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أكــــد صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
جاللة  نــائــب  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
واعــتــزاز حضرة  تقدير  العهد  ولــي  الملك 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة ملك البالد المفدى القائد األعلى 
دفـــاع  قـــوة  لمنتسبي  الــمــشــرفــة  بــالــجــهــود 
فــيــروس  الــتــصــدي لجائحة  فــي  الــبــحــريــن 
كورونا، منوهًا سموه باألدوار الكبيرة التي 
تمت طوال مسارات التعامل مع الجائحة 
أبناء  لكافة  واعتزاز  والتي هي محل فخر 
لكافة  الجليلة  بالجهود  البحرين، مشيًدا 
العاملين في الصفوف األمامية من الكوادر 
الطبية وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية 
عظيم  لها  كان  والتي  المساندة  والجهات 

األثر فيما تحقق من نتائج حتى اليوم في 
على  أثــرهــا  وانعكس  للفيروس،  التصدي 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
لــدى لقاء سموه، في قصر  جــاء ذلــك 
الشيخ محمد  أمس، بحضور سمو  الرفاع 
والشيخ  خليفة،  آل  حــمــد  بــن  ســلــمــان  بــن 
سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
واالقتصاد الوطني، الفريق الركن ذياب بن 
وعدًدا  األركــان  رئيس هيئة  النعيمي  صقر 
ــاع الــبــحــريــن،  مــن كــبــار الــضــبــاط بــقــوة دفــ
حيث تفضل سموه بتسليمهم وسام األمير 
ســـلـــمـــان بــــن حـــمـــد لــالســتــحــقــاق الــطــبــي 
في  المستمر  وعطائهم  لجهودهم  تقديًرا 
الــتــصــدي لــجــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، وقــد 

حضرة  وتقدير  تحيات  إليهم  سموه  نقل 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
القائد  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل 
ــوال الــعــامــيــن  األعـــلـــى عــلــى مـــا قـــدمـــوه طــ
الماضيين من جهود للتصدي للفيروس، 
مــنــوهــًا ســمــوه بـــالـــدور الــكــبــيــر والــمــشــرف 
لقوة دفاع البحرين في التصدي لجائحة 
كورونا سواء من خالل الصفوف األمامية 
إمكانياتها  كافة  تسخير  مع  المساندة  أو 
ــع مــخــتــلــف  ــ ــاون مـ ــعــ ــتــ ــالــ ــا بــ ــهـ ــزاتـ ــيـ ــهـ ــجـ وتـ
مشيًرا  البحرين،  فريق  ضمن  القطاعات 
سموه إلى أن قوة دفاع البحرين مساهمٌة 
الخير واالزدهــار لمملكة  دوما في مسيرة 
التنمية  فـــي  أســـاســـي  كــشــريــك  الــبــحــريــن 

المستدامة، وجهودهم دائًما محل اعتزاز 
وتقدير.

الماضيين  الــعــامــيــن  إن  ســمــوه  وقـــال 
خاللها  أثبت  للبحرين  تحّد  محطة  كانا 
أنهم  القطاعات  مــن جميع  الــوطــن  أبــنــاء 
لمنتسبي  وكــان  النجاحات،  لتحقيق  أهــٌل 
قــوة الــدفــاع الــدور الــبــارز أيضًا إلــى جانب 
ــي تـــعـــزيـــز جــهــود  ــات األخـــــــرى فــ ــاعـ ــقـــطـ الـ
مسارات التعامل مع الجائحة وإنجاح هذه 
وصلنا  ما  بفضلها  تحقق  التي  المساعي 
ــوم فـــي مــجــال  ــيـ إلـــيـــه مـــن نــتــائــج حــتــى الـ
التصدي للفيروس، معربًا عن شكره لكل 
البحرين على ما قدموه  فرد ضمن فريق 

من أجل الوطن والمواطن.

} نائب جاللة الملك ولي العهد خالل لقاء كبار ضباط قوة الدفاع وتسليمهم وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي.

ن���ائ���ب ال��م��ل��ك ول����ي ال��ع��ه��د ي�����س��ل��م و����س���ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان 

ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي ل��ع��دد م���ن ك��ب��ار ���س��ب��اط ق����وة ال��دف��اع

الم�ش���رفة  ب�ال�ج����هود  ال����ملك  اع����تزاز  ي�وؤك����د  �ش���موه 

لكورون���ا ال�ت�ش����دي  ف����ي  ال����دفاع  ق����وة  لمنت�شب����ي 

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ولي  الملك  جاللة  نائب  خليفة  آل  حمد  بــن 
في  الخاص  القطاع  دور  تعزيز  أهمية  العهد 
في  يسهم  بما  الحيوية  الــقــطــاعــات  مختلف 
الشاملة  التنموية  المسيرة  أهـــداف  تحقيق 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  بقيادة 
المفدى،  الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن 
مشيًرا إلى استمرار تعزيز الشراكة الفاعلة مع 
القطاع الخاص من خالل مختلف المشاريع 
والــخــطــط الــتــنــمــويــة الــتــي تــصــب فـــي صــالــح 
الوطن والمواطن وتعود بنفعها على الجميع.

الرفاع  لــدى لقاء سموه بقصر  ذلــك  جــاء 

أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان 
بن حمد آل خليفة، والشيخ سلمان بن خليفة 
الوطني،  واالقــتــصــاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل 
السيد سمير عبداهلل ناس رئيس غرفة تجارة 
وصـــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــن، حــيــث نــــوه ســـمـــوه بـــدور 
فــي مملكة  التنمية  مــســارات  دعــم  فــي  الغرفة 
البحرين وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك 
أهمية مواصلة  إلــى  لــالقــتــصــاد، الفــًتــا  رئــيــس 
الـــواحـــد للمضي قــدًمــا  الــفــريــق  بـــروح  الــعــمــل 
أهدافها  وفــق  االقــتــصــادي  التعافي  خطة  فــي 
الـــمـــوضـــوعـــة بـــمـــا يــســهــم فــــي الــــدفــــع بــعــجــلــة 
أن  إلى  مشيًرا  وأبنائه،  الوطن  لخير  التنمية 

كافة  على  اقتصادية  منجزات  مــن  تحقق  مــا 
لتحقيق  الــجــهــود  تكثيف  يتطلب  األصــعــدة 
المزيد بتكاتف الجميع لفتح آفاٍق أرحب من 
الفرص الواعدة أمام المواطنين في مختلف 

المجاالت.
ــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب رئـــيـــس غـــرفـــة تــجــارة  مـ
لنائب  وتقديره  شكره  عن  البحرين  وصناعة 
من  يوليه  ما  على  العهد  ولــي  الملك  جاللة 
اهــتــمــام وحــــرص لــتــعــزيــز إســهــامــات الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي مــســيــرة الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
القطاع  تــجــاه  الــداعــم لسموه  بــالــدور  مــنــوًهــا 
الخاص بما يسهم في تنمية أدواره وإمكاناته.

لدى ا�شتقباله رئي�س غرفة التجارة وال�شناعة..

نائب الملك ولي العهد يوؤكد اأهمية تعزيز دور القطاع الخا�ص في مختلف القطاعات

����ش���م���وه ي���ن���وه ب������دور ال���غ���رف���ة ف����ي دع���م 

م���������ش����ارات ال���ت���ن���م���ي���ة ف�����ي ال���ب���ح���ري���ن

} نائب جاللة الملك ولي العهد لدى استقباله رئيس غرفة التجارة والصناعة.

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة نائب جاللة الملك ولي العهد اجتماع اللجنة 

التنسيقية الـ406 الذي عقد أمس عن بعد.

ــار ســمــو ولـــي الــعــهــد« عــلــى مــوقــع  ــبـ وذكــــر حــســاب »أخـ
التنسيقية  الــلــجــنــة  أن  »تــويــتــر«  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
لمواكبة  التشريعات  تطوير  مستجدات  آخــر  استعرضت 

التعامل  مستجدات  آخر  ناقشت  كما  التنمية،  متطلبات 
»كــوفــيــد-19« واإلجــــــراءات المتعلقة  كــورونــا  مــع فــيــروس 

بذلك.

اللجنة التن�سيقية ت�ستعر�ص م�ستجدات تطوير الت�سريعات لمواكبة متطلبات التنمية

} نائب جاللة الملك ولي العهد خالل ترؤسه اللجنة التنسيقية.



رفعت فوزية زينل رئيسة مجلس 
ــالـــح الــصــالــح  ــي بــــن صـ ــلـ الــــنــــواب وعـ
ــورى وعـــــدد من  ــشــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
التهاني  الــمــســؤولــيــن  وكــبــار  ــوزراء  ــ الــ
إلـــى جــالــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  وســمــو  آل خليفة 
الـــــوزراء األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
الشيخ ناصر بن حمد  خليفة وسمو 
الوطني  األمـــن  مستشار  خليفة  آل 
العام  األمــيــن  الملكي  الــحــرس  قــائــد 
بمناسبة  األعـــلـــى،  الـــدفـــاع  لــمــجــلــس 
بــحــريــنــي  قــمــر صــنــاعــي  أول  ــــاق  إطـ
إماراتي مشترك »ضوء 1« حيث أكدوا 
المنجزات  يعد من  القمر  إطــاق  أن 
تحققت  الـــتـــي  الــمــشــرفــة  الــوطــنــيــة 
بفضل توجيهات جالة الملك ودعم 
الــحــكــومــة بــرئــاســة ســمــو ولـــي العهد 
الحثيثة  والــمــتــابــعــة  الــــــوزراء  رئــيــس 
ــر بــــن حـــمـــد آل  ــاصـ لــســمــو الـــشـــيـــخ نـ

خليفة.
الــنــواب،  رئــيــســة مجلس  ــدت  وأكــ
أول قمر صناعي بحريني  إطــاق  أن 
ــلــــرؤيــــة  إمـــــــــاراتـــــــــي، يــــعــــد تــــرجــــمــــة لــ
 ، الحكومة  ودعــم  السامية،  الملكية 
بن حمد  ناصر  الشيخ  ومتابعة  سمو 
الوطني  األمـــن  مستشار  خليفة،  آل 
العام  األمــيــن  الملكي  الــحــرس  قــائــد 
ــــان  لــمــجــلــس الــــدفــــاع األعــــلــــى، وإعـ
لـــــخـــــوض عـــــالـــــم الـــــفـــــضـــــاء وعــــلــــوم 
ــة  ــبـ ــواكـ ــمـ ــل الـــــجـــــديـــــد، لـ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــمـ الـ
االتــــجــــاهــــات الـــعـــالـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة، 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــذ الـــخـــطـــة االسـ ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
مملكة  فــي  الفضاء  لعلوم  الــجــديــدة 
الــبــحــريــن، واالســتــثــمــار الـــواعـــد لكل 

مجاالت التنمية.
ــتـــعـــاون الــبــحــريــنــي  ــالـ مـــشـــيـــدة بـ
اإلمـــــــــاراتـــــــــي، ومـــــــا حـــقـــقـــه الـــفـــريـــق 
رفــيــع،  عــالــمــي  انــجــاز  مــن  البحريني 
وبجهود الجهات المشاركة والداعمة 
بحريني  صــنــاعــي  قــمــر  أول  إلطــــاق 
ــة اإلمــــــارات  ــالـ ــي مـــشـــتـــرك: وكـ ــاراتــ إمــ
لــلــفــضــاء، والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم 
وجامعة  البحرين،  بمملكة  الفضاء 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة 
نــيــويــورك أبـــو ظــبــي، وتــمــكــيــن. األمــر 
البحرين،  مملكة  إصــرار  يؤكد  الــذي 
أشقائها،  وبــتــعــاون  أبنائها،  بــســواعــد 
عــلــى تــحــقــيــق اآلمــــــال والــتــطــلــعــات، 
ــروح تحب  ــ ــإرادة وطــنــيــة ثـــابـــتـــة، وبــ ــ ــ بـ

التحدي وتعشق اإلنجاز.
ــيــــوم  الــ هـــــــذا  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــارت 
احتفاالت  مــع  المتزامن  التاريخي، 
الوطنية،  بأعيادها  البحرين  مملكة 
ــالـــدا، مــحــفــوظــا في  ســيــظــل يــومــا خـ
الرائدة،  البحرينية  اإلنجازات  سجل 
الشاملة،  التنموية  المسيرة  ظل  في 
بـــقـــيـــادة جــــالــــة الـــعـــاهـــل الـــمـــفـــدى، 
ودافعا ومحفزا لمزيد من اإلنجازات 

الحضارية والعصرية.
ــورى،  ــشـ وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـ
يمتلكون  البحرين  مملكة  شباب  أن 
المهارات العالية، والقدرات المتميزة 
واإلســهــام  العطاء  مــن  تمّكنهم  الــتــي 
فـــي تــحــقــيــق مـــزيـــٍد مـــن الــمــنــجــزات 

ــي مـــســـيـــرة الــنــهــضــة  والـــنـــجـــاحـــات فــ
ــنــــمــــاء الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الــمــمــلــكــة  والــ

بقيادة جالة الملك المفدى.
وأّكد أنَّ تسمية القمر الصناعي 
»الـــضـــوء  بــكــتــاب  ــا  تــيــمــًن ــوء 1«  ـــ»ضــ بــ
الـــمـــفـــدى،  الـــمـــلـــك  لـــجـــالـــة  األول« 
ــات والـــتـــطـــلـــعـــات  ــمــــوحــ يـــعـــكـــس الــــطــ
التي يقودها جالته، وتمّثل  الكبيرة 
لمستقبل  السامية  الملكية  الــرؤيــة 
زاهـــــر ومـــشـــرق لــمــخــتــلــف األجـــيـــال، 
ــوم الــفــضــاء  ــلـ ــاع عـ ــا يــجــعــل قـــطـ ــمـ وبـ
أحد القطاعات الواعدة والمهمة في 

المملكة.
القمر  إطــــاق  تـــزامـــن  إنَّ  وقــــال 
الــّصــنــاعــي »ضــــوء 1« مـــع احــتــفــاالت 
الوطنية  بأعيادها  البحرين  مملكة 
المسيرة  اســتــدامــة  يــؤكــد  الــمــجــيــدة، 
الــتــنــمــويــة، وانـــفـــتـــاح الــمــمــلــكــة على 
العديد من مسارات التقدم الحديثة، 
تعظيم  وثباٍت نحو  بعزيمة  والمضي 
ــلـــوم  االســـــتـــــفـــــادة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـــعـ
والمجاالت، وجعلها رافًدا للمنجزات 

الوطنية المتعددة.
المخلصة  الــجــهــود  على  وأثــنــى 
لعلوم  الوطنية  الهيئة  بذلتها  التي 
وكالة  مع  المثمر  والتعاون  الفضاء، 
لــلــفــضــاء، وجــامــعــة خليفة  ــارات  ــ اإلمـ
ــا وجـــامـــعـــة  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــلـــوم والـ ــلـــعـ لـ
نـــيـــويـــورك أبــوظــبــي بـــدولـــة اإلمـــــارات 
والــذي  الشقيقة،  المتحدة  العربية 
أســهــم فـــي إطــــاق الــقــمــر الــصــنــاعــي 
العاقات  عمق  يؤكد  بما  البحريني، 
ــة، والــــروابــــط  ــيــ ــاراتــ الــبــحــريــنــيــة اإلمــ
الشقيقين،  الــبــلــديــن  بــيــن  الــمــتــيــنــة 
بفريق  واالعـــتـــزاز  الفخر  عــن  مــعــرًبــا 
الشبابية  والكوادر  للفضاء  البحرين 
مـــوه  ــي الـــهـــيـــئـــة، ومـــــا قـــدَّ الـــعـــامـــلـــة فــ
ــن عـــمـــٍل وطـــنـــي يــعــكــس اإلصــــــرار  مــ
والـــعـــزيـــمـــة، وعـــشـــق الـــتـــحـــدي وحــب 
على  المملكة  اســـم  ويــضــع  اإلنـــجـــاز، 
والمستقبل،  الــفــضــاء  عــلــوم  خــارطــة 
ويـــحـــقـــق األهــــــــداف اإلســتــراتــيــجــيــة 

والخطط الطموحة للهيئة.
سلمان  الشيخ  أكــد  جانبه  ومــن 
العام  األمين  خليفة  آل  إبراهيم  بن 
والرياضة  للشباب  األعلى  للمجلس 
الــكــبــيــر  ــي  ــنـ ــوطـ الـ الــمــنــجــز  هـــــذا  أن 
الحضارية  المكتسبات  مسيرة  يعزز 
الزاهر  العهد  فــي  البحرين  لمملكة 
مشيرا إلى  المفدى،  الملك  لجالة 
رعــايــة  مــع  ينسجم  اإلنـــجـــاز  هـــذا  أن 

والعلماء وتشجيع كل  للعلم  جالته 
جــهــد مـــن شــأنــه تــحــقــيــق اإلنـــجـــازات 
ــي خـــدمـــة  ــ ــي تـــصـــب فـ ــتــ الـــعـــلـــمـــيـــة الــ

المصالح االستراتيجية للمملكة.
ونــــــــوه بــــدعــــم صــــاحــــب الـــســـمـــو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء، إليجاد البيئة المثالية التي 
البحرين  مملكة  وضـــع  فــي  أســهــمــت 
ــدول الــمــتــقــدمــة على  ــ فـــي مــصــاف الـ
ــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي، مــشــيــدا  خـــريـــطـــة الـ
بحرص سموه على مساندة الطاقات 
اإلبــداع في  الوطنية وتحفيزها على 

شتى العلوم.
إلــى ســمــو  بالتهنئة  تــوجــه   كــمــا 
آل خليفة،  حــمــد  بـــن  نــاصــر  الــشــيــخ 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الملكي األمين العام لمجلس الدفاع 
بـــدور ســمــوه الكبير  األعــلــى، مــشــيــدا 
الطموح  البحريني  الشباب  دعــم  في 
والذي أثمر في تحقيق هذا اإلنجاز 

الوطني الباهر.
وأشـــــار ســمــو الــشــيــخ فــيــصــل بن 
راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس 
الهيئة  رئــيــس  نــائــب  للبيئة،  األعــلــى 
ــا لـــــنـــــادي راشــــــــد لـــلـــفـــروســـيـــة  ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــل، عـــضـــو الــمــجــلــس  ــيــ ــاق الــــخــ ــ ــبـ ــ وسـ
هــذا  أن  والرياضة,  للشباب  األعــلــى 
يعزز مسيرة  الكبير  الوطني  المنجز 
الـــمـــكـــتـــســـبـــات الـــحـــضـــاريـــة لــمــمــلــكــة 
لجالة  الــزاهــر  العهد  فــي  البحرين 
هذا  أن  إلــى  مشيرا  المفدى،  الملك 
جالته  رعــايــة  مــع  ينسجم  اإلنــجــاز 
جهد  كــل  وتشجيع  والــعــلــمــاء  للعلم 
العلمية  من شأنه تحقيق اإلنجازات 
الـــتـــي تـــصـــب فــــي خـــدمـــة الــمــصــالــح 

االستراتيجية للمملكة.
ونوه سموه بدعم صاحب السمو 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
خــلــيــفــة، ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الوزراء، إليجاد البيئة المثالية التي 
البحرين  مملكة  وضــع   فــي  ساهمت 
ــدول الــمــتــقــدمــة على  ــ فـــي مــصــاف الـ
ــتـــقـــدم الـــعـــلـــمـــي، مــشــيــدا  خـــريـــطـــة الـ
بحرص سموه على مساندة الطاقات 
اإلبــداع في  الوطنية وتحفيزها على 

شتى العلوم.
كما توجه سمو الشيخ فيصل بن 
سمو  إلــى  بالتهنئة  خليفة  آل  راشـــد 
آل خليفة،  حــمــد  بـــن  نــاصــر  الــشــيــخ 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 

الملكي األمين العام لمجلس الدفاع 
بـــدور ســمــوه الكبير  األعــلــى، مــشــيــدا 
في دعم الشباب  البحريني الطموح 
والذي أثمر في تحقيق هذا اإلنجاز 

الوطني الباهر.
ــام بــن  ــيـــخ هــــشــ ــا أعـــــــرب الـــشـ ــمـ كـ
عبدالعزيز آل خليفة، رئيس مجلس 
عن  الحكومية  المستشفيات  أمــنــاء 
فخره واعتزازه بهذا اإلنجاز الوطني 
الحثيثة  للخطى  نتاجًا  يأتي  الــذي 
التي تبذلها المملكة من أجل تصدر 
مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــل واألصـــــعـــــدة، ال 
الحديثة،  العلوم  صعيد  على  سيما 
أن هــذا اإلنــجــاز سيكون  مــؤكــدًا على 
بداية للمزيد من اإلنجازات المشرفة 
في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب 
الجالة عاهل الباد المفدى حفظه 

اهلل ورعاه.
كما أكد الشيخ سلمان بن خليفة 
واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  خليفة  آل 
الوطني أن هذا االنجاز الكبير مبعث 
للمنجزات  واعــتــزاز  واســتــمــرارًا  فخر 
الحضارية التي تحققها المملكة في 

مختلف الميادين.
وقال إن إطاق القمر الصناعي 
البحريني )ضوء1( خطوة هامة نحو 
مــواكــبــة الــتــطــور فـــي مــجــال األقــمــار 
ــدور  ــ ــوم الــفــضــاء والـ ــلـ الــصــنــاعــيــة وعـ
الهام الذي تلعبه في مجاالت البحث 
الــعــلــمــي واالتــــصــــاالت والــمــعــلــومــات، 
الوطنية  بالكوادر  اعتزازه  عن  معربًا 
الــشــابــة ضــمــن فــريــق الــبــحــريــن التي 

شاركت في إنجاز هذا المشروع.
إلــى أهمية هــذا المشروع  وأشــار 
ــذي يــضــاف  ــ الــعــلــمــي الـــمـــشـــتـــرك، الــ
المشترك  الـــدؤوب  العمل  إلــى سجل 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ ــويــ ــ ــات األخــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ والـ
الراسخة بين مملكة البحرين ودولة 
الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 

في كافة المجاالت واألصعدة.
الرميحي  بــن محمد  علي  واكــد 
ــد الــفــخــر  ــزيـ ــا يـ وزيــــــر اإلعـــــــام أن مــ
ــاز أن إطـــاق  ــزاز بــهــذا اإلنـــجـ ــتــ واالعــ
الــقــمــر الــصــنــاعــي الــبــحــريــنــي )ضــوء 
وطنية  وخــبــرات  بــســواعــد  انطلق   )1
لعلوم  الوطنية  الهيئة  منتسبي  مــن 
الفضاء إلى جانب أشقائهم من دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
الــذي يؤكد مــا يتمتع به  وهــو األمــر 
التحدي  ســمــات  مــن  البحرين  أبــنــاء 
واإلبداع والقدرة على صناعة قصص 

نــجــاح تــضــاف إلــــى ســجــل الــبــحــريــن 
ــافـــل بـــالـــعـــديـــد مــــن الــمــنــجــزات  الـــحـ
فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــســيــاســيــة 
واالقتصادية واالجتماعية والعلمية.

وقال: إن إطاق القمر الصناعي 
الــبــحــريــنــي )ضـــــوء 1( يــمــثــل بــدايــة 
تـــاريـــخ مملكة  لــمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي 
ــعــــاصــــر تــــشــــق فــيــهــا  ــبــــحــــريــــن الــــمــ الــ
المملكة طريقها بكل الثبات واإلرادة 
والــعــزيــمــة لــمــواكــبــة الــتــطــور الــهــائــل 
فـــي مــجــال األقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، لما 
أهمية متزايدة في  االقمار من  لهذه 
واالتصاالت  العلمي  البحث  مجاالت 
والمعلومات وكل ما يتعلق بالظواهر 
البيئة والمناخية، منها أشعة »جاما« 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة 
وتأثير انبعاثاتها على صحة اإلنسان 

وحركة الطيران.
ــول مــمــلــكــة  ــ ــدد عـــلـــى أن دخــ ــ وشــ
ــة الــــــدول  ــوعـ ــمـ الـــبـــحـــريـــن إلــــــى مـــجـ
ــاًرا صــنــاعــيــة لــم  ــ ــمـ ــ ــتـــي تــمــتــلــك أقـ الـ
الملكية  الــرؤيــة  لـــوال  ليتحقق  يــكــن 
في  العلم  بأهمية  واإليمان  السامية 
كرسالة  والبشرية  المجتمع  خــدمــة 
إنـــســـانـــيـــة نـــبـــيـــلـــة تـــتـــبـــنـــاهـــا مــمــلــكــة 
العريق  الــحــضــاري  بــإرثــهــا  البحرين 
وحـــاضـــرهـــا الـــمـــزدهـــر، وفــــي ظـــل ما 
طموح  مــن  الــوفــي  شعبها  بــه  يتمتع 
ال محدود وعمل دؤوب من أجل رفع 
فـــي مختلف  عــالــًيــا  الــبــحــريــن  ــم  اســ

المحافل اإلقليمية والدولية.
ــوزارة  ــ الــ ــام أن  ــ ــر اإلعــ ــ ــد وزيـ ــ وأكـ
سيعملون  إليها  المنتسبين  وجميع 
إبــراز هذا  واالجتهاد على  الجد  بكل 
اإلنـــجـــاز الــوطــنــي الــكــبــيــر مــن خــال 
المرئية  اإلعــامــيــة  الــمــواد  مختلف 
القمر  ألن  والــمــقــروءة،  والمسموعة 

الــبــحــريــنــي ســيــكــون نقلة  الــصــنــاعــي 
داعــًمــا  وعــنــصــًرا  للمملكة  حــضــاريــة 
لجهود التنمية المستدامة والمضي 

قدًما نحو التحول الرقمي.
ومن جانبه قال نبيل بن يعقوب 
الحمر مستشار جالة الملك لشؤون 
ــروع  ــمـــشـ الـ ــذا  ــ هــ ــاح  نــــجــ أن  اإلعــــــــام 
الــحــيــوي الــهــام والــــذي ســاهــمــت فيه 
الوطنية  الكوادر  بكل فخر نخبة من 
انطاقة  سيكون  المؤهلة  البحرينية 
في  المملكة  قــدرات  تعزيز  في  مهمة 
المجاالت التقنية والعلمية والبحثية 
وإرساء مكانتها وريادتها العالمية في 
قطاع علوم الفضاء، مشيدًا بالجهود 
الحثيثة لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
الكبير في تحقيق  ودعمه  آل خليفة 
هذا اإلنجاز العلمي المشرف لمملكة 

البحرين.
ــال أيــمــن بـــن تــوفــيــق الــمــؤيــد  وقــ
وزيـــر شـــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة، »إن 
اإلنـــجـــاز الــتــاريــخــي بـــإطـــاق الــقــمــر 
بين  المشترك  والعمل  االصطناعي 
ــارات  ــ ــ ــة اإلمـ ــ ــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن ودولـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة جــاء 
نــتــاجــا حــقــيــقــيــا لــتــوجــيــهــات حــضــرة 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك الــمــفــدى 
ــيـــخ  وأخــــــيــــــه صـــــاحـــــب الــــســــمــــو الـــشـ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
والرامية  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
اصطناعي مشترك  قمر  إطــاق  الــى 
ــاث الــعــلــمــيــة  يــســهــم فـــي دعــــم األبــــحــ
ويـــمـــثـــل مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن ودولــــــة 
الشقيقة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
في المجهودات الدولية نحو اكتشاف 

المزيد من أسرار الفضاء«. 
ــبــــاب  وهـــــنـــــأ وزيــــــــــر شــــــــــؤون الــــشــ
ــيــــخ نـــاصـــر  ــو الــــشــ ــمــ والــــــريــــــاضــــــة، ســ

بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة مــمــثــل جــالــة 
الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشـــؤون 
الشباب بمناسبة نجاح إطاق القمر 
االهــتــمــام  »إن  وقــــــال:  االصـــطـــنـــاعـــي 
ناصر  الــشــيــخ  ســمــو  قــبــل  مــن  الكبير 
لكل  ومــتــابــعــتــه  خليفة  آل  حــمــد  بــن 
اتخذتها  التي  واإلجــــراءات  األعــمــال 
ــلـــوم الـــفـــضـــاء  ــنـــيـــة لـــعـ الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ
ــي إنـــجـــاز  ــة فــ ــحــ ــورة واضــ ــصــ أســـهـــم بــ
ــذي وضــع  ــ ــذا الـــمـــشـــروع الــكــبــيــر الـ هــ
الــدول  مــصــاف  فــي  البحرين  مملكة 
ــم ســمــوه  ــ الــمــتــقــدمــة فـــضـــا عــــن دعـ
للكوادر الوطنية الشبابية التي عملت 
مع الكوادر اإلماراتية في تنفيذ هذا 
ــان نــجــاحــه«.   ــمـ اإلنـــجـــاز الــكــبــيــر وضـ
ــــن نـــاصـــر  ــنـــدس وائـــــــل بـ ــهـ ــمـ وقـــــــال الـ
والماء  الكهرباء  وزير شؤون  المبارك 
إن هذا اإلنجاز العالمي المتميز جاء 
من  واستراتيجية  ثاقبة  لرؤية  ثمرة 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة  لدن 
في  ونموها  المملكة  لتطور  المفدى 
ومنها  العلمية  الــمــجــاالت  مختلف 
علوم الفضاء، وبدعم صاحب السمو 
الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
الــــــــــوزراء، حـــيـــث أصـــبـــحـــت الــمــمــلــكــة 
الحكيمة  قيادته  ثــم  اهلل  مــن  بفضل 
فــــــي مـــــصـــــاف الــــــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة 
والـــمـــتـــطـــورة لــتــتــحــقــق الـــنـــجـــاحـــات 
واإلنــــــجــــــازات الــعــالــمــيــة الــمــتــتــالــيــة 
وترفع راية المملكة خفاقة في جميع 
الدولية، مشيدا بدور سمو  المحافل 
مستشار األمن الوطني قائد الحرس 
الوطني األمين العام لمجلس الدفاع 
البحريني  الــشــبــاب  األعــلــى فــي دعــم 
هذا  بتحقيق  أثمر  والـــذي  الطموح، 

اإلنجاز الوطني المشرف.
وفــــي الـــخـــتـــام رفــــع وزيـــــر شـــؤون 

الــكــهــربــاء والـــمـــاء لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــعــلــوم الـــفـــضـــاء ولــشــعــب الــبــحــريــن 
اإلنجاز  هذا  تحقيق  بمناسبة  الوفي 
بمواصلة  تمنياته  عن خالص  معربا 
المشترك  والــتــعــاون  الــجــهــود  نــجــاح 
اإلمارات  ودولة  البحرين  مملكة  بين 
الفضاء  في مجال  الشقيقة  العربية 
وبما  األخـــرى  الــمــجــاالت  وبمختلف 
يــحــقــق الـــرقـــي واالزدهـــــــــار لــلــبــلــديــن 

الشقيقين.
ــد مــحــمــد عـــلـــي الــقــائــد  ــ كـــمـــا أكـ
المعلومات  التنفيذي لهيئة  الرئيس 
نــجــاح  أن  االلـــكـــتـــرونـــيـــة  والـــحـــكـــومـــة 
ُيعد  الصناعي  القمر  إطــاق  تجربة 
مـــن الــمــنــجــزات الــوطــنــيــة الــمــشــرفــة 
ــة جــالــة  ــ الـــتـــي تــحــقــقــت بــفــضــل رؤيـ
في  والــتــي ساهمت  الــمــفــدى،  الملك 
على مختلف  المملكة  انفتاح  تعزيز 
الــــمــــجــــاالت وفــــــي تـــنـــويـــع مـــعـــارفـــهـــا 

وخبراتها.
أن نجاح تجربة إطاق  أكد  كما 
التوجيهات  ليعكس  الصناعي  القمر 
ــتـــمـــام الــكــبــيــر الـــذي  الـــســـديـــدة واالهـ
ــيــــادة صـــاحـــب  ــقــ ــة بــ ــومـ ــكـ ــحـ ــه الـ ــ ــتـ ــ أولـ
ــيـــر ســلــمــان بن  الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
الــجــهــود  لـــكـــافـــة  آل خـــلـــيـــفـــة،  حـــمـــد 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــشـــرفـــة الـــتـــي بــذلــتــهــا 
الوطنية من قادة ومسؤولين  الكوادر 
وعــامــلــيــن بــالــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم 
تطلعات  تحقيق  أجـــل  مــن  الــفــضــاء 
ــادة الـــــرشـــــيـــــدة، مـــتـــمـــنـــيـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الهيئة  منتسبي  لكافة  نفسه  الوقت 
ــداد فــي كل  ــسـ الــوطــنــيــة الــتــوفــيــق والـ
والتي  القادمة  المستقبلية  الجهود 
المزيد  حصد  أجــل  مــن  سيبذلونها 
ــلـــوطـــن بــمــجــال  مــــن الـــمـــكـــتـــســـبـــات لـ

الفضاء وعلومه. 

اإ�ضادات وا�ضعة باإطالق القمر ال�ضناعي البحريني الإماراتي )�ضوء -1(
اإطالق القمر ال�سناعي »�سوء 1« اإعالن لخو�ض عالم الف�ساء والم�ستقبل الجديد

ــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــيـ ــنـ ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـ ــلـ أعـ
تعاون مع شركة  اتفاقية  إبــرام  الصحية  والخدمات 
ــي« لــتــوفــيــر خـــدمـــات الــتــحــقــق مـــن وثــائــق  ــ ــوادرابـ ــ »كـ
الصحية  الــمــهــن  لـــمـــزاولـــة  الــمــرشــحــيــن  وشــــهــــادات 
الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة 

في مملكة البحرين.
الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  وصرحت 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية الدكتورة مريم 
تقديم  من  للتأكد  تحقيقًا  بأنه  الجاهمة،  عذبي 
خــدمــات صــحــيــة آمــنــة ومـــوثـــوق بــهــا ورفــــع مستوى 
جــــودة وســامــة خــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، قامت 
الــهــيــئــة بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة تـــعـــاون مـــع شــركــة »كــــوادر 

التي  الوثائق  صحة  مــن  تتحقق  شركة  وهــي  ابـــي«، 
تقدم للهيئة من قبل ممارسي المهن الصحية من 
ترخيص  عــلــى  قــبــل حصولهم  األصــلــيــة  مــصــادرهــا 

مزاولة المهنة في مملكة البحرين.
بتوقيع  »نــحــن ســـعـــداء  الــجــاهــمــة:  ــافـــت  وأضـ
االتـــفـــاقـــيـــة مــــع هـــــذه الـــشـــركـــة الــمــتــخــصــصــة فــي 
تقدم  والــتــي  واالعــتــمــاد،  التحقق  خــدمــات  تــقــديــم 
وشبه  الــحــكــومــيــة  للهيئات  الــحــلــول  مــن  مجموعة 
مصادرها  من  الوثائق  من  التحقق  في  الحكومية 
األولية، حيث تتماشى االتفاقية مع سياسة الهيئة 
الترخيص وتتطلب من  الوطنية لتسهيل إجــراءات 
أصحاب  مــن  الصحية  الــرعــايــة  فــي  المتخصصين 

االخــتــصــاص تــقــديــم الــمــســتــنــدات الــمــطــلــوبــة إلــى 
لمتطلبات  وفــقــًا  منها،  التحقق  أجــل  مــن  الــشــركــة 

الترخيص المحددة من قبل الهيئة«.
مـــن جــانــبــه صـــرح الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لشركة 
الـــنـــصـــر، أن »شـــركـــة  يــــوســــف  ــيـــد  الـــسـ »كـــــــوادرابـــــــي« 
فعالة  شــراكــات  لتحقيق  جــاهــدة  تسعى  »كـــوادرابـــي« 
لذلك،  ونتيجة  الصحية،  والهيئات  المؤسسات  مع 
المهن  لتنظيم  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة  مــع  الــعــمــل  ــإن  فـ
ــرة أكــبــر  ــبـ ــات الــصــحــيــة ســيــوفــر قــيــمــة وخـ والـــخـــدمـ
مملكة  فــي  الصحية  الــمــهــن  لــمــزاولــة  للمرشحين 
الخليج  منطقة  في  الحكومية  والهيئات  البحرين 

وخارجها«.

كتبت فاطمة علي:
ذكـــــر الـــمـــقـــدم طـــبـــيـــب مــنــاف 
ــراض  الــقــحــطــانــي اســتــشــاري األمــ
العسكري  بالمستشفى  المعدية 
ــي الــطــبــي  ــنـ ــوطـ ــق الـ ــريـ ــفـ عـــضـــو الـ
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-
المنصة  فـــي  صــفــحــتــه  عــبــر   ،)19
االجسام  أن  »تويتر«،  االجتماعية 
المضاد ة تكون قوية ضد المتحور 
الثالثة،  الجرعة  بعد  »أومــيــكــرون« 
ــه دراســـــــــة حــديــثــة  ــ ــدتـ ــ ــا أكـ ــ وهــــــو مـ
نــشــرتــهــا جــامــعــة كــامــبــريــدج أمــس 
االجــــســــام  ــة  ــيـ ــالـ ــعـ فـ ــيـــن  ــبـ تـ االول 
المضادة المعادلة لفيروس كورونا 
مـــقـــارنـــة بــجــرعــتــيــن مــــن الـــلـــقـــاح، 
كذلك فإن الخايا التائية المانعة 
لــاصــابــة بــمــضــاعــفــات الــفــيــروس 

مقارنة  التطعيم  بعد  قوية  تبقى 
بغير المطعمين. وكان القحطاني 
قد نشر قبل نحو اسبوعين نتائج 
انخفاضا  تــؤكــد  علمية  دراســـات   3
كبيرا في فعالية االجسام المضادة 
ضد المتحور الجديد وأن الجرعة 
الــمــنــشــطــة كــفــيــلــة بـــإعـــادة قــوتــهــا، 
مشيرا الى أن دواء »سوتروفيماب« 
الذي ادرجه الفريق الوطني ضمن 
الـــبـــروتـــوكـــول الــعــاجــي والــوقــائــي 
فعاليته  اثبت  الماضي  يونيو  فــي 
ضد المتحور »أوميكرون«، وقال إن 
الفريق الطبي الوطني نجح على 
مدى الـ7 أشهر الماضية في إنشاء 
ــدة بـــيـــانـــات ونـــتـــائـــج إيــجــابــيــة  ــاعـ قـ
تــبــيــن فــعــالــيــة عــقــاقــيــر االجـــســـام 
مشيرا  النسيلة،  أحادية  المضادة 

الــدول  أوائــل  البحرين من  ان  الــى 
بروتوكولها  ضــمــن  ادرجــتــهــا  الــتــي 
ــائــــي واشـــتـــرطـــت  ــوقــ ــعـــاجـــي والــ الـ
اشــراف فريق طبي  اجراءها تحت 

مختص.
اللقاح  بــأن  القحطاني  وأفـــاد 
الــمــضــادة  واألجـــســـام  ودواء  وقــايــة 
ــة الــنــســيــلــة الــجــاهــزة عــاج  ــاديـ أحـ
بسرعة  الفيروس  مخاطر  لتقليل 
ومــنــعــه مــن االنــتــشــار فــي الجسم، 
مــشــيــرا الـــى وجـــود فــريــق مختص 
فـــي مـــركـــز الــشــامــل الــطــبــي يــقــوم 
بــتــصــنــيــف الـــــحـــــاالت اإليـــجـــابـــيـــة 
والتواصل  والمخالطين  المؤكدة 
مــعــهــم مـــبـــاشـــرة لــتــقــيــيــم الـــوضـــع 

الصحي.
وشـــدد الــقــحــطــانــي بــعــد مــرور 

عــامــيــن عــلــى جــائــحــة كــورونــا على 
ضــــــــرورة الـــحـــصـــول عـــلـــى الــلــقــاح 
بــجــرعــاتــه الــثــاث والـــحـــرص على 
ارتـــــــــداء الـــكـــمـــام وغــــســــل الـــيـــديـــن 
وااللـــتـــزام بــاالحــتــرازات الــوقــائــيــة، 
المثلى  الطريقة  انها  الــى  مشيرا 
في تفادي االصابة ونقل العدوى.

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل يعتمد 
الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي الـــوطـــنـــي ضــمــن 
الـــبـــروتـــوكـــول الـــعـــاجـــي لــلــحــاالت 
القائمة لفيروس كورونا في مملكة 
البحرين والمطبق بمركز الشامل 
»ســوتــروفــيــمــاب«،  دواء  الــمــيــدانــي 
اثــبــت فــعــالــيــتــه فـــي تشافي  الــــذي 
95% لمن تلقى العاج و0% أعراض 
جانبية. إن اعتماد مملكة البحرين 
هذا الدواء يأتي استكماال لتقديم 

أفضل وأحدث العاجات المعتمدة 
كورونا  لفيروس  القائمة  للحاالت 
والــحــمــايــة مــن تــداعــيــاتــه، فــي ظل 
اســـتـــمـــرار الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة فــي 
ــة ضمن  اســتــقــطــاب وتــوفــيــر األدويــ
ثبتت  التي  العاجي،  البروتوكول 
فــاعــلــيــتــهــا وكـــفـــاءتـــهـــا لــلــحــد مــن 

مضاعفات اإلصابة.

ــي إطـــــــار الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــ فـ
 40 بتوفير  السامية  الملكية 
وتنفيًذا  سكنية،  وحــدة  ألــف 
الملكي  السمو  صاحب  ألمر 
األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ خــلــيــفــة ولـ
مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء بـــتـــوزيـــع 
عــلــى  ســكــنــيــة  وحـــــــدة   2000
وزارة  تـــواصـــل  الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
ــدات  ــوحــ ــع الــ ــوزيــ ــان تــ ــ ــكـ ــ اإلسـ
السكنية على المنتفعين من 
مــشــاريــع الـــمـــدن اإلســكــانــيــة 

الجديدة.
ــــت الــــــــــــــوزارة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــن أصـــحـــاب  ــ الـــمـــنـــتـــفـــعـــيـــن مـ
ضمن  المستحقة  الــطــلــبــات 
بشكل  أعدتها  التي  الــقــوائــم 
الوزارة، لتسلم  مسبق بمبنى 
شهادات التخصيص بمشروع 
ــــرق ســــتــــرة، وذلــــك  مـــديـــنـــة شـ
متسارعة  عمل  وتــيــرة  ضمن 
ومستمرة، تلبية ألمر صاحب 
العهد  ولـــي  الــمــلــكــي  الــســمــو 

رئيس مجلس الوزراء.
توزيع  أن  ــوزارة  الــ وأكـــدت 
ضمن  التخصيص  شـــهـــادات 
ــرق ســتــرة  مـــشـــروع مــديــنــة شــ
يضاف إلى إنجازات المسيرة 
التي  بــالــمــمــلــكــة،  اإلســكــانــيــة 
كــان مــن أبـــرز ثــمــارهــا المدن 
الجديدة التي اسهمت بشكل 
ــر فـــــي تـــســـكـــيـــن أكـــبـــر  ــاشــ ــبــ مــ
البحرينية  األســــر  مـــن  عـــدد 
وتحقيق االستقرار المعيشي 
الـــــرعـــــايـــــة  أن  كـــــمـــــا  لــــــهــــــم، 

الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة لــقــطــاع 
والــدعــم  االجــتــمــاعــي  السكن 
الامحدود من قبل الحكومة 
لتنفيذ  كــبــيــرًا  ــزًا  ــافـ حـ شــكــل 
اإلسكانية،  المشاريع  خطط 
أو  الجديدة  البحرين  ومــدن 
مشاريع المجمعات السكنية، 
باإلضافة إلى برامج الشراكة 
مــع الــقــطــاع الــخــاص، الفتة 
أن جــمــيــع تلك  إلـــى  الــــــوزارة 
ــبــــرامــــج تــأتــي  الـــمـــشـــاريـــع والــ
ــات  ــزامــ ــتــ ــة مــــع االلــ ــقـ ــوافـ ــتـ مـ
اإلسكانية الواردة في برنامج 

الحكومة. 
مــن جــانــبــهــم أبــــدى عــدد 
مـــن الــمــنــتــفــعــيــن ارتــيــاحــهــم 
ــرة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ لـــــــــــــإجـــــــــــــراءات الـ
ــان  ــ ــث كــ ــ ــيــ ــ والـــــــســـــــريـــــــعـــــــة، حــ
ــي اســـتـــقـــبـــالـــهـــم عــــــدد مــن  ــ فـ
مــوظــفــي الــــــوزارة الــمــؤهــلــيــن 
ضمن  معهم  تعاملوا  الــذيــن 
اإلجــــــــــــــــــراءات االحــــــتــــــرازيــــــة 

ــروع في  ــشــ الــمــتــبــعــة، وتــــم الــ
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ تــــوثــــيــــق وإثــــــبــــــات الـ
التخصيص  شــهــادة  وإصــــدار 
دقــائــق  خــــال  للمستحقين 

معدودة.
كــــــمــــــا عــــــبــــــر عــــــــــــدد مـــن 
مدينة  بــمــشــروع  المنتفعين 
ــتـــرة عــــن ارتــيــاحــهــم  ــــرق سـ شـ
ــع، حــيــث  ــوزيــ ــتــ إلجــــــــــراءات الــ
قــــــامــــــت الـــــــــــــــــــوزارة بــــإشــــعــــار 
الــمــواطــنــيــن بــالــحــضــور إلــى 
مــــــواقــــــع وحـــــداتـــــهـــــم بــشــكــل 
وثائق  تسليمهم  وتــم  مسبق، 
الملكية والخرائط الهندسية 
ــدات  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ وجـــــــمـــــــيـــــــع الــ
أبرز  شــرح  تم  كما  إلكترونًيا، 
والفنية  القانونية  اإلرشــادات 
المدرجة في العقد اإلسكاني 
حتى تسلم مفاتيح الوحدات 

السكنية.

د. الجالهمة توؤكد اأهمية تقديم خدمات اآمنة وموثوقة

تعاون م�ضترك بين »المهن ال�ضحية« و»كوادرابي« للتحقق من وثائق الممار�ضين ال�ضحيين

القحطاني عبر ح�سابه في »تويتر«:

4 درا�ضات علمية توؤكد فعالية الجرعة المن�ضطة �ضد »اأوميكرون«

} د. مناف القحطاني.

} جانب من توزيع شهادات تخصيص المشروع اإلسكاني.

تنفيذا لأمر �سمو ولي العهد رئي�ض مجل�ض الوزراء

ال��ت�خ��ض�ي�����ص  �ضه����ادات  توزع  »الإ�ضك����ان« 

ب���م�������ض���روع م���دي���ن���ة �����ض����رق ���ض��ت��رة

} د. مريم الجاهمة.

} نائب رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة.} رئي�سة مجل�س النواب. } وزير الكهرباء.} رئي�س مجل�س اأمناء الم�ست�سفيات الحكومية.} وزير المالية.} رئي�س مجل�س ال�سورى. } الأمين العام للأعلى لل�سباب.
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كتب وليد دياب: 
تصوير: عبداالمير السالطنة

تقدم النواب خالل جلسة مجلس النواب أمس برئاسة 
برغبة  اقتراحات  بسبعة  زينل  فوزية  النواب  رئيسة مجلس 
بصفة اســتــعــجــال، وتــمــت الــمــوافــقــة عــلــى كــل االقــتــراحــات 

برغبة وأحيلت إلى الحكومة.
ــام الــحــكــومــة  ــيـ ــي، قـ ــ ــات بـــرغـــبـــة فـ ــراحــ ــتــ  وتــمــثــلــت االقــ
والــشــركــات، وصــرف مكافأة  بتأجيل األقــســاط على األفـــراد 
دور  لتنظيم  األمــامــيــة  الــصــفــوف  فــي  للمتطوعين  مــالــيــة 
أثــنــاء فــتــرة جــائــحــة كــورونــا،  الــعــبــادة واســتــقــبــال المصلين 
وتــوفــيــر الــمــلــف الــصــحــفــي الـــصـــادر مــن بــورصــة الــبــحــريــن، 
وتحديد فترة ال تتجاوز الشهر لدفع مستحقات المعاشات 
الــتــقــاعــديــة لــعــوائــل الــمــتــوفــيــن مــن تــاريــخ تــقــديــم الطلب، 
وشمول موظفي الجمارك والجوازات العاملين في المنافذ، 
بمنح  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو  لتوجيهات 
يعادلها،  ما  أو  المدنية،  الخدمة  في  استثنائيتين  رتبتين 
كورونا،  جائحة  مواجهة  في  األمامية  بالصفوف  للعاملين 
وتخفيض رسوم الفحص على المواطنين البحرينيين عند 
القدوم من السفر، من رسوم فحص فيروس كورونا، والتحاق 
للمستشفيات  التخصصية  البرامج  في  العاطلين  األطباء 

الحكومية.

فيما يخص  النفيعي  إبراهيم  النائب  وأشــار 
ــراد  ــ طـــلـــب تـــأجـــيـــل أقــــســــاط الــــقــــروض عـــلـــى االفــ

والشركات اننا حتى االن نمر بظروف استثنائية جراء 
كورونا ولذلك يجب تأجيل األقساط بدءا من يناير مدة 

6 أشهر. بدوره قال النائب محمد بوحمود اننا ننتظر العام 
الجديد بأعباء إضافية على المواطن، وان وقف القروض 
وان  التجارة،  غرفة  باعتراف  الشرائية  القوة  من  سيزيد 

هذا االمر سيحرك السوق.
بدورها اشارت النائب د. معصومة عبدالرحيم الى 

ان هناك 202 خريج من األطباء من جامعات معروفة 
وموثقة من وزارة التربية والتعليم وهم عاطلون عن 
عاطلون  أطــبــاء  هــنــاك  يــكــون  »كــيــف  متسائلة  العمل 
هــؤالء األطــبــاء يطالبون  ان  الــعــمــل؟!«، مضيفة  عــن 
بــدون  لــو  حتى  حكومية  مستشفيات  فــي  بــالــتــدريــب 
العاطلين في مجمع  ان تدريب األطباء  راتــب، قائلة 

السلمانية او المراكز الصحية هو امر غير صعب.
بـــدورهـــا طــالــبــت الــنــائــب زيــنــب عــبــداالمــيــر بــســرعــة 

توظيف األطباء العاطلين وادماجهم في البرامج التدريبية، 
الفتة الى ان وجود هذا العدد من األطباء العاطلين هو امر 
إذا  والطبيب  الممارسة  على  تعتمد  مهنة  فالطب  خطير، 

تعرض للبطالة فسيكون أكثر عرضة لألخطاء الطبية، 
في الوقت الذي يوجد فيه 8990 طبيبا وممرضا أجنبيا 

في وزارة الصحة.

٧ رغبات عاجلة يرفعها النواب اإلى الحكومة
اأبرزها تاأجيل اأق�ساط القرو�ض وتدريب الأطباء العاطلين وخف�ض ر�سوم كورونا

وزير التربية: »المهارات الحياتية« بدل من »الأ�سرية«

العبا�ســي يطالــب ب�ســرف عــالوة التمـديد بـاأثـر رجعــي

ماجد  الدكتور  والتعليم  التربية  وزيــر  كشف 
النعيمي انه في إطار تطور التعليم، سيكون هناك 
محلها  وستحل  االســريــة  التربية  مــادة  فــي  تغيير 
كبير  بشكل  ستركز  التي  الحياتية  المهارات  مــادة 
على مواضيع لها عالقة بريادة االعمال واالقتصاد 

الرقمي والثقافة البيئية والصحية والمدنية.
جاء ذلك في تعقيبه خالل الجلسة أمس 
حول  الدمستاني  أحمد  النائب  ســؤال  على 
معلمي مادة التربية األسرية، أوضح الوزير 
للمناهج  مراجعتها  إطـــار  فــي  ــوزارة  الــ أن 

الدراسية.  
ــار الـــوزيـــر في  ــ ــر أشـ عــلــى جـــانـــب آخــ
ــلـــى ســـــــؤال لـــلـــنـــائـــب مــحــمــد  تــعــلــيــقــه عـ
التمديد  عـــالوة  بــشــأن  الــعــبــاســي  عيسى 
مكافأة  هــي  الــعــالوة  تلك  ان  للمعلمين، 
ان  لها شــروط عديدة من ضمنها  وضعت 
حتى  المدرسة  في  موجودا  المعلم  يكون 
التمهن، ولكن بسبب  يحصل على ساعات 

كورونا توقفت تلك العالوة.

ــنــــائــــب مـــحـــمـــد عــيــســى  ــن تــــســــاءل الــ ــيـ فــــي حـ
ــأداء المعلم  ــادة بــ ــ الــعــبــاســي قــائــال كــيــف يــتــم اإلشـ
عالوة  إلغاء  المقابل  ويكون  الجائحة  فترة  خالل 
الـــتـــمـــديـــد، مــضــيــفــا ان الــمــعــلــم يـــعـــد مــــن ضــمــن 
الــصــفــوف االمــامــيــة ويــجــب دعــمــه، الفــتــا الـــى ان 
في  ســواء  الجائحة  العمل خــالل  في  داوم  المعلم 
البيت او المدرسة، باإلضافة الى ان من يعمل في 
المنزل يتكفل بمصاريف كهرباء وانترنت وأجهزة 
ذلك  مقابل  المعلم  يكافأ  »هل  متعجبا  كمبيوتر، 
عــالوة  بصرف  مطالبا  الــتــمــديــد؟!«،  عــالوة  بإلغاء 

التمديد للمعلمين بأثر رجعي.
للنائب  ســـؤال  عــلــى  لــلــوزيــر  اخـــر  تعليق  وفـــي 
مــوالــيــد سبتمبر حتى  بــشــأن  الـــدوســـري  عــبــداهلل 
ديــســمــبــر، اكــــد ان الـــقـــانـــون وضــــع مـــــواد واضــحــة 
بشهر  الدراسي  العام  بداية  التالميذ حتى  بقبول 
أغــســطــس ويــجــوز لــلــوزيــر اســتــثــنــاء شــهــور معينة، 
اكتظاظ  بها  الــمــدارس  بعض  ان هناك  الــى  الفتا 
ألسباب معينة منها ان بعض أولياء األمور يطلبون 

مدارس بعينها.

نواب ل يلتزمون بالإجراءات الحترازية
كشفت مصادر مطلعة عن وجود عدد من النواب ال يلتزمون باإلجراءات االحترازية التي 
انه في ظل االنتقال الى المستوى األصفر اشارت اإلجراءات  أوصى بها الفريق الطبي، حيث 
انه مــازال هناك نواب حتى االن لم  القاعة في حين  بعدم جواز وجود غير المتطعمين داخل 
يحصلوا على جرعات التطعيم وبالرغم من ذلك تواجدوا في جلسة أمس بالمخالفة لتوصيات 
الفريق الطبي. وجاءت توصيات الفريق الطبي انه في حالة المستوى األصفر ال يتجاوز عدد 
الى ان عدد ساعات  القاعة عن 60 شخصا من المتطعمين فقط، باإلضافة  األشخاص داخل 

الجلسة ال تتجاوز خمس ساعات ونصف.

تفاصيل  التجار  احــد  كشف 
طــلــب احــــد الــمــوظــفــيــن بـــــوازرة 
الصناعة رشوة 200 دينار مقابل 
إدارة  دونـــتـــهـــا  مـــخـــالـــفـــة  شـــطـــب 
ذلك  جــاء  بالصناعة،  التفتيش 
خـــــالل إفــــادتــــه أمــــــام الــمــحــكــمــة 
الــــكــــبــــرى الـــجـــنـــائـــيـــة الــمــعــنــيــة 
األمـــوال  وغــســل  الفساد  بقضايا 
والتي تنظر قضية اتهام موظف 
بتلقي  ومخلص  الصناعة  بوزارة 
رشوة، حيث قال التاجر أنه تلقى 
يفيد  الصناعة  وزارة  من  إشعارا 
بــضــبــط عـــبـــوات شــامــبــو مــقــلــدة 
إلى  التوجه  منه  وطــلــب  بمحله 
إلــى  تــوجــه  ــه  أنـ الــــــوزارة، مضيفا 
وتواصل مع احد  التفتيش  إدارة 
 200 منه  طلب  الــذي  المتهمين 
المخالفة  شــطــب  مــقــابــل  ديــنــار 
المخالفات،  سجل  مــن  وإزالــتــهــا 
لشاهد  المحكمة  استمعت  فيما 
آخــــــــر ســــــــرد نــــفــــس الـــمـــضـــمـــون 

السابق.
ــد االســـــتـــــمـــــاع إلـــيـــهـــمـــا  ــ ــعـ ــ وبـ
ــد  ــ ــة ألحـ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ اســــتــــمــــعــــت الــ
أشــار  حيث  بــالــوزارة،  الموظفين 

ــــى أن عــمــلــيــة شــطــب  الـ ــيــــر  األخــ
إال  يتم  ال  إزالــتــهــا  او  المخالفة 
عــــن طــــريــــق إشــــعــــار رســــمــــي مــن 
اإلدارة المعنية برفع المخالفات 
للنيابة العامة في حالة إحالتها 
حيث ال يتم شطبها إال بناء على 
التحقيقات  وأن  المعنية  اإلدارة 
التي جرت كشفت قيام الموظف 
بــالــتــعــاون مـــع مخلص  الــمــتــهــم 
فـــي شــطــب الــمــخــالــفــات مــقــابــل 

حصوله على مقابل مادي، حيث 
االستماع  مــن  المحكمة  انتهت 
للشهود وسمحت لهم بالرد على 
أسئلة دفاع المتهم وقررت تأجيل 
ــتـــدعـــاء  ــة السـ ــادمــ ــقــ الـــجـــلـــســـة الــ

شهود النفي. 
ــانـــت الــنــيــابــة الــعــامــة قد  وكـ
العامة  اإلدارة  مــن  بــالغــا  تلقت 
ــة الـــــفـــــســـــاد واألمــــــــن  ــافــــحــ ــكــ ــمــ لــ
ــي  ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ االقـــــــتـــــــصـــــــادي وااللــ

ــه عــــدد من  ــا أبـــلـــغ بـ مــتــضــمــنــا مـ
التجارية عن  اصحاب السجالت 
قيام أحد موظفي وزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة وعبر شخص 
نظير  مــالــيــة  مــبــالــغ  آخـــر بطلب 
إزالــــــــــة الــــمــــخــــالــــفــــات الـــمـــقـــيـــدة 
ــى ســــجــــالتــــهــــم الــــتــــجــــاريــــة  ــ ــلـ ــ عـ
وعـــــــدم إرســــالــــهــــا إلــــــى الـــجـــهـــات 
الــمــخــتــصــة وذلـــــك بــالــمــخــالــفــة 
لــلــقــانــون، وعــلــيــه وبــنــاء عــلــى ما 

أســـفـــرت عــنــه تــحــريــات الــشــرطــة 
المحادثات  وتسجيل  مراقبة  تم 
والرسائل النصية بين المتهمين 
صحة  على  دلــت  والتي  والشهود 
واقــعــة طلب الــرشــوة واالشــتــراك 
بيانات  تحريف  عــن  فضاًل  فيها 
ومعلومات النظام الخاص بوزارة 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة والــســيــاحــة، 
بما  أقــرا  المتهمين  وباستجواب 
وبأنهما  اتــهــام،  من  إليهما  نسب 
بشأن  الــجــريــمــة  ذات  ارتــكــبــا  قــد 
ــرى  ثـــــالث ســـجـــالت تـــجـــاريـــة أخــ
ــا عــلــى  ــهــ ــابــ تـــحـــصـــال مـــــن اصــــحــ
مخالفاتها  إزالـــــة  نــظــيــر  أمـــــوال 

بالمخالفة .
حــــيــــث اعــــــتــــــرف الــــمــــوظــــف 
المتهم انه طلب من أحد اقاربه 
وهـــو يــعــمــل مــخــلــص بــالــتــواصــل 
ليطلب  المخالفات  أصحاب  مع 
منهم مبالغ مالية مقابل شطب 
تلك المخالفات من نظام الوزارة 
ــاب تــلــك الــواقــعــة  ــكـ وبــالــفــعــل ارتـ
بما  واستفادا  مــرات  لعدة خمس 
يقرب من 1000 بعد أن قدر ثمن 

إزالة المخالفة بـ 200 دينار.

المحكم���ة ت�س���تمع ل�س���هود ق�سي���ة ر�س���وة موظ���ف التفتي����ش بال�سناع���ة

المته�م طل�ب 200 دين�ار م�ن اأح�د التج�ار ل�س�طب مخالف�ة بي�ع ب�سائ�ع مقلدة 
الكبرى  المحكمة  عاقبت 
سنوات   5 بالسجن  الجنائية 
شــابــا بــحــريــنــيــا أديــــن بــتــرويــج 
ــواد الـــمـــخـــدرة  ــ ــمـ ــ وتـــعـــاطـــي الـ
وأمــــــرت الــمــحــكــمــة بــتــغــريــمــه 
غــرمــتــه  فــيــمــا  ديـــنـــار،  آالف   5
عــن  ديـــــنـــــار   100 الـــمـــحـــكـــمـــة 
تهمة حيازته للمواد اإلباحية 

بهاتفه النقال.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
مــكــافــحــة  إدارة  ــلـــقـــي  تـ إلــــــى 
تفيد  مــعــلــومــات  ــدرات  ــخـ ــمـ الـ
ــم الـــــمـــــواد  ــهــ ــتــ ــمــ بـــــحـــــيـــــازة الــ
ــتـــرويـــج،  الـــمـــخـــدرة بــقــصــد الـ
عن  المعلومات  تلك  وتــأكــدت 
السرية حيث  المصادر  طريق 
النيابة  من  اذن  استصدار  تم 
لـــضـــبـــط الـــمـــتـــهـــم وتــفــتــيــشــه 
حــــيــــث تــــــم الـــتـــعـــمـــيـــم عــلــيــه 
الجنائي  الــنــظــام  طــريــق  عــن 
)نـــــجـــــم(، وبــــتــــاريــــخ الــقــبــض 
عــلــيــه اشــتــبــهــت دوريــــة شرطة 
بمنطقة  السيارات  احــدى  في 
ــرا وتـــبـــيـــن أنـــه  ــجــ الـــجـــفـــيـــر فــ

طبيعية  غير  وبحالة  المتهم 
إثـــر تــعــاطــي الــمــواد الــمــخــدرة 

وبرفقته صديقته.
واعترفت األخيرة باعتياد 
الــمــتــهــم عــلــى تـــرويـــج الـــمـــادة 
ــابــــل مــــــادي  الـــــمـــــخـــــدرة بــــمــــقــ
أنــه قبل القبض  وأشـــارت الــى 
 40 تلقيه  اثناء  أبصرته  عليه 
ديــنــارا مــن فــتــاة مــقــابــل بيعه 
ــدرة، كــمــا  ــخــ ــمــ لـــهـــا الــــمــــادة الــ
تحقيقات  في  المتهم  اعترف 
النيابة العامة بحيازته للمادة 
ــة بـــقـــصـــد إعــــــادة  ــبـــوطـ ــمـــضـ الـ
بــيــعــهــا واعـــتـــيـــاده بــيــع الــمــواد 
ــمــــخــــدرة وتـــعـــاطـــيـــهـــا رفــقــة  الــ

بعض اصدقائه.
العامة  الــنــيــابــة  وأســـنـــدت 
إلــــى الــمــتــهــم أنــــه فـــي غــضــون 
2021، أوال: حاز بقصد االتجار 
»ميتافيتامين«  مــخــدرة  مـــادة 
فـــي غــيــر األحـــــوال الــمــرخــص 
وأحــرز  حــاز  ثانيا:  قانونًا،  بها 
ــيـــش الـــمـــخـــدرة  مــــــــادة الـــحـــشـ
بــقــصــد الــتــعــاطــي وذلـــــك في 

غــيــر األحـــــــوال الـــمـــصـــرح بها 
في  إباحية  مادة  وحاز  قانونًا، 

وسيلة تقنية المعلومات.
أن  الــــمــــحــــكــــمــــة  وقــــــالــــــت 
الــتــهــمــتــيــن الــمــســنــدتــيــن إلــى 
الــمــتــهــم انــتــظــمــهــمــا مــشــروع 
إجـــــــرامـــــــي واحــــــــــد وارتــــبــــطــــا 
يقبل  ال  ارتـــبـــاطـــا  بــبــعــضــهــمــا 
تقضي  الـــذي  االمـــر  التجزئة 
مـــعـــه الـــمـــحـــكـــمـــة بـــالـــعـــقـــوبـــة 
الـــــمـــــقـــــررة ألشــــدهــــمــــا عــمــال 
قـــــانـــــون  مـــــــن   66 ــادة  ـــ ــــمــ ــالـــ ــــ بـ
ترى  أنها  وأضافت  العقوبات، 
أخـــــــذ الـــمـــتـــهـــم بـــقـــســـط مــن 
الرأفة في حدود ما تسمح به 
المادة 72 من قانون العقوبات 
ولــــــــهــــــــذه األســــــــــبــــــــــاب قـــضـــت 
المتهم  بــمــعــاقــبــة  الــمــحــكــمــة 
بالسجن 5 سنوات وتغريمه 5 
آالف دينار عما أسند إليه في 
وثانيا لالرتباط  أوال  البندين 
ومعاقبة المتهم بتغريمه 100 
دينار عما أسند إليه في البند 

ثالثا.

اعترفت عليه �سديقته..

للمخدرات ي���روج  لبحرين���ي  �س���نوات   5 ال�س���جن 

نفذت اإلدارة العامة للدفاع المدني 
تمرين إخالء وهمي في مرفأ البحرين 
المالي )البرج الشرقي(، وذلك في إطار 
خــطــط اإلخـــــالء الــخــاصــة بــالــمــنــشــآت 

لــتــعــزيــز  اإلدارة  وســــعــــي  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
السالمة العامة.

على  الــتــدريــب  التمرين  واســتــهــدف 
والوقوف على جاهزية  اإلخــالء  عملية 

مرفأ البحرين المالي، وكيفية التصرف 
فــي حــال وقــوع حالة طــارئــة، باإلضافة 
الدفاع  لكادر  االستجابة  لقياس سرعة 
المدني، وقد استغرقت عملية اإلخالء 

الموظفين  جــمــيــع  لــخــروج  دقــيــقــة   13
الــمــرفــأ، والــذيــن بلغ عددهم  ومــرتــادي 
ــــي 400  ــوالـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة حـ تـــنـــفـــيـــذ  وقــــــت 

شخص.

كتب: عبداألمير السالطنة
تعرض سائق سيارة إلصابات متوسطة بعد 
تــعــرضــه لـــحـــادث مـــــروري وقـــع مـــن صــبــاح أمــس 

)الثالثاء(.
أن  الــى  للحادث  األولــيــة  التفاصيل  وتشير 
الساعة  فــي  ــارة  اإلشـ عند  متوقفا  كــان  بحرينيا 

بسيارته  واصــطــدمــت  أمــس  مــن صــبــاح  التاسعة 
سيارة اخرى يقودها شاب، نتج عن ذلك اصابة 
ــات مــتــوســطــة وتــضــرر  ــابـ ــإصـ أحــــد الــســائــقــيــن بـ

المركبتين بتلفيات كبيرة.
وقد حضرت فور وقوع الحادث شرطة المرور 
وتم ازاحة السيارتين من الشارع، وفتحت الجهات 

الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث.

الدف���اع المدني ينف���ذ تمرين اإخ���اء وهمي ف���ي مرفاأ البحري���ن المالي

اإ�سابة بحريني في حادث مروري على �سارع ال�ستقال} رجال الدفاع المدني ينفذون اإلخالء الوهمي.

العثور  واقعة  في  المعنية  الجهات  تحقق 
عـــلـــى جـــثـــة آســــيــــوي عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي مــوقــف 
وذلك  القضيبية،  في  سكني  بمبني  للسيارات 
ــارت  ــ ــيـــوز، وأشـ بــحــســب الــزمــيــلــة جــلــف ديـــلـــي نـ
خالل  الصدمة  حالة  اعترتهم  السكان  أن  إلى 
الـــســـيـــارات تــحــت األرض مــدة  تــطــويــق مــوقــف 
خــمــس ســـاعـــات مـــســـاء يــــوم االثــنــيــن مـــن قبل 

الجهات المعنية.
وأضافت انه يعتقد أن جثة الوافد الهندي 
الجنسية وهو في منتصف العمر قد نقلت إلى 

حين  فــي  الــطــبــي  السلمانية  مجمع  مــشــرحــة 
قــامــت الــشــرطــة بــاســتــجــواب الــشــهــود وفحص 
ــارس في  ــ كـــامـــيـــرات الـــمـــراقـــبـــة. وحـــيـــث عــثــر حـ
العثور  تم  قد  أنــه  ويعتقد  الجثة  على  البناية 

أيضا على سكين ومذكرة في مسرح الحادث.
»جلف  الزميلة  الهندية  الــســفــارة  وأبلغت 
بالحادث، حيث قال  أنها على علم  نيوز«  ديلي 
المحلية  السلطات  إن  السفارة  باسم  متحدث 
تنظر في الموضوع وإن السفارة بدورها ستقدم 

كل مساعدة ممكنة.

بالق�سيبية اآ�س���يوي  جث���ة  عل���ى  العث���ور 

} السيارة عقب الحادث.
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 نظمت فعالية تكريمية برعاية الشيخ خالد بن 
والعاملين  السن  لكبار  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  حمد 
بمركز المحرق للرعاية االجتماعية، وذلك بمناسبة 
احتفال مملكة البحرين باألعياد الوطنية، حيث قام 
أحمد  بن  الفعالية يوسف  لراعي  الشخصي  الممثل 

بتوزيع الهدايا على المشاركين في الفعالية.
 وبدوره رفع يوسف بن أحمد أسمى آيات التهاني 
الملك  الــجــالــة  صــاحــب  حــضــرة  لمقام  والتبريكات 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، والى 
آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والى عموم 
الخير  مــن  الــمــزيــد  متمنيًا  البحرين،  مملكة  شعب 
األمن  نعمة  يديم  وان  الغالي،  الوطن  لهذا  والرفعة 

واألمان في المملكة، كما استذكر مواقف وجهود كبار 
السن من المواطنين الذين كانوا جنبًا الى جنب مع 
قيادتهم في السراء والضراء، وكان لهم دور كبير في 

بناء هذه المملكة.
كــمــا قـــدم الــشــكــر لــلــداعــمــيــن كــل مـــن: مجموعة 
داداباي، مجموعة رامي للفنادق والشقق والمصايف، 
فــنــدق مــيــركــيــور، د.  إبــراهــيــم عــبــدالــوهــاب،  مجموعة 
وأوالده،  الحواج  عبدالوهاب  مجموعة  بوخوة،  عــادل 
الرئيس  تقي  أحمد  السيد  الــمــؤيــد،  عائشة  السيدة 
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــبــحــريــن والـــكـــويـــت، الــســيــد فهد 
صادق الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية، 
مثمنًا عطاءهم المستمر في دعم مختلف الفعاليات 

الوطنية واالجتماعية في مملكة البحرين. 

تنظيم فعالية وطنية لكبار ال�سن بمركز المحرق للرعاية االجتماعية

} الشيخ خالد بن حمد بن عبداهلل.} جانب من فعالية مركز المحرق للرعاية االجتماعية.

محميد احملميد

أول السطر:
أعــجــبــنــي الـــمـــقـــتـــرح الــــــذي نـــشـــر فــــي أحـــد 
حــســابــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بــشــأن ارتـــداء 
ــورة أو ســاعــة لــلــتــتــبــع« لــأطــفــال مـــن ذوي  ــ »إســ
ــار الــســن  ــبـ ــات الـــخـــاصـــة، وكــــذلــــك كـ ــاجـ ــيـ ــتـ االحـ
الــمــرضــى، لــمــعــرفــة أمــاكــن وجـــودهـــم، فــي حــال 
ضياعهم أو فقدانهم أو إصابتهم بأي مكروه ال 

سمح اهلل.. مقترح يستحق العناية والدراسة.
للعلم فقط:

فــائــدة إدخـــال  ــيـــه.. مــا  ســــؤال منطقي ووجـ
وما  الــدراســيــة؟  المناهج  فــي  الــحــرة  المصارعة 
الــضــمــان فـــي حــمــايــة الــطــلــبــة والــطــالــبــات من 
البحوث  على  التركيز  فــاألفــضــل  اإلصـــابـــة..؟؟ 

وعلوم الفضاء والمستقبل.
مقترحات ملشكالت ومطالب شعبية:

مقترحات عديدة دأب على تقديمها مجلس 
الـــنـــواب، فـــي بــنــد مـــا يــســتــجــد مـــن أعـــمـــال قبل 
الكثير  الــيــوم..  إلــى   2002 منذ  الجلسات،  رفــع 
منها كان يلقى الموافقة من الحكومة الموقرة، 
والبعض اآلخر بالرفض ألسباب مالية أو أخرى، 
والبعض اآلخر يكون متحققا على أرض الواقع، 
والتوجيه  الــتــجــاوب  يلقى  كـــان  منها  والــبــعــض 
المباشر من القيادة الحكيمة للجهات المعنية. 
ــنـــي عــــــدد مــن  ــفـ ــوقـ ــتـ ــي جـــلـــســـة أمــــــس اسـ ــ فـ
وهي  االستعجال،  بصفة  المقدمة  االقتراحات 
وتطلعاتهم،  ومشاكلهم  الناس،  هموم  عن  تعبر 
والحلول  والمعالجة  التجاوب  لقيت  أنها  ولــو 
قبة  فــي  طرحها  تــم  لما  المعنية،  الجهات  مــن 
بعد  عليها  الرد  الحكومة  تكفلت  وال  البرلمان، 
ذلك، في أوقات وفترة كانت أولى في استثمارها 
لــمــضــاعــفــة اإلنـــجـــاز والــعــمــل مـــن أجــــل صــالــح 

الوطن والمواطنين.
ــراح بــقــيــام  ــ ــتــ ــ ــات، اقــ ــتــــرحــ ــقــ ــمــ مـــــن هــــــذه الــ
ــاط عــلــى  ــســ ــرة بــتــأجــيــل األقــ ــوقـ ــمـ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــراح بـــصـــرف مــكــافــأة  ــتــ ــراد والـــشـــركـــات، واقــ ــ ــ األفـ
ــي الـــصـــفـــوف األمــامــيــة  مــالــيــة لــلــمــتــطــوعــيــن فـ

أثناء  المصلين  واستقبال  العبادة  دور  لتنظيم 
ــراح بــتــحــديــد فترة  ــتـ ــا، واقـ ــورونـ فــتــرة جــائــحــة كـ
المعاشات  مستحقات  لدفع  الشهر  تتجاوز  ال 
تقديم  تاريخ  من  المتوفين  لعوائل  التقاعدية 
الــطــلــب، واقـــتـــراح لــشــمــول مــوظــفــي الــجــمــارك 
لتوجيهات  المنافذ،  فــي  العاملين  والـــجـــوازات 
بمنح  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  سمو 
أو  المدنية،  الخدمة  فــي  استثنائيتين  رتبتين 
في  األمامية  بالصفوف  للعاملين  يعادلها،  ما 
واقـــتـــراح لتخفيض  كـــورونـــا،  مــواجــهــة جــائــحــة 
البحرينيين  المواطنين  على  الفحص  رســـوم 
عند القدوم من السفر، من رسوم فحص فيروس 
كورونا، واقتراح اللتحاق األطباء العاطلين في 

البرامج التخصصية للمستشفيات الحكومية.
مباشرة  وعــاقــة  صلة  ذات  مقترحات  وهــي 
ــور يــــرون أنــهــم لـــم يتم  ــأمـ ــاس، وبـ ــنـ بــمــطــالــب الـ
انــصــافــهــم فــيــهــا أســـــوة بــغــيــرهــم، وفــــي قــضــايــا 
ومسائل حياتية ال تستحق التأجيل، تماما كما 
من  وطبيبات  أطباء  من  شكوى  أمــس  وصلتني 
الشباب البحريني في سنة االمتياز يعملون في 
أي  يتسلموا  ولم  أشهر،  ثمانية  منذ  السلمانية 
مكافأة وال فلس واحــد..!! فهل هذا أمر سليم، 
وهل ال توجد ميزانية..؟؟ في وقت تصرف فيه 

أموال ومكافآت وأمور لمسائل أقل أهمية..!!
مالحظة واجبة:

ــي الـــعـــيـــادات  ــوم فــتــح الــمــلــف الــطــبــي فـ ــ رسـ
أساسها؟  ما  الخاصة،  والمستشفيات  والمراكز 
وهل  منها؟  الفائدة  ومــا  تحديدها؟  يتم  وكيف 
تجد  أن  ينبغي  تــســاؤالت  أصـــا..؟  قانونية  هــي 

حا واحدا من الهيئة المختصة.
آخر السطر:     

التوظيف  التساؤل المشروع عن أعداد  كثر 
وفق البرنامج الوطني، وأنه تجاوز العدد المعلن 
فــي الــخــطــة.. هـــذا أمـــر مــفــرح وإيـــجـــابـــي.. فما 
المانع من بيان ذلك بكل شفافية والرد على كل 

التخرصات والتساؤالت..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

مقترحات لم�سكالت ومطالب �سعبية

أشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن 
المحافظة  مــحــافــظ  خليفة  آل  خليفة 
ــة بــــالــــتــــاحــــم الـــمـــجـــتـــمـــعـــي  ــيــ ــوبــ ــنــ ــجــ الــ
البحث  عملية  شهدته  الـــذي  واإلنــســانــي 
الشرقي،  الرفاع  في  المفقود  الطفل  عن 
ــل  ــواصـ ــتـ ــوه بــــــأن عـــمـــلـــيـــة الـ ــمــ ــًا ســ ــنــــوهــ مــ
بين  القائم  المجتمعي  والتفاعل  الدائم 
المعنية  والجهات  الجنوبية  المحافظة 
الرؤية  تأتي ضمن  والمواطنين  واألهالي 
السديدة لحضرة صاحب الجالة الملك 
الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ــم صــاحــب الــســمــو الملكي  الــمــفــدى، ودعـ
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
الــــــوزراء، لمواكبة  رئــيــس مــجــلــس  الــعــهــد 
ــالـــي األمــنــيــة  تــطــلــعــات واحــتــيــاجــات االهـ

واالجتماعية.

وأكــــــــد ســـمـــو مـــحـــافـــظ الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــجــنــوبــيــة حـــرص واهــتــمــام الــمــحــافــظــة 
الدؤوب على متابعة مختلف االحتياجات 
خــال  مــن  بــاألهــالــي  المتعلقة  األمــنــيــة 
تعزيز دور الشراكة المجتمعية والتنسيق 
ــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة، وذلـــك  مـ
الشيخ  أول  الــفــريــق  لــتــوجــيــهــات  تــنــفــيــذًا 
وزيـــــر  ــيـــفـــة  ــلـ آل خـ عـــــبـــــداهلل  بـــــن  راشـــــــــد 
دعــائــم األمــن  الــداخــلــيــة، ســعــيــًا لترسيخ 
في  والمقيمين  للمواطنين  واالســتــقــرار 

مختلف مناطق المحافظة.
جــــــاء ذلــــــك خــــــال اســـتـــقـــبـــال ســمــو 
الــــمــــحــــافــــظ لــــــوالــــــد الــــطــــفــــل عــــبــــداهلل 
وزارة  جــهــود  تكللت  الــــذي  جــمــال  احــمــد 
الجنوبية  المحافظة  وأهــالــي  الداخلية 
متواصلة  ساعة   12 بعد  عليه  العثور  في 

بمنطقة  والــتــحــري  البحث  عمليات  مــن 
العميد  بحضور  وذلـــك  الــشــرقــي،  الــرفــاع 
المحافظ،  نائب  الــدوســري  ثامر  عيسى 
والــعــقــيــد الــشــيــخ ســلــمــان بـــن أحـــمـــد آل 
المحافظة  شــرطــة  مــديــريــة  مــن  خليفة 
الجنوبية وعدد من الضباط والمسؤولين 

بالمحافظة.
ــاد ســمــوه بــجــهــود كــل مــن الــرائــد  وأشــ
شرطة  مديرية  مــن  كــمــال  أحــمــد  يعقوب 
محمد  والنقيب  الجنوبية،  المحافظة 
زعل محمد البوفاسه من مكتب الوكيل 
بـــوزارة  والــتــنــظــيــم  للتخطيط  الــمــســاعــد 
ــيـــة، وعـــمـــوم أهـــالـــي الــمــحــافــظــة  ــلـ الـــداخـ
الجنوبية في العثور على الطفل وتسليمه 
لذويه خال فترة قياسية، مؤكدًا أن ذلك 
يترجم شراكة المواطن واألمن في تحقيق 

بأن  منوهًا  المجتمعية،  الحماية  مفهوم 
جهود الضابطين وفزعة األهالي سّجلت 
حيث  واإلنسانية،  النبيلة  المواقف  أروع 
كّرم سموه الضابطين نظير جهودهما من 
الناحية األمنية والمجتمعية التي تجسد 

الخصال الحميدة ألهالي المحافظة.
مــن جــهــتــهــمــا، أعــــرب الـــرائـــد يعقوب 
احمد كمال والنقيب محمد زعل محمد 
البوفاسه عن شكرهما وتقديرهما لسمو 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  مــحــافــظ  خليفة 
عــلــى هــــذه الــلــفــتــة الــكــريــمــة مـــن ســمــوه 
في  سموه  وحــرص  اهتمام  تعكس  والــتــي 
المجالين األمني والمجتمعي والتواصل 
مـــع رجــــال األمــــن والــمــواطــنــيــن لــضــمــان 

سامة وأمن األهالي.

} محافظ الجنوبية خال تكريم ضابطي األمن ولقاء الطفل عبداهلل ووالده.

اأثنى على فزعة اأهالي المحافظة ووقفتهم الإن�سانية النبيلة

م���ح���اف���ظ ال��ج��ن��وب��ي��ة ي����ّك����رم ���س��اب��ط��ي االأم�����ن 

الإ���س��ه��ام��ه��م��ا ف���ي ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ال��م��ف��ق��ود

تــســلــمــت الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 
من  وطنية  كمساهمة  قدمت  شتلة   2000 الــزراعــي 
ــرائـــدة فــي عــالــم الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــي  الــشــركــة الـ
ــزًءا مــهــمــا يــدخــل ضمن  ــ لــتــكــون جـ الــبــحــريــن   stc
ويصب  »ُدمــِت خضراء«  للتشجير  الوطنية  الحملة 
في المصلحة البيئية لمملكة البحرين ويسهم في 
الحياد  إلــى  بالوصول  المناخية  األهـــداف  تحقيق 

الكربوني الصفري عام 2060م.
وتـــأتـــي هــــذه الــمــســاهــمــة الــكــريــمــة مـــن شــركــة 
الوطنية  للحملة  فعلية  كاستجابة  البحرين   stc
برعاية  انــطــلــقــت  الــتــي  خـــضـــراء«  »ُدمــــت  للتشجير 
سبيكة  األميرة  الملكي  السمو  صاحبة  من  كريمة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل الباد المفدى 
الوطنية  لــلــمــبــادرة  االســتــشــاري  الــمــجــلــس  رئــيــســة 

لتنمية القطاع الزراعي.
وتــضــمــنــت الــمــســاهــمــة الــكــريــمــة عـــــددا كــبــيــرا 
ومتنوعا من أشجار الظل التي تتناسب مع الطبيعة 
المناخية التي تمتاز بها المملكة من تحمل الرتفاع 
درجات الحرارة والملوحة وقلة استهاك المياه من 

دون التأثير على البنية التحتية.
ــي مـــقـــر جــمــعــيــة    وجــــــرت عــمــلــيــة الــتــشــجــيــر فــ
المحافظة  فــي  جــو  بمنطقة  النسائية  المنطلق 
الجنوبية، بحضور الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة 
مرام  والشيخة  الحكومية،  للشؤون  الرئيس  نائب 
الوطنية  المبادرة  عام  أمين  آل خليفة  بنت عيسى 
ادارة  مدير  الفاو  ومحمد  الزراعي،  القطاع  لتنمية 
البرامج االجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة 
الجنوبية، ولولوة الرميحي رئيس جمعية المنطلق 
العامة  الــعــاقــات  رئــيــس  السيد  وجــمــال  النسائية، 
بشركة STC، وسارة عبدالغفار محلل أول للمسؤولية 

.STC االجتماعية بشركة
آل  زياد بن فيصل  الشيخ  أكد  المناسبة  وبهذه 
 stc خليفة نائب الرئيس للشؤون الحكومية لشركة
الرامية  الوطنية  الــمــبــادرات  دعــم  أهمية  البحرين 
إلى تحقيق األهداف البيئية المشتركة حيث قال: 
بالمساهمة  ونعتز  نفخر  البحرين   stc فــي  »انــنــا 
التي  الوطنية  والــحــمــات  الــمــبــادرات  كــل  دعــم  فــي 
تــصــب فـــي الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الـــعـــامـــة وتــحــقــق 
للجهود  دعما  وذلــك  الــمــرصــودة،  البيئية  األهـــداف 
التصحر  من  للحد  المملكة  تبذلها  التي  الكبيرة 
أثــر  وتقليص  المرتفعة  الـــحـــرارة  درجــــات  وخــفــض 
التلوث البيئي، حيث يشمل هذا التعاون مع الحملة 

الوطنية )ُدمِت خضراء(«.
الوطنية  المبادرة  عام  أمين  أكــدت  جانبها  من 
عيسى  بنت  مرام  الشيخة  الزراعي  القطاع  لتنمية 
آل خليفة قائلة: »اننا نفخر بهذا التعاون المشترك 
الذي يتسق مع األهداف الوطنية لمملكة البحرين 
ويــحــقــق الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة لــحــضــرة صــاحــب 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
المستمر مــن صاحب  واالهــتــمــام  الــمــفــدى،  الــبــاد 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء، مــــن خـــال  ــي الـــعـــهـــد رئـ ــ ولـ
المساهمة في دعم الجهود الحكومية نحو تحقيق 
الحياد الكربوني الصفري عام 2060م، الذي سيثمر 
بين  المختلفة  البيئية  الــجــهــود  لتضافر  نتيجة 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات الــعــامــة والــخــاصــة واألهــلــيــة 
التي  المشتركة  الوطنية  المسؤولية  إطـــار  ضمن 
تحقيق  فــي  تسهم  والــتــي  البحرين،  تجاه  نحملها 
المناخية  االنعكاسات  مــن  والــحــد  البيئي  الــتــوازن 

على مملكة البحرين والعالم«.

} جانب من عملية التشجير.

�سجرة  ب������2000  ت�����س��ه��م  ال��ب��ح��ري��ن   stc
���س��م��ن ال��ح��م��ل��ة ال���وط���ن���ي���ة ل��ل��ت�����س��ج��ي��ر

أعلنت وزارة الداخلية أنه في ضوء موافقة مجلس 
بــتــاريــخ 20 ديسمبر  الــمــنــعــقــدة  فـــي جــلــســتــه  الــــــوزراء 
الــخــدمــات  لــبــعــض  الــتــحــول االلــكــتــرونــي  2021 عــلــى 
بـــ14  يتعلق  مــا  منها  الــداخــلــيــة،  وزارة  تقدمها  الــتــي 
خدمة إلكترونية لبطاقة الهوية، عبر البوابة الوطنية 
الفريق  توجيهات  على  وبــنــاء  االلكترونية،  للحكومة 
أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، 
وفي إطار تبني الوزارة خطة متكاملة للتحول الرقمي 
للخدمات التي تقدمها لكل المستفيدين، فقد قامت 
باقة  اإللكترونية بتطوير  والحكومة  المعلومات  هيئة 
متكاملة من الخدمات اإللكترونية المرتبطة ببطاقة 
الهوية، التي تخدم المواطنين والمقيمين عبر البوابة 

.bahrain.bh :الوطنية للحكومة اإللكترونية
وتــتــضــمــن هــــذه الـــخـــدمـــات االلــكــتــرونــيــة خــدمــات 
االلكتروني  بالمفتاح  الــدخــول  تتطلب  التي  العائلة 
ويـــتـــم فــيــهــا عــــرض تــفــاصــيــل بــطــاقــة الـــهـــويـــة لــلــفــرد 
خالها  من  يمكن  التي  الشاملة  والخدمات  وعائلته، 
تقديم طلبات إصدار بطاقة الهوية لخدم المنازل ومن 
هم دون سن الرابعة، وخدمة الحجز واالستفسار عن 
المواعيد، وخدمة إصدار رقم شخصي مميز للمواليد 
الجدد، وخدمة االستعام عن حالة الطلبات المقدمة 

مسبقا مع إمكانية تعديلها.
كــمــا تــشــمــل هـــذه الــبــاقــة مــن الــخــدمــات الــمــطــورة 

منصات  عبر  الــهــويــة  بطاقة  بــيــانــات  شريحة  تحديث 
الــخــدمــة الـــذاتـــيـــة، وطــلــب تــعــديــل الــعــنــوان الــســكــنــي، 
السكني،  العنوان  وإفــادة  وطباعة  والتحقق من صحة 
وتحديث بيانات السجات المدنية، وإصدار رقم وحدة 
بيانات  ــادة  إفـ وإصـــدار  الــعــنــاويــن،  وخــدمــات  أو منشأة، 

التي تخدم من هم دون 18 عاما وفوق  الهوية  بطاقة 
تــوقــيــع ولغير  أو  لــهــم بصمة  لــيــس  أعــــوام مــمــن  ــــــ10  الـــ
بطاقة هوية  يملكون  المرافقين ممن ال  البحرينيين 
بطاقة  بيانات  شــهــادة  إصـــدار  وخــدمــة  عمل  بيانات  أو 
إرفاق اإلقــرارات الازمة وتعديلها عبر  الهوية وخدمة 

الخدمة االلكترونية.
االلكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة  وأشــارت 
المعاملة  إلنــجــاز  المستغرق  الــوقــت  متوسط  أن  إلــى 
تتيح  دقــائــق، حيث   5 يبلغ  االلــكــتــرونــي  الــتــحــول  بعد 
الــخــدمــات الــتــي تـــم تــوفــيــرهــا عــبــر الــبــوابــة الــوطــنــيــة 
للحكومة االلكترونية إمكانية تقديم الطلبات وإرفاق 
المستندات المطلوبة التي تثبت التحديث المطلوب 

عبر الخدمة االلكترونية وتقديم الطلب.
ــذا الــتــحــول االلـــكـــتـــرونـــي فـــي الــقــضــاء  ويــســهــم هــ
تقديمها  يتم  التي  للمستندات  الورقي  الــتــداول  على 
المواعيد  أعــداد  وتقليل  الخدمة  متطلبات  الستيفاء 
الــتــي يــتــم حــجــزهــا إلنــجــاز مــعــامــات بــطــاقــة الــهــويــة، 
 20 من  الخدمة  لتقديم  المستغرق  الزمن  وتقليص 
االلكترونية  الخدمات  عبر  دقائق   5 إلى  يدويا  دقيقة 
وتوفير الخدمات المساندة كاإلقرارات وخدمة تحديث 
بــيــانــات الــســجــل الــســكــانــي إلــكــتــرونــًيــا وتــطــويــر آلــيــات 
السكني  العنوان  إفادة  االلكتروني من صحة  التحقق 

عبر النظام االلكتروني.

باقة  تطوير  الداخلية..  وزير  توجيهات  على  وبناء  الوزراء  مجل�س  موافقة  �سوء  على 

متكاملة من الخدمات االإلكترونية المرتبطة ببطاقة الهوية عبر بوابة الحكومة االإلكترونية

ال�سحي��ة الرعاي��ة  مراك��ز  اأمن��اء  مجل���س 

االأولي�ة يثم�ن التكري�م بو�س�ام االأمي�ر �س�لمان
األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  أمناء  رفع مجلس 
أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة 
بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  صــاحــب الــجــالــة 
الـــبـــاد الـــمـــفـــدى، بــعــد تــفــضــل جــالــتــه بتقدير  عــاهــل 
لاستحقاق  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  بــوســام  الــطــواقــم 
واعــربــوا عن  االمــنــاء  اعــضــاء مجلس  ثمن  كما  الطبي، 
شــكــرهــم وتــقــديــرهــم لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي االمــيــر 
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الوزراء لتفضله بمنح منتسبي مراكز الرعاية الصحية 
االولــيــة واعــضــاء مجلس االمــنــاء وســـام األمــيــر سلمان 
عن حضرة صاحب  نيابة  الطبي  لاستحقاق  بن حمد 
ــفـــدى، وقــــد اشـــــاد اعــضــاء  ــمـ الـــجـــالـــة عـــاهـــل الـــبـــاد الـ

القطاع  منتسبي  لــكــل  الــمــســتــمــرة  بــالــرعــايــة  المجلس 
األكبر  الــدور  له  مما  لهم،  الامحدود  والدعم  الصحي 
لبذل  الجهود  مضاعفة  أجــل  من  الهمم  استنهاض  في 
الــمــزيــد مـــن الــعــطــاء فـــي خــدمــة الـــوطـــن الــعــزيــز على 

األصعدة كافة. 
عبدالوهاب  الــدكــتــور  األمــنــاء  رئــيــس مجلس  ونـــوه 
الملكي  السمو  لصاحب  المستمرة  بالمتابعة  محمد 
الــعــهــد رئيس  بــن حــمــد آل خليفة ولـــي  األمــيــر ســلــمــان 
مجلس الوزراء وقيادته للجهود الوطنية لفريق البحرين 
الواحد في كل المجاالت، مؤكدا أن هذا التكريم يجدد 
العزم واإلصرار لبذل المزيد من العمل اخاصًا وخدمًة 

للبحرين وأبنائها الكرام.
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شارك رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل 
الزعبي،  راشــد  لالتحاد  الــعــام  واألمــيــن  خليفة 
في القمة المرئية التي نظمها االتحاد الدولي 
القمة  جلسات  وأقيمت  )الفيفا(.  الــقــدم  لكرة 
عــبــر الــتــواصــل الــمــرئــي عـــن بــعــد، اإلثــنــيــن 20 
جياني  الفيفا  رئيس  برئاسة  الجاري،  ديسمبر 
البحريني  االتحاد  رئيس  وحضرها  إنفانتينو، 
البحريني  لالتحاد  العام  واألمــيــن  القدم  لكرة 

بمشاركة 211 اتحاًدا عضًوا في )الفيفا(.
وسلط االتحاد الدولي لكرة القدم في القمة 
إقامة  لمقترح  المالية  المكاسب  على  الــضــوء 
كأس العالم كل عامين بداًل من أربعة، إذ ناقش 
المجتمعون دراســات صادرة عن شركتي أبحاث 
الــســوق »نــيــلــســن« و»اوبـــــن إيــكــونــومــيــكــس«. كما 
الخاص  الزمني  البرنامج  المجتمعون  ناقش 

بــمــســابــقــات الـــرجـــال والـــســـيـــدات لــعــامــي 2023 
و2024، والمقترحات التي ينوي االتحاد الدولي 
إنفانتينو  استعرض  كما  إجرائها.  القدم  لكرة 
ــأس األمـــــم الــفــريــقــيــة  ــة كــ ــامـ ــدى إمــكــانــيــة إقـ مــ
وفــبــرايــر؛ الرتباط  يناير  مــن  بــداًل  فــي سبتمبر 
الــالعــبــيــن بــكــبــار األنـــديـــة فـــي الــعــالــم. ويــرتــكــز 
الطابع  على  الــجــديــدة  مقترحاته  فــي  الفيفا 
من  التغييرات  هــذه  ومــا ستشكله  االقــتــصــادي، 
المداخيل  المزيد من  مالًيا ستدر  رابحة  ورقة 
اعتراضات  المقترح  وقت القى  في  لالتحادات، 

من أطراف أخرى أيًضا.
وســـيـــمـــنـــح الـــفـــيـــفـــا االتـــــــحـــــــادات الـــقـــاريـــة 
ــاء الـــمـــزيـــد مـــن الــمــجــال  واالتـــــحـــــادات األعــــضــ
ــة هـــــذه الـــمـــقـــتـــرحـــات ومــــــدى إمــكــانــيــة  ــ ــــدراسـ لـ
المقبلة  العمومية  الجمعية  وتعقد  تطبيقها. 

للفيفا في 31 مارس 2022.

رئي�س الحتاد البحريني لكرة القدم والأمني 

العام ي�شاركان يف قمة »الفيفا« املرئية

} الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة.

} جانب من المباراة.

} من منافسات البطولة 

»تطوير« يتخطى حرج »دي اإت�س 

اإل« في دوري ال�شركات الكروي

عبداهلل عبدالكريم يوا�شل اعتالء قمة 

الترتيب لبولينج زين البحرين للعيد الوطني

استعاد فريق تطوير توازنه في دوري الشركات والمؤسسات 
الفوز على فريق دي إتش إل بثالثة أهداف  القدم بعد  لكرة 
افتتاح  فــي  األول  أمـــس  الــتــي جمعتها  الــمــبــاراة  فــي  لــهــدف. 
نادي  ملعب  على  المباراة  وأقيمت  الــرابــع.  األسبوع  مباريات 
بلقاء  الــرابــع  األســبــوع  مباريات  الــيــوم  وتختتم  بــالــرفــاع.  ألبا 
صعب ومثير يجمع بين جارمكو وألبا في تمام الساعة 5.30 

مساًء. وتقام المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
وبالعودة للقاء الذي جمع بين تطوير ودي إتش إل فقد 
جاء اللقاء في الشوط األول سلبي عجز مهاجمي الفريقين 
الــدفــاعــي، وعـــدم إستغالل  الــشــبــاك فــي ظــل التكتل  مــن هــز 
الــفــرص داخــل الــصــنــدوق، وفقد الــكــرة فــي األمــتــار األخــيــرة، 

لينتهي الشوط بنتيجة التعادل السلبي.
وشهد الشوط الثاني بداية مبكرة للتطوير الذي سجل 
فردية دخل  مهاراة  األول من  الهدف  فريد  الالعب حسن  له 
 .»46« الــدقــيــقــة  عــنــد  الــهــدف  وســجــل  الــدفــاع  راوغ  المنطقة 
وصناعة  الضغط  خــالل  مــن  النتيجة  تعزيز  تطوير  وحـــاول 
عدد من الفرص لكن أخفق الالعبون في التعامل معها. دي 
إتش إل بمرور ربع ساعة بدأ يتحرر ويشكل هجمات خطيرة 
وتحصل على ركة جزاء نفذها بنجاح الالعب عابدين عباس 
عند الدقيقة »67«. ومن ثم تبادل الفريقان الهجمات وإضاعة 
اللقاء  تطوير  خبرة  وحسمت  المرمى،  أمام  السهلة  الفرص 
عــن طريق  األول  هــدفــان  بعدما سجل  األخــيــرة  الدقائق  فــي 
الالعب المتألق حسن فريد في الدقيقة »86« والالعب بسام 
بثالثة  تطوير  بفوز  اللقاء  وانتهى   .»90« الدقيقة  في  شمس 

أهداف لهدف.

اعتالء  عبدالكريم  عبداهلل  البحرين  نــادي  العــب  يواصل 
المجيد  الوطني  للعيد  البحرين  زيــن  ببطولة  الترتيب  قمة 
نــادي  صالة  على  للبولينج  البحريني  االتــحــاد  ينظمها  التي 
عوالي للبولينج برعاية شركة زين البحرين حتى 25 ديسمبر 
الجاري بعدما جمع في رصيده 2308 نقاط حتى اليوم الرابع 
عشر من المسابقة، فيما حافظ البطل اآلسيوي يوسف فالح 

على مركز الوصافة 2270 نقطة.
وجاء الالعب أحمد القعود في المركز الثالث 2229 نقطة، 
 2212 خامسا  الــمــاس  وعلي  نقطة،   2220 رابــعــا  فريد  وأحــمــد 
نقطة،   2185 سادسا  الخليوي  عبدالرحمن  والسعودي  نقطة، 
والسعودي سلطان المصري سابعا 2172 نقطة، وزياد العوضي 
ثامنا 2172 نقطة، والسعودي عادل البارقي تاسعا 2170 نقطة، 
وأحمد الخاجة عاشرا 2170 نقطة. وفاز الالعب اإلماراتي علي 
نقطة،   770 أشــواط  ثالثة  ألعلى  اليومية  بالجائزة  الراشدي 

وشارك 71 العبا وبلغت عدد المحاوالت 518 محاولة.
الــثــالــث عشر قــد شهد بــقــاء الــالعــب عبداهلل  الــيــوم  وكـــان 
عبدالكريم في الصدارة 2308 نقطة، ويوسف فالح ثانيا 2260 
رابعا  فريد  وأحمد  نقطة،   2229 ثالثا  القعود  وأحمد  نقطة، 
 2185 خامسا  الخليوي  عبدالرحمن  والسعودي  نقطة،   2220
نقطة، وعلي الماس سادسا 2181 نقطة، وزياد العوضي سابعا 
نقطة،   2170 ثــامــنــا  الــبــارقــي  عـــادل  والــســعــودي  نــقــطــة،   2172
الخليوي  زياد  والسعودي  نقطة،   2170 تاسعا  الخاجة  وأحمد 
صاحب  السعودي  المنتخب  العــب  وفــاز  نقطة.   2144 عــاشــرا 
بالجائزة  سعود  آل  سلطان  بن  محمد  األمير  الملكي  السمو 
اليومية ألعلى ثالثة أشواط 737 نقطة، وشارك 69 العبا فيما 

بلغت عدد المحاوالت 480 محاولة.

خليفة  آل  عيسى  بــن  سلمان  الشيخ  رفــع 
الدولية،  البحرين  لحلبة  التنفيذي  الرئيس 
وإدارتــــهــــا  الــحــلــبــة  إدارة  مــجــلــس  عــــن  ــًة  ــابـ ــيـ نـ
إلى  واالمتنان  الشكر  آيــات  أسمى  التنفيذية، 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
رئــيــس مجلس  الــعــهــد  حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي 
من  عــدد  بتسليم  ســمــوه  تفضل  على  الــــوزراء، 
أعــضــاء فــريــق حلبة الــبــحــريــن الــدولــيــة وســام 
الطبي،  لالستحقاق  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
وذلك بالتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين 
الدولة  قيام  لذكرى  إحياًء  الوطنية  بأعيادها 
أحمد  المؤسس  عهد  في  الحديثة  البحرينية 
الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميالدية، 
الملك  تــولــي حــضــرة صــاحــب الجاللة  وذكـــرى 

المفدى مقاليد الحكم. 
آل خليفة  عيسى  بن  الشيخ سلمان  وأكــد 
الملك  الــجــاللــة  يوليه حــضــرة صــاحــب  مــا  أن 
المفدى من رعاية واهتمام لتقدير جهود أبناء 
البحرين العاملين في الصفوف األمامية من 
ووزارة  البحرين  دفـــاع  وقـــوة  الصحية  الــكــوادر 
الداخلية والجهات المساندة لهم محل اعتزاز 
وعــرفــان مــن قــبــل كــافــة أبــنــاء الــوطــن، مشيًدا 
ــي العهد  بــحــرص صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـ
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء عـــلـــى تـــقـــديـــر جــهــود  رئـ
الــكــوادر  مــن  األمامية  الصفوف  فــي  العاملين 

الداخلية  ووزارة  البحرين  دفاع  وقوة  الصحية 
والــمــســانــدة فــي مــواجــهــة فــيــروس كـــورونـــا من 
سلمان  األمير  وســام  بتسليمهم  تفضله  خالل 
أن  إلــى  مشيًرا  الطبي،  لالستحقاق  حمد  بــن 
الجهود الوطنية والعمل الدؤوب من قبل كافة 
الــوصــول  فــي  أسهمت  البحرين  فــريــق  أعــضــاء 
فــي مختلف مراحل  مــن نجاح  مــا تحقق  إلــى 
المشرفة  فتضحياتهم  الجائحة،  مع  التعامل 
الـــعـــطـــاء مـــن أجــل  أروع قــصــص  بــهــا  ســـطـــروا 
الـــحـــفـــاظ عــلــى صــحــة وســـالمـــة الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين في مملكة البحرين.

وأعرب الشيخ سلمان بن عيسى عن شكره 
الدولية  البحرين  بحلبة  العمل  فريق  لكافة 
ــروا جـــهـــًدا فـــي الــعــمــل بشكل  الـــذيـــن لـــم يـــدخـ
مستمر على تنفيذ رؤى جاللة الملك المفدى 
العهد  ولي  الملكي  السمو  صاحب  وتوجيهات 
وأسهموا عبر عطائهم  الــوزراء،  رئيس مجلس 
الخدمات  كافة  تقديم  ومواصلتهم  المستمر 
والتحديات  الــظــروف  مختلف  فــي  المطلوبة 
لمملكة  واالزدهـــار  الخير  مسيرة  مواصلة  في 
الحكيمة  الــقــيــادة  ظــل  فــي  وأبنائها  البحرين 

لجاللة الملك المفدى.

شهد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد حسن النصف 
المحاضرات  بقاعة  الماضي  اإلثنين  مساء  أقيمت  التي  الطبية  الندوة 
بستاد البحرين الوطني والتي حاضر فيها اختصاصي العالج الطبيعي 
أوتار  إصابات  أنــدرال« عــن  »جيروم  الفرنسي  الخبير  الرياضي  والمدرب 
الركبة »الوقاية والتأهيل« وإعادة تأهيل الرباط الصليبي بعد العمليات 
»من العالج إلى العودة للمالعب« بحضور رئيس المركز الوطني للطب 
ــدد مـــن اخــتــصــاصــيــي الــعــالج  الــريــاضــي والــتــأهــيــل د. خــالــد الــشــيــخ وعــ
الــعــالج  واخــتــصــاصــيــي  والــخــاصــة  الحكومية  بالمستشفيات  الطبيعي 

الطبيعي بالمنتخبات الوطنية.
وقدم الفرنسي »جيروم أندرال« الذي عمل سنوات طويلة مع االتحاد 
بــاريــس ســان جيرمان خــالصــة خبرته في  ونـــادي  الــقــدم  لــكــرة  الفرنسي 
والــربــاط  الخلفية  العضلة  إصــابــات  فــي  والتأهيل  والــعــالج  التشخيص 
إلى  للعودة  والتأهيل  العالج  في  الحديثة  الطرق  واستعرض  الصليبي 
المالعب وقدم مجموعة من النماذج العملية عبر »الفيديو« واإلحصاءات 

والمقارنات المفيدة.

العملية  والتمارين  التدريبات  إجـــراء  أهمية  أنـــدرال«  »جــيــروم  وأكــد 
بهدف  الملعب  داخـــل  لــحــركــاتــه  المشابهة  الــتــأهــيــل  إعــــادة  عــنــد  لــالعــب 
تحقيق أكبر قدر من االستفادة وسرعة التماثل للشفاء والعودة للمالعب، 
كما تطرق لإلصابات وكيفية الوقاية منها وأهم البرامج التأهيلية مشيرا 
بالبروتكول  التقيد  عدم  ينبغي  وبالتالي  منفصل  تعامل  حالة  لكل  بأن 
العالجي، وذلك وفقا لحالة اإلصابة وشدتها وقياس اللياقة وقوة العضلة 
الالعب  كان  إذا  ما  أن ذلك يعتمد على  األخــرى، كما  المؤشرات  وبعض 

هاويا أو محترفا.
األولــمــبــيــة الستضافة  اللجنة  إطـــار حــرص  فــي  الــنــدوة  تلك  وتــأتــي 
أمهر اختصاصيي العالج الطبيعي للتعريف بطرق التشخيص والعالج 
اختصاصيي  توعية  على  منها  وحــرصــا  الرياضية  لإلصابات  والتأهيل 
العالج الطبيعي سواء التابعين للمركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل 
أو باقي الجهات الطبية الحكومية والخاصة بأحدث األساليب المتبعة 
في تشخيص وعالج وتأهيل إصابات أوتار الركبة والرباط الصليبي والتي 

تعتبر من اإلصابات الشائعة لدى الكثير من الرياضيين وعامة الناس.

الرئي�س التنفيذي حللبة البحرين ي�شيد بو�شام 

الأمري �شلمان بن حمد لال�شتحقاق الطبي

انطالقة فعاليات نادي بحرين رايدرز
السويفية  النادي بمنطقة  الجمعة 17 ديسمبر 2021 من مقر  يوم  الوطني  العيد  انطلقت مسيرة 
بدول  النارية  الدراجات  المحلية ومن نخبة من فرق  الفرق  وبمشاركة مباركة من  العاصمة  بمحافظة 
ترفرف على  البحرين  وأعــالم  المملكة  المسيرة على شــوراع  وامتدت جولة  الخليجي،  التعاون  مجلس 
الدراجات وهي تطوف في الشوارع العامة وسط فرحة المواطنين بالمنظر الحضاري للدراجات النارية.

نهاية المسيرة كانت نقطة انطالقتها حيث تم تقديم الحالوة البحرينية الشعبية )القدوع( والقهوة 
األعضاء  تكريم  تــم  ذلــك  وبعد  المخصصة.  األرقـــام  على  الــجــوائــز  على  السحب  تــم  كما  للمشاركين، 

المتميزين في النادي كما تم تكريم الفرق المحلية والخليجية المشاركة.

انطلقت بطولة العيد الوطني 
لكرة الطاولة التي ينظمها االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة تزامنًا مع 
بالعيد  البحرين  احتفاالت مملكة 
ــيـــد جــلــوس  الـــوطـــنـــي الــمــجــيــد وعـ
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
المفدى، وذلك على صالة االتحاد. 
الــبــطــولــة  مـــن  األول  الـــيـــوم  وشــهــد 
مشاركة واسعة من الالعبين، حيث 
أقــيــمــت مــنــافــســات فــئــتــي األشــبــال 
مستويات  شهدت  التي  والناشئين 
إلى  إضــافــة  الــالعــبــيــن،  مــن  مميزة 
انطالق منافسات العموم والشباب، 
اليوم  النهائية  األدوار  فيما ستقام 
األربـــــعـــــاء، والـــمـــبـــاريـــات الــنــهــائــيــة 

لجميع الفئات غدا الخميس.
ــان يــــوســــف عــضــو  ــمـ ــلـ وأكـــــــد سـ
لــجــنــة  رئـــــيـــــس  اإلدارة  مــــجــــلــــس 
بــرئــاســة  االتــــحــــاد  أن  الــمــســابــقــات 
الــشــيــخــة حـــيـــاة بــنــت عــبــدالــعــزيــز 
تنظيم  عــلــى  حـــريـــص  خــلــيــفــة  آل 

الــبــطــولــة الــتــي تــتــزامــن مــع العيد 
ــيـــد جــلــوس  الـــوطـــنـــي الــمــجــيــد وعـ
حـــضـــرة صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك 
الــمــشــاركــة  أن  وأوضــــــح  ــفـــدى.  ــمـ الـ
البطولة  تــشــهــدهــا  الــتــي  الــواســعــة 
العديد من األهداف  تؤكد تحقيق 

من  اإلدارة،  مجلس  وضــعــهــا  الــتــي 
ــــب لــلــعــبــة  ــواهـ ــ ــتــــشــــاف مـ بـــيـــنـــهـــا اكــ
ــة ازدهــــــارهــــــا  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــة ومـ ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ الـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ وتــــطــــويــــرهــــا نــــحــــو الـ
اآلفاق، متمنيًا لجميع المشاركين 

التوفيق والنجاح.

حتدث خاللها عن اإ�صابات الع�صلة اخللفية والرباط ال�صليبي

الن�شف ي�شهد الندوة الطبية للخبري الفرن�شي »جريوم اأندرال«

} جانب من الندوة الطبية بحضور األمين العام.

انطالق بطولة العيد الوطني لكرة الطاولة

} جانب من منافسات اليوم األول

} صورة جماعية 

اليوم انطالقة اجلولة ال�صابعة من دوري نا�صر املمتاز

الحد يواجه المت�شدر والرفاع ال�شرقي 

مع الحالة والنجمة يلتقي الرفاع

كتب-جميل سرحان:

ــق الــــــيــــــوم  ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ تـ
ــنـــافـــســـات  األربـــــــعـــــــاء مـ
الــجــولــة الــســابــعــة من 
حمد  بــن  نــاصــر  دوري 
الــمــمــتــاز لـــكـــرة الــقــدم 
مباريات  ثــالث  بــإقــامــة 
ــث يـــشـــهـــد مــلــعــب  ــيــ حــ
ــه الــشــيــخ  ــ الـــمـــغـــفـــور لـ
ــد آل  ــمـ ــحـ ــلــــي بـــــن مـ عــ

 6( برصيد  الحد  مواجهة  المحرق  بــنــادي  بــعــراد  خليفة 
عند  نقطة(   14( برصيد  المتصدر  المنامة  مــع  نــقــاط( 
الساعة الخامسة والنصف، وفي ملعب البحرين الوطني 
يلعب الرفاع الشرقي ثالث الترتيب برصيد )9 نقاط( مع 
الحالة برصيد )5 نقاط( عند الساعة الخامسة والنصف، 
بينما تليها مباشرة مواجهة قوية بين النجمة )6 نقاط( 
مع الرفاع صاحب المركز الثاني برصيد )14 نقطة( عند 

الساعة 8:05.

احلد واملنامة
هذه المواجهة ستكون صعبة دون شك على الفريقين 
لألمام  أكثر  والتقدم  الثالث،  بالنقاط  الظفر  طريق  في 
في سلم الترتيب العام، والحد على وجه التحديد يحتاج 
مدربه  ويـــدرك  الــمــؤخــرة،  مــراكــز  عــن  يبتعد  حتى  للفوز 
عدنان إبراهيم أن مواجهة المتصدر والعمل على إيقاف 
تقدمه تمثل اختبارا حقيقيا لفريقه، في حين أن المنامة 
والبقاء  الموسم،  هــذا  المثالية  عروضه  بمواصلة  يرغب 

لجولة أخرى في ريادة المسابقة.

الرفاع الشرقي واحلالة
المركز  فــي  للبقاء  الحافز  لــديــه  اآلخـــر  هــو  الشرقي 
الثالث على أقل تقدير مع نهاية هذه الجولة، والحفاظ 
على تواجده بين الثالثة الكبار، مع األخذ بعين االعتبار 
أن فريق الحالة من الفرق المتطورة تحت قيادة الكابتن 
عارف العسمي وأن المركز الحالي ال يعكس مدى اجتهاد 
الفريق وعطائه الكبير في المسابقة حتى هذه اللحظة، 

ومن المنتظر أن نشهد مواجهة مفتوحة بين الطرفين.

النجمة والرفاع
النجمة هذا الموسم لم يظهر بالمستوى الفني الذي 
الفترة  فــي  اإلدارة  لمجلس  الكبير  العمل  حقيقة  يؤكد 
المركز  الــرفــاع صــاحــب  مــواجــهــة  فــإن  وبالتالي  األخــيــرة، 
على  للحصول  الصعب  الــطــريــق  بمثابة  ستكون  الــثــانــي 
والسماوي  تــاج،  خالد  القديم  الجديد  للمدرب  النقاط 
الموسم  مكاسب  على  الحفاظ  برغبة  يلعب  األيــام  هــذه 
جيدا  منافسيه  يحترم  عــاشــور  علي  والــمــدرب  الــمــاضــي، 
حمد  بن  ناصر  دوري  مباريات  صعوبة  على  دائما  ويؤكد 
األداء  فــي  الــمــواجــهــة سخونة  هــذه  وقــد تشهد  الــمــمــتــاز، 
واألهداف إذا تخلى الفريقان عن الطابع الدفاعي ولعبا 

من أجل الهجوم.
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دور كبري لقوة الدفاع يف الت�ضدي للجائحة

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

الكبري  الدور  على  العهد  ويل  امللك  جاللة  نائب  خليفة 

جلائحة  الت�سدي  يف  البحرين  دفاع  لقوة  وامل�سّرف 

كورونا �سواء من خالل ال�سفوف الأمامية اأو امل�ساندة مع 

ت�سخري كافة اإمكانياتها وجتهيزاتها بالتعاون مع خمتلف 

القطاعات �سمن فريق البحرين.

اأم�س،  الرفاع  ق�سر  يف  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

هيئة  رئي�س  النعيمي  �سقر  بن  ذياب  الركن  الفريق 

ل  الأركان وعدًدا من كبار ال�سباط بقوة الدفاع، حيث تف�سّ

�سموه بت�سليمهم و�سام الأمري �سلمان بن حمد لال�ستحقاق 

الت�سدي  امل�ستمر يف  وعطائهم  تقديًرا جلهودهم  الطبي؛ 

جلائحة فريو�س كورونا.

جناح عملية الإطالق و»الأيام« واكبت احلدث اأولً باأول

»�ضوء 1« اقتحم الف�ضاء وو�ضل املحطة الدولية

�سارة جنيب:

من  اأم�س،  »�سوء 1«، ظهر  امل�سرتك  الإماراتي  البحريني  ال�سناعي  القمر  انطلق 

الوليات املتحدة الأمريكية متجًها نحو املحطة الف�سائية الدولية بعد خ�سوعه لعدد 

من الختبارات ملحاكاة البيئة الف�سائية، مثل اختبارات احلرارة والهتزاز والت�سال، 

ومراجعة �سالمة القمر ال�سناعي. 

النطالق  اأحداث  الجتماعي  التوا�سل  »الأيام« عرب مواقعها على و�سائل  ونقلت 

ب�سورة مبا�سرة، و�سهدت من�سات »الأيام« متابعة كبرية من املهتمني.

واأكدت الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء يف مملكة البحرين ووكالة الإمارات للف�ساء، 

خالل الإحاطة الإعالمية الفرتا�سية للك�سف عن تفا�سيل اإطالق القمر ال�سناعي، اأنه 

بعد و�سول »�سوء 1« ملحطة الف�ساء الدولية �سيتم التحكم فيه وو�سعه يف مداره من 

قبل وكالة ا�ستك�ساف الف�ساء اليابانية. 

هّناأ نا�ضر بن حمد على اإطالق اأول قمر �ضناعي بحريني م�ضرتك مع الإمارات.. امللك:

اإنـجــــاز علمـي تـــاريـخــــي.. وبدايـة لـم�ضـــروع اأكــبـــــر

اآل  امللك حمد بن عي�سى  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة 

ال�سيخ  �سمو  اإىل  �سكر  برقية  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

قائد  الوطني،  الأمن  م�ست�سار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

احلر�س امللكي، الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى، مبنا�سبة 

دولة  قمر �سناعي بحريني م�سرتك مع  اأول  اإطالق  جناح 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، الذي يحمل ا�سم »�سوء 

 .»1

اأ�سهمت  الذي  احليوي  امل�سروع  هذا  اأن  جاللته  واأكد   

فيه نخبة من الكوادر البحرينية الوطنية املوؤهلة، �سي�سكل 

انطالقة مهمة يف تعزيز قدرات اململكة يف املجالت التقنية 

قطاع  يف  العاملية  وريادتها  ومكانتها  والبحثية  والعلمية 

علوم الف�ساء.

جناح  مبنا�سبة  لنا  يطيب  الربقية:  ن�س  يف  وجاء   

اإطالق اأول قمر �سناعي بحريني م�سرتك مع دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة، والذي يحمل ا�سم »�سوء 1«، اأن 

نعرب ل�سموكم عن تهنئتنا اخلال�سة و�سكرنا اجلزيل على 

الإجناز  الكبرية يف �سبيل حتقيق على هذا  جهود �سموكم 

العلمي التاريخي امل�سرف ململكتنا العزيزة.

العلمي،  للتحفيز  هو  الربنامج  هذا  اأن  جاللته  واأكد 

للعلوم  طموحنا  لينقل  اأكرب  مل�سروع  اهلل  مب�سيئة  وبداية 

امل�ستجدة وعلوم الع�سر.

جاللة امللك

القمر ال�ضناعي »�ضوء 1«جانب من انطالق ال�ضاروخ الذي حمل القمر ال�ضناعي »�ضوء 1«

انتقادات لأداء وزير الرتبية.. النيابي يرفع مقرتحات م�ضتعجلة:

تاأجيل الأق�ضاط 6 اأ�ضهر وخف�ض ر�ضوم »كورونا«

م�سطفى ال�ساخوري - اأبرار �سكري:

مقرتحات  اأم�س  جل�سته  يف  النواب  جمل�س  رفــع 

 6 ملدة  الأق�ساط  وقف  طلب  اأبرزها  للحكومة،  م�ستعجلة 

على  كورونا  جائحة  خلفتها  التي  الأعباء  نتيجة  اأ�سهر، 

املواطنني والتجار على حد �سواء.

ر�سوم  بخف�س  م�ستعجاًل  مقرتًحا  »النواب«  رفع  كما 

منفذ  عرب  اخلارج  من  القادمني  البحرينيني  على  كورونا 

املطار.

الإجابات  من  عدد  ا�ستعرا�س  اأم�س  اجلل�سة  و�سهدت 

من  عدد  انتقد  حيث  والتعليم،  الرتبية  لوزير  الربملانية 

واأبرزها  امللفات  بع�س  يخ�س  فيما  الوزير  اأداء  النواب 

الدرا�سي  الدوام  متديد  ومكافاأة  الأجانب  توظيف  عمليات 

وقبول طلبة ال�سف الأول البتدائي.

جانب من جل�ضة النواب يوم اأم�س

020503
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 نائب امللك خالل ا�ضتقباله عدًدا من �ضباط قوة الدفاع 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 

�سلمان بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك 

ويل العهد اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات 

حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل 

املفدى،  البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى 

�سناعي  قمر  اأول  اإطالق  جناح  مبنا�سبة 

الإمارات  دولة  مع  م�سرتك  بحريني 

العربية املتحدة ال�سقيقة، الذي يحمل ا�سم 

امل�سروع  هذا  اأن  �سموه  واأكد  »�سوء 1«، 

يف  جاللته  روؤى  �سمن  ياأتي  احليوي 

الف�ساء  وعلوم  بال�ستك�سافات  الهتمام 

وا�ست�سراف امل�ستقبل.

كما اأ�ساد �سموه، بجهود �سمو ال�سيخ 

الأمن  م�ست�سار  اآل خليفة  بن حمد  نا�سر 

العام  الأمني  امللكي  قائد احلر�س  الوطني 

الإجناز  هذا  يف  الأعلى  الدفاع  ملجل�س 

معرًبا  البحرين،  ململكة  امل�سّرف  العلمي 

الوطنية  بالكوادر  العتزاز  عن  �سموه 

�سمن فريق البحرين التي �ساركت يف هذا 

امل�سروع.

نائب امللك:

نعتز بكوادرنا الوطنية

التي �ضاركت يف »�ضوء 1«

�ضمو ال�ضيخ نا�ضر بن حمد
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تعزيز ال�شراكة يف امل�شاريع واخلطط التنموية.. نائب امللك ويل العهد: 

ال����ق����ط����اع اخل����ا�����س حم�������ّرك رئ���ي�������س ل��اق��ت�����ش��اد

نا�شر بن حمد يهنئ ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء بنجاح اإطاق »�شوء 1«

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك ويل العهد 

اأهمية تعزيز دور القطاع اخلا�ص يف خمتلف 

حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  احليوية  القطاعات 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف 

امللك حمد بن عي�سى  ح�سرة �ساحب اجلاللة 

اإىل  م�سرًيا  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

القطاع  مع  الفاعلة  ال�سراكة  تعزيز  ا�ستمرار 

اخلا�ص من خالل خمتلف امل�ساريع واخلطط 

الوطن  �سالح  يف  ت�سب  التي  التنموية 

واملواطن وتعود بنفعها على اجلميع.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف ق�سر الرفاع 

اأم�ص، بح�سور عدد من كبار امل�سوؤولني، �سمري 

و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�ص  نا�ص  عبداهلل 

يف  الغرفة  بدور  �سموه  نوه  حيث  البحرين، 

البحرين  مملكة  يف  التنمية  م�سارات  دعم 

رئي�ص  كمحرك  اخلا�ص  القطاع  دور  وتعزيز 

العمل  موا�سلة  اأهمية  اإىل  لفًتا  لالقت�ساد، 

بخطة  قدًما  للم�سي  الواحد  الفريق  بروح 

املو�سوعة  اأهدافها  وفق  القت�سادي  التعايف 

خلري  التنمية  بعجلة  الدفع  يف  ي�سهم  مبا 

من  حتقق  ما  اأن  اإىل  م�سرًيا  واأبنائه،  الوطن 

يتطلب  الأ�سعدة  اقت�سادية على كل  منجزات 

تكثيف اجلهود لتحقيق املزيد بتكاتف اجلميع 

اأمام  الواعدة  الفر�ص  من  اأرحب  اآفاق  لفتح 

املواطنني يف خمتلف املجالت.

جتارة  غرفة  رئي�ص  اأعرب  جانبه،  من 

لنائب  وتقديره  �سكره  عن  البحرين  و�سناعة 

من  يوليه  ما  على  العهد  ويل  امللك  جاللة 

اإ�سهامات القطاع  اهتمام وحر�ص على تعزيز 

امل�ستدامة، منوًها  التنمية  اخلا�ص يف م�سرية 

اخلا�ص  القطاع  جتاه  ل�سموه  الداعم  بالدور 

مبا ي�سهم يف تنمية اأدواره واإمكاناته.

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

و�سوؤون  الإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ال�سباب، 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اأول  اإطالق  اهلل، مبنا�سبة جناح  الوزراء حفظه 

قمر �سناعي بحريني م�سرتك مع دولة الإمارات 

ا�سم  يحمل  والذي  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

»�سوء 1«.

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

اهتمام ومتابعة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

يف  اأ�سهمت  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

اإطالق قمر ا�سطناعي م�سرتك مع دولة الإمارات 

على  اململكة  حر�ص  اإطار  يف  املتحدة  العربية 

امل�ساهمة يف موا�سلة اكت�ساف املزيد من اأ�سرار 

الف�ساء، مبيًنا �سموه اأن هذا الهتمام واملتابعة 

حمل تقدير واعتزاز ودافع للمزيد من الإجنازات 

ال�سيخ  �سمو  وقال  القادمة،  الفرتة  للمملكة يف 

نا�سر بن حمد اآل خليفة اإن اهتمام �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء ومتابعة 

والإجراءات  اخلطوات  كل  يف  امل�ستمرة  �سموه 

لعلوم  الوطنية  الهيئة  اتخذتها  التي  والأعمال 

الف�ساء اأ�سهمت يف بذل اجلهود من اأجل حتقيق 

هذا امل�سروع الكبري، حيث و�سع مملكة البحرين 

يف م�ساف الدول املتقدمة يف هذا املجال، اإ�سافة 

التي  ال�سابة  الوطنية  للكوادر  �سموه  دعم  اإىل 

الإماراتية  الكوادر  مع  واإخال�ص  بجهد  عملت 

من اأجل ت�سجيل اإجناز بحريني اإماراتي م�سرتك 

وكبري.

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

عن تقديره لدعم واهتمام �ساحب ال�سمو امللكي 

ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء يف تنفيذ هذا 

امل�سروع الكبري.

»التن�شيقية« تبحث م�شتجدات تطوير الت�شريعات التنموية

ا�ستعر�ست  اللجنة التن�سيقية يف اجتماع لها اأم�ص اآخر م�ستجدات 

رقم  الجتماع  وتراأ�ص  التنمية.  متطلبات  ملواكبة  الت�سريعات  تطوير 

)406( للجنة التن�سيقية �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

التن�سيقية -  اللجنة  العهد. وناق�ست  امللك ويل  نائب جاللة  اآل خليفة 

يف الجتماع الذي ُعقد عن ُبعد - اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�ص 

كورونا )كوفيد-19( والإجراءات املتعلقة بذلك.

هّناأت امللك وويل العهد رئي�س الوزراء.. رئي�شة جمل�س النواب:

اإطاق القمر ال�شناعي »�شوء 1« اإيذان بخو�س علوم امل�شتقبل
رفعت فوزية بنت عبداهلل زينل 

اأ�سمى  النواب،  جمل�ص  رئي�سة 

التربيكات،  وعظيم  التهاين  اآيات 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

البالد املفدى، واإىل �ساحب ال�سمو 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة 

الوزراء، مبنا�سبة اإطالق اأول قمر 

اإماراتي م�سرتك  �سناعي بحريني 

»�سوء 1«.

اإىل  تهنئة  برقية  بعثت  كما 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

الوطني  الأمن  م�ست�سار  خليفة، 

العام  الأمني  امللكي  احلر�ص  قائد 

اأن  موؤكدة  الأعلى،  الدفاع  ملجل�ص 

بحريني  �سناعي  قمر  اأول  اإطالق 

للروؤية  ترجمة  يعد  اإماراتي، 

احلكومة،  ودعم  ال�سامي،  امللكية 

بن  نا�سر  ال�سيخ  ومتابعة  �سمو 

الأمن  م�ست�سار  خليفة،  اآل  حمد 

الوطني قائد احلر�ص امللكي الأمني 

الأعلى،  الدفاع  ملجل�ص  العام 

الف�ساء  عامل  خلو�ص  واإعالن 

ملواكبة  اجلديد،  امل�ستقبل  وعلوم 

احلديثة،  العاملية  الجتاهات 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  وتنفيذ 

الف�ساء يف مملكة  اجلديدة لعلوم 

لكل  الواعد  وال�ستثمار  البحرين، 

جمالت التنمية.

البحريني  بالتعاون  واأ�سادت 

الفريق  حققه  وما  الإماراتي، 

رفيع،  عاملي  اجناز  من  البحريني 

امل�ساركة  اجلهات  وبجهود 

والداعمة لإطالق اأول قمر �سناعي 

وهي  م�سرتك،  اإماراتي  بحريني 

والهيئة  للف�ساء،  الإمارات  وكالة 

مبملكة  الف�ساء  لعلوم  الوطنية 

البحرين، وجامعة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا، وجامعة نيويورك 

اأبو ظبي، ومتكني، الأمر الذي يوؤكد 

ب�سواعد  البحرين،  مملكة  اإ�سرار 

على  اأ�سقائها،  وبتعاون  اأبنائها، 

حتقيق الآمال والتطلعات.

فوزية زينل

منوًها بعمق العاقات والروابط الأخوية مع الإمارات.. رئي�س ال�شورى: 

»�شوء 1« ترجمة للتوجيهات امللكية ب�شاأن ال�شتثمار يف علوم امل�شتقبل
ال�سالح  �سالح  بن  علي  رفع 

خال�ص  ال�سورى،  جمل�ص  رئي�ص 

التهاين واأطيب التربيكات اإىل املقام 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامي 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

مبنا�سبة  املفدى،  البالد  عاهل 

البحريني  ال�سناعي  القمر  اإطالق 

دولة  مع  بال�سراكة   »1 »�سوء 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، 

ال�سناعي  القمر  اإطالق  اأن  موؤكًدا 

يعترب اإجناًزا وطنًيا كبرًيا، وياأتي 

امللك  جاللة  لتوجيهات  ترجمة 

املفدى رعاه اهلل لتعزيز ال�ستثمار 

يف جمال ال�سناعة وعلوم امل�ستقبل 

متطلبات  وتلبية  والف�ساء، 

احلا�سر واحتياجات امل�ستقبل.

 وهّناأ رئي�ص جمل�ص ال�سورى 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص  العهد 

والتاريخي  الوطني  الإجناز  بهذا 

بالدعم  م�سيًدا  البحرين،  ململكة 

املوقرة  احلكومة  من  والهتمام 

للربامج واملبادرات الرامية لتعزيز 

اإقليمًيا  البحرين  مملكة  مكانة 

ا يف جمال علوم  ودولًيا، وخ�سو�سً

امل�ستقبل.

 وثّمن رئي�ص جمل�ص ال�سورى 

من  احلثيثة  واملتابعة  الهتمام 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

امللك لالأعمال  خليفة، ممثل جاللة 

ال�سباب  و�سوؤون  الإن�سانية 

وحر�ص  الوطني،  الأمن  م�ست�سار 

ال�سباب،  حتفيز  على  �سموه 

ودفعهم نحو التخ�س�ص والبتكار 

اأن  موؤكًدا  احلديثة،  العلوم  يف 

ميتلكون  البحرين  مملكة  �سباب 

املهارات العالية.

علي ال�صالح

نائب امللك ويل العهد يهنئ امللك بنجاح 

اإطاق اأول قمر �شناعي بحريني م�شرتك

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 

نائب جاللة  اآل خليفة  بن حمد  �سلمان 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  العهد  ويل  امللك 

�ساحب  ح�سرة  اإىل  والتربيكات 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

مبنا�سبة جناح اإطالق اأول قمر �سناعي 

الإمارات  دولة  مع  م�سرتك  بحريني 

يحمل  الذي  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية 

هذا  اأن  �سموه  واأكد   ،»1 »�سوء  ا�سم 

روؤى  �سمن  ياأتي  احليوي  امل�سروع 

بال�ستك�سافات  الهتمام  يف  جاللته 

امل�ستقبل،  وا�ست�سراف  الف�ساء  وعلوم 

ال�ساملة  التنموية  للم�سرية  وامتداد 

ململكة البحرين بقيادة جاللته اأّيده اهلل.

 كما اأ�ساد �سموه، حفظه اهلل، بجهود 

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

احلر�ص  قائد  الوطني  الأمن  م�ست�سار 

امللكي الأمني العام ملجل�ص الدفاع الأعلى 

ململكة  امل�سرف  العلمي  الإجناز  هذا  يف 

العتزاز  عن  �سموه  معرًبا  البحرين، 

بالكوادر الوطنية �سمن فريق البحرين 

التي �ساركت يف هذا امل�سروع، لت�سجل 

احلافل  الوطن  �سجل  جديًدا يف  اإجناًزا 

بالإجنازات التي حتققت ب�سواعد اأبنائه 

الذين يقودهم حب التحدي وقوة العزم 

والتميز  الإبداع  من  املزيد  اإىل  والإرادة 

يف كل ميدان.

والتقدير  ال�سكر  عن  �سموه  واأعرب 

ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  ل�ساحب 

اآل نهيان رئي�ص دولة الإمارات العربية 

املتحدة، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 

دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  و�ساحب 

اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة، على ما يبدونه 

التعاون  بتعزيز  متوا�سل  اهتمام  من 

الثنائي بني البلدين يف خمتلف امل�سارات 

العلمي،  والبحث  الف�ساء  علوم  ومنها 

لهذا  والنجاح  التوفيق  �سموه  متمنًيا 

ي�سكل  واأن  امل�سرتك،  العلمي  امل�سروع 

البلدان  اإليه  و�سل  ملا  جديدة  اإ�سافة 

من م�ستويات متقدمة يف علوم الع�سر 

وا�ستك�سافات الف�ساء.

هّناأ امللك وويل العهد رئي�س الوزراء.. امل�شت�شار احلمر:

»�شوء 1« انطاقة يف تعزيز قدرات اململكة التقنية والعلمية

ل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار  رفع 

اأطيب  احلمر  يعقوب  بن  نبيل  الإعالم 

املقام  اىل  التربيكات  واأ�سدق  التهاين 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ال�سامي حل�سرة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

و�ساحب  ورعاه،  اهلل  حفظ  املفدى، 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل 

جناح  مبنا�سبة  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

اإطالق اأول قمر �سناعي بحريني م�سرتك 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  مع 

ا�سم عزيز على  ال�سقيقة، والذي يحمل 

 ،»1 »�سوء  البحرينيني  جميع  قلوب 

تيمًنا بكتاب جاللة امللك املفدى »ال�سوء 

من  مهمة  جوانب  يحكي  الذي  الأول« 

تاريخ البحرين.

 كما هّناأ احلمر، �سمو اللواء الركن 

خليفة ممثل  اآل  بن حمد  نا�سر  ال�سيخ 

جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية و�سوؤون 

قائد  الوطني  الأمن  م�ست�سار  ال�سباب 

احلر�ص امللكي بهذا الإجناز التاريخي.

اأن  احلمر  نبيل  امل�ست�سار  واأكد   

جناح هذا امل�سروع احليوي املهم الذي 

اأ�سهمت فيه بكل فخر نخبة من الكوادر 

�سيكون  املوؤهلة  البحرينية  الوطنية 

اململكة  انطالقة مهمة يف تعزيز قدرات 

يف املجالت التقنية والعلمية والبحثية 

يف  العاملية  وريادتها  مكانتها  واإر�ساء 

باجلهود  م�سيًدا  الف�ساء،  علوم  قطاع 

حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  ل�سمو  احلثيثة 

اآل خليفة ودعمه الكبري يف حتقيق هذا 

الإجناز العلمي امل�سّرف ململكة البحرين.

امل�صت�صار نبيل احلمر

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء

 يتلقيان تهنئة من رئي�س احلر�س الوطني

امللك  تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

الفريق  �سمو  من  تهنئة  برقية  املفدى 

اآل  عي�سى  بن  حممد  ال�سيخ  ركن  اأول 

رفع  الوطني،  احلر�ص  رئي�ص  خليفة 

فيها با�سمه ونيابة عن جميع منت�سبي 

ال�سامي  املقام  اىل  الوطني  احلر�ص 

املفدى،  امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة 

والتربيكات،  التهاين  اآيات  اأ�سمى 

مبنا�سبة جناح اإطالق اأول قمر �سناعي 

الإمارات  دولة  مع  م�سرتك  بحريني 

العربية املتحدة ال�سقيقة، والذي يحمل 

ا�سم ال�سوء الأول.

الوطني  رئي�ص احلر�ص  �سمو  واأكد 

يعترب  الباهر  الوطني  الإجناز  هذا  اأن 

م�سرية  يف  جديدة  تاريخية  نقلة 

�سهدتها  التي  احل�سارية  املكت�سبات 

امللك  جاللة  عهد  يف  البحرين  مملكة 

املفدى وترجمه لروؤية جاللته ال�سديدة 

يف ا�ست�سراق امل�ستقبل.

احلر�ص  رئي�ص  �سمو  اأ�ساد  كما 

اللواء  �سمو  ومتابعة  بجهود  الوطني 

اآل خليفة  الركن ال�سيخ نا�سر بن حمد 

احلر�ص  قائد  الوطني  الأمن  م�ست�سار 

الدفاع  ملجل�ص  العام  الأمني  امللكي 

امل�سّرف  العلمي  الإجناز  بهذا  الأعلى 

�سموه وحتفيزه  ودعم  البحرين  ململكة 

للكوادر الوطنية يف حتقيق هذا الإجناز 

القدير  املوىل  داعًيا  الكبري،  الوطني 

املزيد  لتحقيق  جاللته  عمر  ميّد يف  اأن 

البحرين  ململكة  والرخاء  التقدم  من 

و�سعبها الويف.

وتلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان 

تهنئة  برقية  الوزراء،  جمل�ص  رئي�ص 

من الفريق اأول ركن �سمو ال�سيخ حممد 

احلر�ص  رئي�ص  خليفة،  اآل  عي�سى  بن 

التهاين  اأطيب  عن  فيها  اأعرب  الوطني، 

�سموه مبنا�سبة جناح  اإىل  والتربيكات 

بحريني  �سناعي  قمر  اأول  اإطالق 

العربية  الإمارات  دولة  مع  م�سرتك 

املتحدة ال�سقيقة الذي يحمل ا�سم »�سوء 

.»1

واأ�ساد �سمو رئي�ص احلر�ص الوطني 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بدعم 

�سموه  وجهود  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

املبدعة،  الوطنية  بالكوادر  واهتمامه 

مملكة  قدرات  لتعزيز  وحتفيزهم 

البحرين يف املجالت التقنية والعلمية 

الف�ساء،  علوم  وقطاع  والبحثية 

وحتقيق مزيٍد من النجاحات الوطنية، 

�سموه  يوفق  اأن  وجل  عز  املوىل  داعًيا 

ملوا�سلة م�سرية التقدم والزدهار حتت 

قيادة ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه.

�صمو رئي�س احلر�س الوطني
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له بت�ضليم و�ضام الأمري �ضلمان لعدد من كبار ال�ضباط بقوة الدفاع  لدى تف�ضّ

نائب امللك: دور بارز ملنت�ضبي قوة الدفاع يف مواجهة اجلائحة

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك ويل العهد 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  واعتزاز  تقدير  على 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى 

القائد الأعلى للجهود امل�سرفة ملنت�سبي قوة دفاع 

البحرين يف الت�سدي جلائحة فريو�س كورونا، 

منوًها �سموه بالأدوار الكبرية التي متت طوال 

التعامل مع اجلائحة والتي هي حمل  م�سارات 

م�سيًدا  البحرين،  اأبناء  لكافة  واعتزاز  فخر 

ال�سفوف  يف  العاملني  لكل  اجلليلة  باجلهود 

الأمامية من الكوادر الطبية وقوة دفاع البحرين 

ووزارة الداخلية واجلهات امل�ساندة والتي كان 

لها عظيم الأثر فيما حتقق من نتائج حتى اليوم 

على  اأثرها  وانعك�س  للفريو�س  الت�سدي  يف 

�سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.

ق�سر  يف  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

�سقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  اأم�س،  الرفاع 

كبار  من  وعدًدا  الأركان  هيئة  رئي�س  النعيمي 

تف�سل  حيث  البحرين،  دفاع  بقوة  ال�سباط 

الأمري �سلمان بن حمد  بت�سليمهم و�سام  �سموه 

وعطائهم  جلهودهم  تقديًرا  الطبي  لال�ستحقاق 

امل�ستمر يف الت�سدي جلائحة فريو�س كورونا، 

ح�سرة  وتقدير  حتيات  لهم  �سموه  نقل  وقد 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

اهلل  حفظه  الأعلى  القائد  املفدى  البالد  عاهل 

ورعاه على ما قدموه طوال العامني املا�سيني من 

جهود للت�سدي للفريو�س، منوًها �سموه بالدور 

الكبري وامل�سرف لقوة دفاع البحرين يف الت�سدي 

ال�سفوف  خالل  من  �سواء  كورونا  جلائحة 

الأمامية اأو امل�ساندة مع ت�سخري كافة اإمكانياتها 

القطاعات  خمتلف  مع  بالتعاون  وجتهيزاتها 

�سمن فريق البحرين، م�سرًيا �سموه اإىل اأن قوة 

دفاع البحرين م�ساهمة دوًما يف م�سرية اخلري 

اأ�سا�سي يف  ك�سريك  البحرين  ململكة  والزدهار 

التنمية امل�ستدامة، وجهودهم دائًما حمل اعتزاز 

وتقدير.

وقال �سموه اإن العامني املا�سيني كانا حمطة 

حتدي للبحرين اأثبت خاللها اأبناء الوطن من كل 

وكان  النجاحات،  لتحقيق  اأهل  اأنهم  القطاعات 

ا اإىل جانب  ملنت�سبي قوة الدفاع الدور البارز اأي�سً

م�سارات  جهود  تعزيز  يف  الأخرى  القطاعات 

التعامل مع اجلائحة واإجناح هذه امل�ساعي التي 

اإليه من نتائج حتى  حتقق بف�سلها ما و�سلنا 

اليوم يف جمال الت�سدي للفريو�س، معرًبا عن 

ما  على  البحرين  فريق  �سمن  فرد  لكل  �سكره 

قّدموه من اأجل الوطن واملواطن.

هّناأ امللك وويل العهد رئي�س الوزراء.. وزير الإعالم:

اإطالق »�ضوء 1« بداية ملرحلة جديدة يف تاريخ البحرين املعا�ضر

حممد  بن  علي  الإعالم  وزير  رفع 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  الرميحي 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامي  املقام  اإىل 

البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�سى  امللك حمد 

جناح  مبنا�سبة  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

م�سرتك  بحريني  �سناعي  قمر  اأول  اإطالق 

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  مع دولة 

»�سوء 1«، موؤكًدا اأن هذا الإجناز الكبري ياأتي 

ت�سهدها  التي  الإجنازات  مل�سرية  ا�ستمراًرا 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  البحرين  مملكة 

اأيده  املفدى  امللك  جلاللة  الثاقبة  والروؤى 

وطن  دعائم  تر�سيخ  عن  اأثمرت  والتي  اهلل، 

نحو  م�سريته  يف  يرتكز  ومتقدم  ع�سري 

امل�ستقبل على قيمة العلم احلديث كاأداة لرقي 

الدول وال�سعوب وتطورها.

التهاين  اأطيب  الإعالم  وزير  ورفع   

الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتربيكات 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  �سلمان بن حمد 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، على هذا الإجناز 

من  �سموه  يوليه  ما  يعك�س  الذي  الكبري 

رعاية واهتمام بكل ما ي�سع مملكة البحرين 

على خريطة التقدم العلمي عامليا، وجت�سيدا 

جلهود احلكومة املوقرة برئا�سة �سموه على 

احلديثة،  والعلوم  املعارف  تطويع  �سعيد 

م�سرية  يعزز  ما  كل  يف  منها  وال�ستفادة 

التنمية امل�ستدامة يف اململكة. 

احلثيثة  واجلهود  الرائد  بالدور  واأ�ساد 

التي يقوم بها �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل 

الأمن الوطني قائد احلر�س  خليفة م�ست�سار 

امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى يف 

وحتفيزها  الوطنية  والطاقات  ال�سباب  دعم 

على الإبداع يف �ستى العلوم واإبراز مهاراتها 

يف  الإ�سهام  على  وقادرة  موؤهلة  لتكون 

واملكت�سبات  النجاحات  من  مزيد  حتقيق 

الوطنية يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة امللك 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه.

الفخر  يزيد  ما  اأن  الإعالم  وزير  واأكد 

القمر  اإطالق  اأن  الإجناز  بهذا  والعتزاز 

انطلق   )1 )�سوء  البحريني  ال�سناعي 

منت�سبي  من  وطنية  وخربات  ب�سواعد 

جانب  اإىل  الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة 

املتحدة  العربية  الإمارات  اأ�سقائهم من دولة 

ال�سقيقة، وهو الأمر الذي يوؤكد ما يتمتع به 

والإبداع  التحدي  �سمات  من  البحرين  اأبناء 

والقدرة على �سناعة ق�س�س جناح ت�ساف 

ل�سجل البحرين احلافل بالعديد من املنجزات 

يف خمتلف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية والعلمية.

ال�سناعي  القمر  اإطالق  »اإن  وقال: 

ملرحلة  بداية  ميثل   )1 )�سوء  البحريني 

املعا�سر  البحرين  مملكة  تاريخ  يف  جديدة 

الثبات  بكل  طريقها  اململكة  فيها  ت�سق 

والإرادة والعزمية ملواكبة التطور الهائل يف 

جمال الأقمار ال�سناعية، ملا لهذه القمار من 

العلمي  البحث  جمالت  يف  متزايدة  اأهمية 

يتعلق  ما  وكل  واملعلومات  والت�سالت 

اأ�سعة  ومنها  واملناخية  البيئية  بالظواهر 

الرعدية  العوا�سف  عن  الناجتة  )جاما( 

الإن�سان  �سحة  على  انبعاثاتها  وتاأثري 

وحركة الطريان«.

 و�سّدد على اأن دخول مملكة البحرين اإىل 

�سناعية  اأقماًرا  التي متتلك  الدول  جمموعة 

مل يكن ليتحقق لول الروؤية امللكية ال�سامية 

املجتمع  خدمة  يف  العلم  باأهمية  والإميان 

تتبناها  نبيلة  اإن�سانية  كر�سالة  والب�سرية 

العريق  احل�ساري  باإرثها  البحرين  مملكة 

به  يتمتع  ما  ظل  ويف  املزدهر،  وحا�سرها 

وعمل  حمدود  ل  طموح  من  الويف  �سعبها 

دوؤوب من اأجل رفع ا�سم البحرين عالًيا يف 

خمتلف املحافل الإقليمية والدولية.

والتقدير  ال�سكر  جزيل  عن  واأعرب   

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة 

جمال  يف  البحرين  مملكة  مع  تعاونها  على 

من  كان  والتي  وامل�ستقبل،  الف�ساء  علوم 

ثماره اإطالق القمر ال�سناعي البحريني، هو 

ما يوؤكد عمق عالقات الأخوة التاريخية بني 

البلدين وال�سعبني ال�سقيقني. 

الوزارة وجميع  اأن  الإعالم  وزير  واأكد   

اجلد  بكل  �سيعملون  اإليها  املنت�سبني 

الوطني  الإجناز  هذا  اإبراز  على  والجتهاد 

الإعالمية  املواد  خمتلف  خالل  من  الكبري 

القمر  لأن  واملقروءة،  وامل�سموعة  املرئية 

نقلة ح�سارية  �سيكون  البحريني  ال�سناعي 

التنمية  جلهود  داعًما  وعن�سًرا  للمملكة 

امل�ستدامة وامل�سي قدًما نحو التحول الرقمي.

هّناأ امللك وويل العهد رئي�س الوزراء ونا�ضر بن حمد.. وزير املالية:

اإطالق القمر »�ضوء 1« مواكب للتطور يف علوم الف�ضاء

خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  رفع 

اآيات  اأ�سمى  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير 

�ساحب  ح�سرة  اإىل  والتربيكات  التهاين 

اآل خليفة عاهل  اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اإطالق  جناح  مبنا�سبة  الوزراء،  جمل�س 

دولة  مع  م�سرتك  بحريني  �سناعي  قمر  اأول 

والذي  ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات 

عنوان  من  م�ستلهًما   »1 »�سوء  ا�سم  يحمل 

كتاب جاللة امللك املفدى ال�سوء الأول.

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  هّناأ  كما 

احلر�س  قائد  الوطني  الأمن  م�ست�سار  خليفة 

امللكي الأمني العام ملجل�س الدفاع الأعلى بهذا 

الإجناز العلمي الذي يحقق روؤى جاللة امللك 

الف�ساء  وعلوم  ال�ستك�سافات  دعم  يف  املفدى 

وا�ست�سراف امل�ستقبل، وامتداًدا فاعالً للم�سرية 

بقيادة  البحرين  ململكة  ال�ساملة  التنموية 

جاللته.

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  واأكد 

واعتزاز  فخر  مبعث  الكبري  الإجناز  هذا  اأن 

التي حتققها  وا�ستمرار للمنجزات احل�سارية 

اململكة يف خمتلف امليادين.

وقال اإن اإطالق القمر ال�سناعي البحريني 

التطور  »�سوء 1« خطوة مهمة نحو مواكبة 

الف�ساء  وعلوم  ال�سناعية  الأقمار  جمال  يف 

البحث  جمالت  يف  تلعبه  الذي  املهم  والدور 

عن  معرًبا  واملعلومات،  والت�سالت  العلمي 

اعتزازه بالكوادر الوطنية ال�سابة �سمن فريق 

البحرين التي �ساركت يف اإجناز هذا امل�سروع.

العلمي  امل�سروع  هذا  اأهمية  اإىل  واأ�سار 

امل�سرتك، الذي ي�ساف اإىل �سجل العمل الدووؤب 

التاريخية  الأخوية  والعالقات  امل�سرتك 

الرا�سخة بني مملكة البحرين ودولة الإمارات 

املجالت  كافة  يف  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 

والأ�سعدة.

وزير املالية

وزير الإعالم

اجتماع جلنة زيارة اأماكن الحتجاز واملرافق يف »الوطنية حلقوق الإن�ضان«

عقدت جلنة زيارة اأماكن الحتجاز واملرافق اجتماعها العادي ال�سابع برئا�سة الدكتور مال 

املوؤ�س�سة ب�ساحية  اللظي ودانيال كوهني، وذلك يف مقر  اهلل احلمادي وع�سوية املحامية دينا 

ال�سيف، وافتتحت اللجنة اأعمالها با�ستعرا�س ما مت ب�ساأن قراراتها وتو�سياتها ال�سابقة وما اتخذ 

فيها من اإجراءات، ل�سيما تلك املتعلقة مبخاطبة بع�س مراكز الحتجاز والتوقيف، وامل�ست�سفيات 

الإجراءات  على  لالطالع  لها  ميدانية  زيارات  باإجراء  التن�سيق  بهدف  ال�سحية،  الرعاية  ودور 

واخلدمات التي تقّدمها تلك اجلهات للنزلء ولأولئك امل�ستفيدين من اخلدمات ال�سحية باأنواعها.
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»الطاقة امل�ضتدامة« و»القاب�ضة 

للنفط والغاز« تبحثان التعاون امل�ضرتك

ل�ضمان تقدمي خدمات موثوق بها يف قطاع الرعاية ال�ضحية.. »املهن ال�ضحية«:

اتفاق مع �ضركة »كوادرابي« للتحقق من �ضهادات املمار�ضني ال�ضحّيني

حمافظ اجلنوبية يكّرم �ضابطي اأمن اأ�ضهما يف 

العثور الطفل املفقود خالل فرتة قيا�ضية

علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  ا�ستقبل 

مريزا رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة مبكتبه 

الرئي�س  توما�س  مارك  املايل  املرفاأ  يف 

الوطنية  ال�سركة  ملجموعة  التنفيذي 

القاب�سة للنفط والغاز.

الدكتور مريزا  اأ�ساد  اللقاء،  بداية  ويف 

للمجموعة  واملحورية  املهمة  بالإ�سهامات 

القت�سادية  الركائز  دعم  يف  القاب�سة 

ململكة البحرين برئا�سة �سمو ال�سيخ نا�سر 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  خليفة  اآل  حمد  بن 

وتعزيز  ال�سراكات  بناء  ويف  ال�سركة، 

ذات  والقطاعات  ال�سركات  بني  التعاون 

القت�سادية  للروؤى  حتقيًقا  العالقة، 

الر�سيدة  القيادة  التي و�سعتها  والتنموية 

والقت�ساد  الدخل  م�سادر  تنويع  اإطار  يف 

ومبا يحقق ال�ستدامة والتنمية ال�ساملة يف 

مملكة البحرين.

مع  الدكتور مريزا  بحث  اللقاء  وخالل 

بني  امل�سرتك  التعاون  اأوجه  توما�س  مارك 

الطرفني.

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

اتفاقية  اإبرام  عن  ال�سحية  واخلدمات 

لتوفري  »كوادرابي«  �سركة  مع  تعاون 

و�سهادات  وثائق  من  التحقق  خدمات 

الراغبني  ال�سحية  املهن  ملزاولة  املر�سحني 

يف  املهنة  مزاولة  ترخي�س  احل�سول  يف 

مملكة البحرين.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  و�سّرحت 

ال�سحية  املهن واخلدمات  الوطنية لتنظيم 

باأنه  اجلالهمة،  عذبي  مرمي  الدكتورة 

�سحية  خدمات  تقدمي  من  للتاأكد  حتقيقاً 

جودة  م�ستوى  ورفع  بها  وموثوق  اآمنة 

قامت  ال�سحية،  الرعاية  خدمات  و�سالمة 

�سركة  مع  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  الهيئة 

»كوادر ابي«، وهي �سركة تتحقق من �سحة 

الوثائق التي تقدم للهيئة من قبل ممار�سي 

قبل  الأ�سلية  م�سادرها  من  ال�سحية  املهن 

املهنة يف  مزاولة  ترخي�س  على  ح�سولهم 

مملكة البحرين.

�سعداء  »نحن  اجلالهمة،  واأ�سافت 

ال�سركة  هذه  مع  التفاقية  بتوقيع 

التحقق  خدمات  تقدمي  يف  املتخ�س�سة 

والعتماد، والتي تقدم جمموعة من احللول 

يف  احلكومية  و�سبه  احلكومية  للهيئات 

التحقق من الوثائق من م�سادرها الأولية، 

الهيئة  حيث تتما�سى التفاقية مع �سيا�سة 

الرتخي�س  اإجراءات  لت�سهيل  الوطنية 

الرعاية  يف  املتخ�س�سني  من  وتتطلب 

تقدمي  الخت�سا�س  اأ�سحاب  من  ال�سحية 

اأجل  من  ال�سركة  اإىل  املطلوبة  امل�ستندات 

الرتخي�س  ملتطلبات  وفقاً  منها،  التحقق 

املحددة من قبل الهيئة«.

التنفيذي  املدير  �سّرح  جانبه  من 

اأن  الن�سر،  يو�سف  »كوادرابي«  ل�سركة 

»�سركة )كوادرابي( ت�سعى جاهدة لتحقيق 

والهيئات  املوؤ�س�سات  مع  فعالة  �سراكات 

مع  العمل  فاإن  لذلك،  ونتيجة  ال�سحية، 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة 

اأكرب  وخربة  قيمة  �سيوفر  ال�سحية 

للمر�سحني ملزاولة املهن ال�سحية يف مملكة 

منطقة  يف  احلكومية  والهيئات  البحرين 

اخلليج وخارجها«.

بن  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  اأ�ساد 

خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية 

بالتالحم املجتمعي والإن�ساين الذي �سهدته 

يف  املفقود  الطفل  على  البحث  عملية 

عملية  اأن  �سموه  مو�سًحا  ال�سرقي،  الرفاع 

القائم  املجتمعي  والتفاعل  الدائم  التوا�سل 

املعنية  واجلهات  اجلنوبية  املحافظة  بني 

الروؤية  �سمن  تاأتي  واملواطنني  والأهايل 

امللك  اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سديدة 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

�ساحب  ودعم  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

واحتياجات  تطلعات  ملواكبة  اهلل،  حفظه 

الهايل الأمنية والجتماعية.

اجلنوبية  املحافظة  �سمو حمافظ  واأكد 

حر�س واهتمام املحافظة الدوؤوب مبتابعة 

املتعلقة  الأمنية  الحتياجات  خمتلف 

ال�سراكة  دور  تعزيز  خالل  من  بالأهايل 

اجلهات  خمتلف  مع  والتن�سيق  املجتمعية 

الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  املعنية، 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول 

وزير الداخلية، �سعًيا لرت�سيخ دعائم الأمن 

وال�ستقرار للمواطنني واملقيمني يف خمتلف 

مناطق املحافظة.

 جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سمو املحافظ 

الذي  جمال  احمد  عبداهلل  الطفل  لوالد 

واأهايل  الداخلية  وزارة  جهود  تكللت 

بعد  عليه  العثور  يف  اجلنوبية  املحافظة 

البحث  عمليات  من  متوا�سلة  �ساعة   12

وذلك  ال�سرقي،  الرفاع  مبنطقة  والتحري 

الدو�سري  ثامر  عي�سى  العميد  بح�سور 

بن  �سلمان  ال�سيخ  والعقيد  املحافظ،  نائب 

اأحمد اآل خليفة من مديرية �سرطة املحافظة 

وامل�سوؤولني  ال�سباط  من  وعدد  اجلنوبية، 

باملحافظة.

الرائد  من  كل  بجهود  �سموه  واأ�ساد   

�سرطة  مديرية  من  كمال  اأحمد  يعقوب 

زعل  حممد  والنقيب  اجلنوبية،  املحافظة 

حممد البوفال�سة من مكتب الوكيل امل�ساعد 

الداخلية،  بوزارة  والتنظيم  للتخطيط 

يف  اجلنوبية،  املحافظة  اأهايل  وعموم 

خالل  لذويه  وت�سليمه  الطفل  على  العثور 

فرتة قيا�سية، موؤكًدا اأن ذلك يرتجم �سراكة 

املواطن والأمن يف حتقيق مفهوم احلماية 

املجتمعية.

د. مرمي اجلالهمة

يف �ضوء موافقة جمل�س الوزراء.. »الداخلية«: 

تطوير باقة متكاملة من اخلدمات االلكرتونية املرتبطة ببطاقة الهوية

موؤمتر اخلطاب الديني ودوره يف تعزيز االأمن الفكري ينطلق اليوم

�ضمن خطط توزيع الوحدات ال�ضكنية على املنتفعني

»االإ�ضكان« توزع �ضهادات التخ�ضي�س مب�ضروع مدينة �ضرق �ضرتة

�ضمن مبادرات اجلامعة لدعم املراأة البحرينية والقيادات ال�ضابة 

الطالبة اإميان عبدالرحمن رئي�ضة للجامعة اخلليجية ملدة يوم واحد

جمل�س  موافقة  �سوء  يف  اأنه  الداخلية،  وزارة  اأعلنت 

الوزراء املوقر، يف جل�سته املنعقدة بتاريخ 20 دي�سمرب 

2021 على التحول اللكرتوين لبع�س اخلدمات التي 

تقّدمها وزارة الداخلية، ومنها ما يتعلق بـ14 خدمة 

الوطنية  البوابة  عرب  الهوية،  لبطاقة  الكرتونية 

الفريق  توجيهات  على  وبناًء  اللكرتونية،  للحكومة 

اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

للتحول  متكاملة  خطة  الوزارة  تبّني  اإطار  ويف 

فقد  امل�ستفيدين،  لكافة  تقّدمها  التي  للخدمات  الرقمي 

بتطوير  الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  قامت 

ببطاقة  املرتبطة  الإلكرتونية  اخلدمات  من  متكاملة  باقة 

الهوية، والتي تخدم املواطنني واملقيمني عرب البوابة الوطنية 

.bahrain.bh للحكومة الإلكرتونية

تتطلب  التي  العائلة  خدمات  اللكرتونية  اخلدمات  هذه  وتت�سمن 

الهوية  بطاقة  تفا�سيل  عر�س  فيها  ويتم  اللكرتوين  باملفتاح  الدخول 

للفرد وعائلته، واخلدمات ال�ساملة والتي ميكن من خاللها تقدمي طلبات 

اإ�سدار بطاقة الهوية خلدم املنازل ومن هم دون �سن الرابعة، وخدمة 

مميز  �سخ�سي  رقم  اإ�سدار  وخدمة  املواعيد،  عن  وال�ستف�سار  احلجز 

للمواليد اجلدد، وخدمة ال�ستعالم عن حالة الطلبات املقدمة م�سبًقا مع 

اإمكانية تعديلها.

كما ت�سمل هذه الباقة من اخلدمات املطورة حتديث �سريحة بيانات 

بطاقة الهوية عرب من�سات اخلدمة الذاتية، طلب تعديل العنوان ال�سكني، 

ال�سكني،  العنوان  واإفادة  وطباعة  �سحة  من  والتحقق 

ِوْحدة  رقم  واإ�سدار  املدنية،  ال�سجالت  بيانات  وحتديث 

بيانات  اإفادة  واإ�سدار  العناوين،  وخدمات  من�ساأة،  اأو 

بطاقة الهوية التي تخدم من هم دون 18 عاًما وفوق 

اأو توقيع ولغري  اأعوام ممن لي�س لهم ب�سمة  الـ10 

هوية  بطاقة  ميلكون  ل  ممن  املرافقني  البحرينيني 

اأو بيانات عمل وخدمة اإ�سدار �سهادة بيانات بطاقة 

الهوية وخدمة اإرفاق الإقرارات الالزمة وتعديلها عرب 

اخلدمة اللكرتونية.

اللكرتونية  واحلكومة  املعلومات  هيئة  واأ�سارت 

بعد  املعاملة  لإجناز  امل�ستغرق  الوقت  متو�سط  اأن  اإىل 

التي  اخلدمات  تتيح  حيث  دقائق،   5 يبلغ  اللكرتوين  التحول 

اإمكانية تقدمي  البوابة الوطنية للحكومة اللكرتونية،  مت توفريها عرب 

الطلبات واإرفاق امل�ستندات املطلوبة التي تثبت التحديث املطلوب عرب 

اخلدمة اللكرتونية وتقدمي الطلب.

الورقي  التداول  الق�ساء على  اللكرتوين، يف  التحول   وي�سهم هذا 

اأعداد  التي يتم تقدميها ل�ستيفاء متطلبات اخلدمة وتقليل  للم�ستندات 

وتقلي�س  الهوية،  بطاقة  معامالت  لإجناز  حجزها  يتم  التي  املواعيد 

الزمن امل�ستغرق لتقدمي اخلدمة من 20 دقيقة يدوًيا اإىل 5 دقائق عرب 

وخدمة  كالإقرارات  امل�ساندة  اخلدمات  وتوفري  اللكرتونية  اخلدمات 

التحقق  اآليات  وتطوير  اإلكرتونًيا  ال�سكاين  ال�سجل  بيانات  حتديث 

اللكرتوين من �سحة اإفادة العنوان ال�سكني عرب النظام اللكرتوين.

موؤمتر  الأربعاء  اليوم  ينطلق 

»اخلطاب الديني ودوره يف تعزيز الأمن 

املجتمعي«،  ال�ستقرار  وحتقيق  الفكري 

خالد  ال�سيخ  رعاية  حتت 

بن علي بن عبداهلل اآل خليفة 

وال�سوؤون  العدل  وزير 

والأوقاف،  الإ�سالمية 

بح�سور اأكرث من 280 اإماًما 

وخطيًبا وداعية وغريهم من 

اأ�سحاب الوظائف الدينية، والذي �سيعقد عرب 

تقنية الت�سال املرئي.

يحمل  الذي  املوؤمتر  اأعمال  يف  وي�سارك   

من  كوكبة  اآمن«  فكر  معتدل..  »خطاب  �سعار 

من  واملتخ�س�سني  العلماء  الف�سيلة  اأ�سحاب 

املوؤمتر  يت�سمن  حيث  الكرميتني،  الطائفتني 

اأربع جل�سات بواقع جل�ستني لكل يوم، تتناول 

الفكري  الأمن  »مفهوم  حمور  الأوىل  اجلل�سة 

ال�سيخ  الإ�سالم«، ويتحدث خاللها ف�سيلة  يف 

عدنان عبداهلل القطان عن »تاأ�سيل معنى الأمن 

ف�سيلة  يتطرق  فيما  الفكري«، 

اإىل  بوح�سني  ال�سيخ جواد عبداهلل 

»اإبراز و�سطية الإ�سالم واعتداله«.

اجلل�سة  وت�سلط   

على  ال�سوء  الثانية 

»التطرف  حمور 

حيث  واآفاته«، 

يتحدث خاللها ف�سيلة 

ال�سيخ د. فريد يعقوب املفتاح عن 

التطرف  مواجهة  يف  الديني  اخلطاب  »دور 

ف�سيلة  يتناول  حني  يف  اآفاته«،  من  واحلد 

يف  الغلو  »مظاهر  ال�سعدون  زياد  د.  ال�سيخ 

الوقاية  يف  الأ�سرية  التن�سئة  ودور  التدين 

والعالج«.

�سيتطرق  للموؤمتر،  الثاين  اليوم  ويف   

حمور  اإىل  الثالثة  اجلل�سة  خالل  املتحدثون 

يتحدث  حيث  �سرعي«،  مطلب  »التعاي�س 

عن  حممود  ال  عبداللطيف  د.  ال�سيخ  ف�سيلة 

تطرف  حماربة  على  واأثرها  احلوار  »ثقافة 

الفكر«، اأما ف�سيلة ال�سيخ من�سور علي حمادة 

فيتناول يف اجلل�سة ذاتها »اأثر الأخالق ال�سامية 

يف ا�ستقرار املجتمعات مبختلف اأطيافها«، فيما 

تناق�س اجلل�سة الرابعة حمور »الدور املجتمعي 

يف حفظ الأمن الفكري«، حيث يتحدث ف�سيلة 

العلماء  »دور  عن  املريخي  اإبراهيم  د.  ال�سيخ 

يف تر�سيخ املفاهيم ال�سحيحة التي تعزز الأمن 

اأ.  ال�سيخ  الفكري«، من جانبه يتطرق ف�سيلة 

املوؤ�س�سات  اإىل »دور  التميمي  د. عامر �سربي 

معاهد  الفكري..  الأمن  حتقيق  يف  التعليمية 

العلوم ال�سرعية منوذًجا«.

وال�سوؤون  العدل  وزارة  وجهت  وقد   

الدعوة حل�سور جل�سات  والأوقاف  الإ�سالمية 

املوؤمتر اإىل املخت�سني باملجل�س الأعلى لل�سوؤون 

الإ�سالمية، واأ�سحاب الوظائف الدينية باإدارتي 

العلوم  ومعلمي  واجلعفرية،  ال�سنية  الأوقاف 

للدرا�سات  خالد  بن  عبداهلل  بكلية  ال�سرعية 

العلوم  ومعاهد  املعلمني  وكلية  الإ�سالمية 

ال�سرعية واملراكز الدعوية.

يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية بتوفري 

�ساحب  لأمر  وتنفيًذا  �سكنية،  وحدة  األف   40

اآل خليفة  ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

بتوزيع  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

توا�سل  املواطنني،  على  �سكنية  وحدة   2000

وزارة الإ�سكان توزيع الوحدات ال�سكنية على 

املنتفعني من م�ساريع املدن الإ�سكانية اجلديدة.

اأ�سحاب  من  املنتفعني  الوزارة  وا�ستقبلت 

اأعدتها  التي  القوائم  �سمن  امل�ستحقة  الطلبات 

ب�سكل م�سبق مببنى الوزارة، ل�ستالم �سهادات 

�سرتة،  �سرق  مدينة  مب�سروع  التخ�سي�س 

وم�ستمرة،  مت�سارعة  عمل  وترية  �سمن  وذلك 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  تلبية 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

�سهادات  توزيع  اأن  الوزارة  واأكدت 

التخ�سي�س �سمن م�سروع مدينة �سرق �سرتة 

ي�ساف اإىل اإجنازات امل�سرية الإ�سكانية باململكة، 

والتي كان من اأبرز ثمارها املدن اجلديدة التي 

اأكرب عدد من  اأ�سهمت ب�سكل مبا�سر يف ت�سكني 

املعي�سي  ال�ستقرار  البحرينية وحتقيق  الأ�سر 

لقطاع  ال�سامية  امللكية  الرعاية  اأن  كما  لهم، 

قبل  من  الالحمدود  والدعم  الجتماعي  ال�سكن 

خطط  لتنفيذ  كبرًيا  حافًزا  �سكل  احلكومة، 

اجلديدة  البحرين  ومدن  الإ�سكانية،  امل�ساريع 

اإىل  بالإ�سافة  ال�سكنية،  املجمعات  م�ساريع  اأو 

لفتة  اخلا�س،  القطاع  مع  ال�سراكة  برامج 

والربامج  امل�ساريع  تلك  اأن جميع  اإىل  الوزارة 

تاأتي متوافقة مع اللتزامات الإ�سكانية الواردة 

يف برنامج احلكومة.

املنتفعني  من  عدد  اأبدى  جانبهم  من 

وال�سريعة،  املي�سرة  الإجراءات  من  ارتياحهم 

موظفي  من  عدد  ا�ستقبالهم  يف  كان  حيث 

�سمن  معهم  تعاملوا  الذين  املوؤهلني  الوزارة 

ال�سروع  ومت  املتبعة،  الحرتازية  الإجراءات 

�سهادة  واإ�سدار  البيانات  واإثبات  توثيق  يف 

التخ�سي�س للم�ستحقني خالل دقائق معدودة.

مب�سروع  املنتفعني  من  عدد  عرب  كما 

اإجراءات  مدينة �سرق �سرتة عن ارتياحهم من 

التوزيع، حيث قامت الوزارة باإ�سعار املواطنني 

ب�سكل م�سبق، ومت  باحل�سور ملواقع وحداتهم 

الهند�سية  واخلرائط  امللكية  وثائق  ت�سليمهم 

�سرح  مت  كما  اإلكرتونًيا،  امل�ستندات  وجميع 

اأبرز الإر�سادات القانونية والفنية املدرجة يف 

الوحدات  مفاتيح  ت�سلم  حتى  الإ�سكاين  العقد 

ال�سكنية.

�ساحبة  توجهات  �سمن 

�سبيكة  الأمرية  امللكي  ال�سمو 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت 

رئي�سة  املفدى  البالد  عاهل 

اأعلنت  للمراأة،  الأعلى  املجل�س 

اختيار  عن  اخلليجية  اجلامعة 

اإميان  الإعالم  ق�سم  طالبة 

املر�سحات  بني  من  عبدالرحمن 

واحد«،  ليوم  »رئي�س  ملبادرة 

�سمن  اجلامعة  اأطلقتها  التي 

ليوم  امل�ساحبة  الفعاليات 

بهدف  وذلك  البحرينية،  املراأة 

الحتفاء بهذه املنا�سبة عرب دعم 

وت�سجيع  البحرينيات  الن�ساء 

ال�سابة.  القيادات 

اإميان  الطالبة  وبداأت 

مهمتها  ا�ستالم  يف  عبدالرحمن 

كرئي�س للجامعة خالل الأ�سبوع 

اأع�ساء جمل�س  املا�سي، كما قام 

الطلبة بزيارتها يف مكتب رئي�س 

التهاين  لها  مقدمني  اجلامعة 

املن�سب  هذا  على  بح�سولها 

ال�سريف.

الطالبة  قامت  وكذلك 

الجتماعات  من  عدد  بح�سور 

مهام  على  بالتعّرف  الأخرى، 

قرب،  عن  اجلامعة  رئي�س 

وتو�سيع  خرباتها  زيادة  بهدف 

من  العديد  واإك�سابها  معارفها 

املهارات الإدارية.

ويف هذا ال�سدد، قال رئي�س 

الأ�ستاذ  اخلليجية  اجلامعة 

»اإننا  امل�سهداين:  مهند  الدكتور 

اجلامعة  يف  دائًما  ن�سعى 

اخلليجية لتنظيم مبادرات تدعم 

املراأة البحرينية وت�سهم يف دعم 

ثقتها  وزيادة  القيادية  مهاراتها 

بنف�سها.



ال��ن��واب  جمل�س  ع�ضو  ق��ال 

املالحظ  اإن  الع�ضريي  ه�ضام 

ك��ورون��ا  فح�س  كلفة  اأن 

البحرينيني  للم�ضافرين 

مع  ا  خ�ضو�ضً ج��ًدا،  عالية 

للم�ضافرين  الفح�س  فر�س 

موؤكًدا  الطائرة،  رك��وب  قبيل 

 5 من  املكونة  العوائل  بع�س  اأن 

عند  ويتفاجاأون  ي�ضافرون  اأ�ضخا�س   6 اأو 

عودتهم اإىل اململكة باأن ر�ضوم الفح�س عالية 

جًدا وتكلفهم مبالغ باهظة.

اأم�س  له  مداخلٍة  يف  واأّكد 

ر�ضوم  اإعفاء  اأو  تخفي�س  اأن 

�ضعبي،  مطلب  الفح�س 

الفحو�ضات  اأن  اإىل  م�ضرًيا 

تبلغ  يوم  كل  يف  الع�ضوائية 

هذه  فهل  فح�س،  األ��ف   19

ترهق  ال  الع�ضوائية  الفحو�ضات 

على  تخفي�ضها  اأن  حني  يف  امليزانية 

امل�ضافرين املواطنني مرهق للميزانية؟

اإن  �ضلمان  عبدالنبي  النواب  جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  قال 

براءات اخرتاعاتهم؛  �ضباًبا بحرينيني يتجهون للخارج لت�ضجيل 

االخرتاع،  برباءات  االعرتاف  يف  املعقدة  االإجراءات  ب�ضبب 

امل�ضكلة  بذات  مّروا  بحرينيني   6 يعرف  �ضخ�ضًيا  اأنه  موؤكًدا 

وال�ضناعة  التجارة  وزارة  من  جًدا«  ب�»املعقدة  و�ضفوها  التي 

وال�ضياحة، والتي ت�ضّببت يف �ضرقة اخرتاعات بحرينية ب�ضبب 

التاأخري واالإجراءات املعقدة.
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البناء  خمالفات  قيمة  اإن  الكوهجي  حمد  النائب  قال 

مبالغ فيها، حيث ت�ضل اإىل 10 اآالف دينار، معترًبا يف ذات 

بني  احلكومية  اجلهات  تعاطي  ا يف  تناق�ضً هناك  اأن  الوقت 

االإ�ضكان وبني غريها من  البناء لبيوت م�ضاريع  ا�ضرتاطات 

البيوت.

واأّكد اأن اأغلب املخالفات تعود ملواطنني ُب�ضطاء يرغبون 

فقط  واإمنا  اأفقًيا،  يتو�ّضعون  وال  اأبنائهم  على  التو�ّضع  يف 

يقومون باإ�ضافات ب�ضيطة عرب بناء غرف اإ�ضافية.

مناق�ضة  اأثناء  مداخالت  عّدة  اجلل�ضة  و�ضهدت 

قانون يخّفف غرامات خمالفات البناء.

املواطن  اإن  املالكي  با�ضم  النائب  واأّكد 

هذه  وتاأتي  بالقانون،  ملتزم  البحريني 

املخالفات نتيجة �ضيق العقار االإ�ضكاين ورغبة 

ب�ضبب  وذلك  التو�ضع،  يف  املواطنني  من  كثري 

تاأخر الطلبات االإ�ضكانية مبا يدفع االأبناء للبناء 

يف منزل والدهم وحاجاتهم ال�ضرورية للتو�ضع.

ا�ستعرا�ض اإجابات برملانية لـ»الرتبية« وانتقادات للوزير عن التوظيف وعالوة التمديد.. »النواب«:

طلب م�ستعجل بتاأجيل الأق�ساط 6 اأ�سهر.. وخف�ض ر�سوم فحو�سات »كورونا«

م�ضطفى ال�ضاخوري - اأبرار �ضكري:

مقرتحات  اأم�س  جل�ضته  يف  النواب  جمل�س  رفع 

 6 ملدة  االأق�ضاط  وقف  طلب  اأبرزها  للحكومة،  م�ضتعجلة 

على  كورونا  جائحة  خلفتها  التي  االأعباء  نتيجة  اأ�ضهر، 

املواطنني والتجار على حد �ضواء.

ر�ضوم  بخف�س  م�ضتعجاًل  مقرتًحا  »النواب«  رفع  كما 

منفذ  عرب  اخلارج  من  القادمني  البحرينيني  على  كورونا 

اجلوازات  ملوظفي  رتبتني  اإعطاء  اإىل  باالإ�ضافة  املطار، 

االأمامية  ال�ضفوف  يف  من  اأبرز  كانوا  لكونهم  واجلمارك 

طيلة اأيام اجلائحة.

االإجابات  من  عدد  ا�ضتعرا�س  ام�س  اجلل�ضة  و�ضهدت 

من  عدد  انتقد  حيث  والتعليم،  الرتبية  لوزير  الربملانية 

واأبرزها  امللفات  بع�س  يخ�س  فيما  الوزير  اأداء  النواب 

الدرا�ضي  الدوام  متديد  ومكافاأة  االأجانب  توظيف  عمليات 

وقبول طلبة ال�ضف االأول ابتدائي.

ويف �ضياق اآخر، وافق املجل�س اأم�س على قانون نيابي 

ت�ضل  حيث  البناء،  خمالفات  غرامات  خف�س  اإىل  يهدف 

املخالفات يف القانون احلايل اإىل 10 اآالف دينار، يف حني 

و�ضع القانون اجلديد احلد االأق�ضى للغرامة ب�500 دينار 

فقط.

ب�ضاأن  اقرتاح  على  باملوافقة  اأم�س  املجل�س  و�ضّوت 

تعوي�س حاملي رخ�س �ضيد الروبيان املت�ضررين من قرار 

حظر ال�ضيد بوا�ضطة �ضباك اجلر القاعية »الكراف«.

واأكد وزير الرتبية والتعليم ماجد بن علي النعيمي اأن 

مبادة  االأ�ضرية  الرتبية  مادة  ا�ضتبدال  على  تعمل  الوزارة 

االأعمال  ريادة  تركز على موا�ضيع  التي  املهارات احلياتية 

والبيئية  ال�ضحية  كالثقافة  احلديثة،  العمل  وجماالت 

واملدنية، وكذلك جماالت االقت�ضاد الرقمي.

بع�س  انتقادات  على  تعليًقا  له  مداخالت  يف  واأ�ضار 

النواب اإىل اأن اإنهاء عقود االأجانب وحل البحرينيني حملهم 

يتم بالتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة وديوان اخلدمة املدنية، 

اإذ يتم عر�س الوظائف واالإعالن عنها حني تكون �ضاغرة.

واأبًدا،  دائًما  للبحريني  التوظيف  االأولوية يف  اأن  واأكد 

غري اأنه مل يتم االإعالن منذ فرتة طويلة عن وظائف الرتبية 

االأ�ضرية ب�ضبب ا�ضتبدالها مبادة اأخرى، وحني يتم االنتهاء 

و�ضيتم  املواد  لهذه  وظائف  عن  االإعالن  �ضيتم  اإعدادها  من 

تاأهيل من يدر�س هذه املواد التي متنى اأن تغطي جزًءا كبرًيا 

عن  االإعالن  اأنه يف 2005 مت  الوزير  واأكد  العاطلني،  من 

وظائف للرتبية االأ�ضرية، ومل يتقدم لها اأي بحريني.

الدم�ستاين لوزير الرتبية: 

متى �سيتم اإحالل البحرينيني بدلً من الأجانب؟

العبا�سي: اأين مكافاأة املعّلمني عن فرتة كورونا؟

مركز حكومي لـ»الأ�سنان«

رتبتان ملوظفي اجلوازات واجلمارك

اأحمد  ال��ن��ائ��ب  ع��ر���س 

جل�ضة  خالل  الدم�ضتاين 

يوم  ال��ن��واب،  جمل�س 

توظيف  �ضهادات  اأم�س، 

موّقعة  لبحرينيني 

منذ  الرتبية  وزي��ر  من 

تتم  اأن  دون  طويلة  فرتة 

ومن  التوظيف،  اإج���راءات 

بينها �ضهادة لعاطلة بحرينية تنتظر 

التوظيف منذ اأكرث من 10 �ضنوات.

لوزير  ب�ضوؤال  الدم�ضتاين  وتوّجه 

عن  النعيمي  ماجد  الرتبية 

فيها  �ضيتم  التي  امل��دة 

البحرينيني  اإح����الل 

مادة  يف  االأجانب  بدل 

ال��رتب��ي��ة االأ���ض��ري��ة، 

باأنها  الوزير  ليجيب 

م���الح���ظ���ات »مي��ك��ن 

يحّدد  اأن  دون  درا�ضتها« 

فرتة زمنية الإحالل البحرينيني مكان 

االأجانب واإنهاء عقود غري البحرينيني 

بالوزارة.

حممد  ال��ن��ائ��ب  ط��ال��ب 

الرتبية  وزير  العبا�ضي 

متديد  مكافاأة  ب�ضرف 

باأثر  املدر�ضي  ال��دوام 

اأن  م��وؤك��ًدا  رج��ع��ي، 

هذه  اإقرار  منذ  الوزارة 

التخلّ�س  حتاول  املكافاأة 

منها باأي �ضكل من االأ�ضكال.

واأكد اأن اإجابة الوزير باأن اإيقاف 

�ضنتني  منذ  املعلمني  عن  املكافاأة  هذه 

كان ب�ضبب جائحة كورونا هي اإجابة 

غري مقنعة وحمبطة للكادر التعليمي 

خالل  وم�ضٍن  كبري  بجهد  قام  الذي 

جائحة كورونا.

امل�ضتند  عن  النائب  وت�ضاءل 

القانوين الإيقاف هذه املكافاأة، 

عليه  يح�ضل  مل  وال��ذي 

من الوزير حتى االآن.

العبا�ضي  واأك���د 

الذين  امل��در���ض��ني  اأن 

فرتة  طيلة  يعملون 

ك���ورون���ا ب��اأج��ه��زت��ه��م 

وكذلك  اخلا�ضة  االإلكرتونية 

يجب  طويلة  اأ�ضهر  طيلة  االنرتنت 

جهودهم  على  ب�ضكرهم  ُيكافاأوا  اأن 

يف ال�ضفوف االأمامية، ولي�س ب�ضحب 

اأن  الوزير  املكافاآت عنهم، متمنًيا من 

للمدر�ضني  املكافاآت  هذه  �ضرف  يعيد 

امل�ضتحقني �ضريًعا.

النواب خالل  وافق جمل�س 

اقرتاح برغبة  جل�ضته على 

حكومي  مركز  باإن�ضاء 

طب  يف  متخ�ض�س 

وجراحة االأ�ضنان.

اأ�ضار  جانبه،  من 

الدو�ضري  عبداهلل  الع�ضو 

االأ�ضنان  مواعيد  اأن  اإىل 

احلكومية  وامل�ضت�ضفيات  باملراكز 

توجيهات  مع  ا  خ�ضو�ضً جًدا،  بعيدة 

اإال  ال�ضحية  للمراكز  التوجه  ع��دم 

ملكافحة  ال�ضرورية  لالأ�ضباب 

»كورونا«.

خالد  النائب  وع��رّب 

اأمنياته  ع��ن  بوعنق 

املركز  ه��ذا  يبنى  اأن 

اإح��دى  يف  احل��ك��وم��ي 

اأن  اأو  احلديثة،  اجل��زر 

طبية  مدينة  هناك  يكون 

واأن  االأ�ضنان،  لطب  �ضياحية 

يف  البحرينيني  الطب  خريجي  تخدم 

توظيفهم.

وافق جمل�س النواب على 

ملوظفي  رتبتني  اإعطاء 

واجلمارك،  اجل��وازات 

كانوا  اأنهم  ا  خ�ضو�ضً

االأمامية  ال�ضفوف  يف 

طيلة اأيام اجلائحة.

عمار  النائب  واأ�ضار 

�ضرف  مت  اأن��ه  اإىل  قمرب 

ال�ضفوف  يف  للموظفني  رتبتني 

االأمامية، اإال اأنه مت ا�ضثتناء موظفي 

بالرغم  اجلوازات واجلمارك 

اأوائل  اأنهم كانوا من  من 

الت�ضدي  يف  املوظفني 

بوابات  يف  لكورونا 

اأول  وكانوا  املطار، 

امل�ضافرين،  من ي�ضتقبل 

منهم  كثري  اأ�ضيب  وق��د 

اأعمالهم  نتيجة  بالفريو�س 

للم�ضافرين. املال�ضقة 

الدو�سري: ملاذا مل ُتنَب املدار�ض عندما كانت املوازنات متوفرة؟

املالكي: �سببها تاأخر بيت الإ�سكان

الكوهجي: غرامات خمالفات البناء مبالغ فيها

تعوي�ض حاملي رخ�ض الروبيان.. الدو�سري: 271 رخ�سة جمّمدة

قال النائب عبداهلل الدو�ضري اإن م�ضكلة ال�ضفوف اخل�ضبية 

ما زالت موجودة، مت�ضائاًل: »بع�س ال�ضفوف ت�ضم حوايل 40 

طالًبا ويف مرحلة ابتدائية وهي مرحلة تكوين، فكيف ي�ضتطيع 

املعلم اأن ي�ضيطر على هذا العدد من الطلبة يف ال�ضف الدرا�ضي 

الواحد؟! وكيف لنا اأن ن�ضمن جودة خمرجات التعليم اإذا كانت 

ال�ضفوف خ�ضبية؟«.

عن  يتحدث  الرتبية  وزير  اأم�س:  له  مداخلٍة  يف  واأ�ضاف 

عدد  يف  اأزمة  هناك  اأن  يوؤكد  مبا  جديدة،  مدر�ضة   18 اإن�ضاء 

املدار�س يف البحرين، وال�ضوؤال ملاذا مل يتم و�ضع احللول 

لهذه امل�ضكلة يف وقٍت �ضابق، وملاذا انتظرت الوزارة 

كل هذه ال�ضنوات على رغم توفر املوازنات يف تلك 

ال�ضنوات؟!

ن�ضهد  �ضوف  املقبلة  ال�ضنوات  »يف  وتابع: 

التعليم  يف  الوزارة  خطط  و�ضوح  عدم  نتائج 

وعدم �ضفافيتها وتعاملها مع االنتقاد البناء وكاأنه 

يوّجه االنتقاد اإىل موؤ�ض�ضة خا�ضة«.

النفيعي: التاأجيل 

مطلب للمواطنني والتجار

الع�سريي: ر�سوم »كورونا« تفوق طاقة البحرينيني

�سلمان: �سرقة اخرتاعات بحرينية

جمل�س  ع�ضو  اأكد 

ابراهيم  ال��ن��واب 

اأن  ال��ن��ف��ي��ع��ي 

االأق�ضاط  تاأجيل 

اأ�ضهر   6 مل��دة 

اإ�ضافية من �ضاأنه 

القوة  ي��ق��ّوي  اأن 

اململكة،  يف  ال�ضرائية 

ا يف  االأ�ضواق خ�ضو�ضً انتعا�س  وي�ضاعد على 

هذه الفرتة احلرجة، موؤكًدا اأن جائحة كورونا 

على  م�ضتمرة  اآثارها  زالت  وما  بعد  تنتِه  مل 

اجلميع.

وقال يف مداخلٍة له باأن الكثري من املواطنني 

توا�ضلوا معه بخ�ضو�س هذا املقرتح، كما اأن 

االأخرى  هي  البحرين  وجتارة  �ضناعة  غرفة 

اإ�ضافية،  اأ�ضهر  ل�6  االأق�ضاط  بتاأجيل  طالبت 

مطلًبا  لي�س  التاأجيل  اأن  يوؤكد  الذي  االأم��ر 

واإمنا هو مطلب �ضعبي ومطلب  �ضعبًيا فقط، 

للتجار على حد �ضواء.

ب�ضاأن  برغبة  االقرتاح  على  النواب  جمل�س  وافق 

املت�ضررين  الروبيان  �ضيد  رخ�س  حاملي  تعوي�س 

من قرار حظر ال�ضيد بوا�ضطة �ضباك اجلر القاعية 

)الكراف(.

النائب  املقرتح  مقّدمي  اأحد  قال  جانبه،  من 

من  ال�ضيادين  من  عدًدا  هناك  اإن  ال�ضي�ضي  حممد 

املت�ضررين من قرار اإيقاف �ضيد الروبيان بالكراف 

مل يتم تعوي�ضهم حتى االآن، داعًيا اإىل اإعادة درا�ضة 

اأو�ضاع هذه الفئة التي مل يتم تعوي�ضها.

واأو�ضح النائب بدر الدو�ضري اأن ال�ضيادين تكّبدوا اأ�ضرار 

ما  وهو  رخ�ضة،   271 عددهم  بلغ  اإذ  املنع،  قرار  من  كبرية 

يوؤثر على معي�ضتهم وظروفهم املعي�ضية، لذلك يجب تعوي�ضهم 

ب�ضكل عاجل واإيجاد احللول مل�ضاكلهم ب�ضكل دائم.

وذكر النائب خالد بوعنق اأن الروبيان املعرو�س للبيع يف 

ال�ضوق حالًيا مت ا�ضطياده بطريقة الكراف من قبل االأجانب من 

بتعوي�س  مطالًبا  فيزا«،  و»الفري  املرن  العمل  حاملي رخ�ضة 

لهم،  حل  واإيجاد  املعطلة،  رخ�ضهم  وجتديد  بالكامل  البحارة 

ومنع االأجانب من ال�ضيد اأ�ضوة بالبحرينيني.
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»جواد حبيب و�شركاه« توّدع 

املوظف �شالح علي بعد 41 عاًما من العمل

كّرم جواد حبيب رئي�س جمل�س اإدارة �شركة »بي دي 

اأو« البحرين، املوظف طويل اخلدمة �شالح علي اإبراهيم 

الذي ق�شى 41 عاًما من اخلدمة مع جواد حبيب و�شركاه 

تعليمه  اإكماله  بعد  كموظف  املهنية  حياته  بداأ  والذي 

املدر�شي، وكان اأول موظف ين�شم اإىل �شركة جواد حبيب 

و�شركاه يف يناير عام 1980. وتقاعد يف من�شب خبري 

ت�شجيل ال�شركات، وتوىل ت�شجيل العديد من املوؤ�ش�شات 

املالية الرائدة يف البحرين. وقّدم حبيب �شكره للموظف 

من  قّدمه  وما  العمل  يف  لتفانيه  اإبراهيم  علي  �شالح 

عطاءات طوال �شنوات عمله ومتيزه، واإخال�شه من اأجل 

تطوير العمل يف ال�شركة، متمنًيا له حياة تقاعد �شعيدة.

املدير  اخلياط  جواد  با�شل  التكرمي  حفل  ح�شر 

التنفيذي  الرئي�س  لل�شركة، وحبيب جواد اخلياط  املايل 

للعمليات، ومدير الإدارة بانكاج نالور.

»البحرين للت�شهيالت التجارية« حتتفل بالعيد الوطني

مدير عام معهد البحرين للتدريب: و�شام 

»�شلمان بن حمد« يحفزنا على م�شاعفة اجلهود

البحرين  �شركة  �شاركت 

احتفالت  التجارية  للت�شهيالت 

الوطني  بالعيد  البحرين  مملكة 

مقّرها  يف  اجللو�س  وعيد  املجيد 

وذلك  املوظفني،  مع  الرئي�س 

التنفيذي عبداهلل  الرئي�س  بح�شور 

بوخوه واأع�شاء الإدارة التنفيذية 

اأكد  حيث  ال�شركة،  ومنت�شبي 

اأن  لل�شركة  بوخوه  عبداهلل  ال�شيد 

وعيد  الوطني  بالعيد  الحتفال 

اجللو�س منا�شبة ي�شعد بها جميع 

عن  ليعّبوا  املخل�شني  املواطنني 

الأر�س  لهذه  ووطنيتهم  انتمائهم 

املعطاء. اخل�شبة 

اأ�شمى  ال�شركة  رفعت  كما 

اآيات التهاين والتبيكات اإىل املقام 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامي 

خليفة،  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

و�شاحب  املفدى،  البالد  عاهل 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

هّناأت عموم  املوقر. كذلك  الوزراء 

املنا�شبة،  بهذه  البحرين  �شعب 

يدمي  اأن  القدير  العزيز  �شائلني 

على  وال�شتقرار  الأمن  نعمة 

قيادتها  ظل  يف  البحرين  مملكة 

الر�شيدة.

عام  مدير  �شرحان  في�شل  ديانا  الأ�شتاذة  رفعت 

والتقدير  ال�شكر  اآيات  اأ�شمى  للتدريب  البحرين  معهد 

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

تف�شل  مبنا�شبة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  و�شام  مبنحها  �شموه 

لال�شتحقاق الطبي، خالل الحتفال الذي اأقيم حتت رعاية 

امل�شوؤولني  من  عدد  لتكرمي  الق�شيبية،  ق�شر  يف  �شموه 

والعاملني يف ال�شفوف الأمامية للت�شدي جلائحة كورونا 

»كوفيد-19«.

ُيوليه  ما  يج�ّشد  التكرمي  هذا  اأن  �شرحان  واأكدت 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

ال�شمو  و�شاحب  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل 

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

الطبي،  الوطني  الفريق  من دعم واهتمام وتقدير جلهود 

واجلهات امل�شاندة له كافة.

مملكة  حققتها  التي  النجاحات  اأن  اإىل  واأ�شارت 

البحرين يف التعامل مع هذه اجلائحة، والتي نالت اإ�شادة 

�شاحب  قيادة  بف�شل  حتققت  قد  اأجمع،  العامل  واإعجاب 

ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل 

ورعاه، لفريق البحرين بكل كفاءة واقتدار، اإذ ا�شتطاعت 

اململكة اأن تقدم للعامل منوذًجا يف كيفية اإدارة التحديات، 

م�شاعفة  على  يحفزنا  الكبري  الحتفاء  هذا  اأن  موؤكدًة 

اجلهود خلدمة مملكتنا الغالية، يف ظل قيادتها احلكيمة.

جمموعة فنادق اخلليج تتربع ملبادرة »ابت�شامة«

م�شت�شفى »البحرين التخ�ش�شي« يرّحب 

بان�شمام ا�شت�شاري القلب الدكتور خالد بن ثاين 

نادي البحرين للدراجات النارية ي�شارك 

اأفراح الوطن وينظم م�شرية خا�شة للعيد الوطني املجيد

فنادق  جمموعة  قّدمت 

ملــبــادرة  ــا  تــبًع اخلليج 

»ابت�شامة« التابعة جلمعية 

امل�شتقبل ال�شبابية واملعنية 

مر�شى  الأطــفــال  بــدعــم 

يف  واأهاليهم  ال�شرطان 

وت�شلّم  البحرين،  مملكة 

�شباح  اجلمعية  رئي�س 

ــاين  ــزي ــرحــمــن ال ــدال عــب

الرئي�س  من  التبع  �شيك 

للمجموعة  الــتــنــفــيــذي 

جارفيلد جونز.

من  التبع  هذا  وياأتي 

الفعالة  امل�شاهمة  منطلق 

فنادق  ملجموعة  واملتوالية 

امل�شتمر  ودعمها  اخلليج 

يف  التطوعية  للمبادرات 

من  والــتــزاًمــا  البحرين، 

املجموعة بن�شر قيم التكافل 

والنهو�س  الجــتــمــاعــي 

والإن�شاين  اخلريي  بالعمل 

جتاه املجتمع.

ــزيــاين عن  ـــرب ال واأع

فنادق  ملجموعة  �شكره 

اخلليج اإزاء دعمها املتوا�شل 

اإطار  ملبادرة »ابت�شامة« يف 

مب�شوؤوليتها  نهو�شها 

دعم  اأن  موؤكًدا  الجتماعية، 

اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات 

ملبادرة »ابت�شامة« ي�شاعدها 

الــذي  ـــر  الأث ـــادة  زي على 

وبراجمها  خططها  حتققه 

الأطفال  بدعم  ال�شلة  ذات 

مر�شى ال�شرطان واأهاليهم، 

املزيد  اإطالق  يف  والتو�شع 

عدد  ــادة  وزي البامج  من 

امل�شتفيدين منها.

امل�شت�شفى  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف 

اأف�شل  وجلب  ا�شتقطاب  اإىل  الرامية 

امل�شت�شفى،  اىل  الطبية  الكفاءات 

التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى  رحب 

ثاين  بن  خالد  الدكتور  بان�شمام 

والأوعية  القلب  اأمرا�س  ا�شت�شاري 

الأمريكية  الكلية  زمالة   - الدموية 

الطبي  طاقمه  اىل   - لالطباء 

اجلديدة  القلب  وحدة  يف  املتخ�ش�س 

يف عيادة الرفاع التابعة للم�شت�شفى.

الدكتور  اأعرب  ال�شياق،  هذا  ويف 

لن�شمامه  �شعادته  عن  ثاين  بن  خالد 

 - التخ�ش�شي  البحرين  مل�شت�شفى 

حر�شه  مدى  وعن  الرفاع،  عيادة 

وخدمة  امل�شت�شفى  اإىل  خباته  جللب 

جميع حالت املر�شى يف وحدة القلب 

اجلديدة.

يف  القلب  اأمرا�س  ق�شم  ويقّدم 

التخ�ش�شي جميع  البحرين  م�شت�شفى 

للمحافظة  القلب  مر�شى  يحتاجه  ما 

على �شحة القلب من ت�شخي�س فوري 

وعالج متطور ومتابعة منتظمة.

ا�شت�شاري  و�شول  ميثل  كما 

ثاين  بن  خالد  الدكتور  القلب  اأمرا�س 

اإ�شافة ثمينة للفريق الطبي املوؤهل يف 

التخ�ش�شي  البحرين  عيادة م�شت�شفى 

القلب  لأمرا�س  للقلب  اأبولو  مركز   -

مت  والتي  الرفاع،  عيادة  يف  الداخلية 

تزامًنا  املا�شي  �شبتمب  يف  افتتاحها 

توفري  بهدف  العاملي  القلب  يوم  مع 

ملر�شى  اجلودة  عالية  �شحية  رعاية 

عدد  تقليل  وكذلك  املنطقة،  يف  القلب 

القلب  اأمرا�س  عن  الناجمة  الوفيات 

والأوعية الدموية.

مقر  يف  خالد  الدكتور  ويتواجد 

من  ثالثاء  يوم  كل  الرفاع  العيادة يف 

 8:30 ال�شاعة  اإىل   6:30 ال�شاعة 

وتقدمي  والت�شخي�س  للك�شف  لتقدمي 

للمر�شى. ال�شت�شارة 

التطوير  مدير  رّحب  جهته  من 

البحرين  مب�شت�شفى  والت�شويق 

بان�شمام  الها�شمي  نا�شر  التخ�ش�شي 

الدكتور  ان�شمام  »اإن  وقال:  الدكتور، 

خالد بن ثاين اإىل وحدة القلب بعيادة 

اأحد  كونه  متميزة  اإ�شافة  ُيعد  الرفاع 

يف  القلب  اأمرا�س  ا�شت�شاري  اأهم 

البحرين ونظًرا ملا يجمعه من خبات 

علمية وعملية يف جمال اأمرا�س القلب 

والأوعية وال�شرايني«.

الدكتور  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر   

م�شت�شفى  يف  يتواجد  ثاين  بن  خالد 

الرفاع  عيادة   - التخ�ش�شي  البحرين 

وميكن  املا�شي  نوفمب  �شهر  منذ 

عن  اأكرث  معلومات  على  احل�شول 

املواعيد عن طريق الت�شال على الرقم 

وال�شتف�شار   ،36614149 التايل: 

على  اأو   ،13381338 الرقم  على 

.nasser@bsh.com.bh  الإمييل

للدراجات  البحرين  نادي  نظم 

النارية »BMC« م�شرية دراجات خا�شة 

املجيد  الوطني  العيد  بذكرى  احتفاًء 

عاهل  جلو�س  وعيد  البحرين  ململكة 

املفدى، وذلك �شباح يوم اجلمعة  البالد 

املوافق 17 دي�شمب اجلاري.

رئي�س  العو�شي  عي�شى  رفع  وقد 

اأحر  النارية  للدراجات  البحرين  نادي 

ح�شرة  مقام  اإىل  والتبيكات  التهاين 

اآل  �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

خليفة عاهل البالد املفدى، واإىل �شاحب 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

�شعب  واإىل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

العيد  ذكرى  مبنا�شبة  الويف  البحرين 

تويل  وذكرى  الـ50،  املجيد  الوطني 

ح�شرة �شاحب اجلاللة ملك البالد املفدى 

مقاليد احلكم.

من  الوطنية  امل�شرية  انطلقت  وقد 

مبنطقة  الواقع  �شكوير  ال�شاية  جممع 

الب�شيتني بجزيرة املحرق، حيث بداأ توافد 

بالإ�شافة  النادي،  ومنت�شبي  اأع�شاء 

الأندية  خمتلف  دراجي  من  كبري  لعدد 

البحرين  مبملكة  والأفراد  واملجموعات 

ودراجي دول جمل�س التعاون اخلليجي 

الوطنية  بامل�شرية  الفعالة  للم�شاركة 

وطن«،  يا  اأفراحك  »دامت  �شعار  حتت 

القيادة  و�شور  اململكة  اأعالم  حاملني 

للوطن  وولئهم  حبهم  عن  معبين 

م�شاركة  ا  اأي�شً الالفت  ومن  وقادته، 

العن�شر الن�شائي باجلولة را�شمني بذلك 

لوحة معبة عن حّب الوطن.

د. خالد بن ثاين

»بناغاز« تنظم اأ�شبوع ال�شالمة وال�شحة والبيئة 2021

اأقامت �شركة غاز البحرين الوطنية »بناغاز« اأ�شبوًعا 

لل�شالمة وال�شحة والبيئة يف الفرتة من 5 اإىل 9 دي�شمب 

2021 مبقر ال�شركة، والذي ياأتي �شمن اأجندتها ال�شنوية 

ويهدف اإىل زيادة وعي املوظفني والزوار واملقاولني باأهمية 

ال�شالمة وال�شحة والبيئة، حيث ركز مو�شوع هذا العام 

على »ال�شحة ومكافحة فريو�س كورونا كوفيد-19«. 

حممد  ال�شيخ  الدكتور  قام  الفعاليات  بداية  ويف 

اأع�شاء  ويرافقه  التنفيذي  الرئي�س  خليفة  اآل  خليفة  بن 

ا�شتمل  الذي  الأ�شبوع،  اأن�شطة  بتفّقد  الإدارية  الهيئة 

بها  �شارك  ر�شومات  على  احتوى  م�شّغر  معر�س  على 

ال�شحة  حول  توعوية  ومل�شقات  ال�شركة  موظفي  اأبناء 

وحما�شرات  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س  ومكافحة 

البحرين  ال�شحة وم�شت�شفى  قّدمها خمت�شون من وزارة 

فريو�س  ومكافحة  ال�شحة  حول  تركزت  التخ�ش�شي 

توفري  اإىل  تهدف  م�شابقات  كورونا »كوفيد-19« وكذلك 

والبيئة  وال�شحة  ال�شالمة  جمالت  يف  قيمة  معلومات 

للموظفني. 

املنظمة  اللجنة  التنفيذي بجهود  الرئي�س  اأ�شاد   وقد 

منوًها  العام،  لهذا  والبيئة  وال�شحة  ال�شالمة  لأ�شبوع 

بالإجراءات  ال�شركة  موظفي  بالتزام  ذاته  الوقت  يف 

خمتلف  يف  كورونا  فريو�س  من  للوقاية  الحرتازية 

الطبي  الوطني  الفريق  جلهود  دعًما  العمل  مواقع 

امللكي  ال�شمو  للت�شدي جلائحة كورونا برئا�شة �شاحب 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، حفظه اهلل ورعاه.

ديانا �سرحان



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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ال�صلبة  البحرينية  الإرداة  عن  يعبرّ  »�صوء1« 

باقتحام قطاعات تكنولوجية جديدة وواعدة ومواكبة 

يف  املت�صارعة  والتطورات  املتغريات  تفر�صه  ما 

جمالت القت�صاد وعلوم امل�صتقبل.. اإنه بداية لطريٍق 

طويل من العمل والإ�صرار والبتكار والإجناز.

مربوك جلاللة امللك.. مربوك ل�شعب البحرين جناح 

ال�شناعي  القمر  الأول..  ال�ش�ء  لنطالق  الأوىل  املرحلة 

البحريني الإماراتي امل�شرتك »�ش�ء 1«.. وه� الآن يعانق 

الف�شاء بكل فخر للك�ادر ال�طنية البحرينية التي اأ�شهمت 

يف هذا الإجناز..

#البحرين #الإمارات #�ش�ء1
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اأول  وهي  املباركية،  املدر�شة  افتتاح   -  1911

مدر�شة نظامية يف الك�يت.

1989 - جماهري الأملان ال�شرقيني يقتحم�ن ب�ابة 

براندنب�رغ اإحدى ب�ابات جدار برلني.

جمل�ص  دول  لقادة  طارئة  قمة  اجتماع   -  1990

العراقي  الغزو  ملناق�شة  الدوحة  اخلليجي يف  التعاون 

للك�يت.

يف  عن�شري  غري  د�شت�ر  اأول  �شدور   -  1993

جن�ب اأفريقيا، وبرملان جن�ب اأفريقيا يقره.

2001 - حماولة ريت�شارد ريد تدمري طائرة ركاب 

عن طريق اإ�شعال متفجرات خمباأة يف حذائه على منت 

طائرة اخلط�ط اجل�ية الأمريكية 63.

ليبيا  من  �شفريها  ت�شحب  ال�شع�دية   -  2004

بعد  وذلك  اململكة،  مغادرة  الليبي  ال�شفري  من  وتطلب 

اتهامها للحك�مة الليبية يف م�ؤامرة ترمي لغتيال ويل 

العهد الأمري عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شع�د.

2014 - ف�ز الباجي قائد ال�شب�شي يف النتخابات 

اأول رئي�ص منتخب بطريقة مبا�شرة  الرئا�شية لي�شبح 

بعد الث�رة الت�ن�شية، وذلك خلًفا للمن�شف املرزوقي.

2018 - اأم�اج ت�ش�نامي ت�شرب م�شيق �ش�ندا يف 

ا  اإندوني�شيا، وتت�شبب على الأقل يف مقتل 437 �شخ�شً

واإ�شابة 14،059 اآخرين.

البحرينية جنمة عبداللـه ت�سطُع من 

جديد يف �سماء الفن بثوب جديد

البحرينية  الفنانة  اإلينا  تع�د  غياب  ط�ل  بعد 

جنمة عبداهلل قريًبا بث�ب جديد يف الغناء، وه� اأغنية 

ب�ش�تها  وجداننا  لتمتع  بها  تغّرد  رومان�شية  م�شرية 

التعاون  وهي  ح�شل«.  ل�  »ودا  هي  والأغنية  العذب، 

 AB« الأول للفنانة البحرينية جنمة عبداهلل مع �شركة

بازيد  اأ�شرف  امللحن  مع  الثاين  والتعاون   ،»MUSIC
بنا  الع�دة  اإىل  الأغنية  هذة  خالل  من  ا�شتطاع  الذي 

حممد  ال�شاعر  كلمات  من  الأغنية  وهذه  الراقي  للفن 

ال�ش�ت حممد  اأب�القا�شم، ت�زيع حممد همام، مهند�ص 

بازيد،  زياد  جرافيك  الع�شري،  عمر  منتاج  اإ�شماعيل، 

�شتايلي�شت اأمنية ناجي، اإدارة اإنتاج لل�شركة م�شطفى 

تيك  اإبراهيم،  دانا  جنمة  الفنانة  اأعمال  مديرة  ناجي، 

�ش�ت اأحمد كمال.

تتويج م�سلمة حمّجبة بلقب ملكة جمال نيجرييا للمرة الأوىل
�شات�  تدعى  م�شلمة حمجبة  فتاة  ُتّ�جت 

جارك� Shatu Garko بلقب الن�شخة »44« 

من م�شابقة ملكة جمال نيجرييا للمرة الأوىل 

من  البالغة  الفتاة  تفّ�قت  حيث  البالد،  فى 

اأخرى من  العمر 18 عاًما على 17 مر�شحة 

بامل�شابقة،  النهائية  للت�شفيات  املتاأهالت 

وتنحدر  ا.  اأي�شً فائزة  اأ�شغر  بذلك  لتك�ن 

�شات� من ولية كان� يف �شمال غرب نيجرييا، 

العرقية  اله��شا  جلماعة  التاريخي  املقر 

اأزياء  عار�شة  وتعمل  امل�شلمة،  الأغلبية  ذات 

وح�شلت  اخليل،  رك�ب  حتب  كما  حمجبة، 

على جائزة قدرها 10 ماليني نايرا )18000 

جنيه اإ�شرتليني(، بالإ�شافة اإىل فر�ص اإعالنية 

واإقامة ملدة عام يف �شقة فاخرة و�شيارة، وفًقا 

ل�شحيفة ذا جارديان.

�شات� اأول م�شلمة تف�ز بلقب اجلمال الأول 

يف امل�شابقة التي اأثارت منذ بدايتها يف 1957 

الكثري من اجلدل يف كل مرة يحي�ن فعالياتها، 

 Stella Okoye واأ�شهرها حني فازت املر�شحة

اإىل  ال�شرطة  وا�شطرت  باللقب،   1988 يف 

ا�شطحابها خارج قاعة احلفل بعد احتجاجات 

لأن  احلفل؛  ح�شروا  ممن  اندلعت  عنيفة 

اأن  درجة  اإىل  جًدا«  »�ش�داء  كانت  ب�شرتها 

بع�شهم كاد ينتزع التاج عن راأ�شها عن�ة.

ولدة عجل براأ�سني يف الربازيل

عجالً  برازيلية  مزرعة  يف  بقرة  و�شعت 

لكل  واأنف  وعينني  باأذنني  مكتملني  براأ�شني 

منهما.

و�شائل  عن  نقالً  الي�م«  »رو�شيا  وذكرت 

اإعالم برازيلية اأن ال�لدة متت يف عقار ريفي 

اإ�شبرييت�  �شمال غرب  فيني�شيا، يف  ن�فا  يف 

الثالثاء  ي�م  من  الأوىل  ال�شاعات  �شانت�، يف 

14 دي�شمرب.

ب��شات�  ديلي  باأن  اإعالم  و�شائل  واأفادت 

وكان  ت�اأم  اأنهما  اعتقد  العجل  مالك  ابن 

مذه�ل بروؤية العجل على تلك الهيئة.

كان  العجل  اأن  اإىل  ب��شات�  ديلي  واأ�شار 

كما  طبيعي،  ب�شكل  ال�ق�ف  على  قادر  غري 

والدته  من  الر�شاعة  يف  �شع�بة  ي�اجه 

ويحتاج اإىل الر�شاعة من الزجاجة.

مري�ض يحّطم رقًما قيا�سًيا يف اإزالة ح�سوات الكلى

يف واقعة غريبة اأ�شيب مري�ص، 

ه�بلي  من  مدر�شة  يف  مدر�ص  وه� 

يف كارناتاكا، باأمل مفاجئ بالقرب من 

بطنه، واأظهر الفح�ص وج�د جمم�عة 

كبرية من »ح�ش�ات الكلى«، بح�شب 

وح�شب  امل�شت�شفى،  عن  �شادر  بيان 

 »hindustantimes« ما ن�شر م�قع

الأطباء  اإن  الكلى  رعاية  مرفق  قال 

ح�ش�ة   156 اأزال�ا  م�شت�شفاهم  يف 

ملري�ص  فتحة  خالل  من  الكلى  يف 

ه�  وهذا  عاًما،   50 العمر  من  يبلغ 

التي  الكلى  ح�ش�ات  من  عدد  اأكرب 

متت اإزالتها على الإطالق من مري�ص 

منظار،  با�شتخدام  البالد،  يف  واحد 

بدلً من اإجراء عملية جراحية كربى.

حقق  قد  املري�ص  يك�ن  وبذلك 

رقًما قيا�شًيا، وه� اإزالة 156 ح�ش�ة 

كلى، بعدما بينت الأ�شعة وج�د كتلة 

وجنح  بطنه،  يف  �شخمة  حجارة 

الأطباء يف اإزالة احل�ش�ات يف عملية 

اإىل  م�شريين  �شاعات،   3 ا�شتغرقت 

ي�شعر  مل  عامني،  خالل  تكّ�نت  اأنها 

الرجل خاللها باأعرا�ص غريبة.

ك�صفت الفنانة امل�صرية 

رانيا يو�صف خالل 

تواجدها �صيفة على 

حلقة من برنامج 

»يف البوك�س« املذاع 

 Gossips عب قناة

يف موقع »يوتيوب«، 

جوانب من �صخ�صيتها 

التي ل يعرف عنها 

جمهورها الكثري، موؤكدة 

اأنها تبكي ب�صرعة اإذا 

اأ�صيب �صخ�س مقررّب 

منها مبكروه، وملا 

اأ�صحك بعيرّط ودموعي 

�صريعة جًدا، ملا حد 

قريب مني حت�صل له 

حاجة وح�صة.

وعن الأمور التي 

ت�صعرها بالراحة 

وال�صعادة، قالت: »بحب 

لقب �صاروخ ال�صينما 

حلد دلوقتي وي�صعرين 

بال�صعادة«.

»ال�سحة«: ت�سجيل 114 اإ�سابة جديدة 

بفريو�ض »كورونا«.. وتعايف 38 حالة

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

ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   21 ي�م  يف   20595

وافدة،  لعمالة  حالة   38 منها  جديدة  قائمة  حالة   114

قادمة  حالة   19 و  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة   57 و 

العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   38 تعافت  كما  اخلارج،  من 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 276641.

وبلغ العدد الجمايل للحالت القائمة بلغ 679 حالة، 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  فقط  واحدة  حالة  منها 

العالج، ول ت�جد اأي حالت قائمة حتت العناية.
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خالل استقبال سموه لرئيس »الغرفة«.. نائب الملك ولي العهد:

 تعزيز دور »الخاص« بمختلف القطاعات 
الحيوية تحقيقًا ألهداف المسيرة التنموية الشاملة

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
 ب��ن حم��د آل خليف��ة نائب جالل��ة الملك 
ول��ي العه��د أهمي��ة تعزي��ز دور القطاع 
الخاص ف��ي مختل��ف القطاع��ات الحيوية 
بما يس��هم ف��ي تحقيق أهداف المس��يرة 
التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، 
إل��ى اس��تمرار تعزي��ز الش��راكة  مش��يًرا 
الفاعل��ة م��ع القط��اع الخاص م��ن خالل 
مختلف المش��اريع والخطط التنموية التي 
تصب ف��ي صالح الوطن والمواطن وتعود 

بنفعها على الجميع.

ج��اء ذلك لدى لقاء س��موه  بقص��ر الرفاع 
أم��س، بحضور ع��دد من أصحاب الس��مو 
من كبار المس��ؤولين، رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين س��مير ن��اس، حيث نوه 

س��موه ب��دور الغرفة ف��ي دعم مس��ارات 
التنمي��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن وتعزي��ز 
رئي��س  كمح��رك  الخ��اص  القط��اع  دور 
لالقتص��اد، الفت��ا إل��ى أهمي��ة مواصل��ة 

العمل بروح الفري��ق الواحد للمضي قدما 
بخطة التعافي االقتص��ادي وفق أهدافها 
الموضوعة بما يس��هم ف��ي الدفع بعجلة 
التنمية لخير الوطن وأبنائه، مشيًرا إلى أن 

ما تحقق من منجزات اقتصادية على كافة 
األصعدة يتطل��ب تكثيف الجهود لتحقيق 
المزي��د بتكاتف الجميع لفت��ح آفاٍق أرحب 
م��ن الفرص الواعدة أم��ام المواطنين في 

مختلف المجاالت.
م��ن جانب��ه، أع��رب رئي��س غرف��ة تجارة 
وصناع��ة البحري��ن ع��ن ش��كره وتقديره 
لنائ��ب جالل��ة الملك ولي العه��د على ما 
يولي��ه م��ن اهتم��ام وحرص عل��ى تعزيز 
إس��هامات القط��اع الخ��اص في مس��يرة 
التنمية المستدامة، منوها بالدور الداعم 
لس��موه تجاه القطاع الخاص بما يس��هم 

في تنمية أدواره وإمكاناته.

أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد للمضي قدمًا بـ»التعافي االقتصادي«

ناس: نائب الملك ولي العهد يحرص على تعزيز إسهامات »الخاص« في التنموية

دور مهم لـ»الغرفة« في دعم مسارات التنمية في المملكة

تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من المنجزات االقتصادية على كافة األصعدة

 »اإلسكان« توّزع شهادات
 التخصيص بمشروع »شرق سترة«

تواصل وزارة اإلس��كان توزيع الوحدات الس��كنية 
على المنتفعين من مش��اريع المدن اإلس��كانية 
الجدي��دة، وذلك في إط��ار التوجيه��ات الملكية 
الس��امية بتوفير 40 ألف وحدة س��كنية، وتنفيذًا 
ألم��ر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء 

بتوزيع 2000 وحدة سكنية على المواطنين. 
وفي هذا الصدد، اس��تقبلت ال��وزارة المنتفعين 
م��ن أصحاب الطلبات المس��تحقة ضمن القوائم 
الت��ي أعدته��ا بش��كل مس��بق بمبنى ال��وزارة، 
الس��تالم ش��هادات التخصيص بمش��روع مدينة 
ش��رق س��ترة، وذلك ضمن وتيرة عمل متسارعة 
ومستمرة، تلبية ألمر صاحب السمو الملكي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��دت ال��وزارة أن توزيع ش��هادات التخصيص 
ضمن مش��روع مدينة ش��رق س��ترة يض��اف إلى 
إنج��ازات المس��يرة اإلس��كانية بالمملكة، والتي 
كان م��ن أب��رز ثماره��ا الم��دن الجدي��دة الت��ي 
س��اهمت بشكل مباشر في تسكين أكبر عدد من 
األس��ر البحرينية وتحقيق االس��تقرار المعيش��ي 
له��م، كم��ا أن الرعاية الملكية الس��امية لقطاع 
الس��كن االجتماعي والدعم الالمح��دود من قبل 
الحكوم��ة، ش��كل حاف��زًا كبي��رًا لتنفي��ذ خطط 
المشاريع اإلس��كانية، ومدن البحرين الجديدة أو 
مشاريع المجمعات السكنية، باإلضافة إلى برامج 
الش��راكة مع القطاع الخاص، الفت��ة الوزارة إلى 
أن جميع تلك المش��اريع والبرامج تأتي متوافقة 

م��ع االلتزام��ات اإلس��كانية الواردة ف��ي برنامج 
الحكومة.

من جانبهم أبدى عدد من المنتفعين ارتياحهم 
من اإلجراءات الميس��رة والسريعة، حيث كان في 
اس��تقبالهم عدد من موظفي الوزارة المؤهلين 
الذين تعاملوا معهم ضمن اإلجراءات االحترازية 
المتبعة، وتم الشروع في توثيق وإثبات البيانات 
وإصدار ش��هادة التخصيص للمس��تحقين خالل 

دقائق معدودة.
كما عبروا عن ارتياحهم من إجراءات التوزيع، حيث 
قامت الوزارة بإشعار المواطنين بالحضور لمواقع 
وحداتهم بش��كل مس��بق، وتم تسليمهم وثائق 
الملكية والخرائط الهندسية وجميع المستندات 
إلكترونيا، كما تم شرح أبرز اإلرشادات القانونية 
والفنية المدرجة في العقد اإلسكاني حتى تسلم 

مفاتيح الوحدات السكنية.

الرئيس اإليطالي: عالقات صداقة 
وتعاون مع البحرين في شتى المجاالت

أش��اد رئيس الجمهورية اإليطالية الصديقة سيرجيو ماتاريال بما 
وصلت إليه عالقات الصداقة والتعاون بين البحرين والجمهورية 
اإليطالي��ة في ش��تى المجاالت، مؤكدا ح��رص إيطاليا على الدفع 
قدم��ا نحو تعزيزها آلف��اق أرحب، بما يعود بالنف��ع على البلدين 

والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خالل استقباله في القصر الجمهوري بمدينة روما، سفير 
البحرين لدى الجمهورية اإليطالية الدكتور ناصر البلوشي، وذلك 
خالل حفل االستقبال الذي أقامه فخامته للسفراء ورؤساء البعثات 

الدبلوماسية المعتمدين في روما.
من جانبه، تقدم البلوش��ي بخالص التهاني والتبريكات للرئيس 
سيرجيو ماتاريال وللشعب اإليطالي الصديق بمناسبة حلول أعياد 
الميالد الس��عيدة، معربا عن حرص البحرين على مواصلة تنمية 
هذه العالق��ات الثنائية المتميزة بين البلدي��ن، متمنيا لحكومة 
وشعب الجمهورية اإليطالية بمزيد من الرقي والتقدم واالزدهار.

 »التنسيقية« تستعرض مستجدات 
تطوير التشريعات لمواكبة متطلبات التنمية

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة نائب جاللة 
المل��ك ولي العهد اجتم��اع اللجنة التنس��يقية ال�406 الذي ُعق��د عن ُبعد. 

واس��تعرضت اللجنة التنسيقية آخر مس��تجدات تطوير التشريعات لمواكبة 
متطلبات التنمية.

كما ناقش��ت اللجنة آخر مس��تجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19( 
واإلجراءات المتعلقة بذلك.
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الحمادة: المشروع أبصر النور بدعم واستثمارات 3 سيدات بحرينيات 

المانع يفتتح مستشفى سلوان للطب النفسي

افتت��ح وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع 
أمس مستشفى سلوان للطب النفسي بحضور 
ع��دد م��ن المس��ؤولين والك��وادر المختصة 
بالقطاع الصحي في المملكة، وذلك بالتزامن 
م��ع االحتف��االت باألعي��اد الوطني��ة لمملكة 
البحرين. وأش��اد المانع بافتتاح المستش��فى 
ال��ذي يمث��ل الش��راكة المجتمعي��ة الفعلية 
لجهات داعمة للخدمات الصحية الحكومية في 
مجال تقديم االستشارات الطبية المتخصصة 

في الطب النفسي.
وأكد أهمية ودور مثل هذه المش��اريع الطبية 
العالجي��ة الحيوي��ة والمراك��ز المختصة التي 
تس��اهم بدوره��ا الفع��ال في توفي��ر خدمات 
استش��ارية وعالجي��ة وتأهيلي��ة ذات كف��اءة 
وجودة عاليتين لصالح خدمة جميع المواطنين 
والمقيمين بالمملكة وتحس��ين جودة الحياة 
لألف��راد من مختلف الفئات العمرية، بما يعزز 
من موقع المملكة عل��ى الخارطة الصحية من 
حيث توفيرها المستش��فيات والمراكز الطبية 
بمختلف التخصصات، بمشاركة وجهود مقدرة 
من جانب ك��وادر طبية ذات خب��رة طويلة في 
مجال الطب النفس��ي لتساهم في منح خدمات 
الدع��م النفس��ي ال��الزم والمطل��وب لمختلف 

الفئات المستهدفة بالمجتمع البحريني.
رئي��س مستش��فى س��لوان للط��ب النفس��ي 
أن  أك��د  الحم��ادة  عبداللطي��ف  الدكت��ور 
المستش��فى يح��رص بالدرج��ة األول��ى عل��ى 
تقديم أعلى مس��توى م��ن الخدم��ات الطبية 
النفس��ية المتكاملة، وهي بيئ��ة تتوافر فيها 
بيئة أش��به بالمنزل وتعزز الثقة بالنفس، ما 

يساعد في تسريع العملية العالجية.
وأش��ار إلى أن المستش��فى مؤس��س بحسب 
التصميمي��ة للمنش��آت  المعايي��ر واألس��س 
الصحي��ة النفس��ية، م��ع التنظي��م لألقس��ام 
المختلفة بحس��ب المراحل العالجية للمريض 
والعالق��ات الوظيفي��ة والحركي��ة بين مختلف 
األقسام. وأش��ار الحمادة إلى أنه تم استخدام 
المواد والتشطيبات المناس��بة والتي تضمن 
األم��ان للمرض��ى بالمستش��فى، إل��ى جانب 
مراعاة الجوان��ب الجمالية للمبنى لما لها من 

أثر نفسي إيجابي على المرضى.
وأكد أن المستشفى اهتم إلى حد كبير بتوفير 
ج��و اجتماعي بي��ن المرضى بما يع��زز الثقة 
بالنفس والقابلية لالندماج في المجتمع، عبر 
التصميم المريح للمناطق المعيشية ومناطق 
التواص��ل والع��الج الجماع��ي، باإلضاف��ة إلى 
العمل على توفير مختلف األنشطة التعليمية 

والترفيهية الجماعية.
وأع��رب عن ش��كره لوكي��ل وزارة الصحة، على 
رعايته حفل افتتاح المستش��فى الذي يجس��د 

الدعم الحكومي لمثل هذه المشاريع الطموحة 
الت��ي تلب��ي احتياج��ات األفراد، كما تس��اهم 
بدوره��ا في خلق ف��رص لحي��اة نوعية أفضل 
من خ��الل تقديمه��ا خدمات الدعم النفس��ي 

بأساليب عالجية وتأهيلية حديثة ومتطورة.
وأش��اد الحمادة بدور ثالث س��يدات بحرينيات 
كان لهن الفضل في أن يبصر حلم المستشفى 
الن��ور، إيمانًا منهن بأهمية الصحة النفس��ية 
المجتمعية، ورغبة منهن في إنشاء صرح طبي 
وطني يضاهي أرقى المراكز الطبية المعروفة، 
ليخدم المواطني��ن والمقيمين ومواطني دول 
مجل��س التع��اون، فقدم��ن الدع��م المعنوي 
قبل المادي باس��تثمار كل ما لديهن من مال 
لتحقيق هذه األمنية، وكلهن أمل في توس��عة 
المستش��فى خ��الل الس��نوات المقبل��ة. وأكد 
أن ه��ذا الصرح الطبي جاء بدعم واس��تثمارات 
3 س��يدات بحريني��ات  بحريني��ة بحت��ة م��ن 
اس��تطعن إنجاز ما يعجز عنه اآلخرون في بناء 
مستش��فى متكامل بك��وادر وطني��ة، لتعزيز 

السياحة العالجية والنفسية في البحرين.
وفيما يتعل��ق بتطبيق السياس��ات واألنظمة 
في المستشفى، فإن المريض النفسي يتمتع 
بأه��م الحقوق وأهمها وأبرزه��ا تلقي العناية 
الطبي��ة الواجب��ة ف��ي بيئ��ة آمن��ة ونظيفة، 
والحص���ول عل��ى الع��الج بحس���ب المعايي��ر 
النوعي��ة المتواف��رة المتع��ارف عليه��ا طبيًا، 
وإعط��اء المري��ض الفرص���ة في المش���اركة 
الفعلية والمس��تمرة في الخطة العالجية، إذا 
كان ق��ادرًا على ذلك، إلى جانب احترام حقوقه 
الفردي��ة في محيط ص�حي وإنس���اني يص�ون 

كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية.
وحول الخدمات التي يشتمل عليها المستشفى 

فتش��مل خدمات التش��خيص والعالج كاًل من 
العي��ادات الخارجي��ة حي��ث تعتب��ر العيادات 
الخارجية أحد أقس��ام المستش��فى الرئيس��ة، 
وتقع ف��ي الطابق األول، لعزل حركة المرض�ى 

الخارجيين عن حركة المرض�ى المقيمين. 
كم��ا أن غرفة الع��الج مصممة بحي��ث يكون 
فيها عزل ص�وتي بما ال يس��مح بوصول صوت 
الطبيب المعالج والمريض إلى غرفة االنتظار. 
وتقع العيادات الخارجية بجانب قسم الطوارئ 
والصيدلية والمختبر وأمين الصندوق ليس��هل 

على المرضى الوصول إليهم.
كما يتم الكش���ف عل��ى المرض��ى الخارجيين 
النفس���يين  األطب��اء  خ��الل  م��ن  وعالجه��م 
االستش��اريين واالختصاصيي��ن والمعالجي��ن 
النفسيين، كما يستقبل المستشفى المرضى 
النفسيين من كبار السن والبالغين واألطفال، 
باإلضاف��ة إل��ى الصيدلي��ة والمختب��ر وأمين 

الصندوق.
ويوج��د بجان��ب العي��ادات الخارجي��ة كل من 
قس�م المختبر الذي يتم في�ه إجراء االختبارات 
وتحالي��ل ال�دم المختلفة واختب��ارات الكيمياء 
للط��وارئ  قس��م  يتواج��د  كم��ا  التحليلي��ة. 
م��ن  والحرج��ة  الح��ادة  الح��االت  الس��تقبال 
المرضى النفس��يين وخاصة الذي��ن يقاومون 
بعنف، ما قد يؤدى إلى إيذائهم ألنفس���هم أو 
لآلخري��ن. وهو في نفس الطاب��ق الذي توجد 

فيه العيادات الخارجية.
 كم��ا تتواف��ر وح��دة للتمريض ف��ي األجنحة 
ومحط��ة تمريض واح��دة في وس���ط الجناح 
الخ��اص بالرج��ال وأخ��رى للنس��اء وتضم كل 
وحدة محطة تمريض مس��تقلة تقدم خدمات 
التمريض من متابعة وفحص وتقديم األدوية 

للمرضي. ويوجد مم��ر داخلي يص�ل بين غرف 
المرضى ووحدة التمري��ض. وتعتمد األجنحة 

على اإلضاءة والتهوية الصناعية.
أم��ا غرف��ة إقام��ة المرض��ى فهي عب��ارة عن 
غ��رف فردية مصمم��ة، بحيث تكون ش��بيهة 
بغ��رف النوم في المنزل المعتاد، بما يس��اعد 
ف��ي العملي��ة العالجي��ة للمري��ض وتجاوبه 
مع العالج وس��رعة ش��فائه، إل��ى جانب وجود 
غرفة للعالج النفس���ي الجماع��ي حيث تتوافر 
في المس�تش���فى غرفة الجتماع المرضى في 
مجموع��ات عالجية وأنش��طة إع��ادة التأهيل 
المختلفة بما يس��مح باجتماع حوالي 10 إلى 
12 فردًا يجلس���ون معًا على ش�كل دائرة، بما 
يس�مح باستخدام الغرفة في العالج الجماعي 

والعالج األسري.
كما قدم��ت زهراء الحم��ري الفائ��زة بالمركز 
األول عن قصة »الصامت الثرثار« كلمة ش��كر 
بالنيابة عن المكرمين، قالت فيها: »وفقًا لما 
ج��اء في تقرير منظمة الصح��ة العالمية، فإن 
حوال��ي مليار إنس��ان يعانون م��ن اضطرابات 
نفس��ية، والس��ؤال هن��ا: ك��م نس��بة الذي��ن 
يتلقون العالج واإلرشاد ممن يعانون من تلك 

االضطرابات؟«. 
وأشارت إلى أن قلة الوعي، والشعور بالعار من 
وجود اضطراب نفس��ي هما من أهم األسباب 
التي تح��ول دون مراجع��ة المختصين، إذا ما 

اس��تبعدنا العائق المادي، وبفضل اهلل تنعم 
مجتمعاتن��ا الي��وم بوعي أفضل م��ن العقود 
المنصرم��ة، ثم بفض��ل الوع��اة الذين حملوا 
عل��ى عاتقه��م مس��تقبل الصح��ة النفس��ية، 

ومنهم مستشفى سلوان للطب النفسي.
وعن سبب مشاركتها في مسابقة المستشفى 
قالت: »إنها جاءت دعمًا لجهود المستشفى في 
التوعية المجتمعية، ولش��عورها بالمسؤولية 

تجاه هذه الفئة«.
فيم��ا قالت الفائ��زة الثانية بت��ول زكريا التي 
تبل��غ من العم��ر 13 عام��ًا بقص��ة »أجنحتي 
البيض��اء«: »إن هذا الفوز هو دافع كبير لي في 
أن أستمر في الكتابة وأال أتوقف، داعية جيلها 
إلى المبادرة بالقراءة والكتابة؛ فالقراءة عالم 

جميل وخالق وملهم. 
وتم تكري��م راعي الحفل وكي��ل وزارة الصحة، 
كما ت��م تكريم جميع الفائزي��ن بحملة »ترى 
عادي« التي ضمت 12 فائزًا، كما تم إلى جانب 
ذل��ك تكريم أعض��اء لجنة التحكي��م وصحيفة 

»الوطن«.
ويأتي االفتتاح الرس��مي للمستشفى بعد أن 
تم افتتاح مركز سلوان في عام 2018 ليشكل 
إضاف��ة جديدة للقط��اع الصح��ي الخاص في 
مجال تقديم االستشارات والعالجات النفسية 
والتأهيلية من خالل مشاركة نخبة من األطباء 

االستشاريين والمختصين.

5 دقائق متوسط الوقت المستغرق إلنجاز المعاملة 

 تطوير باقة خدمات إلكترونية 
مرتبطة ببطاقة الهوية عبر البوابة الوطنية

قامت هيئ��ة المعلومات والحكومة اإللكترونية بتطوير 
باق��ة متكاملة م��ن الخدم��ات اإللكتروني��ة المرتبطة 
ببطاقة الهوية، والتي تخدم المواطنين والمقيمين عبر 

.bahrain.bh البوابة الوطنية للحكومة اإللكترونية
وأعلن��ت وزارة الداخلي��ة أن ذلك يأتي ف��ي ضوء موافقة 
مجلس الوزراء، في جلس��ته المنعقدة في 20 ديس��مبر 
الحالي عل��ى التحول اإللكتروني لبع��ض الخدمات التي 
تقدمه��ا الوزارة الداخلية، ومنه��ا ما يتعلق ب�14 خدمة 
إلكترونية لبطاقة الهوية، عبر البوابة الوطنية للحكومة 
اإللكتروني��ة، بناًء على توجيهات وزي��ر الداخلية الفريق 
أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة،  وفي إطار تبني 
الوزارة خط��ة متكاملة للتحول الرقم��ي  للخدمات التي 

تقدمها لكافة المستفيدين.
وتتضم��ن هذه الخدمات اإللكتروني��ة، خدمات العائلة 
الت��ي تتطلب الدخول بالمفت��اح اإللكتروني ويتم فيها 
عرض تفاصيل بطاقة الهوية للفرد وعائلته، والخدمات 
الش��املة والتي يمكن من خالله��ا تقديم طلبات إصدار 
بطاقة الهوية لخدم المنازل ومن هم دون سن الرابعة، 

وخدمة الحجز واالستفس��ار عن المواعيد، وخدمة إصدار 
رقم ش��خصي مميز للمواليد الجدد، وخدمة االس��تعالم 
عن حالة الطلبات المقدمة مسبقًا مع إمكانية تعديلها.

كما تش��مل هذه الباقة من الخدم��ات المطورة تحديث 
ش��ريحة بيان��ات بطاقة الهوي��ة عبر منص��ات الخدمة 
الذاتي��ة، طلب تعدي��ل العنوان الس��كني، والتحقق من 
صحة وطباعة وإفادة العنوان الس��كني، وتحديث بيانات 

السجالت المدنية، وإصدار رقم وحدة أو منشأة، وخدمات 
العناوي��ن، وإص��دار إف��ادة بيانات بطاق��ة الهوية التي 
تخدم من هم دون 18 عامًا وفوق ال�10 أعوام ممن ليس 
له��م بصمة أو توقيع ولغير البحرينيين المرافقين ممن 
ال يملك��ون بطاقة هوية أو بيان��ات عمل وخدمة إصدار 
ش��هادة بيانات بطاقة الهوية وخدم��ة إرفاق اإلقرارات 

الالزمة وتعديلها عبر الخدمة اإللكترونية.
وأشارت الهيئة إلى أن متوسط الوقت المستغرق إلنجاز 
المعامل��ة بعد التحول اإللكترون��ي يبلغ 5 دقائق، حيث 
تتي��ح الخدمات التي ت��م توفيرها عب��ر البوابة الوطنية 
للحكوم��ة اإللكترونية إمكانية تقدي��م الطلبات وإرفاق 

المس��تندات المطلوبة التي تثب��ت التحديث المطلوب 
عبر الخدمة اإللكترونية وتقديم الطلب.

ويسهم هذا التحول اإللكتروني في القضاء على التداول 
الورق��ي للمس��تندات الت��ي يت��م تقديمه��ا الس��تيفاء 
متطلب��ات الخدم��ة وتقليل أع��داد المواعي��د التي يتم 
حجزه��ا إلنجاز معامالت بطاقة الهوية، وتقليص الزمن 
المس��تغرق لتقدي��م الخدمة من 20 دقيق��ة يدويًا إلى 
5 دقائ��ق عبر الخدم��ات اإللكترونية وتوفي��ر الخدمات 
المس��اندة كاإلق��رارات وخدمة تحديث بيانات الس��جل 
الس��كاني إلكترونيًا وتطوير آلي��ات التحقق اإللكتروني 
من صحة إفادة العنوان السكني عبر النظام اإللكتروني.

زهراء الحمر وبتول زكريا تفوزان بجوائز الحملة

 تكريم       
لرعايتها اإلعالمية حملة »ترى عادي«

إتاحة خدمة إصدار رقم شخصي مميز للمواليد الجدد

إصدار البطاقة لخدم المنازل ومن هم دون سن الرابعة

تحديث شريحة بيانات البطاقة عبر منصات الخدمة الذاتية
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 بدء أعمال مؤتمر 
»الخطاب الديني ودوره في 
تعزيز األمن الفكري« اليوم

ينطل��ق الي��وم مؤتم��ر »الخطاب الدين��ي ودوره ف��ي تعزيز 
األمن الفكري وتحقيق االس��تقرار المجتمع��ي« برعاية وزير 
العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي بن 
عبداهلل آل خليفة، بحضور أكثر من 280 إمامًا وخطيبًا وداعية 
وغيره��م من أصح��اب الوظائف الدينية، والذي س��يعقد عبر 

تقنية االتصال المرئي.
ويش��ارك ف��ي أعم��ال المؤتمر ال��ذي يحمل ش��عار »خطاب 
معت��دل.. فك��ر آمن« كوكبة م��ن أصحاب الفضيل��ة العلماء 
والمتخصصين من الطائفتين الكريمتين، حيث س��يتضمن 
المؤتمر أربع جلس��ات بواقع جلس��تين لكل يوم، وس��تتناول 
الجلس��ة األولى محور »مفهوم األمن الفكري في اإلس��الم«، 
وس��يتحدث خالله الش��يخ عدنان القطان عن »تأصيل معنى 
األمن الفكري«، فيما سيتطرق الشيخ جواد بوحسين إلى »إبراز 
وس��طية اإلس��الم واعتداله«. أما الجلس��ة الثانية فستسلط 
الض��وء على محور »التطرف وآفاته«، حيث س��يتحدث خاللها 
فضيلة الشيخ الدكتور فريد المفتاح عن »دور الخطاب الديني 
ف��ي مواجهة التط��رف والحد من آفاته«، في حين س��يتناول 
الشيخ الدكتور زياد السعدون »مظاهر الغلو في التدين ودور 

التنشئة األسرية في الوقاية والعالج«.
وفي الي��وم الثان��ي للمؤتم��ر، س��يتطرق المتحدثون خالل 
الجلس��ة الثالثة إلى محور »التعايش مطلب ش��رعي«، حيث 
س��يتحدث الش��يخ الدكتور عبداللطيف آل محمود عن »ثقافة 
الحوار وأثرها على محاربة تطرف الفكر«، أما  الش��يخ منصور 
حمادة فس��يتناول في الجلس��ة ذاتها »أثر األخالق الس��امية 
في اس��تقرار المجتمعات بمختلف أطيافها«. فيما ستناقش 
الجلس��ة الرابع��ة محور »ال��دور المجتمعي ف��ي حفظ األمن 
الفكري«، حيث سيتحدث الشيخ الدكتور إبراهيم المريخي عن 
»دور العلماء في ترسيخ المفاهيم الصحيحة التي تعزز األمن 
الفكري«، من جانبه سيتطرق فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور 
عامر التميم��ي إلى »دور المؤسس��ات التعليمية في تحقيق 

األمن الفكري.. معاهد العلوم الشرعية نموذجًا«.
ووجهت وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف الدعوة 
لحضور جلس��ات المؤتمر إلى المختصي��ن بالمجلس األعلى 
للش��ؤون اإلس��المية، وأصح��اب الوظائ��ف الديني��ة بإدارتي 
األوقاف الس��نية والجعفرية، ومعلمي العلوم الشرعية بكلية 
عب��داهلل بن خال��د للدراس��ات اإلس��المية وكلي��ة المعلمين 

ومعاهد العلوم الشرعية والمراكز الدعوية.

توقيع اتفاقية بين »نهرا« 
و»كوادرابي« للتحقق من وثائق 
وشهادات الممارسين الصحيين

أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدم��ات الصحية 
»نهرا« ع��ن إب��رام اتفاقية تع��اون مع ش��ركة »كوادرابي« 
لتوفي��ر خدم��ات التحقق من وثائق وش��هادات المرش��حين 
لمزاولة المهن الصحية الراغبين في الحصول ترخيص مزاولة 

المهنة في مملكة البحرين.
وقال��ت الرئيس التنفي��ذي للهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية الدكت��ورة مريم الجالهمة، إن��ه تحقيقًا 
للتأك��د م��ن تقديم خدمات صحي��ة آمنة وموث��وق بها ورفع 
مس��توى جودة وس��المة خدم��ات الرعاي��ة الصحي��ة، قامت 
الهيئة بتوقيع اتفاقية تعاون مع ش��ركة »كوادر ابي«، وهي 
ش��ركة تتحقق من صحة الوثائق التي تقدم للهيئة من قبل 
ممارسي المهن الصحية من مصادرها األصلية قبل حصولهم 

على ترخيص مزاولة المهنة في مملكة البحرين.
وأضافت الجالهمة: »نحن س��عداء بتوقيع االتفاقية مع هذه 
الش��ركة المتخصصة في تقديم خدم��ات التحقق واالعتماد، 
والت��ي تقدم مجموعة من الحلول للهيئات الحكومية وش��به 
الحكومي��ة ف��ي التحقق م��ن الوثائق من مصادره��ا األولية، 
حيث تتماش��ى االتفاقية مع سياسة الهيئة الوطنية لتسهيل 
إج��راءات الترخي��ص وتتطلب من المتخصصي��ن في الرعاية 
الصحية من أصحاب االختصاص تقديم المستندات المطلوبة 
إلى الشركة من أجل التحقق منها، وفقًا لمتطلبات الترخيص 

المحددة من قبل الهيئة«.

العلوي: تكثيف الجهود 
التوعوية االستباقية لحفظ 
حقوق كافة أطراف العمل

أك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة تنظيم س��وق العمل جمال 
العل��وي، اهتمام الهيئ��ة بتقديم الخدم��ات واإلجراءات التي 
تحفظ حق��وق جميع أط��راف العم��ل، مع االرتقاء المس��تمر 
في ط��رق التعامل مع ضحايا االتجار باألش��خاص أو الضحايا 
المحتملين، من خ��الل تطوير الخدمات وق��درات الموظفين 
والمتعاملين المباشرين، موجهًا إلى تكثيف الجهود التوعوية 
االستباقية بما يضع اآلليات الكفيلة بالحد من جريمة االتجار 

بكافة صورها.
ج��اء ذلك، خ��الل جول��ة تفقدية ق��ام بها األس��بوع الماضي 
إل��ى فرع الهيئة بمنطقة الس��هلة والذي يض��م مركز حماية 
ودعم العمالة الوافدة، ويعد أول مركز ش��امل إليواء الضحايا 
أو الضحاي��ا المحتم��ل تعرضه��م لحاالت اتج��ار، حيث يقدم 
المرك��ز - باإلضاف��ة إلى اإلي��واء - خدم��ات متكاملة صحية 
ونفسية وقانونية وأمنية واجتماعية بما يجعله محطة واحدة 
متكامل��ة للتعامل مع جميع أش��كال هذه الظاه��رة، ونقطة 
وقاي��ة تح��ول دون أن تصبح الفئ��ات المس��تضعفة ضحايا 

لالتجار باألشخاص.

 وزير األشغال: إنجاز ٪77 
من تطوير طرق مجمع 360 بالزنج

أكد وزير األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن نسبة 
اإلنج��از في مش��روع تطوير طرق مجم��ع 360 بالزنج بلغ��ت 77%، حيث يضم 
إعادة إنشاء وتأهيل وصيانة الطرق، وتحديث شبكة الخدمات تزامنًا مع أعمال 

الطرق.
كما يضم المش��روع إنشاء ش��بكة لتصريف مياه األمطار، ووضع قنوات أرضية، 
وإنش��اء أرصفة ومرتفع��ات لتخفيف الس��رعة، باإلضافة إلى تحس��ين اإلنارة 

وإنشاء مواقف للسيارات، وتوفير جميع متطلبات السالمة المرورية.
ج��اء ذلك خالل جول��ة تفقدية لعدد من المش��اريع التطويري��ة والخدمية في 
محافظ��ة العاصمة، الت��ي تدعم تحقيق أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
بقي��ادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى، حيث يأتي تنفيذ هذه المش��اريع التطويرية ذات الطابع الخدمي بناًء 
على موافقة مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأك��د الوزير أن المش��اريع التطويرية والخدمية في محافظ��ة العاصمة تأتي 
لتلبية احتياجات األهالي، إلى جانب تس��هيل انس��يابية الحركة المرورية ورفع 

مستويات السالمة على شبكة الطرق؛ حفاظًا على سالمة مستخدميها.
وفيما يتعلق بمش��روع تطوير طري��ق 6217 والطرق المحيط��ة بمجمع 362 

أوضح أن المش��روع في مراحل توقيع االتفاقية تمهيدًا لبدء العمل خالل الربع 
األول من 2022.

ورافق الوزير خالل الجولة التفقدية كل من النائب أحمد السلوم، ووكيل الوزارة 
لشؤون األش��غال أحمد الخياط، والوكيل المس��اعد للطرق كاظم عبداللطيف، 
ومدي��ر عام أمانة العاصمة محمد الس��هلي، ورئيس مجل��س أمانة العاصمة 

صالح طراده. 

 خلف: إنشاء شبكة للصرف 
بمجمع 575 في الجنبية

أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمراني عصام خلف أن 
العمل جاٍر على إنش��اء شبكة للصرف 
175 وحدة س��كنية  الصح��ي تخ��دم 
في المجم��ع الس��كني 575 بمنطقة 
الجنبي��ة، وإنش��اء عدد م��ن الخطوط 
الرئيس��ية والفرعي��ة، وعدد من غرف 

التفتيش.
ج��اء ذلك، خالل جول��ة تفقدية لعدد 
من المش��اريع التطويري��ة والخدمية 
في المحافظة الش��مالية، التي تدعم 
أهداف المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حض��رة صاحب الجاللة الملك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
البالد المفدى، حيث يأتي تنفيذ هذه 
الطاب��ع  التطويري��ة ذات  المش��اريع 
الخدم��ي بناًء عل��ى موافق��ة مجلس 
الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وش��ملت الجولة مشروع رصف الطرق 
الترابي��ة وش��بكة الص��رف الصح��ي 
المنطق��ة  ف��ي   27 ش��ارع  وتطوي��ر 
الجنبي��ة، حي��ث أش��ار الوزي��ر إلى أن 
أعمال مش��روع رصف الطرق الترابية 
في المجمع الس��كني 575 في منطقة 
جنوب سار، يضم إنش��اء الطرق وبناء 

البنية التحتية، وإنشاء شبكة لتصريف 
مياه األمطار، ووضع القنوات األرضية، 
وإنش��اء بعض المرتفع��ات لتخفيف 
الس��رعة، وتحسين مس��توى اإلنارة، 
ووضع اإلش��ارات والعالمات المرورية 

التنظيمية والتحذيرية الالزمة.
ولفت إلى أن المش��روع يضم تطوير 
شارع 27 في منطقة جنوب سار، حيث 
تضم أعمال التطوير تحويل الش��ارع 
إل��ى ش��ارع م��زدوج ب�3 مس��ارات في 
كل اتجاه وتطوير كاف��ة التقاطعات 
عليه، وتوفير أرصفة جانبية للمشاة، 
وإنشاء ش��بكة لتصريف مياه األمطار، 

ووض��ع القن��وات األرضي��ة، وأعم��ال 
اإلنارة، ووض��ع اإلش��ارات والعالمات 
والتحذيري��ة  التنظيمي��ة  المروري��ة 

الالزمة لتحقيق السالمة المطلوبة.
وأكد أن مش��روع تطوير شارع 27 في 
سار من المشاريع المهمة حيث يعتبر 
هذا الشارع من المواقع اإلستراتيجية، 
نظ��رًا إلى التوس��ع العمران��ي الكبير 
التطوي��ر  ومش��اريع  المنطق��ة  ف��ي 
المس��تمرة. وأوض��ح أن العم��ل بدأ 
فعليًا على مش��روع بوابة س��ار، الذي 
يضم مبنى خدمات ومواقف للسيارات، 
الفتًا إلى أن المشروع فريد من نوعه 

وهو أشبه بالميادين المفتوحة لذلك 
أطلق عليه واجهة بوابة س�ار.

الكلي��ة  المس��احة  أن  إل��ى  وأش��ار 
للمش��روع تبلغ 2,572 مت��رًا مربعًا، 
ومساحة التشجير 1,312 مترًا مربعًا 
بنسبة 51%، وس��تتم زراعة أكثر من 
200 ش��جرة م��ن األش��جار الت��ي تم 
اختياره��ا وف��ق مواصف��ات معين��ة، 
الفتًا إلى أن المشروع سيضم ممشى 
بط��ول 812 مت��رًا مربعًا، ومس��احة 
االستثمار تبلغ 29 مترًا مربعًا، فضاًل 
عل��ى مس��احة خدمات تبل��غ 80 مترًا 
مربعًا، ومواقف الس��يارات بمس��احة 

208 أمتار مربعة.
وراف��ق الوزير خ��الل الجول��ة كل من 
ووكيل  الدمس��تاني،  أحم��د  النائ��ب 
الوزارة لشؤون األشغال أحمد الخياط، 

وعدد من المسؤولين والمهندسين.
من جانبه، أشاد الدمستاني بالحرص 
الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
المش��اريع  لكاف��ة  ال��وزراء  مجل��س 
الخدمي��ة الت��ي يع��ود نفعه��ا على 
المواطني��ن من خالل وض��ع الخطط 
الكفيلة بتطويرها وتحسينها وتلبية 
كاف��ة  ف��ي  المواطني��ن  احتياج��ات 

المحافظات.

خالل مشاركته في المنتدى العالمي السادس لسياسات االتصاالت 

 وزير المواصالت: تغطية 95٪ من المساكن 
في البحرين باأللياف البصرية 2023

المواص��الت واالتصاالت  وزي��ر  أكد 
كم��ال أحمد، أن البحري��ن من أولى 
الدول على مس��توى العالم لتحقيق 
تغطي��ة وطني��ة ش��املة لش��بكات 
الجيل الخامس، إذ حققت ش��ركتان 
م��ن أص��ل ث��الث ش��ركات تق��دم 
خدمات االتصاالت المتنقلة تغطية 
ش��املة لس��كان المملكة في مطلع 
عام 2021، مبينًا أن نس��بة تغطية 
الش��بكة الوطنية للنط��اق العريض 
القائمة على تقنية األلياف البصرية 
فائقة الس��رعة في عام 2020 تبلغ 
80% م��ن المس��اكن ف��ي المملكة 

و100% من الشركات التجارية. 
تطم��ح  المملك��ة  »إن  وأض��اف: 
لتغطي��ة 95% م��ن المس��اكن من 
أن  ونؤم��ن   .2023 ع��ام  بحل��ول 
وجود ه��ذه البنية التحتي��ة القوية 
والالس��لكية  الثابت��ة  لالتص��االت 

والمتاحة للجميع في مملكة البحرين 
يوف��ر البيئ��ة المالئم��ة لش��ركات 
المعلوم��ات  وتقني��ة  االتص��االت 
المحلي��ة والدولية الختب��ار وإطالق 
خدماتهم المبتكرة وتصديرها إلى 

العالم؛ وهو إنجاز يضاف إلى قائمة 
اإلنج��ازات الكب��رى الت��ي ش��هدها 
العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المف��دى، وتوجيهات 
ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س ال��وزراء ويعزز 
مكانة البحري��ن الريادية في قطاع 

االتصاالت«.
جاء ذلك خالل مشاركته في المنتدى 
لسياس��ات  الس��ادس  العالم��ي 
المعلوم��ات  وتقني��ة  االتص��االت 
االتح��اد  مظل��ة  تح��ت  المق��ام 
الدول��ي لالتص��االت عب��ر االتصال 
المرئ��ي ف��ي الفت��رة ما بي��ن 16-

18 ديس��مبر 2021، وال��ذي ناقش 
أحدث التوجهات الرقمية وباألخص 
والناشئة  الحديثة  التقنيات  توظيف 

لدفع عجل��ة التحول إل��ى االقتصاد 
الرقمي العالمي. 

»يع��د  المواص��الت:  وزي��ر  وق��ال 
ه��ذا المنت��دى العالم��ي م��ن أهم 
ووضع  لمناقشة  الدولية  المنتديات 
رؤي��ة مش��تركة للسياس��ات الت��ي 
تس��هم في دعم االقتص��اد الرقمي 
وتطوي��ر عملي��ة التح��ول الرقم��ي 
في جمي��ع القطاع��ات االقتصادية، 
وذلك تحقيقًا لدور قطاع االتصاالت 
وتقني��ة المعلوم��ات المح��وري في 
دعم النمو االقتص��ادي؛ حيث جاءت 
مش��اركة المملكة في هذا المنتدى 
لتب��ادل الخبرات وتحقي��ق المنفعة 
يخ��دم  ال��ذي  األم��ر  المش��تركة، 
تطلع��ات المملكة الت��ي أكد عليها 
جالل��ة المل��ك المف��دى م��ن خالل 
توجيه��ات جاللته نح��و التحول إلى 

اقتصاد رقمي قوي ومرن«.

وزير المواصالت واالتصاالت

تنفيذ المشروع على الحوسبة السحابية »AWS«.. رئيس الجمارك: 

 »أفق 2« يمكن الجهات الرقابية 
من إعداد اإلحصائيات ومؤشرات األداء

أّكد رئيس الجمارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، 
أن مش��روع تطوي��ر نظ��ام النافذة الواح��دة »أفق 
2«، يتمي��ز بتمكي��ن الجه��ات الرقابية م��ن إعداد 
اإلحصائي��ات ومؤش��رات األداء، والربط مع نظامي 
األش��عة الحديث��ة والبوابات اإللكتروني��ة للمنافذ، 
وتنظيم إج��راءات المواعيد والتوقف عن اس��تخدام 

المعامالت الورقية.
وأض��اف، أن »أف��ق 2« يتمي��ز كذل��ك، بتنويع طرق 
تقديم الخدم��ات عن طريق الهاتف النقال ووحدات 
الخدم��ة الذاتي��ة تماش��يًا مع سياس��ة »الس��حابة 
أواًل« المعتم��دة من ِقبل حكوم��ة مملكة البحرين 
لخفض النفقات وزيادة أمن المعلومات واإلنتاجية، 
حيث س��يتم تنفيذ مش��روع »أفق 2« على الحوسبة 

 .»AWS« السحابية

وأكد عل��ى أهمّي��ة »أف��ق 2«، وال��ذي يأتي ضمن 
اس��تراتيجية قط��اع الخدمات اللوجس��تية لمملكة 
البحرين التي تندرج ضمن تنمية القطاعات الواعدة 

التي حددتها أولويات خطة التعافي االقتصادي.
وأوض��ح، أن المش��روع يعد من أفضل الممارس��ات 
والحلول الجمركية الذكية على المس��توى اإلقليمي 
والدولي، كونه ُيع��ّزز التعامالت الجمركية الرقمية 
والتكام��ل اإللكتروني وتب��ادل البيانات بين النظم 
اإللكتروني��ة العام��ة داخل الدائ��رة الجمركية عبر 
ضّم��ن جمي��ع الخدم��ات اإللكتروني��ة ذات الصلة، 
والعدي��د م��ن البرامج المتخصصة كنظ��ام القيمة 
الجمركي��ة، ونظ��ام اإلعف��اءات الجمركي��ة، ونظام 
القي��ود الجمركي��ة، ونظ��ام المخاطر، وذل��ك ِوفق 

أحدث التجارب الدولية الناجحة.

وأوض��ح، أّنه عالوة على ذلك، سيس��هم المش��روع 
في تطوي��ع أفضل الحلول الذكية وتطبيقات الذكاء 
االصطناع��ي بعملي��ات تقيي��م وتحلي��ل المخاطر 
الجمركي��ة ورموز التعرف��ة الجمركية، كما س��يتم 
توظي��ف تقني��ات »بلوك تش��ين« والتي س��تعمل 
بدوره��ا عل��ى تعزي��ز دق��ة وصح��ة المعام��الت 
والتعام��الت الجمركي��ة الرقمي��ة والمحافظة على 

سريتها وتقليل عملية التدخل البشري. 
وش��ّدد رئي��س الجمارك، عل��ى أّن  «أف��ق 2«، يأتي 
ضمن مبادرات الجمارك وأحدث مشاريعها الرقمية 
الت��ي تتماش��ى م��ع اس��تراتيجيتها الطموحة نحو 
التحول الرقمي الش��امل وأتمتة خدماتها وتقديم 
حل��ول ذكي��ة متكاملة تع��زز تجرب��ة المتعاملين 

إلنجاز المعامالت بسرعة أكبر وبطرق ميّسرة.



إعداد: هدى عبدالحميد
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»العمل«: إلغاء بطاقة 
ذوي اإلعاقة ودمجها مع 
»الشخصية« نهاية ديسمبر

قال��ت القائم بأعم��ال مدير إدارة التأهي��ل االجتماعي بوزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جليل��ة الس��يد، إن��ه بنهاية 
ديس��مبر من العام الحالي 2021 س��يتم إلغاء بطاقة المعاق 
الت��ي تصدرها وزارة التنمية حيث س��يتم دمجها مع البطاقة 
الش��خصية بحي��ث يظهر ش��عار »مع��اق« في خل��ف البطاقة 
الش��خصية وذلك لالس��تفادة من الخدمات التي تقدم لذوي 

اإلعاقة من قبل الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة. 
جاء ذلك خالل مش��اركتها في الملتقى ال��ذي أقامته جمعية 
الصداقة للمكفوفين تحت عن��وان »المرأة والتنمية الوطنية 
ل��ذوي اإلعاقة«، حيث دعت ذوي اإلعاقة إلى مباش��رة تحديث 
البطاق��ة الش��خصية الذكي��ة لظه��ور خاصي��ة اإلعاق��ة في 

بطاقاتهم الشخصية الذكية.
يذكر أنه بعد اإلعالن عن دمج بطاقة ذوي اإلعاقة مع البطاقة 
الشخصية وضع موقع أصحاب الهمم البحرينيين تنويها لذوي 
اإلعاقة ألنه ستتم إضافة خانة »اإلعاقة« في البطاقة الذكية 
داعي��ًا من يهمه األمر إلى الحضور ش��خصيًا إلى مراكز بطاقة 
الهوية لتحدي��ث البيانات مع إحضار صورة ش��خصية بخلفية 

رمادية وسداد الرسوم والمحددة ب�4 دنانير.

 ساجدة علي.. نجمة 
المدرسة في القراءة واإلذاعة

عندما تس��أل عنها في مدرسة النبيه صالح االبتدائية للبنات، 
تج��د أن الجميع يعرفه��ا ويحبها ويثني عليه��ا، فهي نموذج 
للتح��دي واإلصرار والتف��وق، إنها الطالبة س��اجدة علي، من 
الص��ف الثالث االبتدائ��ي، والتي تح��دت إعاقته��ا البصرية، 
لتصبح نجمة المدرسة في القراءة الجهرية واإلذاعة المدرسية 

وغيرها من فعاليات.
وبابتس��امة ملؤها الثقة والتفاؤل، قالت ساجدة إنها تشارك 
زميالتها بنش��اط وروح عالية بجميع مشاريع المدرسة، ومنها 
مشروع )أسرتي تقرأ معي(، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، 
والذي يه��دف إلى تطوير الق��راءة الجهرية ل��دى التلميذات، 
والتنمية الشخصية لديهن، ونشر ثقافة اتخاذ القراءة كعادة 

يومية.
وأضافت الطالبة المتميزة أن المدرسة ساعدتها على النجاح 
في المش��روع من خالل اختيار قصص ذات خط كبير وواضح، 
وتقدي��م الدع��م المعنوي له��ا من قب��ل اإلدارة المدرس��ية 
والمعلمات الالتي الحظن م��دى تطورها الملفت في القراءة 
الجهرية، إل��ى جانب زيادة الثقة بالنف��س لديها، ومبادرتها 

للمشاركة في اإلذاعة المدرسية وفي الفعاليات المتنوعة.
وق��د أعربت ولية أمر س��اجدة عن ش��كرها لدعم ومس��اندة 
المدرس��ة البنتها ضمن جه��ود وزارة التربي��ة والتعليم في 
تطبيق سياس��ة دمج ذوي االحتياجات الخاص��ة في المدارس 

الحكومية.

توحيد بطاقة تعريف سيارات ذوي اإلعاقة خليجيًا

 السيد: إشراك أولياء األمور في تطوير 
التشريعات المتعلقة بذوي اإلعاقة

أكد نائب رئيس الجمعية البحرينية 
ألولياء أم��ور المعاقين وأصدقائهم 
أن  الس��يد  عبدالرحم��ن  الدكت��ور 
المجتم��ع  ومنظم��ات  الحكوم��ة 
وأس��رهم  اإلعاق��ة  وذوي  المدن��ي 
يعمل��ون جميع��ًا من أجل تحس��ين 
واق��ع األش��خاص ذوي اإلعاق��ة في 
مختلف جوانب الحياة وفق حقوقهم 
المنص��وص عليه��ا ف��ي الدس��تور 
والمواثيق الدولية وأبرزها االتفاقية 
ذوي  األش��خاص  لحق��وق  الدولي��ة 

اإلعاقة.
ج��اء ذلك ف��ي ورق��ة عم��ل قدمها 
تحت عن��وان »ترجمة رؤي��ة 2030 
لمملك��ة البحرين ف��ي برنامج عمل 
الحكومة لتنمية ذوي اإلعاقة« خالل 
ملتقى »الم��رأة والتنمي��ة الوطنية 
لذوي اإلعاق��ة« بتنظيم من جمعية 

الصداقة للمكفوفين.
وأضاف الس��يد أن اس��تباق البحرين 
بقان��ون 2006 لرعاية ش��ؤون ذوي 
لالتفاقي��ة  وتش��غيلهم  اإلعاق��ة 
ذوي  األش��خاص  لحق��وق  الدولي��ة 
القي��ادة  ح��رص  يؤك��د  اإلعاق��ة 
الحكيم��ة والحكوم��ة على ش��ريحة 
ذوي اإلعاقة، الفت��اً إلى أن الحكومة 
ت��رى على س��بيل اإلنج��از أن الوضع 
البحري��ن  ف��ي  الداخل��ي  القانون��ي 
يتطابق مع متطلبات اتفاقية حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها تعتبر 
أن وضع األش��خاص ذوي اإلعاقة في 
البحري��ن ما زال بحاجة إلى مزيد من 

التحسين. 
وش��دد عل��ى أهمي��ة إش��راك ذوي 
اإلعاق��ة وأولي��اء أموره��م في وضع 
وتطوير كافة التشريعات المتعلقة 
ب��ذوي اإلعاق��ة، واس��تعرض ع��دد 
م��ن التوصي��ات ومنه��ا إيج��اد حل 
المالئ��م  التعلي��م  ف��رص  لتوفي��ر 
لذوي اإلعاقة م��ن فئة التوحد حيث 
عل��ى  منه��م  الكثي��رون  هن��اك  إن 

على  والتغل��ب  االنتظ��ار،  قائم��ات 
أب��رز التحديات الت��ي تعيق توظيف 
ذوي اإلعاقة وتشجيعهم على ريادة 

األعمال على مستوى نوعي.
وأضاف: »ينبغ��ي إعفاء ذوي اإلعاقة 
م��ن رس��وم اس��تخدام المرافق بما 
والمتنزه��ات  الحدائ��ق  ذل��ك  ف��ي 
وتهيئ��ة تل��ك المراف��ق عل��ى نحو 
مناس��ب الس��تقبالهم، كما يتوجب 
التأكيد عل��ى مالءمة جميع المرافق 
الت��ي يص��در له��ا تصري��ح إنش��اء 
لتناس��ب ذوي اإلعاقة وفق حقوقهم 
وف��ق  به��ا  لالنتف��اع  المش��روعة 

المعايير الصحيحة«.
وأوض��ح قائال: »نحت��اج إلى مراجعة 
مدى جاهزية المرافق بش��كل سليم 
النتف��اع ذوي اإلعاقة بها مع تجهيز 
المزيد من المرافق وفق اس��تحقاق 
ذوي اإلعاقة لذلك كإنشاء أو تهيئة 

نواد رياضية وثقافية مهيئة لهم.
وشدد على أنه ينبغي مراعاة ظروف 
ذوي اإلعاق��ة عن��د إص��دار تصاريح 
البناء لمنازل أس��رهم وتيسير األمور 
له��م وفق المعقول، فهن��اك الكثير 
م��ن المراف��ق الهامة الت��ي تحتاج 
لمراجعة شاملة لمبانيها وأقسامها 
لتالئ��م حاج��ات ذوي اإلعاق��ة، من 

النادر أن نجد منحدرات وفق المعايير 
الصحيح��ة ف��ي أي م��ن المرافق ما 

يستوجب التعديل.
وبي��ن أن مواقف ذوي اإلعاقة يس��اء 
الي��وم وتطبي��ق  إل��ى  اس��تخدامها 
القانون في هذا الشأن قد ال يتجاوز 

1% أو 5% كحد أقصى.
وأردف: »الحق في الحياة ليس محميًا 
بالقدر الكافي وخصوصًا قبل الوالدة، 
إذ ترى أنه من غير المقبول أن ينص 
القان��ون في المادة 322 على أن »ال 
عقاب على الش��روع في اإلجهاض«، 
وفي هذا الس��ياق ترى المنظمات أن 
التساهل في العقوبات فيما يتعلق 
بعملي��ات اإلجهاض قد ي��ؤدي إلى 
استسهال إجهاض األجنة، وال سيما 
في ح��ال المعرفة المس��بقة بوجود 
إعاقة، وهنا أتساءل كم من الحوامل 
أخبرنا أن الجني��ن لديه إعاقة وبعد 
الوالدة يتبين س��المة الجنين تمامًا 

من أي إعاقة.
وفي ما يتعلق بتعاون اللجنة العليا 
لرعاية شؤون ذوي اإلعاقة مع وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية إلنش��اء 
مركز لحماية األش��خاص المعوقين 
لدين��ا تس��اؤل عم��ا وصل��ت إلي��ه 
المس��اعي ف��ي هذا الش��أن وكيفية 
رصد الحاالت التي هي أش��د احتياجًا 

لهذا المركز وآلية عمله.
وتط��رق إلى تخصيص بيت إس��كان 
لألش��خاص ذوي اإلعاقة حيث تقوم 
ال��وزارة وف��ق تقدير لجنة اإلس��كان 
بتجهيز المس��كن بما يتناسب ونوع 
اإلعاقة، فيق��وم مقدم الطلب بملء 
استمارة لتحديد نوع اإلعاقة ليتسنى 
للجنة الفنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
والتوجيه لتصميم الوحدة الس��كنية 
بما يتالءم م��ع حاجات ذوي اإلعاقة، 
فهل لدى تلك اللجان الخبرة الالزمة 
لتقدي��ر حاجات ذوي اإلعاقة وظروف 
معيش��تهم للوص��ول إل��ى ق��رارات 

سليمة بشأن طلباتهم؟
وفي ما يتعلق بالخدمات المصرفية 
وتوفي��ر أجهزة ص��راف آل��ي خاصة 
مس��تخدمي  م��ن  اإلعاق��ة  ل��ذوي 
الكراس��ي المتحركة وضعاف البصر 
والمكفوفي��ن يراع��ى فيه��ا ارتفاع 
الجهاز وأبعاد الفراغ الخاص بمسار 
عج��الت الكراس��ي المتحركة وتوفر 
رم��وز لغة براي��ل وتقني��ة البرمجة 
الصوتية لتمكينهم من استخدامها 
بيس��ر وس��هولة، أوص��ى الدكت��ور 
ه��ذه  تحت��اج  ربم��ا  عبدالرحم��ن 
القياس��ات إعادة النظر ومن السهل 
التأكد من ذل��ك بمراجعة كاميرات 
المراقبة عند استخدام ذوي اإلعاقة 

ألجهزة الصراف اآللي.
وفي ما يتعلق بالس��فر عبر المطار 
أوص��ى تعمي��م إج��راء المق��ر من 
مس��اعدي  بتوفي��ر  المط��ار  قب��ل 
إلى  ومرافقتهم  المس��افرين  نق��ل 
مقص��ورة الطائ��رة. وتثقيف جميع 
العاملي��ن ف��ي المطار بم��ن فيهم 
موظف��و ش��ركات الطي��ران بحقوق 
ذوي اإلعاق��ة، مش��يرًا إلى أن خدمة 
توصي��ل ذوي اإلعاق��ة والمس��نين 
والمرضى بباصات مجهزة بالتعاون 
يوس��ف  ومؤسس��ة  ال��وزارة  م��ع 
وعائش��ة المؤيد لألعم��ال الخيرية 
ال تزال الرس��وم تفوق طاقة غالبية 
األشخاص من ذوي اإلعاقة واألفضل 
الس��عي إليجاد مشروع بديل يراعي 

قدراتهم المادية.
واختت��م توصيات��ه بمقت��رح إل��ى 
لإلعاق��ة  الخليجي��ة  الجمعي��ة 
بالمبادرة بتوحي��د بطاقة التعريف 
الخاصة بس��يارات ذوي اإلعاقة على 
مس��توى دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي��ة كما هو معمول به 
ف��ي دول االتح��اد األوروب��ي ووضع 
الضوابط الالزمة الستخدامها وفق 

القانون.

د. عبدالرحمن السيد

 المنظمة الدولية للعمل 
التطوعي تكّرم منيرة بن هندي

احتفت المنظم��ة الدولية للعمل التطوعي I-O-V بالمملكة، 
ممثلة بس��فرائها خلود فرحان وش��يخة الزايد بالتنس��يق مع 
مب��ادرة عطاءات بال حدود البحرينية وفي بادرة وطنية من باب 
الش��راكة المجتمعية، بتكريم منيرة بن هندي على إنجازاتها 
في مختل��ف المجاالت، وذلك بمناس��بة الي��وم العالمي لذوي 

الهمم. 
جاء ذل��ك خالل زيارة المنظمة لمتحف مني��رة بن هندي، حيث 
قامت بإجراء جولة فيه، كما تم التحدث عن أصالة أهل المحرق، 
والتطرق إلى مختلف الخطط المس��تقبلية للبرامج والفعاليات 
القادمة وأصل التعاون مع المنظمة الدولية للعمل التطوعي 
ومبادرة عطاءات بال حدود من خالل تبادل الخبرات في مجاالت 
العم��ل التطوعي واالجتماعي، وخاصة دع��م فئة ذوي الهمم 

من خالل مناقشة مشروعات خيرية تنفذ على أرض الواقع. 
وفي ختام الزيارة قام س��فراء المنظمة بتقديم ش��هادة شكر 

وتقدير لمنيرة بن هندي على دعوتها لهم.

خالل ندوة نظمتها »أولياء أمور المعاقين«

 اختصاصية عالج طبيعي: نمط 
الحياة الخاطئ سبٌب رئيس آلالم الرقبة

أكدت اختصاصي��ة العالج الطبيعي 
ناهد بطي، أن آالم الرقبة منتش��رة 
وتعان��ى منها مختل��ف األعمار وقد 
تب��دأ من��ذ س��ن المدرس��ة، الفتة 
إل��ى أنه من األس��باب المؤدية إلى 
آالم الرقبة أس��لوب ونم��ط الحياة 
الخاط��ئ، إذ ترتب��ط معظ��م آالم 
الرقب��ة بوضعية الجس��م الس��يئة، 
مبينة أنه للمس��اعدة على الوقاية 
من آالم الرقبة يجب القيام ببعض 
الروتين  ف��ي  البس��يطة  التغييرات 
اليوم��ي ومنه��ا اس��تخدام وضعية 
جيدة عند الوق��وف والجلوس، وأخذ 

فترات استراحة متكررة.
جاء ذلك خالل محاضرة لها في ندوة 
تحت عنوان »من أجل رقبة سليمة« 
والتي نظمته��ا الجمعية البحرينية 
ألولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، 
حيث قالت: » من أجل رقبة س��ليمة 
يجب تجن��ب ال��وزن الزائ��د خاصة 
عند النس��اء، واالمتناع عن التدخين 

حيث إن التدخي��ن يقلل من الدورة 
الدموية واألكسجين إلى العضالت، 
إلى جانب تجن��ب وضع الهاتف بين 
أذن��ك وكتفك ع��ن التح��دث فيه، 
وتجنب حمل أش��ياء ثقيل��ة لتجنب 
إجه��اد الرقبة، ويجب ع��دم إهمال 
الحالة في المراحل األولى ومراجعة 

االختصاصي«.
وتطرقت بطي إلى أنواع آالم الرقبة 
وقال��ت: »آالم الرقب��ة منها عضلية 
بس��بب وضعي��ة الجس��د، وعصبية 
)ديس��ك(. ويج��ب االنتب��اه إلى أن 
الديس��ك ربما ال يكون الس��بب في 
آالم الرقبة«، مش��يرة إلى أن ضعف 

عض��الت الفخذ وأس��فل الظهر قد 
تسبب آالم الرقبة أيضًا، منبهة إلى 
أنه كلم��ا انحنى ال��رأس إلى األمام 
بمق��دار 15 درج��ة زاد وزن ال��رأس 
بأكث��ر من الضعف حت��ى يصل إلى 
30 كلغ عن��د 60 درج��ة بمعنى أن 
الشخص يحّمل العمود الفقري 30 

كلغ.
أم��ا بالنس��بة لع��الج آالم الرقب��ة 
فأوضح��ت قائل��ة: »هن��اك العالج 
باإلب��ر الجاف��ة وه��ي عالج س��ريع 
بالعالج الطبيعي حيث تعيد برمجة 
العصب وتدخل مواد مفيدة لتحفيز 
الدورة الدموي��ة وتهدئ اآلالم، إلى 
جانب عالج الش��وك ويف وهو عبارة 
عن جهاز أقل كفاءة من اإلبر الجافة 
ولك��ن نتائجه مرضي��ة، باإلضافة 
إلى العالج��ات التقليدية، وتمارين 
االس��تطالة وتقوي��ة العض��الت«، 
مش��ددة على ض��رورة تغيير نمط 

الحياة لتجنب آالم الرقبة.
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محاكم وقضايا

الحاجة لنص حول نقل األعضاء البشرية.. مستشار بالتشريع والرأي القانوني: 

ى يحتاج تشريعًا يعّرف الموت نقل األعضاء البشرية من المتوفَّ
خلص مستشار بهيئة التشريع والرأي 
القانوني إل��ى ضرورة صدور تش��ريع 
يع��ّرف الم��وت ويض��ع ل��ه ضواب��ط 
محددة من الجهات ذات الصلة، وبما 
يؤدي إل��ى طمأنة ال��رأي العام وأهل 
البشرية والمريض  المتبرع باألعضاء 
وكذل��ك الطبي��ب بحي��ث يوف��ر ل��ه 

الحماية القانونية.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها الهيئة 
لنقل  القانوني��ة  »الحماي��ة  بعن��وان 
وزراع��ة األعض��اء البش��رية« قدمه��ا 
المستش��ار عبدالفتاح عبدالحي، حيث 
بدأ بالتعريف بأس��اس إباحة عمليات 
نقل وزراعة األعضاء البشرية وشروط 
مش��روعية نقل وزراع��ة األعضاء بين 
األحي��اء ونق��ل األعضاء البش��رية من 
جث��ث الموتى، وأوض��ح أن األصل في 
األعم��ال الطبي��ة أنها مباح��ة إباحة 
استثنائية ولكن هناك شروط وضعها 
المش��رع وه��ي الترخي��ص القانوني 
لمزاولة مهن��ة الطب، ورضا المريض 
وكذل��ك قص��د الع��اج بحي��ث يكون 
التدخل للطبيب بقصد العاج، واتباع 
األص��ول والقواعد الطبي��ة المتعارف 

عليها.

 التبريرات الخاصة 
بنقل األعضاء

وق��ال عبدالح��ي إنه في مج��ال نقل 
تك��ون  البش��رية  األعض��اء  وزراع��ة 
لي��س  محكوم��ة  الموازن��ة  عملي��ة 
بمج��رد موازنة عادي��ة بين المخاطر 
واآلم��ال، وإنما تدخل ه��ذه الموازنة 
في نط��اق حال��ة الض��رورة، كما أن 

الموازن��ة ال تكون متعلقة بش��خص 
واحد وإنما بأكثر من شخص، فتقدير 
المخاطر واآلمال يكون على مس��توى 
المري��ض وعل��ى مس��توى المتنازل 
السليم، فيجب الموازنة بين المخاطر 
التي يتعرض له��ا كل من المريض 
والس��ليم من جهة، ث��م اآلمال التي 
يحتمل أن يس��تفيد منه��ا المريض 

من جهة أخرى.
الموج��ه  النق��د  عبدالح��ي  وش��رح 
لنظرية حالة الضرورة، فمن ش��روط 
تواف��ر حال��ة الض��رورة وج��ود خطر 
حال وش��يك الوق��وع وه��ذا يقتضي 
أن يق��وم الطبي��ب الج��راح على وجه 
الس��رعة بإجراء عملية نقل عضو من 
ش��خص لزرعه ف��ي جس��د المريض 
إلنقاذ حياته من الموت، كما أن هذا 
الش��رط ال يتوفر في حال اس��تئصال 
األعضاء لحفظها ف��ي بنوك األعضاء 
البش��رية لحي��ن االحتي��اج له��ا ف��ي 
المستقبل وذلك لتفادي خطر محدق 

يتهدد المريض.
وحول تبري��ر نقل األعضاء البش��رية 
لف��ت عبدالح��ي إل��ى رأي يق��ول إن 
التص��رف بالعض��و البش��ري يعتب��ر 
مش��روعا، متى كان السبب مشروعا 
ومتى كان يستهدف تحقيق مصلحة 
عاجية للمتبرع نفس��ه أو بالنس��بة 
إل��ى الغير، ش��رط أن تك��ون المزايا 
التي س��وف تتحق��ق بالنس��بة للغير 
أكب��ر من األضرار التي س��وف تصيب 
المتبرع، لكنه أش��ار النتقاد النظرية 
الموازنة  لمعي��ار  افتقاره��ا  بس��بب 
الدقي��ق، فهي وإن كان��ت تقوم على 
الموازنة بين المصالح المختلفة، إال 

أنها تقتضي حتم��ا أن يتم ذلك في 
نط��اق الض��رورة، لذلك فق��د اضطر 
أنصاره��ا إل��ى إضافة ش��رط مؤداه 
أن يك��ون االس��تئصال هو الوس��يلة 

الوحيدة للعاج.
ونوه إلى تبرير نقل األعضاء البشرية 
على أس��اس المصلح��ة االجتماعية، 
حيث يذهب ال��رأي الغالب في الفقه 
إلى القول بأن أساس مشروعية نقل 
األعضاء واألنسجة البشرية يقوم على 
فك��رة المصلح��ة االجتماعي��ة وهذه 
النظري��ة تقوم على فك��رة التضامن 
االجتماعي الذي يقوم على التضحية 
بالمصلح��ة األقل في س��بيل تحقيق 
المصلح��ة األكب��ر. ف��إذا تعارض��ت 
المصلحة  مصلحت��ان تعين ترجي��ح 

التي تتحقق بها الفائدة األكبر.
لكنه استعرض االنتقادات الموجهة 
لتلك النظرية بأن العملية قد تؤدي 
إلى نتائ��ج متناقض��ة، ألن الموازنة 
الت��ي  المنفع��ة  مناطه��ا  يك��ون 

ستعود على المجتمع دون االهتمام 
الفردية واإلنسانية، ألن  باالعتبارات 
المتب��رع ال يلحق��ه من التن��ازل عن 
أحد أعضائه إال انتقاص في س��امة 
جس��ده وانخفاض ملم��وس في أداء 

وظيفته االجتماعية.
وخل��ص إل��ى ض��رورة إيج��اد ن��ص 
قانون��ي في ال��دول التي ل��م تنظم 
بع��د نق��ل وزرع األعضاء البش��رية، 
حتى تكتس��ب ه��ذه العمليات صفة 
المش��روعية وتت��م ف��ي إط��ار م��ن 

الشفافية والوضوح.
وفن��د المستش��ار عبدالحي ش��روط 
األعض��اء  وزراع��ة  نق��ل  مش��روعية 
البش��رية بين األحياء إلى فنية وطبية 
وأخ��رى قانوني��ة، وق��ال: »يج��ب أن 
يك��ون كل م��ن المتب��رع والمتلقي 
متمتعي��ن بصحة جي��دة، وأن يكون 
المري��ض قادرًا عل��ى تحمل العملية 
الجراحية الطويلة الفتا إلى أن بعض 
التش��ريعات تش��ترط أال يتجاوز سن 
كل منهما الخمسين عامًا، واشتراط 
أن يكون المتب��رع أو الموصي كامل 
األهلي��ة وه��و ما لج��أ إليه المش��رع 
البحرين��ي، كما اش��ترط ع��دم وجود 
نسب مرتفعة من األجسام المضادة 
الس��امة لخايا العضو الم��راد نقله 
وض��رورة أن تكون نفس��ية المتبرع 
ونفس��ية المتلق��ي جيدة عن��د إجراء 
العملي��ة الجراحية، ويج��ب أن يكون 
هناك توافق بي��ن المتبرع والمتلقي 

من حيث األنسجة أو فصيلة الدم«.
وحول الشروط القانونية لنقل وزراعة 
األعض��اء البش��رية، ن��وه عبدالح��ي 
بالش��رط العام وهو ع��دم التعارض 

مع النظام العام واآلداب العامة مثل 
حالة م��ا إذا كان س��وف يترتب على 
التب��رع اخت��اط األنس��اب كالتنازل 
الناقل��ة  التناس��لية  األعض��اء  ع��ن 
للصفات الوراثي��ة لتعارض ذلك مع 
قواع��د النظ��ام الع��ام واآلداب ذات 
الطابع الدين��ي واألخاقي، أو إذا كان 
اس��تئصال العضو م��ن المتبرع فيه 
تهدي��د لحيات��ه أو تعطي��ل أداء أحد 

أعضاء جسمه.
وأشار إلى الشروط القانونية الخاصة 
بالمتبرع، وه��ي رضا المتب��رع، وأن 
يك��ون التب��رع دون مقاب��ل بحس��ب 
الم��ادة )7( م��ن قانون نق��ل وزراعة 
األعض��اء البش��رية، وأن يك��ون لدى 
المتبرع ح��ق العدول ع��ن الموافقة 
عل��ى التب��رع، بحس��ب ن��ص الفقرة 
الثانية من المادة )4( من المرس��وم 
بقانون رقم )16( لسنة 1998 بشأن 

نقل وزراعة األعضاء البشرية.
وحول  الش��روط القانوني��ة الخاصة 
بالمتلقي، أكد عل��ى أهمية الحصول 
على رضا المتلق��ي بزرع عضو له مع 
االلت��زام بتبصي��ره، وأن يكون لديه 

األهلية لاختيار.
وفي ش��ق نقل األعضاء البشرية من 
جث��ث الموت��ى، تط��رق إل��ى كيفية 
التأكد م��ن الوفاة، وق��ال إن تحديد 
لحظ��ة الوفاة يوضح الحدود الفاصلة 
بين الحياة والموت وما يترتب عليها 
من آثار ش��رعية وقانونية، كالوصية 
ومشكلة  واإلرث،  الشخصية  واألحوال 
التحق��ق م��ن الوف��اة ه��ي مش��كلة 
حديثة نس��بيا كمس��ألة زرع األعضاء 
بمجمله��ا حي��ث لم يكن تش��خيص 

الموت في العهود القديمة عس��يرا، 
فق��د كان مج��رد توق��ف القل��ب عن 
العمل والرئتين عن التنفس وبرودة 
مؤش��رات  الجث��ة  وقس��وة  الجس��م 
أن  إال  الوف��اة  تحق��ق  عل��ى  كافي��ة 
ظه�ور واس��تخدام أجه���زة اإلنعاش 
عمليات  وتط��ور  وتق��دم  الصناع��ي 
اقتط��اع األعضاء م��ن الجثث وزرعها 
ل��دى األحياء قد نبه العاملين بالطب 
والقان��ون على حد س��واء إلى ضرورة 
مناقش��ة تحدي���د لحظ��ة الوفاة في 
ضوء هذه المتغيرات الجديدة، ووضع 
معي��ار جدي��د وموحد يت��اءم معها 
يجمع بين المعيار التقليدي والمعيار 

الحديث للوفاة.
وفن��د معايير تش��خيص الموت، إلى 
معي��ار تقلي��دي وآخر حديث، وش��رح 
واقعة الموت باعتباره مس��ألة طبية 
أم واقعة قانونية، مش��يرا إلى تنازع 
اتجاهين، حيث يذهب البعض إلى أن 
الوفاة مس��ألة قانونية يتعين تدخل 
المش�رع إليجاد تعريف لها، وتحديد 
معي��ار مقبول من الجه��ات العلمية 
للوف��اة ، فيما يذه��ب البعض اآلخر 
إل��ى أن تحديد لحظة الوفاة مس��ألة 
طبية يختص األطباء بها وبتحديدها 
وفق ظنه��م الطبي والعلمي، وخلص 
إل��ى ض��رورة ص��دور تش��ريع يعرف 
الموت ويض��ع لها ضواب��ط محددة 
من الجهات ذات الصلة، ألنه سيؤدي 
إل��ى طمأنة ال��رأي الع��ام والمتبرع 
والمريض وكذل��ك الطبيب ويوفر له 
الحماي��ة، ألنه لن يق��وم بنقل عضو 
م��ن جث��ة متوف��ى قب��ل التأكد من 

توافر الشروط القانونية.

عبدالفتاح عبدالحي 

 براءة متهم من إصدار شيك 
دون رصيد لثبوت تزوير اسم المستفيد

ب��رأت محكم��ة االس��تئناف الكب��رى 
الجنائي��ة الثالث��ة بحرينيًا من تهمة 
إصدار شيك بدون رصيد آلخر، بعدما 
تبي��ن أن المجني عليه قام باختاس 
الش��يك من الش��ركة صاحب��ة الحق، 
وتزوير توقيع المس��تأنف واس��تبدال 
المس��تفيد األصلي بوضع اسمه بداًل 

من الشركة.
وحول وقائع الدعوى، أوضح المحامي 
يوس��ف غني��م وكي��ل المس��تأنف أن 
النيابة العامة أسندت إلى موكله أنه 
في غضون 2018/12/13 بدائرة أمن 
محافظة العاصمة، أعطى بس��وء نية 
الش��يك المبين باألوراق للمس��تفيد 
والمس��حوب عل��ى بنك وعن��د حلول 
موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد 

قائم وكاف وقابل للتصرف فيه.
وأص��درت محكم��ة أول درج��ة حكمًا 
بالحب��س  المس��تأنف  عل��ى  غيابي��ًا 

ستة أش��هر وقدرت كفالة مئة دينار 
إليق��اف التنفي��ذ، فق��ام بمعارض��ة 
الحك��م وعدل��ت محكم��ة أول درجة 
الحكم واكتفت بمعاقبة المس��تأنف 
بالحب��س ش��هرين وأم��رت بإيق��اف 

تنفيذ العقوبة ثاث سنوات. 
وأضاف غني��م قائ��ًا: »إن موكله لم 
يرت��ِض الحك��م وق��رر الطع��ن عليه 
بالخط��أ  غني��م  ودف��ع  باالس��تئناف 
ف��ي تطبي��ق القان��ون والفس��اد في 
االس��تدالل، وقال إن قان��ون التجارة 
رقم 7 لسنة 1987 قد استوجب شكًا 
معينًا للشيك لكي يكون ورقة تجارية 
يعتد بها ف��ي التعامل بي��ن الناس 
وم��ع البن��ك المس��حوب علي��ه حيث 
اس��توجبت الم��ادة )247( 7 ش��روط 
يج��ب توافرها في الش��يك فإذا خلت 
إحداه��ا ترتب على ذل��ك طبقًا لنص 
المادة 448 م��ن ذات القانون اعتبار 
ه��ذه الورق��ة باطلة وال تعد ش��يكًا. 
التشريعية  الحماية  وبالتالي تنعدم 
الت��ي قرره��ا قان��ون العقوب��ات في 
الم��ادة رق��م )1/393(، حي��ث نصت 
المادة 447 من قان��ون التجارة على 

أنه يش��تمل الش��يك عل��ى البيانات 
اآلتية: )7- اس��م م��ن يجب الوفاء له 
أو ألمره وفقًا لما يجيء في المادتين 
425، 453(. كم��ا نصت المادة 248 
في صدرها عل��ى أنه: »الصك الخالي 
من أحد البيانات المذكورة في المادة 

سالفة الذكر ال يعتبر شيكًا«.
مح��ل  الش��يك  أن  يوس��ف  وأوض��ح 
االته��ام تم تحريفه بفعل الش��اكي 
حيث قام بحذف اس��م المستفيد من 
الشيك محل االتهام من شركة وهي 
الجهة المس��تفيدة وقام بتزوير اسم 
المس��تفيد إل��ى ش��خصه والتوقي��ع 
تح��ت هذا االس��م فترت��ب على ذلك 
تغيير إرادة المس��تأنف ال��ذي أصدر 
وقام  المس��تفيدة،  للش��ركة  الشيك 
الشاكي باختاس الشيك وتزوير اسم 

المستفيد.

يوسف غنيم

تأسيس مبدأ جديد للبنوك اإلسالمية

 »التمييز« تلغي وعد بالبيع في عقد
وتلزم »التسجيل العقاري« بمحوه من سجالتها

أرس��ت محكم��ة التمييز مب��دأ جديدًا 
يتيح للمصارف اإلسامية القدرة على 
التص��رف في العق��ارات الت��ي قامت 
التأجي��ر المنته��ي  ببيعه��ا بنظ��ام 
بالتمل��ك أو الوعد بالبي��ع في نهاية 
س��داد األقس��اط، وقضت بإلغاء بند 
في عقد موثق تم فسخه لعدم سداد 
أجرته من قبل المستأجر، يقدم وعدًا 
بالبيع للمس��تأجر ومحوه من سجات 

جهاز التنظيم العقاري.
القضية تتحصل وقائعها فيما ذكره 
المحام��ي أس��امة أنور وكي��ل البنك، 
حي��ث أوضح أن موكل��ه قد اتفق على 
عق��د إج��ارة م��ع وع��د بالتمليك مع 
المدع��ى علي��ه وذلك ف��ي يونيو من 
ع��ام 2015، لك��ن المس��تأجر تخلف 
ع��ن س��داد باق��ي األقس��اط وتخلف 
في ذمت��ه مبلغ 17 ألف دين��ار، فقام 
البن��ك برفع دعوى طل��ب فيها الحكم 
بفس��خ عقد اإلجارة مع وعد بالتمليك 
م��ع ما يترت��ب على هذا الفس��خ من 
آث��ار أخصها إخاء المدع��ى عليه من 
العق��ار وإلزام��ه بتس��ليمه للمدعي 
خاليًا من الش��واغل مع شمول الحكم 

بالنفاذ المعج��ل، وإلزامه كذلك بأن 
يؤدي للمدع��ي مبلغًا قدره-17,197 
دين��ار قيمة بدل انتفاعه بالعقار عن 
الفترة من تاري��خ  2019/12/1 حتى 
الفائ��دة  م��ع   2020/12/30 تاري��خ 
القانوني��ة بواقع 10% م��ن تاريخ رفع 
الدع��وى حتى الس��داد الت��ام، وإلزام 
جهاز المس��احة والتس��جيل العقاري 
بمحو وش��طب وإلغاء البند ثامنًا من 
عقد البيع الرسمي للعقار الموثق من 

سجاتها والتحلل من الوعد بالبيع.
وحكم��ت محكم��ة أول درجة بفس��خ 
عقد اإلجارة المنتهى بالتمليك وإلزام 
المدعى عليه بتس��ليم العق��ار خاليًا 
من الشواغل مع شمول الحكم بالنفاذ 
كفال��ة  تقدي��م  ش��ريطة  المعج��ل 
مقداره��ا 2000 دين��ار والمصاري��ف 
واألتع��اب ورفض��ت ماع��دا ذلك من 
طلبات. وأشار المحامي أسامة أنور إلى 
أن الحكم تم الطعن عليه باالستئناف 
لرفض��ه طلب مح��و وش��طب وإلغاء 
البند ثامنًا والتحلل من الوعد بالبيع، 
لكن محكمة االستئناف قضت برفض 
الطعن وتأييد الحكم المستأنف فقام 
بالطعن بطريق التمييز، مش��يرًا إلى 
القصور في التسبيب والخطأ في فهم 
الواقع في الدع��وى وطلبات الخصوم، 
مبينًا أن عقد بي��ع العقار من العقود 
الرضائي��ة التي ال يج��وز تعديلها أو 
إلغاؤه��ا أو التدخل فيه��ا بما يخالف 
إرادة أطراف��ه ومؤدى إعمال الش��رط 
ه��و الت��زام المدع��ي بنق��ل ملكي��ة 
العقار إلى المدع��ى عليه حال وفائه 
بالتزامات��ه طبق��ًا لعقد اإلج��ارة مع 

وع��د بالتملي��ك. وأضاف أن��ور قائًا: 
»يجب فهم الواقع ف��ي الدعوى إذ إن 
رفض طلب محو وإلغ��اء الوعد بالبيع 
يعني بطريق اللزوم بقاء هذا الشرط 
في عق��د البيع وس��وف يترت��ب على 
بق��اء هذا الش��رط )الوعد( اس��تحالة 
تص��رف الطاعن في العقار إلى الغير، 
فا يس��تطيع الطاعن بيع العقار إلى 
المطعون ض��ده تنفيذًا للوعد، وذلك 
لفس��خ العقد لعدم س��داد األقساط 
وفي الوقت ذاته ال يس��تطيع الطاعن 
التصرف في العق��ار إلى غير الموعود 
له وهو أمر ال يقبله المنطق الس��ليم، 
كما أن ع��دم إلغاء الوع��د بالبيع من 
عقد البيع الموثق س��وف يترتب عليه 
رف��ض جه��از المس��احة والتس��جيل 
العقاري توثي��ق أي تصرف يصدر عن 
الطاع��ن إل��ى الغي��ر بخص��وص هذا 
العقار ويبق��ى الحال على ما هو عليه 

وهو أمر غير منطقي وغير مقبول«.
وانتهت محكم��ة التميي��ز إلى قبول 
الطعن ونق��ض الحكم وإلغ��اء البند 
الثامن والتأش��ير بمحوه من سجات 

جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

أسامة أنور

استشارة قانونية

نص��ت الم��ادة )27( 
الفقرة -أ- من قانون 
إيج��ار العق��ارات: »ال 
زيادة  للمؤج��ر  يجوز 
األجرة المتفق عليها 
ف��ي العق��د إال بع��د 
من  س��نتين  مض��ي 
تاريخ ب��دء العقد، أو 
من تاري��خ آخر زيادة 
لألج��رة أيهما أقرب، 
وتكون نسبة الزيادة 
5% من األجرة للعين 
لغ��رض  المؤج��رة 

الس��كنى، و7% لألغ��راض التجاري��ة والصناعي��ة والمهنية 
والحرفي��ة أو غيره��ا، وذلك بحد أقصى 5 م��رات طيلة مدة 

التعاقد، ما لم ُيتفق كتابًة على غير ذلك«.
كم��ا نصت الم��ادة 27 الفقرة –ج– م��ن ذات القانون على 
»يجب على المؤجر إخطار المس��تأجر بكتاب مس��جل بعلم 
الوص��ول برغبته في زي��ادة األجرة وتحديده��ا قبل انتهاء 
الس��نة الثانية ب�3 أش��هر على األقل ما ل��م يتفق على غير 
ذل��ك. وح��ول عمليات الصيان��ة فقد نصت الم��ادة 10 من 
قانون إيج��ار العقارات البحريني على »يلتزم المؤجر بإجراء 
الصيانة الضرورية للعين المؤجرة، فإذا تأخر أو امتنع بعد 
إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول عن القيام بتنفيذ هذه 
الصيانة، جاز للمس��تأجر إجراء الصيان��ة الازمة بمعرفته 
واس��تيفاء ما أنفق��ه خصمًا م��ن األجرة، مع ع��دم اإلخال 
بحق��ه في طلب إنقاص األجرة بق��در ما نقص من االنتفاع 
أو مدة اإليجار بقدر مدة فوات المنفعة، أو فس��خ العقد مع 

التعويض إن كان له مقتضى«.
وم��ن أمثل��ة الصيانة الضروري��ة اإلصاحات المس��تعجلة 
الازم��ة لحفظ العين المؤجرة من الهاك وبقائها صالحة 
لانتفاع بها وفقًا للغرض المعدة له، وقد جرى العرف على 
أن يلتزم بها المؤجر ومنها إصاح حائط آيل للس��قوط، أو 

ترميم الطوابق األرضية التي غمرتها المياه.

* المحامية رقية الحمراني

أنا مستأجر لش��قة منذ سنتين، وعندما طلبت من المؤجر 
إج��راء بعض أعم��ال الصيانة، رفض وأبلغني أنه س��يقوم 
برفع اإليجار في نهاية الس��نة، فهل هذا األمر قانوني؟ وما 

هي حقوقي كمستأجر.
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العهـــد  ولـــي  الملـــك  جاللـــة  نائـــب  أكـــد 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة تقديـــر واعتـــزاز عاهـــل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة، القائـــد األعلى للجهود 
المشرفة لمنتسبي قوة دفاع البحرين في 
التصدي لجائحـــة فيروس كورونا، منوًها 
ســـموه باألدوار الكبيـــرة التي تمت طوال 
مســـارات التعامل مع الجائحة والتي هي 
محل فخر واعتـــزاز لكافة أبناء البحرين، 
مشـــيًدا بالجهـــود الجليلة لكافـــة العاملين 
في الصفوف األمامية من الكوادر الطبية 
وقـــوة دفـــاع البحريـــن ووزارة الداخليـــة 
والجهات المســـاندة والتي كان لها عظيم 
األثر فيما تحقق من نتائج حتى اليوم في 
التصـــدي للفيـــروس وانعكـــس أثرها على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
جـــاء ذلـــك، لـــدى لقـــاء ســـموه، فـــي قصر 
األركان  هيئـــة  رئيـــس  أمـــس،  الرفـــاع 
الفريـــق الركـــن ذياب النعيمـــي وعدًدا من 
كبـــار الضباط بقوة دفـــاع البحرين، حيث 
تفضـــل ســـموه بتســـليمهم وســـام األميـــر 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي تقديًرا 
لجهودهم وعطائهم المستمر في التصدي 
لجائحـــة فيـــروس كورونـــا، ونقل ســـموه 
لهم تحيات وتقديـــر عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
على ما قدموه طـــوال العامين الماضيين 
مـــن جهـــود للتصـــدي للفيـــروس، منوًهـــا 
سموه بالدور الكبير والمشرف لقوة دفاع 
البحريـــن فـــي التصـــدي لجائحـــة كورونا 

ســـواء مـــن خـــالل الصفـــوف األمامية أو 
المســـاندة مـــع تســـخير كافـــة إمكانياتهـــا 
مختلـــف  مـــع  بالتعـــاون  وتجهيزاتهـــا 
القطاعـــات ضمـــن فريق البحرين، مشـــيًرا 
سموه إلى أن قوة دفاع البحرين مساهمٌة 
دومًا في مســـيرة الخير واالزدهار لمملكة 
البحريـــن كشـــريك أساســـي فـــي التنميـــة 

المستدامة، وجهودهم دائًما محل اعتزاز 
وتقدير.

وقـــال ســـموه إن العاميـــن الماضيين كانا 
أثبـــت خاللهـــا  محطـــة تحـــدي للبحريـــن 
أبنـــاء الوطـــن مـــن كافـــة القطاعـــات أنهم 
أهـــٌل لتحقيق النجاحات، وكان لمنتســـبي 
قـــوة الدفاع الدور البـــارز أيضًا إلى جانب 

جهـــود  تعزيـــز  فـــي  األخـــرى  القطاعـــات 
مســـارات التعامـــل مـــع الجائحـــة وإنجاح 
هـــذه المســـاعي التـــي تحقـــق بفضلهـــا ما 
وصلنـــا إليـــه مـــن نتائـــج حتى اليـــوم في 
للفيـــروس، معرًبـــا عـــن  مجـــال التصـــدي 
شكره لكل فرد ضمن فريق البحرين على 

ما قدموه من أجل الوطن والمواطن.

المنامة -بنا

دور مشــرف لقـــوة الدفــاع فــي التصــدي لـ “كورونــا”
سموه سلم وسام األمير سلمان لالستحقاق الطبي لعدد من كبار الضباط... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

تأكيـــــد وتقديـــــر واعتـــــزاز جاللــــة الملــــك للجهـــــود المشرفــــــة لمنتسبـــــي “القـــــوة” و“الداخلية”

أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهد 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة تعزيـــز 
فـــي مختلـــف  الخـــاص  القطـــاع  دور 
القطاعـــات الحيويـــة بمـــا يســـهم في 
تحقيـــق أهـــداف المســـيرة التنمويـــة 
الشـــاملة بقيادة عاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، مشـــيًرا إلـــى اســـتمرار تعزيز 
الشـــراكة الفاعلة مع القطـــاع الخاص 
من خالل مختلف المشاريع والخطط 
صالـــح  فـــي  تصـــب  التـــي  التنمويـــة 
بنفعهـــا  وتعـــود  والمواطـــن  الوطـــن 

علـــى الجميـــع. جـــاء ذلـــك، لـــدى لقاء 
ســـموه بقصـــر الرفاع أمـــس، بحضور 
عـــدد من من كبار المســـؤولين، رئيس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير 
ناس، حيث نوه ســـموه بـــدور الغرفة 
في دعم مســـارات التنمية في مملكة 
البحريـــن وتعزيز دور القطاع الخاص 
كمحـــرك رئيـــس لالقتصـــاد، الفًتا إلى 
أهميـــة مواصلـــة العمل بـــروح الفريق 
الواحـــد للمضي قدًمـــا بخطة التعافي 
االقتصادي وفـــق أهدافها الموضوعة 
بما يســـهم فـــي الدفع بعجلـــة التنمية 
لخيـــر الوطـــن وأبنائه، مشـــيًرا إلى أن 
مـــا تحقـــق مـــن منجـــزات اقتصاديـــة 

على كافـــة األصعدة يتطلـــب تكثيف 
بتكاتـــف  المزيـــد  لتحقيـــق  الجهـــود 
الجميع لفتح آفاٍق أرحب من الفرص 
الواعـــدة أمام المواطنين في مختلف 

المجاالت.
مـــن جانبه، أعرب رئيس غرفة تجارة 
وصناعة البحرين عن شكره وتقديره 
لنائـــب جاللـــة الملك ولـــي العهد على 
مـــا يوليـــه من اهتمـــام وحـــرص على 
تعزيز إســـهامات القطـــاع الخاص في 
مســـيرة التنميـــة المســـتدامة، منوًهـــا 
بالـــدور الداعم لســـموه تجـــاه القطاع 
الخاص بما يســـهم فـــي تنمية أدواره 

وإمكاناته.

المنامة - بنا

تعزيز دور “الخـاص” فـي المسيـرة التنمويـة الشاملـة
تحقيق المزيد بتكاتف الجميع لفتح آفاٍق أرحب من الفرص... سمو نائب جاللة الملك ولي العهد:

قوة الدفاع شريك 
أساس بالتنمية 

المستدامة 
ومساهمة بمسيرة 

الخير واالزدهار

أبناء البحرين أثبتوا 
خالل العامين 

الماضيين أنهم 
أهل لتحقيق 

النجاحات

نشكر كل فرد 
ضمن فريق 
البحرين لما 

قدموه من أجل 
الوطن والمواطن
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روما- بنا

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل رئــــــيــــــس 
ــيــة  ــجــمــهــوريــة اإليــطــال ال
ســيــرجــيــو مــاتــاريــا، في 
بمدينة  الجمهوري  القصر 
ــر مــمــلــكــة  ــيـ ــفـ رومــــــــــا، سـ
الجمهورية  لدى  البحرين 
البلوشي،  ناصر  اإليطالية 

الدبلوماسية  البعثات  ورؤســاء  للسفراء  أقامه  الذي  االستقبال  حفل  خال  وذلك 
المعتمدين في روما.

البلوشي،  محمد  بناصر  اإليطالية  الجمهورية  رئيس  فخامة  رحب  اللقاء،  وخال 
مشيًدا بما وصلت إليه عاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في شتى المجاالت، 
مؤكًدا حرص الجمهورية اإليطالية على الدفع قدًما نحو تعزيزها آلفاق أرحب، بما 
البلوشي بخالص  البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، تقدم  بالنفع على  يعود 
أعياد  حلول  بمناسبة  الصديق  اإليطالي  وللشعب  لماتاريا  والتبريكات  التهاني 
المياد السعيدة، معرًبا عن حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية هذه العاقات 
الثنائية المتميزة بين البلدين، متمنًيا لحكومة وشعب الجمهورية اإليطالية المزيد 

من الرقي والتقدم واالزدهار.

الرئيس اإليطالي: مهتمون بتطوير العالقات مع البحرين

فــي إطــار التوجيهــات الملكيــة الســامية بتوفير 40 ألــف وحدة ســكنية، وتنفيًذا ألمر ولــي العهد رئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة بتوزيع 2000 وحدة ســكنية 
علــى المواطنيــن، تواصــل وزارة اإلســكان توزيع الوحدات الســكنية على المنتفعين من مشــاريع المدن 

اإلسكانية الجديدة.

واســـتقبلت الوزارة المنتفعين من أصحاب الطلبات 
المســـتحقة ضمن القوائم التي أعدتها بشكل مسبق 
التخصيـــص  شـــهادات  الســـتام  الـــوزارة،  بمبنـــى 
بمشـــروع مدينة شـــرق ســـترة، وذلك ضمـــن وتيرة 
عمل متسارعة ومستمرة، تلبية ألمر صاحب السمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا. وأكدت الوزارة أن توزيع شـــهادات التخصيص 
ضمـــن مشـــروع مدينـــة شـــرق ســـترة يضـــاف إلـــى 
إنجازات المســـيرة اإلســـكانية بالمملكة، والتي كان 
من أبرز ثمارها المدن الجديدة التي ساهمت بشكل 

مباشـــر في تســـكين أكبر عدد من األســـر البحرينية 
وتحقيق االســـتقرار المعيشـــي لهم، كمـــا أن الرعاية 
الملكية الســـامية لقطاع السكن االجتماعي والدعم 
الامحـــدود مـــن قبل الحكومة، شـــكل حافـــزًا كبيرًا 
لتنفيذ خطط المشـــاريع اإلسكانية، ومدن البحرين 
الجديدة أو مشـــاريع المجمعات السكنية، باإلضافة 
إلـــى برامـــج الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص، الفتـــة 
الوزارة إلى أن جميع تلك المشـــاريع والبرامج تأتي 
متوافقـــة مـــع االلتزامـــات اإلســـكانية الـــواردة فـــي 

برنامج الحكومة.

مـــن جانبهم أبـــدى عـــدد مـــن المنتفعيـــن ارتياحهم 
مـــن اإلجـــراءات الميســـرة والســـريعة، حيـــث كان 
في اســـتقبالهم عدد من موظفـــي الوزارة المؤهلين 
الذيـــن تعاملوا معهم ضمن اإلجـــراءات االحترازية 
المتبعة، وتم الشـــروع في توثيـــق وإثبات البيانات 

وإصـــدار شـــهادة التخصيـــص للمســـتحقين خـــال 
دقائق معدودة.

كمـــا عبر عدد من المنتفعين بمشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة عن ارتياحهـــم من إجـــراءات التوزيع، حيث 
قامت الوزارة بإشـــعار المواطنين بالحضور لمواقع 

وحداتهـــم بشـــكل مســـبق، وتـــم تســـليمهم وثائـــق 
الملكيـــة والخرائـــط الهندســـية وجميع المســـتندات 
إلكترونًيـــا، كما تم شـــرح أبرز اإلرشـــادات القانونية 
والفنيـــة المدرجة في العقد اإلســـكاني حتى تســـلم 

مفاتيح الوحدات السكنية.

افتتـــح أمس بـــاب التصويـــت اإللكتروني 
لمســـابقة االبتـــكار الحكومي “فكـــرة”، عبر 
  WWW.PMO.GOV.BH ،الموقع اإللكتروني

ويستمر حتى 26 ديسمبر الجاري.
الموقـــع  عبـــر  ُأطلقـــت  التـــي  وفكـــرة   
اإللكترونـــي لمكتب رئيس الـــوزراء تنفيًذا 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، لتســـتمر في 
نســـختها الرابعـــة علـــى التوالـــي إيمانًا من 
الحكومـــة بالشـــراكة والتطويـــر، وتخضـــع 
المســـابقة التـــي انطلقـــت فـــي 11 نوفمبـــر 
وأنهـــت في 4 ديســـمبر، للعـــرض والتقييم 
والمراجعـــة واالختيار من قبـــل مختصين 
خال شـــهر ديســـمبر الجـــاري، بينما يتوقع 
أن يتـــم االنتهاء منها وإعان الفائزين قبل 

نهاية شهر يناير من العام القادم.

 وتهـــدف  “فكـــرة “ إلـــى تحفيـــز اإلبـــداع 
واالبتـــكار لدى موظفـــي القطاع الحكومي 
للتنافـــس فـــي  وإتاحـــة الفرصـــة أمامهـــم 
تقديم مقترحات فاعلة لارتقاء بمســـتوى 
األداء الحكومي، وهي مسابقة تنطلق من 

رؤيا البحرين االقتصادية 2030.
أن  للمســـابقة  التقـــدم  معاييـــر  وتضـــم 
تهـــدف المشـــاركات إلى تطويـــر الخدمات 
الحكوميـــة أو تحســـين األداء الحكومـــي، 
وباإلمكان التقدم من قبل فرد أو مجموعة 
“مـــن 4 أفـــراد كحـــد أقصـــى  يعملـــون فـــي 

القطاع الحكومي.
وتضـــم مرحلـــة مراجعـــة المقترحـــات من 
قبـــل لجـــان التقييـــم حيـــث يتـــم إخضـــاع 
المتأهليـــن لتدريـــب مكثف حـــول مهارات 
العـــرض والتقديـــم، ومراجعـــة المقترحات 
مـــن قبـــل لجـــان التقييم مـــن ذوي الشـــأن 
واالختصاص، ثم مرحلة عرض المشـــاريع 
على لجنـــة من الـــوزراء المعنيـــن ومرحلة 

التنســـيق مع الجهـــات المعنيـــة والموافقة 
النهائيـــة خـــال ينايـــر القـــادم، ثـــم وضـــع 
فـــي إطـــار زمنـــي   “ “الفائـــزة  المقترحـــات 
ألخـــذ  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق 
الموافقة النهائية للتنفيذ والبدء في تنفيذ 

المشاريع المقترحة.
النهائيـــة  للمرحلـــة  فكـــرة   12 وتأهلـــت 
بعـــد تقييـــم أكثـــر مـــن 40 فكـــرة شـــاركت 
بالمســـابقة مـــن قبـــل أربـــع لجان مـــن ذوي 
مرحلـــة  وتأتـــي  واالختصـــاص،  الشـــأن 
التصويـــت بهدف اختيار الفكـــرة الفائزة بـ 
“اختيار الجمهور”، والتي سيتم نشر نتائج 
التصويـــت عليهـــا مـــع نتائـــج تقييـــم لجنة 
الـــوزراء لدى االعـــان عن االفـــكار الفائزة 

بالمسابقة. 

12 فكرة للتصويت 

مرحلـــة  دخلـــت  التـــي   12 الــــ  واالفـــكار 
التصويـــت االلكترونـــي اليـــوم هـــي علـــى 

التوالي:
1. منصـــة “شـــراكة” للمســـاهمات والرعاية 
محســـن  دانـــة  مـــن  المقدمـــة  التجاريـــة، 
الشماســـي مـــن وزارة الماليـــة واالقتصـــاد 

الوطني.
2. المنصـــة الوطنية لاتصال المرئي للصم 
ســـليمان  مهنـــد  مـــن  المقدمـــة  )نســـمعك(، 

النعيمي من وزارة شؤون اإلعام.
المقدمـــة  “تواصـــل”،  تطبيـــق  تطويـــر   .3
مـــن علـــي درويـــش مـــن هيئـــة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية.

4. حافلـــة اإلســـعاف الطبي )وحـــدة الدعم 
الميدانـــي(، المقدمـــة مـــن محمـــد مـــرزوق 
الشـــديفات مـــن مركـــز محمـــد بـــن خليفـــة 

للقلب.
5. تطبيـــق هويتـــي، المقدمـــة مـــن محمـــد 
عبدالرحيـــم األنصاري وســـيد أحمد حميد 
أحمد من مستشفى الملك حمد الجامعي.

6. صنـــدوق البحـــث العلمـــي، المقدمة من 
عبـــدهللا بـــن خالـــد آل خليفة ونديـــن وائل 

مطر من مجلس التعليم العالي.
Green by Grey  .7، المقدمـــة مـــن حمـــد 
إبراهيم بدو من وزارة األشـــغال وشـــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني.
لكبـــار  الحكوميـــة  الخدمـــة  تقديـــم   .8
مـــن  المقدمـــة  منازلهـــم،  فـــي  المواطنيـــن 
طارق أحمد الدوسري من وزارة الداخلية.
9. المنصـــة االفتراضية لإلعادة اســـتخدام 
وتدويـــر األصول الحكوميـــة، المقدمة من 
فهـــد خالـــد الخالـــدي وخالد أحمـــد الطائي 

من المحافظة الشمالية.
المقدمـــة  الوطنيـــة،  تأجيـــر  منصـــة   .10
من ضحـــى محمـــد المدحوب مـــن البلدية 

الشمالية.
المهـــام  لتنفيـــذ  الوطنيـــة  المنصـــة   .11
وتشـــارك الخبـــرات )خبـــرة(، المقدمـــة مـــن 
محمد إبراهيم عاشـــور من وزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.
العمالـــة  لخدمـــات  الشـــاملة  المنصـــة   .12
المنزليـــة )راحة(، المقدمـــة من ابتهال علي 
الشـــهابي وإيمان ســـعيد الســـماك من هيئة 

تنظيم سوق العمل.
وتأتي مســـابقة االبتـــكار الحكومي “فكرة” 
دعًمـــا للتمّيـــز فـــي الخدمـــة الحكومية، بما 
يحقـــق تطلعـــات المواطنيـــن عبـــر تعزيـــز 
جـــودة  لرفـــع  واالبتـــكار  اإلبـــداع  ثقافـــة 
وكفـــاءة العمـــل الحكومـــي وفًقـــا لمبـــادئ 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وبرنامج 

الحكومة -2022.2019

المنامة - بنا

توزيع شهادات اإلسكان على منتفعي “شرق سترة”

بدء التصويت اإللكتروني على 12 فكرة ويستمر حتى 26 الجاري

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ضمن 40 مقترًحا شاركت بالمسابقة

التحقق من شهادات المرشحين لمزاولة المهن الصحية
لضمان تقديم خدمات آمنة وموثوقة في القطاع

أعلنـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن 
والخدمات الصحية إبـــرام اتفاقية تعاون 
مـــع شـــركة “كوادرابـــي” لتوفيـــر خدمـــات 
التحقق من وثائق وشـــهادات المرشـــحين 
فـــي  الراغبيـــن  الصحيـــة  المهـــن  لمزاولـــة 
الحصـــول ترخيـــص مزاولـــة المهنـــة فـــي 

مملكة البحرين.
وصرحـــت الرئيس التنفيـــذي للهيئة مريم 
عذبـــي الجاهمة، بأنه تحقيقـــًا للتأكد من 
تقديـــم خدمات صحيـــة آمنة وموثوق بها 
ورفـــع مســـتوى جـــودة وســـامة خدمات 
الرعايـــة الصحيـــة، قامـــت الهيئـــة بتوقيع 
اتفاقيـــة تعـــاون مـــع شـــركة “كـــوادر ابي”، 

وهـــي شـــركة تتحقق مـــن صحـــة الوثائق 
التي تقدم للهيئة من قبل ممارســـي المهن 
قبـــل  األصليـــة  مصادرهـــا  مـــن  الصحيـــة 
حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة في 

مملكة البحرين.
وأضافت الجاهمة: “نحن سعداء بتوقيع 
االتفاقيـــة مـــع هـــذه الشـــركة المتخصصة 
فـــي تقديـــم خدمـــات التحقـــق واالعتماد، 
والتي تقدم مجموعة من الحلول للهيئات 
الحكومية وشـــبه الحكوميـــة في التحقق 
مـــن الوثائـــق من مصادرهـــا األولية، حيث 
الهيئـــة  مـــع سياســـة  تتماشـــى االتفاقيـــة 
الوطنيـــة لتســـهيل إجـــراءات الترخيـــص 

وتتطلـــب مـــن المتخصصين فـــي الرعاية 
الصحية من أصحـــاب االختصاص تقديم 

المستندات المطلوبة إلى الشركة من أجل 
التحقق منهـــا، وفًقا لمتطلبـــات الترخيص 

المحددة من قبل الهيئة”.
لــــ  التنفيـــذي  المديـــر  مـــن جانبـــه، صـــرح 
“كوادرابـــي” يوســـف النصـــر، بأن الشـــركة 
تســـعى جاهدة لتحقيق شراكات فعالة مع 
المؤسســـات والهيئـــات الصحيـــة، ونتيجة 
لذلـــك، فـــإن العمـــل مـــع الهيئـــة الوطنيـــة 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية سيوفر 
قيمـــة وخبـــرة أكبـــر للمرشـــحين لمزاولـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الصحيـــة  المهـــن 
والهيئـــات الحكومية في منطقـــة الخليج 

وخارجها.

المنامة - نهرا

مريم الجالهمة

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

تحـــت رعايـــة وزيـــر العـــدل والشـــؤون 
اإلســـامية واألوقـــاف الشـــيخ خالد بن 
علي بن عبدهللا آل خليفة ينطلق اليوم 
األربعاء مؤتمر “الخطاب الديني ودوره 
وتحقيـــق  الفكـــري  األمـــن  تعزيـــز  فـــي 
االستقرار المجتمعي”، بحضور أكثر من 
280 إماًمـــا وخطيًبـــا وداعيـــة وغيرهم 
من أصحـــاب الوظائـــف الدينية، والذي 

سيعقد عبر تقنية االتصال المرئي.
الـــذي  المؤتمـــر  أعمـــال  فـــي  ويشـــارك 
يحمـــل شـــعار “خطـــاب معتـــدل.. فكـــر 
الفضيلـــة  أصحـــاب  مـــن  كوكبـــة  آمـــن” 
العلمـــاء والمتخصصين مـــن الطائفتين 
الكريمتيـــن، حيـــث ســـيتضمن المؤتمـــر 
لـــكل  جلســـتين  بواقـــع  جلســـات  أربـــع 
يوم، وســـتتناول الجلسة األولى محور 
“مفهـــوم األمـــن الفكـــري في اإلســـام”، 
عدنـــان  الشـــيخ  خالهـــا  وســـيتحدث 

عبـــدهللا القطـــان عـــن “تأصيـــل معنـــى 
األمن الفكري”، فيما ســـيتطرق الشـــيخ 
“إبـــراز  إلـــى  جـــواد عبـــدهللا بوحســـين 
وسطية اإلسام واعتداله”. أما الجلسة 
الثانيـــة فستســـلط الضوء علـــى محور 
ســـيتحدث  وآفاتـــه”، حيـــث  “التطـــرف 
خالهـــا الشـــيخ فريـــد يعقـــوب المفتاح 
عن “دور الخطـــاب الديني في مواجهة 
التطـــرف والحـــد مـــن آفاتـــه”، في حين 
سيتناول الشيخ زياد السعدون “مظاهر 
الغلو في التدين ودور التنشئة األسرية 

في الوقاية والعاج”.
وفـــي اليـــوم الثاني للمؤتمر، ســـيتطرق 

الثالثـــة  الجلســـة  خـــال  المتحدثـــون 
إلـــى محـــور “التعايش مطلب شـــرعي”، 
حيـــث ســـيتحدث الشـــيخ عبداللطيـــف 
ال محمـــود عـــن “ثقافة الحـــوار وأثرها 
على محاربة تطرف الفكر”، أما الشـــيخ 
منصـــور علـــي حمـــادة فســـيتناول فـــي 
الجلسة ذاتها “أثر األخاق السامية في 
استقرار المجتمعات بمختلف أطيافها”. 
فيمـــا ســـتناقش الجلســـة الرابعة محور 
فـــي حفـــظ األمـــن  “الـــدور المجتمعـــي 
الشـــيخ  ســـيتحدث  حيـــث  الفكـــري”، 
العلمـــاء  المريخـــي عـــن “دور  إبراهيـــم 
الصحيحـــة  المفاهيـــم  ترســـيخ  فـــي 
التـــي تعـــزز األمن الفكـــري”، مـــن جانبه 
ســـيتطرق الشـــيخ عامـــر التميمـــي إلى 
“دور المؤسســـات التعليمية في تحقيق 
األمن الفكري.. معاهد العلوم الشـــرعية 

نموذًجا”.

بحضور أكثر من 280 إماًما وخطيًبا وداعية

وزير العدل يرعى اليوم مؤتمر “الخطاب الديني”
المنامة - بنا

استقبل وزير اإلعام علي الرميحي، 
فـــي مكتبـــه أمـــس، المشـــرفين علـــى 
تنظيم مهرجان وزارة شؤون اإلعام 
الذي أقيم في القرية التراثية بمنطقة 
احتفـــاالت  بمناســـبة  حيـــان  رأس 
المملكـــة باألعيـــاد الوطنيـــة، بحضور 

وكيل الوزارة عبدالرحمن بحر.
 وخال اللقاء أعرب الوزير عن شكره 
وتقديره للمشـــرفين علـــى المهرجان 
ولجميـــع من ســـاهم في إنجـــاح هذه 
الفعاليـــة وإخراجهـــا بالصـــورة التـــي 
تليق بهذه المناســـبة الوطنية الغالية، 
مؤكـــًدا أن “افتتـــاح القريـــة التراثيـــة 
للجميـــع  المجـــال  أتـــاح  للجمهـــور 
للتعـــرف على هذا المشـــروع الوطني 
المميز وما يحتويه من مباٍن عمرانية 
متنوعة تعكس مراحـــل مختلفة في 

تاريخ مملكتنا الغالية”.

 وأشـــار إلـــى أن اإلقبـــال الجماهيـــري 
الكبيـــر علـــى المهرجـــان كان مؤشـــًرا 
التنظيـــم  حســـن  علـــى  إيجابًيـــا 
واستحسان الزوار لما تم تقديمه من 
برامـــج وفقـــرات وعـــروض متنوعة، 
مضيًفـــا أن المهرجـــان منـــح الـــوزارة 
الفرصـــة لتقييم قدرة القرية التراثية 

على استضافة الفعاليات.
 مـــن جانبهم، أعرب المشـــرفون على 
المهرجـــان عـــن امتنانهـــم وتقديرهم 
لما قدمه الوزير من دعم وتوجيهات 
الفعاليـــة  هـــذه  إنجـــاز  مـــن  مكنتهـــم 
بالصورة المشرفة التي تليق باألعياد 

الوطنية المجيدة.

اإلقبال الجماهيري الكبير مؤشر إيجابي على حسن التنظيم

الرميحي: القرية التراثية قادرة على استضافة الفعاليات

بدور المالكي
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النائب عيسى الكوهجي

مكافأة “التمديد” بأثر 
رجعي.. اقتراح العباسي

^طالب النائب محمد العباسي 
ــدوام  ــ ــ ــرف مـــكـــافـــأة تـــمـــديـــد ال بـــصـ
رجــعــي،  بــأثــر  للمعلمين  ــمــدرســي  ال
الــوزارة ومنذ إقرار هذه  مؤكًدا أن 
بأي  منها  التخلص  تحاول  المكافأة 
شكل من األشكال. وأكد أن إيقاف 
هذه المكافأة عن المعلمين منذ أكثر 
من عام كانت بسبب جائحة كورونا 
التعليمي  للكادر  ومحبط  مقنع  غير 
الذي قام بجهد كبير خالل الجائحة 
ــاًل عـــن الــمــســتــنــد  كــــورونــــا، مــتــســائ

القانوني إليقاف هذه المكافأة.

سيساهم في تنشيط الحركة االقتصادية

تأجيل األقساط 6 أشهر بقرار نيابي
^ صـــّوت مجلـــس النـــواب بالموافقـــة 
علـــى االقتـــراح برغبـــة بصفـــة االســـتعجال 
بشـــأن قيـــام الحكومـــة بتأجيـــل األقســـاط 
على األفراد والشركات لمدة 6 أشهر ابتداء 
مـــن ينايـــر المقبـــل. وقـــال النائـــب إبراهيم 
النفيعـــي إن الظروف االســـتثنائية لجائحة 
كورونـــا مســـتمرة وطالبنا بتأجيل أقســـاط 
القـــروض اال أننا لم نحصل على جواب بعد 
الجهـــات الحكومية، مؤكدا أن هذا المطلب 
ليس شـــعبيا فقط بل مطلـــب لغرفة تجارة 
وصناعة البحرين. وأكد أن تأجيل األقساط 
سيســـاهم في تنشـــيط الحركة االقتصادية 
في البلد في ظل تطورات جديدة لفيروس 

كورونا والمتحور الجديد.

العمل جار لتعديل شروط صرف عالوة التمديد... النعيمي:

استبدال “التربية األسرية” بمقرر “المهارات الحياتية”
أكـــد وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد النعيمـــي أن مادة 
“المهـــارات الحياتيـــة” ســـتحل بـــدال عـــن مـــادة التربية 
األســـرية والتي ســـتركز علـــى مواضيع ريـــادة األعمال 
ومجـــاالت التعلم الحديثة واالقتصاد الرقمي والثقافة 
البيئيـــة والصحية والثقافة المدنيـــة، الفتا إلى أن هذه 
المـــادة فـــي طـــور اســـتكمال اإلجـــراءات الخاصـــة بها، 
حيث ســـيتم تأهيل من المعلمين لهذه المادة الجديدة، 
مبـــررا بذلك توقف توظيف معلميـــن ومعلمات التربية 
األســـرية لحيـــن طرح المادة الجديدة، مشـــيرا إلى منذ 
اإلعالن عن شواغر معلمين للتربية األسرية ولم يتقدم 

لها أي بحريني حينها.
وفي إجابته على السؤال البرلماني بشأن صرف عالوة 
تمديـــد الدوام للمعلميـــن، قال الوزير فـــي مداخلته إن 
عـــالوة تمديـــد الـــدوام للمعلميـــن هي مكافـــأة وضعت 
ولها شـــروط عديدة بينها أن يكون المعلم موجوًدا في 
المدرسة لحضور ساعات التمهن، وغيرها من الشروط.

 وأضـــاف أنـــه خـــالل الظـــروف االســـتثنائية لجائحـــة 
كورونـــا تم إيقاف هـــذه المكافأة وفقا للشـــروط والتي 

يجـــري حاليا العمل مع جهاز الخدمـــة المدنية لتعديلها 
إلعطاء كل ذي حق حقه.

 وأضـــاف “تـــم خفـــض ســـاعات التمهن من 240 ســـاعة 
إلى 140 ســـاعة، وتم احتســـاب الـــدورات التي يتلقاها 
المعلـــم ضمن الســـاعات، كما يســـتطيع المعلـــم أن ينقل 
ســـاعات التمهن خالل التنقل إلـــى الدرجات الوظيفية 

األعلى واحتســـابه له، وهو ما يزيـــد من راتبه وبالتالي 
في تقاعده في نهاية الخدمة”. 

فأصبـــح  المتميزيـــن  المعلميـــن  تحفيـــز  “يتـــم  وأكمـــل 
االنتقـــال من الدرجة السادســـة وأكثر خالل عامين من 
التوظيف، كما يتم االهتمام بالمعلم المتميز الذي يفوق 

أداؤه التوقعات وتقليص ساعات التمهن له”.

وزير المجلسين ووزير التربية

202 طبيب عاطل عن العمل.. زينب عبداألمير:

إللحاق األطباء العاطليــن فــي برامــج التدريــب الحكوميــة
علـــى  النـــواب  مجلـــس  وافـــق   ^
االقتراح برغبة بصفة االســـتعجال بشأن 
التحـــاق األطبـــاء العاطلين فـــي البرامج 
التخصصيـــة للمستشـــفيات الحكوميـــة، 
وقالت النائب زينـــب باألمير إن الطبيب 
إذا لـــم يمـــارس المهنـــة ســـيكون عرضـــة 
لألخطـــاء الطبيـــة وإن حـــل ذلـــك يكون 
التدريبيـــة  للبرامـــج  إخضاعهـــم  عبـــر 

التـــي ترعاهـــا وزارة الصحـــة وإدماجهم 
الحكوميـــة،  التخصصيـــة  البرامـــج  فـــي 
الكـــوادر  عـــن  تدريجيـــا  واالســـتغناء 
فرصـــة  البحرينـــي  وإعطـــاء  األجنبيـــة 
التوظيـــف.  وأكدت عبد االمير أن أعداد 
األطبـــاء فـــي القطـــاع الطبي يصـــل إلى 
8939 طبيبـــا وممرضـــا وهـــو عـــدد كبير 
بالنسبة ألعداد األطباء العاطلين والذين 

ال يتجـــاوز عددهـــم 202 طبيـــب عاطل، 
موضحـــة أن المراكـــز الصحيـــة تحتـــاج 
إلـــى مزيد مـــن األطباء خاصـــة في فترة 
الجائحـــة. وأوضحـــت النائـــب معصومة 
عبدالرحيـــم أن تدريـــب األطباء يختلف 
بين المستشـــفيات الحكومية والخاصة، 
مؤكـــدة إبداءهـــم الرغبـــة فـــي التدريب 

دون أجر.

البحراني: ال إلرغامها على األمر... السواد: 500 دينار حد أقصى للرسوم

السلوم: إدراج 510 شركات مقفلة بـ “المقاصة”
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  قـــال   ^
الماليـــة واالقتصاديـــة أحمد الســـلوم إن 
نقل خدمات الســـجل المركزي للشركات 
المســـاهمة المقفلـــة إلى شـــركة البحرين 
للمقاصة، وإعطاءها سلطة البت وقبول 
ســـيضيف  التأشـــير  طلبـــات  ورفـــض 
إيراداتها للميزانية العامة للدولة، مشيًرا 
إلـــى أن عـــدد هـــذه الشـــركات يبلـــغ 510 
شـــركات من إجمالي الشركات المسجلة 

لدى وزارة التجارة بنسبة 1 % فقط.
المســـاهمة  الشـــركات  إدراج  أن  وأشـــار 
المقفلة تحت شـــركة البحريـــن للمقاصة 
ســـيعطي البحريـــن ثقـــل فـــي البورصـــة 
وتنافســـية بيـــن البورصـــات الخليجيـــة، 

لهـــذه  مفتـــوح  الخيـــار  أن  إلـــى  الفتـــا 
الشـــركات للعـــودة تحـــت مظلة الـــوزارة 

تحـــت مســـمى آخـــر. مـــن جانبـــه، دعـــا 
النائـــب محمـــود البحرانـــي إلـــى ضرورة 

تـــرك الخيـــار للشـــركات المســـاهمة لنقل 
ســـجالتها إلى شـــركة البحرين للمقاصة 
دون فـــرض ذلـــك عليهـــا وترك مســـاحة 
للمنافســـة بيـــن القطاع الخاص وشـــركة 
البحرين للمقاصة لحماية الشـــركات من 

أي مزايدات او تعديالت تضر القطاع.
وقال النائب فاضل الســـواد إن الشـــركة 
مســـاهمة مقفلـــة ال يجـــوز تداولهـــا فـــي 
للشـــركاء  وإن  الماليـــة  األوراق  ســـوق 
الحـــق فـــي نقـــل وتـــداول األســـهم فيما 
بينهم وهذا المشـــروع لـــن ينقل بورصة 
مطالبـــا  بتاتـــا،  العالميـــة  إلـــى  البحريـــن 
بتحديـــد الرســـوم النقل بمـــا ال يزيد عن 

500 دينار.

المستشار القانوني والرئيسة ووزير المجلسين والسلوم

^ وافـــق مجلـــس النـــواب االقتـــراح برغبـــة بصفة االســـتعجال بشـــأن 
تخفيض رســـوم فحص فيـــروس كورونا على المواطنيـــن البحرينيين عند 
القـــدوم مـــن الســـفر. وقال النائب هشـــام العشـــيري “إن تكلفـــة الفحوصات 
الطبيـــة لفيـــروس كورونا تفوق قدرة المواطـــن البحريني، في الوقت الذي 
نرى أن الفحوصات العشـــوائية تصل إلى 20 ألف يوميا مجانيا للمواطنين 

والمقيمين دون استثناء”.

تخفيض فحص “كورونا” للمسافرين

بوحمود والنفيعي وبوعنق

ليلى مال اهلل | تصوير: خليل إبراهيم

العشيري والسواد وآل عباس

زينب عبداألمير 
ومعصومة 
عبدالرحيم
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