبر 
الع��ام الحالي 52 ألف معاملة، إل��ى جانب خدمات 

التأش��يرات والتي تم تدشينها خالل العام الجاري، 
حيث بل��غ إجمالي عدد معامالتها خالل الفترة من 

يناير إلى نوفمبر 2021 أكثر من 55 ألف معاملة.
وأكد الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن، أن ش��ؤون 
الجنس��ية والجوازات واإلقامة مس��تمرة في تنفيذ 
الخط��ط والبرام��ج التي من ش��أنها تقديم أفضل 
الخدم��ات للمواطنين والمقيمي��ن والزوار وتحقيقا 

للرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 2030.

55 ألف تأشيرة و52 ألف معاملة لتجديد الجواز خالل 11 شهرًا

»الصحة الخليجي«: حصول 
البحرين على المركز األول في 

مؤشر »نيكاي« إنجاز للخليج

هنأ مجلس الصحة الخليجي البحرين بحصولها على المركز األول 
عالميًا في مؤش��ر نيكاي للتعافي من كورونا )كوفيد19(، وذلك 

من خالل تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر.
وأض��اف المجل��س، أن حصول البحري��ن على المرك��ز األول في 
المؤشر يعتبر إنجازًا للمملكة بشكل خاص وللخليج بشكل عام، 
كما يعتبر إنجازًا ملهما لالنتقال من مرحلة التصدي للفيروس 

إلى التعافي عالميًا.
وقال مدي��ر عام مجلس الصح��ة الخليجي س��ليمان الدخيل، أن 
ه��ذا اإلنج��از م��ا كان إال بتضافر الجه��ود الصحي��ة جميعًا في 
مملكة البحرين والدعم غي��ر المحدود من القيادة للحفاظ على 
األمن الصح��ي للمواطنين والمقيمين على حد س��واء في جميع 
المجاالت الصحية وفي أزمة كورونا )كوفيد19( بشكل خاص من 
توفير اللقاحات والفحوص��ات الالزمة وأيضًا االلتزام باالجراءات 

الوقائية للحد من تفاقم األزمة.
 وتم اعتماد مؤش��ر نيكاي البحرين على ثالث مرتكزات رئيسية 
أوله��ا انخفاض معدل الح��االت القائمة ث��م تضاعف معدالت 

تلقي اللقاح وآخرها االلتزام باإلجراءات االحترازية.
ويعتبر مؤش��ر نيكاي للتعافي من كورونا )كوفيد19( مقياس��ا 
عالميا يعتمد على التعامل مع اإلصابات ومعدل تلقي اللقاحات 
وم��دى االلتزام باإلجراءات االحترازية وعودة األنش��طة لس��ابق 

عهدها.

»نهرا«: اعتماد 49 منشأة صحية 
في المملكة نهاية 2021

كش��فت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية الدكت��ورة مريم الجالهم��ة، أن الهيئة 
نجح��ت في تقييم واعتماد 49 منش��أة صحي��ة في المملكة 
بواقع 21 مستش��فى و28 مركزا طبي��ا، وبحلول نهاية العام 
الجاري 2021؛ حيث س��تكون جميع المستشفيات المرخصة 
والمس��توفية للمعايي��ر معتمدة من قب��ل الهيئة، مضيفة 
أن الهيئة س��تمضي قدمًا في دوروه��ا المهم المتمثل في 
تنظيم توفير الرعاية الصحي��ة في البحرين وضمان الكفاءة 
والس��المة واالس��تدامة في تقدي��م الخدم��ات الصحية في 

المملكة.
جاء ذلك خالل حفل الهيئة السنوي ضمن احتفاالت المملكة 
بأعيادها الوطنية إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة 
في عهد المؤس��س أحمد الفاتح كدولٍة عربيٍة مس��لمة عام 
1783، وذكرى تولي حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه 

لمقاليد الحكم والذكرى الخمسين للعيد الوطني المجيد.
 ورفعت الجالهمة ونيابة عن كافة منتس��بي الهيئة، أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إل��ى حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناس��بة األعياد 

الوطنية المجيدة.
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المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم »األلكسو« تختار مدينة »الدرعية« السعودية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030 نظير رمزيتها على صعيد الثقافة محليًا 
وإقليميًا.
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االســتحقاق الطبي يمثل ترجمة حقيقية لتقدير القيادة 

الرشيدة لجهود المخلصين من أبناء الوطن.
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نقطة التجمع
نجاحن��ا في التصدي لجائحة كورونا كان بس��بب وجود »نقطة تجمع« خلقها 
فري��ق البحرين، هي التي جمعت من خاللها الجهود الرس��مية واألهلية، من 
خالله��ا توافد المتطوعون ومن خاللها انتش��رت التعليم��ات للجمهور ومن 
خاللها تجاوب الناس وتعاونوا، توحدت الجهود الرسمية وضمت لها الجهود 
األهلية، هذا النموذج وجدناه مرة أخرى في تخطينا األرقام المطلوبة لتوظيف 

الباحثين عن عمل.
فالذي سهل  يسر وأهل توظيف 25 ألف بحريني -إن صح الرقم- رغم أنه كان 
التحدي توظيف 20 ألفًا فإنن��ا تجاوزناه وهلل الحمد، هو وجود »نقطة تجمع« 
أوجدته��ا وزارة العمل، ومن خاللها كجهة من واجبها أن تتبنى جمع الجهود 

وتعزيزها وخلق منفذ لها للتفاعل توافد لها بقية أطراف القصة.
وضع��ت وزارة العم��ل موقع��ًا إلكتروني��ًا ووضع��ت اإلعالنات ف��ي الصحافة 
ونش��طت إداراتها لالتصال مع القطاع الخ��اص للتفاعل مع دعواتها فخلقت 
نقط��ة تجمع فاعلة تلتقي فيه��ا بقية األطراف، انجذب له��ا القطاع الخاص 
والباحث عن عمل وتجمعوا فيها فتسارع النبض وسرت الدماء في العروق، لم 
تترك المسألة للعش��وائية وللدعوات ومناشدة النوايا الحسنة فقط من أجل 
التعاون فحس��ب أو الحوافز التشجيعية، بل استحدثت نقطة التجمع الفاعلة 

وهي التي سهلت إيجاد أسرع الحلول. 
ه��ذه صورة من ص��ور الش��راكة المجتمعية حين تتضافر األط��راف المعنية 
بالمش��كلة وتنس��ق فيما بينها من خالل مبادرة تخلق نقطة تجمع فيها كل 
األطراف فيس��هل التواصل واالتصال، ما مكننا من تج��اوز كثير من الصعاب 

كمجتمع وجني ثمار رائعة في وقت أسرع مما اعتدنا عليه.
األم��ر ذاته في الجهود التي تضافرت للعثور عل��ى »عبداهلل« الطفل الضائع 
حي��ث وج��دت »نقط��ة التجم��ع« وهي وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، حين 
اس��تخدمها ذوو الطف��ل بفاعلي��ة واحترافية، هذه النقطة هي التي س��هلت 
التواصل واالتصال بين جميع الجهود المبذولة، وسرعان ما تضافرت الجهود 
واجتمع��ت، المجتم��ع األهلي بجمي��ع أدواته س��واء بنزولهم إلى الش��ارع أو 
بتفعيلهم وس��ائل التواصل االجتماعي مع الجهود الرس��مية مع ذوي الطفل 

الضائع فكانت النتيجة رائعة وسريعة.
وهك��ذا يمكن أن نبحث لنا دائم��ًا عن نقطة تجمع في أي تح��د نجده أمامنا 
ويتطل��ب تضافر الجهود األهلية والرس��مية، فال نترك األمر للنوايا الحس��نة 
فق��ط، ال بد من أخ��ذ زمام المبادرة م��ن أحد األطراف وخل��ق وإيجاد »نقطة 

تجمع« تسهل وتسرع في توحيد الجهود المبعثرة.
نراه��ا كذل��ك في مبادرة االس��تثمار ف��ي الثقاف��ة، حين أخذت الش��يخة مي 
المب��ادرة وأوجدت نقطة التجمع وهي تأهيل المش��اريع من أجل تس��ويقها، 
ذلك الجهد هو الذي وحد الجهود الرس��مية مع األهلية، وجاءت نتيجتها أكثر 

من رائعة والشواهد عديدة.
ن��رى نقطة التجمع كذلك في مبادرة »رعاية« الت��ي أطلقتها النيابة العامة، 
حيث تجتمع الجهود األهلية و الرس��مية في نقطة تجمع واحدة تنس��ق فيما 

بينها فتسهل االتصال والتواصل.
مبادرة »س��هم الغارمون« بدأتها جماعة »أب��واب الخير« حين أوجدت نقطة 
التجمع ودعت إليها الجهات الرس��مية واألهلية، واليوم المبادرة كبرت ونمت 
وأطلقت س��راح العديد من الغارمين وفك القيد ع��ن العديد من الذين صدر 
أمر القبض عليهم وقضى دين كثير من المعس��رين وتبنتها جهات رس��مية 

شكلت نقطة تجمع لبقية الجهود.
ف��ي التحديات الكبي��رة األمر دائمًا يحتاج لش��جاعة من أح��د األطراف إليجاد 
»نقطة التجمع« بين الدولة والمجتمع وأصحاب القضية ومن بعدها سبحان 

اهلل ربك يسهل بقية األمور.

يسجل خالله أطول ليل وأقصر نهار

 العصفور: البحرين تترقب 
أول أيام فصل الشتاء فلكيًا اليوم

أف��اد الباح��ث الفلك��ي محم��د رض��ا 
العصفور أن المملكة تترقب بمشيئة 
اهلل بداي��ة فصل الش��تاء فلكي��ا أو ما 
يعرف ب�»االنقالب الشتوي« اليوم في 

تمام الساعة 06:59 مساء.
وأضاف العصفور أن في أول أيام فصل 
الشتاء ستش��رق الشمس في البحرين 
عند الس��اعة 06:20 صباحًا من أقصى 
جه��ة من جن��وب الش��رق وس��تغرب 
عند الس��اعة 04:50 مس��اء في أقصى 
درج��ة من جنوب الغ��رب، بينما يكون 
منتص��ف النه��ار 11:35 صباحًا، ويبلغ 
ط��ول النهار 10 س��اعات ونصف بينما 
يصل طول الليل إلى 13 ساعة ونصف 
مس��جاًل بذلك أطول لي��ل وأقصر نهار 

خالل العام.
وأوضح العصفور أن النصف الش��مالي 
للك��رة األرضية ستش��هد دخول فصل 
الش��مس  أش��عة  وس��تكون  الش��تاء 
مائل��ة عل��ى المناط��ق الواقع��ة على 
م��دار الس��رطان وتكون أط��ول فترة 

ليل وأقص��ر فترة نهار وتبدأ س��اعات 
الليل بالتناقص تدريجيًا، بينما تشهد 
النصف الجنوب��ي للكرة األرضية دخول 
فصل الصيف وتتعامد أشعة الشمس 
على المناطق الواقعة على مدار الجدي 
وتكون أطول فت��رة نهار وأقصر فترة 
ليل وتبدأ س��اعات النه��ار بالتناقص 

تدريجي��ا. وبي��ن العصف��ور، أن فصل 
الش��تاء يعتبر أقصر فصول السنة في 
النصف الشمالي للكرة األرضية ويقابل 
ذل��ك فصل الصيف ال��ذي يعتبر أطول 
فص��ول الس��نة ف��ي النص��ف الجنوبي 
للك��رة األرضية ويكون م��دة كل منها 
دقيق��ة،  و34  س��اعة  و23  يوم��ًا   88

مرجعًا الس��بب ف��ي ح��دوث الفصول 
األرض  مح��ور  مي��الن  إل��ى  األربع��ة 
بمق��دار 23.5 درج��ة أثن��اء دورانه��ا 
حول الش��مس في مدار بيضاوي خالل 
السنة مما يجعل اختالف زاوية سقوط 
أشعة الشمس على المكان الواحد من 

األرض بين شهر وآخر.

محمد العصفور

اإلسكندرية تكتسي بالثلوج 
أظه��رت ص��ور تداوله��ا رواد مواق��ع التواص��ل 

االجتماعي ثلوجًا تغطي محافظة اإلسكندرية
وح��ذرت هيئ��ة األرص��اد الجوي��ة المصرية من 
الخ��روج ف��ي الطق��س العاص��ف ال��ذي يضرب 
السواحل الشمالية المصرية. وأعلنت هيئة ميناء 
اإلس��كندرية والدخيلة، غلق بوغ��ازي الميناء إلى 
حين تحّس��ن األحوال الجوية، والتي من المتوقع 

أن تستقر بنهاية يوم اإلثنين.
ووصلت درجة الحرارة الصغرى في اإلس��كندرية 
إلى 11 درج��ة مئوية، األمر الذي جعل المحافظ 

يعلن تعطيل الدراسة لسوء األحوال الجوية.
وعّلق البعض على الصور المنتش��رة على مواقع 
التواصل االجتماعي بتشبيه مدينة اإلسكندرية 
بالمدن األوروبية، في حين عّبر آخرون عن ش��دة 

البرودة التي يعانون منها.

 معلمة ُتحّول الرياضيات 
إلى أكثر المواد سهولة ومتعة

حّول��ت المعلمة س��مية خال��د الرياضيات إلى أكث��ر المواد س��هولة ومتعة 
لدى طالباتها بمدرس��ة البديع االبتدائية اإلعدادية للبنات، بس��بب تفعيلها 
المتمي��ز لتكنولوجي��ا التعليم. وقال��ت المعلمة إنها اس��تفادت مما تقدمه 
وزارة التربي��ة والتعليم من برامج تدريبية مس��تمرة، وم��ن أدوات التمكين 
الرقمي في التعليم المتوافرة بالمدرس��ة، لتحصل على المراكز األولى كأكثر 
معلمة مفعل��ة لألدوات الرقمية في ش��هور أكتوبر ونوفمبر وديس��مبر من 

العام الجاري، وحصول حصصها في الزيارات الصفية على أعلى تقييم.
وأضاف��ت أنها تعمل عل��ى نقل خبراتها م��ن خالل تقديمها ورش��ًا تدريبية 
على مس��توى الم��دارس، في مجال دم��ج التقنية الرقمية الحديثة لتس��هيل 
حص��ص الرياضي��ات وجذب الطلبة إليه��ا في جميع المراحل م��ن االبتدائية 
وحتى الجامعية، كما تنفذ فيديوهات مس��جلة لدعم المعلمات المستجدات، 
وتقوم بنشر تس��جيالت حصصها النموذجية، لالطالع على أحدث الممارسات 
التعليمية. وقامت كذلك بإنش��اء قناة رقمية للمنافسة على نيل لقب )عالمة 

الرياضيات(، بعد خوض الطالبات تحديات رقمية أسبوعية.

 أحمد يتحدى »التوحد« 
بالتفوق في الدراسة

اإليمان بإمكانية النجاح هي 
الخطوة األه��م في تحقيقه، 
وهكذا استطاع الطالب أحمد 
حس��ن أن يتح��دى اضطراب 
عل��ى  باإلص��رار  التوح��د 
النظامية  الدراس��ة  مواصلة 
الحكوم��ي،  بالتعلي��م 
حت��ى  تف��وق ف��ي مختل��ف 
الرياضيات  وخاص��ًة  المواد، 
العربية  واللغتي��ن  والعلوم 

واإلنجليزية.
حي��ن   2016 الع��ام  فمن��ذ 

انض��م أحم��د لبرنام��ج الدم��ج بمدرس��ة الع��الء الحضرم��ي 
االبتدائي��ة للبنين، ش��هد مس��تواه قفزات متس��ارعة، بدعم 
واهتمام الكوادر التربوية المؤهلة، وبوجود المناهج والبرامج 
التعليمي��ة المتخصص��ة، والدروس الجماعي��ة والفردية التي 
تغطي كذل��ك جانب االعتم��اد على النف��س وتنمية الحواس 
والمهارات الحياتية. وقد ت��م دمج أحمد تدريجيًا في المجتمع 
المدرس��ي، حيث تمي��ز في تالوة القرآن الكري��م خالل الطابور 
الصباح��ي، وت��م اكتش��اف موهبته في الرس��م في األنش��طة 
وحصص التربية الفنية، األمر الذي شجع المدرسة على إشراكه 
ف��ي المعارض الفنية مثل معرض »فن الطفل«، كما يش��ارك 
أحمد في حصص التربية الرياضية وأنش��طة الفس��حة. يأتي 
ذلك في سياق جهود وزارة التربية والتعليم لدمج الطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة القابلي��ن للتعّلم في المدارس الحكومية، 
بعد توفير كافة اإلمكانات المعينة على نجاح هذه السياس��ة، 

تحقيقًا لمبدأ التعليم للجميع.
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أكـــد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة أن األمر 
الملكـــي الســـامي بمنـــح وســـام األمير ســـلمان بن 
حمـــد لالســـتحقاق الطبي للعاملين فـــي الصفوف 
األمامية مـــن الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين 

يعكـــس  المســـاندة  والجهـــات  الداخليـــة  ووزارة 
حرص واهتمام ملك البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وتقديره إلســـهامات 
أبنـــاء مملكـــة البحريـــن، مشـــيرًا إلـــى أن تكريمهم 
يأتـــي نظير جهودهـــم في مســـيرة العمل الوطني 
لجائحـــة  للتصـــدي  األماميـــة  الصفـــوف  ضمـــن 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

جـــاء ذلـــك فـــي الحفل الـــذي أقيـــم تحـــت رعاية 
ســـموه أمس فـــي قصر القضيبية لتســـليم وســـام 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد لالســـتحقاق الطبي لعدد 
مـــن العاملين فـــي الصفوف األمامية مـــن الكوادر 
الطبيـــة، وقوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخلية، 
والجهـــات المســـاندة، بحضـــور عـــدد من مـــن كبار 
المســـؤولين تقديًرا لجهودهم وعطائهم المســـتمر 

لجائحـــة  االســـتثنائية  الظـــروف  مواجهـــة  فـــي 
فيـــروس كورونـــا، حيث نقل ســـموه لهـــم تحيات 
وتقديـــر جاللة الملك عاهـــل البالد على ما قدموه 
طـــوال العاميـــن الماضييـــن مـــن جهـــود للتصـــدي 

للفيروس.
وأشـــار ســـموه إلى أهمية مواصلة الجهود والعمل 
بروح الفريق الواحد بما يســـهم في الدفع بمسيرة 

وتحقيـــق  البحريـــن،  لمملكـــة  واالزدهـــار  النمـــاء 
مختلف األهداف المنشـــودة في التصدي لجائحة 

فيروس كورونا.
كمـــا تفضل ســـموه بتســـليم وســـام األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبـــي لعـــدد من الـــوزراء 
وماقدمتـــه  إســـهاماتهم  نظيـــر  والمســـؤولين 

وزاراتهم من جهود خالل الجائحة.

وسام “سلمان الطبي” يعكس التقدير الملكي إلسهامات المواطنين... سمو نائب جاللة الملك:

مواصلة العمل بروح الفريق الواحد في التصدي للجائحة
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مذكـــرة  علـــى  الـــوزراء  مجلـــس  وافـــق 
اللجنة التنســـيقية بشأن آخر مستجدات 
تطويـــر الخدمـــات الحكوميـــة؛ بمـــا يعزز 
من مســـتوى جـــودة الخدمـــة الحكومية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلها 
الحوكمـــة،  ويعـــزز  المســـتفيدين  أمـــام 

والتي أظهرت االنتهاء من توثيق 1294 
خدمـــة حكومية، إذ تقرر إعادة هندســـة 
عـــدد من الخدمـــات الحكومية بناء على 
علـــى  تكـــراًرا  األكثـــر  الشـــكاوى  دراســـة 
نظام تواصل، وتوحيد هوية اســـتمارات 

الجهات الحكومية.
ورأس نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 

بن حمد آل خليفـــة، االجتماع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الـــذي عقد 

أمس، بقصر القضيبية.
كمـــا وافق علـــى مذكرة اللجنـــة الوزارية 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصادية والتوازن 
قطـــاع  اســـتراتيجية  بشـــأن  المالـــي 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت 
واالقتصـــاد الرقمي )2022 - 2026( التي 

تأتـــي في إطار أولويـــة تنمية القطاعات 
الواعدة ضمن خطة التعافي االقتصادي، 
 4 علـــى  االســـتراتيجية  ترتكـــز  حيـــث 
 25 تحتهـــا  ينـــدرج  رئيســـية  أولويـــات 
برنامًجا يستهدف تطوير البنية التحتية 
االقتصـــاد  ودعـــم  االتصـــاالت  لقطـــاع 
الرقمـــي وتعزيـــز الحوكمـــة اإللكترونيـــة 

وتطوير القدرات الرقمية.

مجلس الوزراء: إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية
إطالق 25 برنامًجا لتطوير البنية التحتية لالتصاالت ودعم االقتصاد الرقمي
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أعلـــن القائـــم بأعمال ســـفارة جمهورية العـــراق لدى مملكـــة البحرين الوزير 
المفـــوض مؤيـــد عمـــر عبدالرحمن لــــ “البـــالد” أن هناك إجـــراءات تجري مع 
الجهـــات البحرينيـــة المختصة على إعادة فتح خطوط الطيران بين مملكة 

البحرين والجمهورية العراقية.
ونـــوه إلـــى أن مباحثات مكثفة ســـتجري مع الجانـــب البحريني مطلع العام 
المقبل، مؤكًدا أن العراق يرحب بإعادة فتح الخطوط الجوية بين البلدين 

ضمن شروط تحترم المصالح المشتركة.

إجراءات إلعادة فتح خطوط 
الطيران بين البحرين والعراق

أكد وزير اإلســـكان باسم الحمر أن الوزارة تولي ذوي االحتياجات الخاصة 
اهتمامًا خاصًا؛ لضمان تمتعهم بالمســـتوى المعيشـــي الالئق لهم وألســـرهم، 
حيـــث ترجم هـــذا من خالل نصـــوص قانونية تضمنت القـــرارات الوزارية؛ 
لضمان حقوقهم وتكافؤ فرصهم مع غيرهم من الفئات المستحقة والحصول 
على المســـكن المالئم، والخدمات التي تناســـب طبيعـــة احتياجاتهم. جاء 
ذلـــك فـــي رد الوزيـــر على الســـؤال الموجه من عضو مجلس الشـــورى فؤاد 

الحاجي بشأن هذه الفئة.
وتابعـــت الـــوزارة “بلغ مجموع الوحدات الســـكنية التي أنشـــأت والتي قيد 

اإلنشاء 390 وحدة سكنية في برنامج الحكومة الحالي”.

توزيع 390 بيتا على ذوي االحتياجات

بدور المالكي

إبراهيم النهام

)07(

)08(



أكد نائـــب جاللة الملك ولي العهد صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة أن األمـــر الملكـــي الســـامي بمنـــح 
وسام األمير ســـلمان بن حمد لالستحقاق 
الطبـــي للعامليـــن فـــي الصفـــوف األمامية 
مـــن الكـــوادر الطبية وقوة دفـــاع البحرين 
المســـاندة  والجهـــات  الداخليـــة  ووزارة 
البـــالد  ملـــك  واهتمـــام  حـــرص  يعكـــس 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة، وتقديره إلســـهامات أبنـــاء مملكة 
البحريـــن، مشـــيرًا إلـــى أن تكريمهـــم يأتي 
نظير جهودهم في مســـيرة العمل الوطني 
ضمن الصفوف األمامية للتصدي لجائحة 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.
جـــاء ذلـــك فـــي الحفل الـــذي أقيـــم تحت 
رعايـــة ســـموه أمس فـــي قصـــر القضيبية 
لتســـليم وســـام األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
لالســـتحقاق الطبي لعدد من العاملين في 
الصفـــوف األماميـــة مـــن الكـــوادر الطبية، 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن، ووزارة الداخلية، 
والجهـــات المســـاندة، بحضـــور عـــدد مـــن 
مـــن كبـــار المســـؤولين تقديـــًرا لجهودهـــم 
وعطائهم المســـتمر فـــي مواجهة الظروف 

كورونـــا،  فيـــروس  لجائحـــة  االســـتثنائية 
حيث نقل سموه لهم تحيات وتقدير جاللة 
الملـــك عاهل البالد على مـــا قدموه طوال 
العاميـــن الماضييـــن مـــن جهـــود للتصـــدي 
للفيـــروس، كمـــا أعـــرب ســـموه عن شـــكره 
وتقديره لجميع أعضاء فريق البحرين لما 

حققوه من إنجازات وإسهامات استثنائية 
في مختلف مسارات التعامل مع الجائحة 

بفضل تكاتف وتعاون الجميع.
وأشـــار ســـموه إلى أهمية مواصلة الجهود 
والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحد بما يســـهم 
في الدفع بمسيرة النماء واالزدهار لمملكة 

األهـــداف  مختلـــف  وتحقيـــق  البحريـــن، 
المنشـــودة في التصـــدي لجائحة فيروس 

كورونا.
مـــن جهتهم، أعرب العاملون في الصفوف 
بتفضـــل  أمـــس  حظـــوا  الذيـــن  األماميـــة 
جاللـــة  نائـــب  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 

الملك ولي العهد بتســـليمهم وســـام األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد لالســـتحقاق الطبي في 
كلمـــٍة ألقتها نيابًة عنهـــم رئيس مختبرات 
بـــوزارة الصحـــة أمجـــاد  العامـــة  الصحـــة 
زايد عبروا عن عميق شـــكرهم وتقديرهم 
لســـموه حفظـــه هللا علـــى تكريمـــه الرفيع 

لهـــم، معربيـــن عـــن تطلعهـــم تحـــت قيادة 
ســـموه للجهود الوطنية للتصدي لفيروس 
كورونـــا لمزيـــٍد مـــن المنجـــزات الوطنيـــة 
التي تحقـــق رؤى وتطلعـــات جاللة الملك 
وتحقـــق  ورعـــاه  هللا  حفظـــه  المفـــدى 
أهداف المســـيرة التنموية الشاملة لمملكة 
البحريـــن، معاهدين ســـموه علـــى مواصلة 
العمـــل بذات العـــزم وروح الفريق الواحد، 

من أجل حاضر ومستقبل الوطن.
كمـــا تفضل ســـموه بتســـليم وســـام األمير 
ســـلمان بن حمد لالســـتحقاق الطبي لعدد 
من الوزراء والمسؤولين نظير إسهاماتهم 
وماقدمتـــه وزاراتهـــم مـــن جهـــود خـــالل 
الجائحة، حيث قام سموه بتسليم الوسام 
لـــكل مـــن وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد 
النعيمي، وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدهللا 
آل خليفة، وزير شـــؤون مجلسي الشورى 
والنـــواب غانـــم البوعينيـــن، وزير شـــؤون 
شـــؤون  وزيـــر  الرميحـــي،  علـــي  اإلعـــالم 
الدفـــاع الفريـــق الركـــن عبـــدهللا النعيمي، 
أيمـــن  الشـــباب والرياضـــة  وزيـــر شـــؤون 
المؤيـــد، رئيس األمن العـــام الفريق طارق 

الحسن.
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رأس نائــب جاللــة الملــك ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، 
االجتماع االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد امس، بقصر القضيبية.

وفي بداية االجتماع، أشاد المجلس بمضامين 
الخطـــاب الـــذي وجهـــه عاهـــل البـــاد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
الوطنيـــة،  البحريـــن  مملكـــة  أعيـــاد  بمناســـبة 
إحياًء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة 
في عهد المؤســـس أحمد الفاتح كدولة عربية 
مســـلمة العـــام 1783، وذكـــرى انضمامهـــا فـــي 
األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى 
تولـــي حضرة صاحـــب الجالة الملـــك لمقاليد 
الحكـــم، معرًبـــا عـــن شـــكره لرؤســـاء وأعضاء 
جميع السلطات والمواطنين والدول الشقيقة 

والصديقة على تهانيهم بهذه المناسبة.
كما رفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان 
إلـــى صاحب الجالة عاهـــل الباد على تفضل 
جالتـــه بإصـــدار األمـــر الملكي الســـامي بمنح 
وســـام األميـــر “ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق 
الطبـــي” لــــ 15811 من العامليـــن في الصفوف 
األماميـــة والجهات المســـاندة تقديـــًرا لعملهم 
الـــدؤوب والمتواصـــل فـــي مختلـــف مراحـــل 
التعامـــل مـــع جائحة فيروس كورونـــا، مجدًدا 
المشـــهود  دورهـــم  أن  التأكيـــد  المجلـــس 
وتضحياتهم المشـــرفة مـــن أجل الحفاظ على 

صحة وسامة الجميع محل تقدير واعتزاز.

بعـــد ذلـــك أشـــاد المجلـــس بالخطاب الســـامي 
فـــي  الملـــك  الجالـــة  صاحـــب  وجهـــه  الـــذي 
الجلســـة االفتتاحيـــة ألعمـــال الـــدورة الثانية 
واألربعيـــن للمجلـــس األعلى لمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليج العربية، ومـــا تضمنه من تأكيد 
على االلتـــزام بمضامين إعان الُعا الذي نص 
علـــى التنفيـــذ الكامل لرؤيـــة خـــادم الحرمين 
الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل 
ســـعود، وفق جـــدول زمنـــي محـــدد وبمتابعة 
دقيقة للعمل الثنائي بين دول المجلس وإزالة 
كافة األمـــور العالقة، مشـــيًدا المجلس بنتائج 
القمـــة الخليجية على صعيـــد تعزيز التضامن 
الخليجـــي ووحدة الصف بمـــا يحقق تطلعات 

شعوب المنطقة.
بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة 

على جدول أعماله وقرر ما يلي:
أواًل: الموافقة على المذكرات التالية:

آخـــر  بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة  1.مذكـــرة 
مســـتجدات تطوير الخدمـــات الحكومية؛ بما 
يعزز من مســـتوى جـــودة الخدمـــة الحكومية 
المقدمة للمواطنين والمقيمين وتسهيلها أمام 
المســـتفيدين ويعزز الحوكمـــة، والتي أظهرت 
االنتهـــاء مـــن توثيـــق 1294 خدمـــة حكومية، 

حيث تقرر ما يلي:
إعـــادة هندســـة عدد من الخدمـــات الحكومية 
بناء على دراســـة الشـــكاوى األكثر تكراًرا على 
اســـتمارات  هويـــة  وتوحيـــد  تواصـــل،  نظـــام 

الجهات الحكومية.
تطويـــر موقـــع بوابـــة الحكومـــة اإللكترونيـــة 
ليشـــمل عـــرض تفاصيـــل وشـــروط الخدمات 
الحكوميـــة الموثقـــة وفـــق اتفاقيـــة مســـتوى 
الخدمـــة، وأن تشـــمل شاشـــات العـــرض علـــى 
الموقـــع جميـــع المعلومات الخاصـــة بالخدمة، 

وتيسير استخدام الموقع عبر الهاتف الذكي.
2. مذكـــرة اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة 
بشـــأن  المالـــي  والتـــوازن  واالقتصاديـــة 
اســـتراتيجية قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات واالقتصاد الرقمي )2022 - 2026( 
التـــي تأتي في إطار أولويـــة تنمية القطاعات 
الواعـــدة ضمـــن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، 
حيـــث ترتكز االســـتراتيجية علـــى 4 أولويات 
رئيســـية يندرج تحتها 25 برنامًجا يســـتهدف 
االتصـــاالت  لقطـــاع  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر 
ودعـــم االقتصـــاد الرقمـــي وتعزيـــز الحوكمـــة 

اإللكترونية وتطوير القدرات الرقمية. 
3. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشريعية بشأن مشـــروع قانون بالتصديق 
علـــى اتفاقيتـــي القـــرض والضمـــان لمشـــروع 
للمراقبـــة  الجديـــد  التحكـــم  مركـــز  إنشـــاء 
والتحكـــم فـــي شـــبكات الكهرباء والمـــاء بين 
مملكـــة البحريـــن والصنـــدوق العربـــي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي.
4. مذكـــرة وزيـــر الداخلية المتعلقـــة بالتحول 
اإللكترونـــي في بعض الخدمـــات التي تقدمها 
وزارة الداخليـــة، ومنها مـــا يتعلق بـ 14 خدمة 

إلكترونية لبطاقة الهوية.
5. مذكـــرة وزير الداخلية بشـــأن إعادة تنظيم 
وزارة الداخليـــة؛ بهـــدف تعزيـــز كفـــاءة األداء 

وجودة الخدمات األمنية.
6. مذكـــرة اللجنة الوزارية للشـــؤون القانونية 
 3 علـــى  الحكومـــة  رد  بشـــأن  والتشـــريعية 

اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
الموضوعـــات  المجلـــس  اســـتعرض  بعدهـــا 

التالية:
1. مذكرة بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية 
فـــي أنظمة “ســـجات” و “تواصـــل” و “بنايات” 
خـــال الفترة من 13 ســـبتمبر 2021 لغاية 13 
ديســـمبر 2021 ودورها في تحقيق مستويات 
أعلـــى مـــن الكفـــاءة واإلنتاجيـــة بمـــا ُيعزز من 
جـــودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين 
ويدعـــم النشـــاط التجـــاري واالســـتثماري في 

مملكة البحرين. 
مشـــروع  بشـــأن  الداخليـــة  وزيـــر  مذكـــرة   .2
تطويـــر نظام النافـــذة الواحدة )أفـــق 2(، الذي 
يأتـــي ضمـــن اســـتراتيجية قطـــاع الخدمـــات 
تنـــدرج  التـــي  البحريـــن  لمملكـــة  اللوجســـتية 
ضمن تنمية القطاعـــات الواعدة التي حددتها 
أولويـــات خطـــة التعافـــي االقتصـــادي، حيـــث 
يعـــزز التعامات الجمركيـــة الرقمية والتكامل 
النظـــم  بيـــن  البيانـــات  وتبـــادل  اإللكترونـــي 
اإللكترونيـــة العامـــة داخل الدائـــرة الجمركية 
عـــن طريـــق ضم كافـــة الخدمـــات اإللكترونية 

ذات الصلة.
ثـــم أخـــذ المجلـــس علًمـــا مـــن خـــال التقارير 
الســـعادة  مـــن أصحـــاب  المرفوعـــة  الوزاريـــة 
الـــوزراء بشـــأن المشـــاركة فـــي المؤتمـــر العام 
14 لمنظمـــة العالم اإلســـامي للتربية والعلوم 
العالمـــي  والمنتـــدى  )اإليسيســـكو(  والثقافـــة 
للتعليـــم والبحث العلمـــي وقمة ريوايرد ضمن 
فعاليـــات إكســـبو 2020 دبـــي وزيـــارة جامعة 

محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية.

المنامة - بنا

مجلس الوزراء: إعادة هندسة عدد من الخدمات الحكومية
إطالق 25 برنامًجا لتطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت ودعم االقتصاد الرقمي

إعادة تنظيم وزارة الداخلية لتعزيز كفاءة األداء وجودة الخدمات األمنية
توثيق 1294 خدمة وتيسير استخدام “الحكومة اإللكترونية” عبر الهاتف الذكي
إقرار إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء
تعزيز التضامن الخليجي ووحدة الصف بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة
تضحيات مشرفة للصفوف األمامية من أجل الحفاظ على صحة الجميع

@BahrainCPNews

نائب جاللة الملك ولي العهد
خالل جلسة مجلس الوزراء 20 ديسمبر 2021:

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

اإلشـــادة بمضامين الخطاب الذي وجهه حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بمناســـبة األعياد 
الوطنية، وشكر المهنئين بهذه المناسبة الوطنية.

توجيـــه الشـــكر إلى حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعـــاه على تفضل جاللته بإصدار األمر 
الملكي الســـامي بمنح وســـام األمير "ســـلمان بن حمد لالســـتحقاق الطبي" للعاملين في الصفوف األمامية 

والجهات المساندة.

اإلشـــادة بالخطاب الســـامي الذي وجهـــه حضرة صاحب الجاللة الملـــك المفدى حفظه الله ورعاه في الجلســـة 
االفتتاحية ألعمال الدورة الثانية واألربعين للمجلس األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

األعيـــاد 
الوطنية

 وسام األمير 
سلمان بن حمد 

لالستحقاق الطبي

آخر مستجدات تطوير الخدمات الحكومية، والتي أظهرت 
االنتهاء من توثيق 1294 خدمة حكومية.

إســـتراتيجية قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
واالقتصـــاد الرقمـــي (2022-2026) التي تأتي في 
إطـــار أولويـــة تنمية القطاعـــات الواعـــدة ضمن خطة 

التعافي االقتصادي. 

مشـــروع قانـــون بالتصديـــق علـــى اتفاقيتـــي القرض 
والضمان لمشروع إنشـــاء مركز التحكم الجديد للمراقبة 
والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين مملكة البحرين 

والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

التحول اإللكتروني في بعض الخدمات التي تقدمها 
وزارة الداخليـــة، ومنها ما يتعلق بــــ 14 خدمة إلكترونية 

لبطاقة الهوية.

إعـــادة تنظيـــم وزارة الداخلية، بهدف تعزيـــز كفاءة األداء 
وجودة الخدمات األمنية.

رد الحكومـــة علـــى 3 اقتراحـــات برغبـــة مقدمـــة من 
مجلس النواب.

متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظمة "سجالت" و"تواصل" و"بنايات".

مشروع تطوير نظام النافذة الواحدة (أفق2).
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اتفاقية التجارة الحرة نقطة تحول بالعالقة مع المملكة المتحدة

توسيع التعاون السياسي واألمني واالقتصادي مع بريطانيا

الشراكة الجديدة تحافظ على سالمة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة

وزير الخارجية: العالقات التاريخية بين البلدين تتسم بالخصوصية

شارك وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
في االجتماع الوزاري المشترك بين وزراء 
الخارجيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربيـــة والمملكـــة المتحدة الذي 

عقد في لندن أمس.
ســـمو  التعـــاون  وتـــرأس جانـــب مجلـــس 
األميـــر فيصل بن فرحان آل ســـعود، وزير 
الخارجيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
رئيـــس الـــدورة الحالية للمجلـــس الوزاري 

لمجلس التعاون. 
وتـــرأس الجانـــب البريطانـــي ليـــز ترايس 
بالمملكـــة  والتنميـــة  الخارجيـــة  وزيـــرة 
فـــاح  بـــن  نايـــف  وبمشـــاركة  المتحـــدة، 

الحجرف، األمين العام لمجلس التعاون.
وبحث الوزراء مســـار العاقات الخليجية 

البريطانيـــة ومجـــاالت التعاون المشـــترك 
السياســـية  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
واالقتصاديـــة واألمنية في إطار الشـــراكة 
االســـتراتيجية القائمة بيـــن الجانبين منذ 
القمـــة الخليجيـــة البريطانيـــة التي عقدت 
فـــي مملكة البحرين في ديســـمبر 2016م، 
لتعزيـــز التعـــاون المشـــترك، وبمـــا يخـــدم 
المنطقـــة  فـــي  والســـام  األمـــن  أهـــداف 

والعالم.
واســـتعرض الـــوزراء بنـــود خطـــة العمـــل 
المشـــترك لألعوام -2022 2027، والســـبل 
بمـــا  الخطـــة  أهـــداف  بتحقيـــق  الكفيلـــة 
يعـــزز التعـــاون المشـــترك ويخـــدم مصالح 

الجانبين.
الـــوزراء تطـــورات األوضـــاع  كمـــا بحـــث 
السياســـية واألمنية التي تعيشها المنطقة 
األمـــن  لتعزيـــز  تبـــذل  التـــي  والجهـــود 

واالســـتقرار وتحقيـــق النمـــاء واالزدهـــار، 
الموضوعـــات  مـــن  عـــدد  إلـــى  باإلضافـــة 
والقضايـــا ذات االهتمـــام المشـــترك علـــى 

الساحتين اإلقليمية والدولية.
وصدر في أعقاب االجتماع بيان مشـــترك 
أكـــد فيـــه الجانبـــان اتفاقهمـــا علـــى تعزيز 
العاقـــات بيـــن المملكـــة المتحـــدة ودول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة 
فـــي جميع المجـــاالت، بما فـــي ذلك األمن 
والسياسة الخارجية والتجارة واالستثمار 

والتنمية. 
التزامهـــم  عـــن  الخارجيـــة  وزراء  وعبـــر 
وتطويـــر  المشـــترك  طموحهـــم  بتوســـيع 
مثـــل  الناشـــئة  المجـــاالت  فـــي  الشـــراكة 
التكنولوجيـــا النظيفـــة والرقميـــة والبنيـــة 
التحتية واإلنترنت. كما أكدوا أن الشراكة 
المتحـــدة ودول  المملكـــة  بيـــن  الجديـــدة 

مجلـــس التعـــاون ستســـاعد فـــي الحفاظ 
علـــى ســـامة مواطنـــي المملكـــة المتحدة 
ودول مجلس التعاون، وخلق فرص عمل 

ووظائف.
و أكـــد الجانبـــان أهميـــة تعزيـــز الروابـــط 
والتواصـــل االنســـاني، والتي تعـــد عنصًرا 
أساســـًيا في تعزيز التفاهم بين الشـــعوب، 
وتعتبـــر محـــركا رئيســـيا لابتـــكار وتوفير 
فرص العمل، والتبادل الثقافي والتعليمي.
بـــأن  إيمانهـــم  الخارجيـــة  وزراء  وأكـــد 
الشـــراكة الحديثة والطموحة بين المملكة 
المتحـــدة ودول مجلس التعاون ضرورية 
منطقـــة  فـــي  واالســـتقرار  األمـــن  لتعزيـــز 

الشرق األوسط وخارجها.
باســـتكمال  الخارجيـــة  وزراء  ورحـــب 
المراجعة التجارية واالســـتثمار المشـــترك 
مجلـــس  ودول  المتحـــدة  المملكـــة  بيـــن 

هـــذا  وكان   .2021 يونيـــو  فـــي  التعـــاون 
معلما مهما إلنشـــاء تجارة أكثر حرية بين 
المملكـــة المتحـــدة ودول المجلـــس، كمـــا 
رحبـــوا بالتقدم األخير فـــي تعزيز التجارة 
الثنائية من خال إزالة الحواجز التجارية 

وتسهيل التعاون االقتصادي.
وأوضـــح البيـــان أن الطرفيـــن أكـــدا العمل 
بســـرعة نحـــو اتفاقية تجارة حرة شـــاملة 
)FTA(، واتفقـــا علـــى أن اتفاقيـــة التجـــارة 
الحـــرة ستشـــكل نقطـــة تحـــول مهمة في 
ودول  المتحـــدة  المملكـــة  بيـــن  العاقـــة 
مجلـــس التعـــاون، معربيـــن عـــن تطلعهمـــا 

لبدء المفاوضات في العام 2022.

مًعـــا  بالعمـــل  التزامهمـــا  الجانبـــان  وأكـــد 
لاســـتثمار  الثنائيـــة  الفـــرص  لتحديـــد 
المشترك في البنية التحتية والتكنولوجيا 
النظيفـــة فـــي العالـــم النامي تحـــت مظلة 
مبـــادرة بناء عالم أفضل التابعة لمجموعة 
الســـبع. وكخطوة أولـــى، التزمـــوا بتطوير 
آليات لشـــراكات قوية حول هذه القضايا، 
والعمل مًعا لتطوير مجموعة من المشاريع 

االستثمارية المشتركة المحتملة.
وأكـــد الجانبان التزامهما بمواصلة تعاونها 
الوثيـــق فـــي السياســـة الخارجيـــة واألمن 

اإلقليمي.

عقــد وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزيانــي، في لنــدن أمس جلســة مباحثات 
رسمية مع وزير الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة ليز تراس.

والتنميـــة  الخارجيـــة  وزيـــر  ورحبـــت 
مشـــيدة  الخارجيـــة،  بوزيـــر  البريطانيـــة 
بالعاقات التاريخية الراسخة التي تربط 
وبالمســـتوى  الصديقيـــن،  البلديـــن  بيـــن 
المتطـــور للتعـــاون الثنائـــي فـــي مختلف 
بـــأن  تطلعهـــا  عـــن  معربـــة  المجـــاالت، 
تشـــهد العاقـــات المتميزة بيـــن البحرين 
وبريطانيـــا مزيـــدا من التقـــدم والنمو بما 

يسهم في خدمة المصالح المشتركة.
مـــن جانبـــه، عبـــر الزيانـــي عـــن ســـعادته 
باللقـــاء مـــع وزيـــرة الخارجيـــة والتنميـــة 
مهـــام  بتولـــي  إياهـــا  مهنئـــا  البريطانيـــة، 
هـــذا المنصب المهم، متمنيـــا لها التوفيق 

البريطانـــي  بالدعـــم  ومنوهـــا  والنجـــاح، 
لجهود إحال الســـام والتعايش السلمي 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، وتأييدها 

اتفاق مبادئ إبراهيم. 
وأكد وزيـــر الخارجية اهتمـــام مملكة 
البحريـــن بتوســـيع مجـــاالت التعـــاون 
المشـــترك مـــع المملكـــة المتحـــدة، في 
مختلف المجاالت السياسية واألمنية 
خصوصيـــة  مؤكـــدا  واالقتصاديـــة، 
العاقـــة التاريخيـــة التـــي تجمـــع بين 
الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
وتميـــز تعاونهمـــا المشـــترك والتفاهـــم 
تجـــاه مختلـــف  المســـتمر  والتنســـيق 

التحديات التي تواجه المنطقة.
وخـــال االجتمـــاع، اســـتعرض الوزيـــران 
الصداقـــة  لعاقـــات  المتميـــز  المســـار 
مملكـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي  التاريخيـــة 
البحرين والمملكة المتحدة، وما تشـــهده 
مـــن تطـــور ونمـــو متســـارع فـــي مختلف 

المجاالت. كما بحث الجانبان سبل تعزيز 
وتنميـــة التعـــاون الثنائـــي فـــي المجاالت 
كافة، السياسية واالقتصادية والتنموية، 
وتوســـيع مجاالت التعاون المشـــترك بين 
الجانبيـــن، بما في ذلك التبـــادل التجاري 
يعـــود  بمـــا  المشـــتركة  واالســـتثمارات 

بالخيـــر والنفـــع علـــى البلدين والشـــعبين 
الصديقين.

وأكـــد الجانبـــان أهميـــة مواصلـــة الجهود 
الصداقـــة  لترســـيخ عاقـــات  المشـــتركة 
والتعـــاون المشـــترك، والتنســـيق الثنائـــي 
تجـــاه مختلـــف التحديـــات التـــي تواجـــه 

دول المنطقـــة بمـــا يدعـــم جهـــود تحقيق 
األمن واالستقرار والسام واالزدهار.

حضـــر جلســـة المباحثـــات ســـفير مملكـــة 
البحريـــن لـــدى المملكـــة المتحدة الشـــيخ 
فواز بن محمد آل خليفة والوفد المرافق 

لوزير الخارجية.

“الصحة الخليجي” يهنئ البحــريـــن 
على اإلنجاز  العــالمي

قـــال مجلـــس الصحـــة الخليجـــي 
إن مملكـــة البحرين حصدت على 
المركـــز األول عالمًيـــا في مؤشـــر 
نيكاي للتعافي من كورونا، وذلك 
مـــن خـــال تغريـــدة عبر حســـابه 

الرسمي في “تويتر”.
وأضـــاف المجلـــس أن هـــذا يعتبر 
إنجـــازا لمملكـــة البحريـــن بشـــكل 
خاص وللخليج بشـــكل عام،  وأن 
هذا االنجـــاز يعتبر ملهم لانتقال 

مـــن مرحلـــة التصـــدي للفيـــروس 
إلـــى التعافي عالمًيـــا، وتم اعتماد 
مؤشـــر نيـــكاي البحريـــن علـــى 3 
مرتكزات رئيســـيه أولها انخفاض 
ثـــم  القائمـــة  الحـــاالت  معـــدل 
تضاعـــف معـــدالت تلقـــي اللقـــاح 
باالجـــراءات  االلتـــزام  آخرهـــا 

االحترازية.
لمجلـــس  العـــام  المديـــر  وعبـــر 
ســـليمان  الخليجـــي  الصحـــة 
اال  كان  مـــا  االنجـــاز  أن  الدخيـــل 

بتضافـــر الجهـــود الصحية جميعًا 
في مملكة البحريـــن والدعم غير 
للحفـــاظ  القيـــادة  مـــن  المحـــدود 
علـــى االمـــن الصحـــي للمواطنين 
والمقيميـــن علـــى حدًا ســـواء في 
البحريـــن بشـــكل عـــام فـــي جميع 
المجـــاالت الصحيـــة وفـــي أزمـــة 
كورونـــا بشـــكل خاص مـــن توفير 
االزمـــة  والفحوصـــات  اللقاحـــات 
باالجـــراءات  االلتـــزام  وايضـــًا 

الوقائية للحد من تفاقم االزمة.

هذا ويعتبر مؤشر نيكاي للتعافي 
مـــن كورونا مقياس عالمي يعتمد 
مـــع االصابـــات و  التعامـــل  علـــى 
معـــدل تلقـــي اللقاحـــات و مـــدى 
االلتـــزام باالجـــراءات االحترازية 

وعودة االنشطة لسابق عهدها.

بعد حصولها 
على المركز األول 

بمؤشر نيكاي

أعلن القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى مملكة البحرين الوزير المفوض مؤيد 
عمــر عبدالرحمــن لـ “البالد” أن هنالك إجراءات تجري مع الجهات البحرينية المختصة 

على إعادة فتح خطوط الطيران بين مملكة البحرين والجمهورية العراقية.

ونـــوه بـــأن مباحثـــات مكثفة ســـتجري مع 
الجانـــب البحرينـــي مطلـــع العـــام المقبـــل، 
مؤكـــًدا أن العـــراق يرحـــب بإعـــادة فتـــح 
ضمـــن  البلديـــن  بيـــن  الجويـــة  الخطـــوط 

شروط تحترم المصالح المشتركة.
وبيـــن أن إعـــادة فتـــح خطـــوط الطيـــران 
البلديـــن خصوًصـــا  يصـــب فـــي مصلحـــة 
األعمـــال والمســـتثمرين  لرجـــال  بالنســـبة 
بـــدال مـــن معاناتهم من الســـفر وفًقـــا آللية 
“الترانزيت” أو عـــن طريق مطارات أخرى 
بـــدال مـــن الوصـــول المباشـــر بيـــن البلدين 
والذي سيساهم في زيادة عدد المسافرين 

والقادمين للجهتين.
وعلـــى صعيـــد آخـــر، أكـــد القائـــم بأعمـــال 
الســـفارة في أول تصريحات له للصحافة 
المحليـــة بعـــد تعيينـــه أنـــه ســـيعمل علـــى 
إعـــادة إحيـــاء رابطـــة األعمـــال البحرينية 
العراقيـــة وغرفـــة التجارة، مؤكـــًدا وجود 
العديـــد مـــن االســـتثمارات العراقيـــة التي 
يمكن إقامتها بالبحرين والعكس، ووجود 
آفـــاق اســـتثمارية واعدة لرجـــال األعمال 
البحرينييـــن إلقامـــة مشـــاريع اســـتثمارية 

في العراق في العديد من المجاالت.
الجاليـــة  خدمـــة  علـــى  “ســـأعمل  وقـــال: 

العراقيـــة المقيمـــة علـــى أرض البحريـــن”، 
بالرعايـــة  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  مشـــيًدا 
الكريمـــة التـــي تتلقاهـــا الجاليـــة العراقية 
خـــال إقامتهـــم علـــى أرض البحريـــن من 
المســـؤولين والشـــعب البحرينـــي الطيـــب 
والقريـــب جًدا مـــن الشـــعب العراقي الذي 
تربطه بشـــعب البحريـــن عاقات تاريخية 

طويلة وممتدة منذ القدم.

وعبر عن بالغ سعادته بوجوده وعمله في 
مملكـــة البحريـــن، قائـــا: “لقد تـــم تعييني 
فـــي الســـابع مـــن شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، 
وأنـــا ســـعيد بعملي هنـــا فـــي البحرين مما 
ســـيمنحني فرصـــة للتعرف علـــى حضارة 
ونهضة المملكة وشعبها الكريم عن قرب.

ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى 
مقـــام عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، وولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
وإلـــى حكومة وشـــعب البحرين بمناســـبة 
بأعيادهـــا  البحريـــن  مملكـــة  احتفـــاالت 
الوطنيـــة وذكـــرى تولـــي صاحـــب الجالة 

الملك مقاليد الحكم.
وذكر أنه سيعمل خال فترته الدبلوماسية 

على بحث سبل تطوير العاقات المتميزة 
بين البلدين الشـــقيقين وبما يشـــمل جميع 
الجوانـــب، ومنها االقتصادية والسياســـية 
واالجتماعيـــة وتفعيـــل اللجان المشـــتركة 
المذكـــرات  جميـــع  توقيـــع  علـــى  والعمـــل 
المشتركة وبما يصب في مصلحة البلدين.
لقائـــه  خـــال  ســـيتناول  بأنـــه  وأفـــاد 
المسؤولين البحرينيين كافة المستجدات 
االهتمـــام  ذات  والدوليـــة  اإلقليميـــة 
المشترك، مؤكدا عمق العاقات البحرينية 
العراقية والحرص المشترك في االستمرار 

بتطويرها وتفعيلها.
ونـــوه بـــأن هنـــاك توجهـــا لربـــط البحريـــن 
ومصـــر  العـــراق  بيـــن  ثاثيـــة  باتفاقيـــة 
أكبـــر  مـــن  البحريـــن  لكـــون  والبحريـــن؛ 
لاســـتفادة  وذلـــك  األلمنيـــوم،  مصـــدري 

لتصدير هذه الســـلعة للعراق كون حكومة 
العـــراق بدأت ببناء بنيـــة تحتية عامة، بما 
فيها شـــقق ســـكنية كثيـــرة ومبان بشـــكل 

واسع.
وأكـــد الجهد المشـــترك للعـــراق والبحرين 
لمحاربـــة  الدولـــي  التحالـــف  إطـــار  فـــي 
اإلرهـــاب المتمثل بكيـــان داعش اإلرهابي 
والـــذي يشـــكل خطًرا مشـــترًكا على جميع 
دول المنطقـــة بمـــا يحقق األمن المشـــترك 
على المســـتوى الثنائي للبلدين الشـــقيقين 

فضا عن األمن اإلقليمي. 
ونوه بأن العراق مســـتمر فـــي عمله بإطار 
التحالف الدولي؛ من أجل هزيمة اإلرهاب 
الذي يشـــكل خطرًا مشـــتركًا علـــى الجميع 
فـــي المنطقة في ظل القضايا والتحديات 

اإلقليمية المشتركة.

إجراءات إلعادة فتح خطوط الطيران بين البحرين والعراق
إحياء رابطة األعمال بين البلدين.. القائم بأعمال سفارة بغداد لـ “^”:
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