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للأ�شـغـال مـنـاقـ�شـة   19 تــر�شــيــة 

ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  11 مـــن  ــر  ــث ــاأك ب
أكد وكيل الوزارة لشؤون األشغال بوزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط أن مجلس 
بترسية  الــمــاضــي  نوفمبر  شهر  خــال  قــام  والــمــزايــدات  المناقصات 
بلغت  إجمالية  بكلفة  األشغال  شــؤون  لعدد من مشاريع  مناقصة   19
وسبعة  ومائة  ألفا  وتسعة وخمسين  مليونًا  )أحد عشر   11.059.127

وعشرين دينارا بحرينيا(.
وأضاف أن المشاريع التي تمت ترسيتها تشمل قطاعات الطرق، 
والصرف الصحي، والمباني والصيانة، والتي تأتي ضمن خطة عمل 
التحتية، وتقديم  البنية  الحكومة لتطوير  الوزارة في تنفيذ برنامج 
خدمات تلبي تطلعات وحاجات المواطنين وتسهم في دعم االقتصاد 

الوطني.
بــكــلــفــة بلغت  الـــطـــرق  وأوضـــــح أن هـــنـــاك 7 مــشــاريــع فـــي قـــطـــاع 
وسبعة  وســبــعــمــائــة  مــايــيــن  )ثــمــانــيــة  بــحــريــنــيــا  ــنـــارا  ديـ  8.757.949
وخمسين ألفا وتسعمائة وتسعة وأربعين دينارا(، وثمانية مشاريع في 
وسبعمائة  )مليونا   1.780.515 بلغت  بكلفة  الصحي  الصرف  قطاع 
وثمانين ألفا وخمسمائة وخمسة عشر دينارا بحرينيا(. وفيما يرتبط 
إلى  تصل  بكلفة  مناقصتين  ترسية  تمت  المباني  قــطــاع  بمشاريع 

465.000 )أربعمائة وخمسة وستين ألف دينار(.

وزيرة ال�صحة لـ»اأخبار الخليج«:

يحقق  الــ�ــشــحــي«  »الـــ�ـــشـــمـــان 

ــات ــدم ــخ ــة فـــي ال ــي ــوع ــة ن ــل ــق ن
كتبت ملياء إبراهيم:

أكــــــــــدت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
فــائــقــة بــنــت ســعــيــد الــصــالــح 
بين  الــمــشــتــرك  الــتــنــســيــق  أن 
ــات الــطــبــيــة  ــاعـ ــقـــطـ جــمــيــع الـ
بالصحة  االرتــقــاء  فــي  يسهم 
ــاع الـــخـــاص  ــقـــطـ وتــشــجــيــع الـ
لاستثمار في القطاع الطبي، 
الصحة  وزارة  أن  إلــى  مشيرة 
ــلـــى  ــــل الـــمـــجـــلـــس األعـ ــــي ظـ فـ
وتقدم  بــدورهــا  تــقــوم  للصحة 

خدماتها للمجتمع بأعلى مستويات المعايير الصحية.
جاء ذلك في حوار مع »الخليج الطبي« تطرقت خاله إلى قانون 
الضمان الصحي فأوضحت أن هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في 
على  قدرة  أكثر  وسيكون  الوطني،  المستوى  على  الصحية  الخدمات 

تغطية االحتياجات الصحية بكفاءة عالية.
مملكة  إن  قالت  الجديدة  التنموية  للمشروعات  توقعاتها  وعــن 
البحرين تتبنى استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على 
المواطن  احتياجات  وتوفير  عــام  بشكل  الصحية  الخدمات  تطوير 

البحريني.

المليشيا  ــاق  إطــ بــشــدة  الــــــوزراء  مــجــلــس  أدان 
نجران  مدينتي  تجاه  مقذوفات  اإلرهابية  الحوثية 
ما  الشقيقة،  السعودية  العربية  بالمملكة  ــازان  وجـ
أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين في مدينة جازان 
لكل  البحرين  دعــم مملكة  مــؤكــدًا  آخــريــن،  وإصــابــة 
اإلجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية 
وسامة  واستقرارها  أمنها  على  للحفاظ  الشقيقة 

أراضيها.
الملكي  السمو  تــرؤس صاحب  ذلــك خــال  جــاء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
ــوزراء االجـــتـــمـــاع االعـــتـــيـــادي األســبــوعــي  ــ ــ مــجــلــس الـ

لمجلس الوزراء الذي عقد أمس.
إعــادة هيكلة شركة  المجلس على خطة  واطلع 
قانون  بموجب  )جارمكو(  األلمنيوم  لدرفلة  الخليج 
التنظيم واإلفاس الذي تم تطبيقه بمحاكم  إعادة 
مملكة البحرين مؤخرًا، والذي أوضح أن إعادة هيكلة 
الشركة أسهمت في استمرار نشاطها والحفاظ على 

700 وظيفة فيها.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين جامعة 
تــكــنــولــوجــيــز ش.ش.و(،  )هـــــواوي  وشـــركـــة  الــبــحــريــن 

تهدف إلى إنشاء عاقة عمل تعاونية بين الجانبين 
التدريب لنقل تقنيات تكنولوجيا  الستخدام برامج 
برنامج  عبر  الجامعة  إلــى  واالتــصــاالت  المعلومات 

هواوي األكاديمي المعتمد للمعلومات والشبكات.
ــق الــمــجــلــس عـــلـــى اســـتـــمـــاكـــات كــلــيــة  ــ كـــمـــا وافــ
الــعــامــة، كما  الــعــقــارات للمنفعة  لــعــدد مــن  وجــزئــيــة 
وافق المجلس على مشروع قرار بخصوص ضوابط 
استيراد وبيع وزراعة نبتة الداماس )الكونوكاربس(.

واستعرض المجلس مذكرة وزير شؤون مجلس 
حول  للبيئة  األعلى  المجلس  تقرير  بشأن  ــوزراء  الـ
2021، حيث  لعام  البحرين  مملكة  في  الهواء  جــودة 
يــتــم رصـــد جــــودة الـــهـــواء عــبــر مــحــطــات متخصصة 
وتحليل بياناتها وفق منهجيات معتمدة من منظمة 
مكونات  معظم  أن  أظــهــرت  وقــد  العالمية،  الصحة 
الهواء بمملكة البحرين ضمن المعدالت الطبيعية.

أولويات عمل مركز  كما استعرض تقريرا بشأن 
لــعــام 2022، والــتــي بنيت عــلــى 7  الــوطــنــي  االتــصــال 

مسارات عمل رئيسية تندرج تحتها 24 مبادرة.

الــطــبــي للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أكـــد 
لــفــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( أن الــدراســات 
الجرعة  فاعلية  كشفت  الوطنية  والمؤشرات 
الــمــنــشــطــة مــن الــتــطــعــيــم الــمــضــاد لــفــيــروس 
ــا )كــــوفــــيــــد-19( فـــي رفــــع االســتــجــابــة  ــورونــ كــ
المناعية للجسم في ظل التحورات الجديدة 
المصاحبة  المضاعفات  وتخفيف  للفيروس، 
لــلــفــيــروس عــنــد الـــحـــاالت الــقــائــمــة الــتــي قد 
تــســتــدعــي تــلــقــي الـــعـــاج أو دخـــــول الــعــنــايــة 
التي قد تؤدي في بعض األحيان  أو  المركزة 
القائمة  الحاالت  عدد  بلغ  حيث  الوفاة،  إلى 
في  عــاج  تلقي  الصحي  وضعها  تطلب  التي 
لم  حــالــة   198 منها  حــالــة،   242 المستشفى 
نتيجة  توفي  فيما  المنشطة،  الجرعة  تأخذ 
لم  جميعها  حـــاالت   6 الــفــيــروس  مضاعفات 
تأخذ الجرعة المنشطة، وذلك خال الفترة 

من سبتمبر لغاية ديسمبر 2021.
للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  وشــدد 
لفيروس كورونا على أهمية مواصلة الجهود 

ــع الـــفـــيـــروس  لــتــعــزيــز مــــســــارات الـــتـــعـــامـــل مــ
الجميع،  الذي يكفل صحة وسامة  بالشكل 
مؤكدًا أن وعي المجتمع والتزامه باإلجراءات 
بجرعاته  التطعيم  على  واإلقبال  االحترازية 
الــمــنــشــطــة مــنــه يشكل  ــة  ــرعـ الــكــامــلــة والـــجـ
التصدي  الــفــارق في كل مراحل  الـــدوام  على 
لـــلـــفـــيـــروس، لــتــعــزيــز الــمــنــاعــة الــمــجــتــمــعــيــة 
والوصول إلى التحصين المطلوب بما يحفظ 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
ولــفــت إلــــى أنــــه يــمــكــن لــلــراغــبــيــن بــأخــذ 
الــجــرعــة الــمــنــشــطــة مـــن الــتــطــعــيــم الــمــضــاد 
المؤهلين  من  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا  لفيروس 
للحصول عليها التوجه مباشرًة إلى المراكز 
الصحية بجميع محافظات مملكة البحرين 
موعد،  على  الحصول  إلــى  الحاجة  دون  مــن 
حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــقـــبـــال جـــمـــيـــع الــمــواطــنــيــن 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن الـــمـــؤهـــلـــيـــن لــتــلــقــي الـــجـــرعـــة 
المنشطة المراد تلقيها في المراكز الصحية 
التي تم إعانها مسبًقا من قبل وزارة الصحة.

كتب أحمد عبداحلميد:

أكـــد د. فــهــد الــســمــاري األمــيــن 
الــعــام لــمــراكــز الــوثــائــق والـــدراســـات 
الملك  دارة  عـــام  أمــيــن  الــخــلــيــجــيــة 
أنهم سيتولون  بالرياض  عبدالعزيز 
يغير  أن  يريد  لمن  التصدي  مهمة 
تاريخ الخليج العربي من دون دليل، 
ــاريـــخ الــخــلــيــجــي  ــتـ الـ إلــــى أن  الفـــتـــا 
ظل  في  المزايدات  لبعض  يتعرض 
إلــغــاء جــزء كبير  البعض  مــحــاوالت 
غير  معلومة  إلثــبــات  الحقيقة  مــن 
الــتــاريــخ له  دقــيــقــة، مــشــددا على أن 
منهجية معروفة وال يمكن ألي أحد 
أنه  أحــد  تصور  إذا  وحتى  يغيره،  أن 
تمكن من تحقيق ذلك فترة معينة 

فإن ذلك لن يستديم.
وقال د. السماري في تصريحات 
خاصة لـ»أخبار الخليج« على هامش 
)الشيخ عبداهلل  بعنوان  فكرية  ندوة 
ــاريــــخ(  ــتــ والــ آل خــلــيــفــة  بــــن خــــالــــد 
الثقافي  عيسى  مركز  نظمها  التي 
تاريخنا  تشويه  مــحــاوالت  إن  أمــس 
ــدم، ألنــنــا  الــعــربــي واإلســـامـــي لـــم تــ
أمــــام الــحــريــة والــحــيــاديــة الــكــامــلــة 
في  الــمــزايــديــن  ضغط  تحت  ولسنا 
جــزئــيــة مــعــيــنــة فـــي أي مــحــطــة من 
لذلك  اإلســامــي،  التاريخ  محطات 
الوثائق  لمراكز  العامة  األمانة  فإن 
من  ألكثر  كمظلة  تعمل  الخليجية 
تعنى  العربي  الخليج  في  مركزا   16
هذه  بين  بالتكامل  وتقوم  بالوثائق 

المراكز.
الشيخ خالد  د.  أكــد  جانبه  من 
رئيس  نــائــب  خليفة  آل  خليفة  بــن 
التنفيذي  المدير  األمــنــاء  مجلس 
لـــمـــركـــز عـــيـــســـى الـــثـــقـــافـــي أهــمــيــة 
تــوثــيــق الــتــاريــخ الــخــلــيــجــي، مــشــددا 
ــرورة الــتــنــســيــق بــيــن مــراكــز  ــ عــلــى ضـ
في  التاريخية  والـــدراســـات  الــوثــائــق 
واحـــد  تــاريــخــنــا  ألن  الــخــلــيــج،  دول 
فيما  متشابهة،  مصادرها  ووثائقنا 
فإن  لــذلــك  المحلية،  الــوثــائــق  عــدا 
كل االستراتيجيات التي نعول عليها 
طريق  عــن  المستقبل  الســتــشــراف 

تاريخنا.

المحكمة  صـــادقـــت  ــاالت:  ــوكــ الــ  - بـــغـــداد 
أمس  في جلسة  العراق  في  العليا  االتحادية 
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
كانت  بعدما  أكتوبر،  مــن  العاشر  فــي  أجــريــت 
ممثلة  سياسية  قــوى  بها  تقّدمت  دعــوى  رّدت 

للحشد الشعبي للدفع إلى إلغاء النتائج.  
المجال  النتائج  على  المصادقة  وتفتح 
جلسته  لعقد  الــجــديــد  الــبــرلــمــان  أمـــام  اآلن 
األولــــــى خــــال األســـبـــوعـــيـــن الــمــقــبــلــيــن، ثــّم 
قبل  للجمهورية،  ورئــيــس  لــه  رئــيــس  انــتــخــاب 
عملية  فــي  للحكومة  رئــيــس  اخــتــيــار  يــتــّم  أن 
تعتمد على المفاوضات السياسية بين القوى 

المختلفة.  
المحكمة في  وأعلن مسؤول إعامي في 
بيان مقتضب أن »المحكمة االتحادية العليا 
تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب«. 
وقــت سابق  في  رّدت  قد  المحكمة  وكانت 
الممثل  الفتح  المقدمة من تحالف  الدعوى 

لــلــحــشــد الــشــعــبــي، تــحــالــف فــصــائــل مــوالــيــة 
الرسمية،  الــقــوات  فــي  منضوية  باتت  إليـــران 
إللــغــاء نــتــائــج. وحــصــل تــحــالــف الــفــتــح على 
17 مــقــعــدًا بــعــدمــا كـــان يــشــغــل فــي الــبــرلــمــان 

المنتهية واليته 48 مقعدًا.  
وبــعــيــد الــمــصــادقــة، أعــلــن رئــيــس تحالف 
الفتح هادي العامري في بيان صادر عن مكتبه 
العميق  »إيــمــانــنــا  رغـــم  المحكمة  ــرار  قـ قــبــول 
الكثير  شابها  العملية  بأن  الراسخ  واعتقادنا 
من التزوير والتاعب«. وجاء في البيان »من 
بالدستور  االلتزام  على  الشديد  باب حرصنا 
أمنيا  العراق  استقرار  على  وخوفنا  والقانون 
السياسية  بالعملية  منا  وإيــمــانــًا  وســيــاســيــا، 
ومــســارهــا الــديــمــقــراطــي مـــن خـــال الــتــبــادل 
االنتخابات،  صناديق  عبر  للسلطة  السلمي 

نلتزم بقرار المحكمة االتحادية«.

كتب إسام محفوظ:

نــقــضــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز حــكــمــا بـــبـــراءة 
على  واالســتــيــاء  االحــتــيــال  تهمة  مــن  أجنبي 
بــاعــه 3.5  أن  ديــنــار مــن ضحيته بعد  ألــف   57
أنها  على  بالذهب  مطلية  فضة  جرامات  كيلو 
ضحيته  مــن  وتحصل  خــالــص،  بحريني  ذهــب 
ــع، حـــيـــث عــاقــبــتــه  ــيـ ــبـ عـــلـــى مـــقـــابـــل عــمــلــيــة الـ
واإلبعاد  عامين  بالحبس  الصغرى  المحكمة 
إال أن محكمة االستئناف قضت ببراءة المتهم، 
فطعنت النيابة العامة على حكم البراءة أمام 

الحكم  بنقض  قــضــت  الــتــي  التمييز  محكمة 
وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لتنظره 

من جديد.
المتهم  أن  إلـــى  الــواقــعــة  تــفــاصــيــل  وتــعــود 
البحريني  الذهب  في  بتجارته  ضحيته  أقنع 
وتوجه معه سويا إلى إحدى ورش المصوغات 
المصوغات  مــن  عـــددا  عليه  وعـــرض  الذهبية 
المزيفة كانت عبارة عن فضة مطلية بالذهب 
وبــعــد إقــنــاع الضحية بــاعــه مــا يــقــرب مــن 3.5 
وقدرت  المزيفة  المصوغات  كيلو جرامات من 
قيمتها بـ 57 ألف دينار، حيث استولى المتهم 

الــذهــب  عليه  المجني  وتــســلــم  الــمــقــابــل  عــلــى 
االحتيال  تهم  النيابة  إليه  فوجهت  المزيف، 
ومزاولة مهنة من  الغير  واالستياء على مال 
دون ترخيص من الجهات المعنية، حيث أدانته 
محكمة أول درجة ثم برأته محكمة االستئناف 
فيما قررت النيابة الطعن على الحكم األخير 
وقــصــور في  تــنــاقــض  مــن  لــمــا شــابــه  بالتمييز 
التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

مــن �شـحـيـتــه  األـف ديـنــار   57 يـ�شـتـولــي عـلــى  مـحـتــال 

مـزيـفــــا ذهـبــا  جـرامــات  كـيـلــو   3.5 بـاعــه  اأن  بـعـــد 

مجل�س الوزراء يدعم اإجراءات ال�شعودية للحفاظ على اأمنها

6 حـاالت وفـاة مــن �شـبـتـمـبــر لغايـة دي�شمـبــر 

المن�شـطة الجرعـة  تاأخـذ  لـم  وجميعهـا  الجـاري 

لـمـن �شـنـتـ�شـدى  الـخـلـيــجـيـة:  الوثـائـق  مـراكـز 

الـعـربــي الـخـلــيــج  تــاريـــخ  يـغـيــر  اأن  يــريــد 

ــراق  ــع الــمــحــكــمــة االتــحــاديــة الــعــلــيــا فــي ال

ــات ــابـ ــخـ ــتـ ــج االنـ ــائـ ــتـ ــى نـ ــلـ ــادق عـ ــ ــش ــ ــ� ــ ت

المجل�ـض ي�صـتعر�ض تقريـرا حـول جـودة الهـواء فـي البحريـن

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.
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ص4 قضايا وحوادث

»تـمــكين« يعلـق ا�شـتقبال 

موؤقتـا البرنامـج  طـلـبــات 
أعـــلـــن صــــنــــدوق الـــعـــمـــل »تـــمـــكـــيـــن« تــعــلــيــق 
من  اعتباًرا  البرنامج  ضمن  الطلبات  استقبال 
البرنامج  إطــاق  إعــادة  ولغاية   ،2022 يناير   10
 ،2022 فبراير  فــي  تدريجًيا  المحدثة  بنسخته 

وسيتم إعان تاريخ محدد في وقت الحق.
بما  األخـــرى  الــبــرامــج  أن  »تمكين«  وأوضـــح 
والــتــوظــيــف ستكون  الــتــدريــب  بــرامــج دعــم  فيها 
متاحة، ويمكن للعماء مواصلة تقديم طلباتهم 

بشكل اعتيادي بدون أي تغيير.
ــيــــن مــــحــــمــــد رجــــــــب الــــرئــــيــــس  وأّكــــــــــــد حــــســ
التنفيذي لتمكين أّن هذه الخطوة تأتي تمهيًدا 
بــرنــامــج تطوير األعــمــال بحلته  إطـــاق  ــادة  إلعـ
تمكين خــال مسيرة  أن  إلــى  الــجــديــدة، مشيرا 
كان  لطالما  عاًما   15 من  ألكثر  الممتدة  عمله 
وتلبية  المتغيرات  مواكبة  على  حريصا  دائــمــا 
المتطلبات التي تطرأ على المشهد االقتصادي 

وواقع سوق العمل.

مخالفة م�شجدْين لل�شتراطات ال�شحية وغلق اأحدهما.. وتغريم 8 مطاعم ومقاه 24 األف دينار

ص5 أخبار البحرين

} وزيرة الصحة.
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الركن الشيخ خليفة بن أحمد  استقبل المشير 
آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه 
الــعــامــة صــبــاح أمـــس اإلثــنــيــن 27 ديسمبر  بــالــقــيــادة 
آل  الشيخ محمد بن عبداهلل  الفريق طبيب  2021م، 

خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة. 
وخــــالل الــلــقــاء رحـــب الــقــائــد الـــعـــام لــقــوة دفـــاع 
مشيدًا  للصحة،  األعلى  المجلس  برئيس  البحرين 

بــمــا يــقــدمــه الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــة مـــن جــهــود 
الصحية  والرعاية  الطبية  الخدمات  إدارة  في  طيبة 
المستمر  بــاالهــتــمــام  مــنــوهــًا  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
الذي يوليه المجلس في استدامة تطور المؤسسات 
واألنـــظـــمـــة الــطــبــيــة وتــحــســيــن جـــودتـــهـــا، لــمــواكــبــة 
ــذا الـــمـــجـــال الـــحـــيـــوي بــمــا يــخــدم  الــتــحــديــث فـــي هــ

المواطن والمقيم.

القائد العام ي�صتقبل رئي�س »الأعلى لل�صحة«

} رئيس المجلس األعلى للصحة.} القائد العام.

»الخارجي�ة« ت��دين ال�ت��فجير 

الإره���اب���ي ف��ي ال�����ص��وم��ال 

وت��ت��ع��اط��ف م��ع ال��ب��رازي��ل
التفجير  بــشــدة  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  أدانـــت 
اإلرهابي الذي استهدف مركبة في مدينة مقديشو بجمهورية 
المسؤولين  مــن  عــدد  بحياة  وأودى  الــفــيــدرالــيــة،  الــصــومــال 
وذوي  ألســر  والــمــواســاة  التعازي  بالغ  عــن  معربة  األمنيين، 
الضحايا  وللحكومة والشعب الصومالي الشقيق جراء هذا 
العمل اإلرهابي اآلثم الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ 

األخالقية واإلنسانية والدينية.
مع  الــبــحــريــن  مملكة  تــضــامــن  الــخــارجــيــة  وزارة  وتــؤكــد 
فـــي جــهــودهــا للتصدي  الــفــيــدرالــيــة  الـــصـــومـــال  جــمــهــوريــة 
البحرين  مــوقــف مملكة  عــلــى  مــشــددة  ومــمــولــيــه،  لــإرهــاب 
ــاب بشتى صــوره  ــ واإلرهـ للتطرف  بــشــدة  الــمــنــاهــض  الــثــابــت 

وأشكاله.
البحرين  مملكة  تعاطف  عــن  الخارجية  وزارة  وأعــربــت 
مع جمهورية البرازيل االتحادية، ووقوفها إلى جانب حكومة 
اجتاحت  التي  الفيضانات  جراء  الصديق  وشعبها  البرازيل 
والية باهيا، وأدت إلى وفاة وإصابة عدد من األشخاص ونزوح 
عن  معبرة  الممتلكات،  في  واسعة  بأضرار  وتسببت  اآلالف، 
البرازيل،  وشعب  لحكومة  البحرين  مملكة  ومواساة  تعازي 
لجميع  الشفاء  بسرعة  وتمنياتها  الضحايا،  وذوي  وألهالي 

المصابين.

الشيخ  الــركــن  المشير  استقبل 
القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة 
ــوة دفـــــــاع الـــبـــحـــريـــن فــي  ــقــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ
االثنين  أمس  العامة صباح  القيادة 
الركن  العميد  2021م،  ديسمبر   27
طيار محمد علي الصمادي الملحق 
األردنية  المملكة  بسفارة  العسكري 
لــــدى مملكة  الــشــقــيــقــة  الــهــاشــمــيــة 
الـــبـــحـــريـــن بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فــتــرة 
الركن  الفريق  وذلك بحضور  عمله، 

ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة 
األركان.

وشــكــر الــقــائــد الــعــام لــقــوة دفــاع 
البحرين الملحق العسكري بسفارة 
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
جهوده  على  البحرين  مملكة  لــدى 
الطيبة التي بذلها خالل فترة عمله 
والتي أسهمت  البحرين،  في مملكة 
القائمة  التعاون  عالقات  تعزيز  في 
جميع  في  الشقيقين  البلدين  بين 

ــًة فـــي الــمــجــال  الـــمـــجـــاالت، وخــــاصــ
ــاعــــي،  ــدفــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــعـــســـكـــري والـ
متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح في 

مهامه المقبلة.
حضر اللقاء اللواء الركن حسن 
مــحــمــد ســعــد مــديــر ديــــوان الــقــيــادة 
الشيخ  طيار  الركن  والــلــواء  العامة، 
مدير  خليفة  آل  سلمان  بن  محمد 
الــتــعــاون الــعــســكــري، وعـــدد مــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

الم�صير خليفة بن اأحمد يودع الملحق الع�صكري الأردني

} القائد العام يستقبل الملحق العسكري األردني.

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس جلسة مجلس الوزراء.

تــــــــــــرأس صــــــاحــــــب الــــســــمــــو 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
آل خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
ــتــــمــــاع  ــلـــس الــــــــــــــوزراء، االجــ مـــجـ
االعــتــيــادي األســبــوعــي لمجلس 
الــوزراء الذي عقد أمس، بقصر 

القضيبية.
ــاع، رفــع  ــمـ ــتـ ــة االجـ فـــي بـــدايـ
التهاني  ــات  آيـ أســمــى  المجلس 
صاحب  حضرة  إلى  والتبريكات 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى 
ــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــي  وصـ
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء، 
قمر  أول  إطــالق  نجاح  بمناسبة 
صــنــاعــي بــحــريــنــي مــشــتــرك مع 
المتحدة  العربية  دولة اإلمارات 
مـــؤكـــدا   ،»1 ــوء  ــ »ضـــ الـــشـــقـــيـــقـــة، 
الـــمـــشـــروع  هــــــذا  أن  الـــمـــجـــلـــس 
ــي ضـــمـــن جـــهـــود  ــأتــ ــيــــوي يــ الــــحــ
االهــتــمــام  فــي  الــبــحــريــن  مملكة 
الفضاء  وعــلــوم  باالستكشافات 

واستشراف المستقبل.
بـــــعـــــدهـــــا رفــــــــــع الـــمـــجـــلـــس 

أصــــــدق الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات 
ــاحـــب الــجــاللــة  ــرة صـ ــــى حـــضـ إلـ
مــلــك الــبــالد الــمــفــدى وصــاحــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
قــرب  بمناسبة  الـــــوزراء  مجلس 
الجديد  الميالدي  الــعــام  حلول 
البحرين  أبــنــاء  كــل  وإلـــى   ،2022
والمقيمين، داعيا المولى جلت 
قــدرتــه أن يــكــون عـــام خــيــر على 

مملكة البحرين ودول العالم.
ــع مــجــلــس  ــلــ بـــعـــد ذلــــــك اطــ
الــوزراء من خالل اإليجاز الذي 
والــتــجــارة  الصناعة  وزيـــر  قــدمــه 
ــة عـــلـــى خـــطـــة إعـــــادة  ــاحـ ــيـ ــسـ والـ
هــيــكــلــة شــركــة الــخــلــيــج لــدرفــلــة 
بموجب  )جـــارمـــكـــو(  األلــمــنــيــوم 
واإلفالس  التنظيم  إعادة  قانون 
الذي تم تطبيقه بمحاكم مملكة 
البحرين مؤخرًا، الذي أوضح أن 
في  أســهــم  الشركة  هيكلة  إعـــادة 
استمرار نشاطها والحفاظ على 

700 وظيفة فيها.
بــشــدة  الـــمـــجـــلـــس  أدان  ــم  ثــ
ــة  ــيــ ــوثــ إطـــــــــــالق مـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــ

ــاه  ــة مـــــقـــــذوفـــــات تـــجـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ اإلرهــ
ــي نــــــــجــــــــران وجــــــــــــازان  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وفــــاة  إلـــــى  أدى  مــــا  الـــشـــقـــيـــقـــة، 
مدينة  في  المدنيين  من  اثنين 
آخـــريـــن، معربا  جــــازان وإصـــابـــة 
التعازي ألســر وذوي  عن أصــدق 
ــا، والـــشـــفـــاء الــعــاجــل  ــايـ الـــضـــحـ
مملكة  دعــم  مــؤكــدا  للمصابين، 
التي  اإلجــــراءات  لكل  البحرين 
ــا الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــتـــخـــذهـ تـ
للحفاظ  الــشــقــيــقــة  الــســعــوديــة 
وسالمة  واستقرارها  أمنها  على 

أراضيها.
بــعــدهــا نــظــر الــمــجــلــس في 
الـــمـــوضـــوعـــات الــــمــــدرجــــة عــلــى 

جدول أعماله وقرر ما يلي:
عـــلـــى  الــــــمــــــوافــــــقــــــة  أواًل: 

المذكرات التالية:
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .1
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة 
الــــبــــحــــريــــن وشـــــركـــــة )هـــــيـــــواوي 
والــتــي  ش.ش.و(،  تــكــنــولــوجــيــز 

ــة  تــــــهــــــدف إلـــــــــى إنـــــــشـــــــاء عــــالقــ
عــمــل تــعــاونــيــة بــيــن الــجــانــبــيــن 
الستخدام برامج التدريب لنقل 
المعلومات  تكنولوجيا  تقنيات 
عبر  الجامعة  إلــى  واالتـــصـــاالت 
بــــرنــــامــــج هـــــيـــــواوي األكــــاديــــمــــي 
المعتمد للمعلومات والشبكات.

األشـــغـــال  وزيــــــر  ــرة  ــذكــ مــ  .2
والتخطيط  الــبــلــديــات  وشــــؤون 
ــرانـــي بـــشـــأن اســتــمــالكــات  ــعـــمـ الـ
كلية وجزئية لعدد من العقارات 

للمنفعة العامة.
األشـــغـــال  وزيــــــر  ــرة  ــذكــ مــ  .3
ــلـــديـــات والــتــطــويــر  ــبـ وشـــــــؤون الـ
ــرار  ــروع قـ ــشـ الــعــمــرانــي بـــشـــأن مـ
ــيـــراد  ــتـ بـــخـــصـــوص ضــــوابــــط اسـ
ــاس  ــدامــ وبـــيـــع وزراعــــــــة نــبــتــة الــ

)الكونوكاربس(.
الــوزاريــة  اللجنة  مــذكــرة   .4
والتشريعية  القانونية  للشؤون 
اقتراح  على  الحكومة  رد  بشأن 
برغبة مقدم من مجلس النواب.
ثـــــم اســــتــــعــــرض الــمــجــلــس 

الموضوعين التاليين:

1. مذكرة وزير شؤون مجلس 
المجلس  تــقــريــر  بــشــأن  ــوزراء  ــ الـ
األعلى للبيئة حول جودة الهواء 
في مملكة البحرين لعام 2021، 
حيث يتم رصد جودة الهواء عبر 
مــحــطــات مــتــخــصــصــة وتــحــلــيــل 
بياناتها وفق منهجيات معتمدة 
العالمية،  الصحة  منظمة  مــن 

والتي أظهرت أن معظم مكونات 
ضمن  البحرين  بمملكة  الهواء 

المعدالت الطبيعية.
ــات  ــويــ أولــ بـــشـــأن  تـــقـــريـــر   .2
عــمــل مـــركـــز االتـــصـــال الــوطــنــي 
على  بــنــيــت  والـــتـــي   ،2022 لــعــام 
تندرج  رئيسية  عمل  مــســارات   7

تحتها 24 مبادرة.

بعد ذلك أخذ المجلس علمًا 
بــالــتــقــاريــر الــــوزاريــــة الــمــرفــوعــة 
في  المشاركة  بشأن  الـــوزراء  من 
لمجلس  االستثنائي  االجتماع 
الـــدول األعــضــاء  وزراء خــارجــيــة 
الــتــعــاون اإلســالمــي  فــي منظمة 
حــــول أفــغــانــســتــان، واالجـــتـــمـــاع 
ــتــــرك لـــــــــوزراء  ــشــ ــمــ الــــــــــــــوزاري الــ

الخارجية بدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية والمملكة 
والمشاركة في أعمال  المتحدة، 
الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون 
االجتماعية العرب، والمشاركات 
ــوزراء وزيــــــــارات  ــ ــ ــل ــ الـــخـــارجـــيـــة لــ
مملكة  إلــــى  األجــنــبــيــة  الــــوفــــود 

البحرين لشهر يناير 2022.

في اجتماعه برئا�سة ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء

م��ج��ل�����س ال�������وزراء ي��ه��ن��ئ ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء

الإم�����ارات م��ع  م�����ص��ت��رك  ب��ح��ري��ن��ي  ���ص��ن��اع��ي  ق��م��ر  اأول  اإط����اق  ب��ن��ج��اح 

تهنئلة كل اأبنلاء البحريلن والمقيمين بمنا�سلبة قرب حللول العام الميلادي الجديد 2022

االطللللللاع علللللى خللطللة اإعلللللللادة هلليللكلللللة �للسللركللة جللارمللكللو 

فيها وظلليللفللة   700 علللللى  واللللحلللفلللاظ  نلل�للسللاطللهللا  ال�للسللتللمللرار 

عبدالرحمن  بــن  عيسى  أكــد 
الحمادي مستشار شؤون اإلعالم 
البناء  ــدور  الـ العهد  ولــي  بــديــوان 
في  الــوطــنــي  واإلعــــالم  للصحافة 
لمملكة  الشاملة  التنمية  مسيرة 
صاحب  حضرة  بقيادة  البحرين 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل 
واهتمام جاللته  دعم  حيث شكل 

للصحافة واإلعالم الوطني باعثًا 
ــارزة وركــنــًا  ــ لــتــكــون لــهــمــا مــكــانــة بـ
أصياًل في مسيرة العمل الوطني، 
السمو  صاحب  يبديه  بما  منوًها 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
العهد رئيس مجلس  خليفة ولي 
الوزراء من حرٍص واهتمام بدعم 
الـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــــالم الـــوطـــنـــي 
التنمية  فــي  شــريــًكــا  باعتبارهما 

والبناء والتطوير.
وأشـــــــــــــــار الـــــــحـــــــمـــــــادي لـــــدى 
استقباله عيسى الشايجي رئيس 
البحرينية  الصحفيين  جمعية 
ــام  ــ ــيـــس تـــحـــريـــر صــحــيــفــة األيـ رئـ
وعبدالرحمن المدفع نائب رئيس 
المدير  سليمان  وفـــواز  الجمعية 
الــدور  إلــى  بالجمعية  التنفيذي 
لتطوير  الــجــمــعــيــة  تــولــيــه  الــــذي 

الـــعـــمـــل الـــصـــحـــافـــي بـــمـــا يـــرفـــد 
المملكة،  فــي  اإلعــالمــي  الــقــطــاع 
فــي  ــافـــة  الـــصـــحـ دور  ــى  ــ إلــ الفــــًتــــا 
دعـــم الــجــهــود الــوطــنــيــة فــي كافة 
ــعــــدة ومــخــتــلــف الــمــجــاالت  األصــ
وإبراز اإلنجازات الداعمة لمسيرة 

نماء الوطن وازدهاره.
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــــــرب عــيــســى 
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــي رئـــــــيـــــــس جـ ــ ــجــ ــ ــايــ ــ ــشــ ــ الــ

ــــس تـــحـــريـــر  ــيــ ــ ــيــــيــــن رئــ الــــصــــحــــفــ
ــره  ــكــ ــة األيــــــــــــــام عـــــــن شــ ــفــ ــيــ ــحــ صــ
وتقديره لمستشار شؤون اإلعالم 
بديوان ولي العهد، مؤكًدا حرص 
األهــداف  تحقيق  على  الجمعية 
تطلعات  يــحــقــق  بــمــا  الــمــنــشــودة 
على  بــالــخــيــر  ويـــعـــود  منتسبيها 
الـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــــالم الـــوطـــنـــي 

بالمملكة.

لدى ا�ستقباله رئي�س جمعية ال�سحفيين.. الحمادي:

المل�ك وول�ي العهد رئي��س ال�وزراء يدعمان ال�صحاف�ة والإعام 

} عيسى الحمادي يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الصحفيين البحرينية.
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تغطية أحمد عبدالحميد:
تصوير: عبداألمير السالطنة

نظم مركز عيسى الثقافي ندوة فكرية بعنوان )الشيخ 
بالتزامن مع  عبداهلل بن خالد آل خليفة والتاريخ(، وذلك 
بــدول  والــدراســات  الــوثــائــق  لمراكز  العامة  األمــانــة  اجتماع 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور علي صالح 
الشيخ  والــفــريــق طبيب  الـــشـــورى،  رئــيــس مجلس  الــصــالــح 
ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة رئـــيـــس الــمــجــلــس األعــلــى  مــحــمــد بـــن عـ
هيئة  رئيس  خليفة  آل  بنت محمد  مي  والشيخة  للصحة، 
البحرين للثقافة واآلثار، وأعضاء األمانة العامة وعدد من 

كبار المسؤولين بالمملكة.
لمراكز  الــعــام  األمــيــن  الــســمــاري  فهد  د.  الــنــدوة  افتتح 
ــام دارة الــمــلــك  ــات الــخــلــيــجــيــة أمـــيـــن عــ ــ ــدراسـ ــ الـــوثـــائـــق والـ
عــبــدالــعــزيــز بــالــريــاض، حــيــث تــطــرق فــي كلمته إلـــى جهود 
ــإذن اهلل ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل بــن خــالــد آل  الــمــغــفــور لــه بــ
الوثائق  لمراكز  العامة  األمــانــة  تأسيس  في  ودوره  خليفة، 
العربية منذ  الخليج  لدول  التعاون  والدراسات في مجلس 
انطالقتها في عام 1976، وتوليه لشؤونها منذ عام 1985 إلى 
عام 2005، وهي الفترة التي كانت فيها مملكة البحرين مقًرا 
لألمانة، ليتوج هذا االرتباط بتولي سموه للرئاسة الفخرية 
لألمانة حتى وفاته -يرحمه اهلل-، كما أشاد بإنجازات سموه 
على  الشخصية  ومواقفه  والعلمية،  والتاريخية،  الثقافية، 

المستوى اإلنساني خالل فترة رئاسته لألمانة.
من جانبها، استذكرت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة 
رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار خالل كلمتها مواقف 
المغفور له بإذن اهلل التي شهدتها خالل مسيرتها الثقافية 
والعلمية، إذ ذكرت أنه شمل برعايته أول كتاب أصدرته وكان 
إذ ذكرت تبنيه للملف العلمي والثقافي وما  في عام 1993، 
ينتج عنه على الساحة لحبه للثقافة ومسؤوليته تجاهها. 

خليفة  آل  خليفة  بن  خالد  الشيخ  د.  أكــد  جانبه،  من 
نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى 
الــثــقــافــي أن مــنــطــلــقــات اخــتــصــاصــات الــمــركــز قــائــمــة على 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة  اهتمام صاحب الجاللة 
الــتــاريــخ والــوثــائــق، مقتبسًا  بــدراســة  الــمــفــدى  الــبــالد  ملك 
الوثيقة  العدد األول من مجلة  افتتاحية  كلمة جاللته في 
الصادر في يوليو من عام 1982م، والتي كتب فيها »إذا كانت 
الحضارة  التاريخ هو سجل  فإن  التاريخ  ابنة  الحضارة هي 

وكتابها وديوانها«.
ــاءت ولـــيـــدة قـــرار  ــ ــنـــدوة »جـ وقــــال فـــي كــلــمــتــه إن هـــذه الـ
 2019 عام  المنعقد  العامة  األمانة  اجتماع  نبيل صادر عن 
لتاريخنا  َم  ُيــقــدِّ أن  استطاع  رجــٍل  وتــوثــق جهود  بــالــريــاض، 
وثقافتنا الوطنية الكثير«، مشيرًا إلى أن هناك صلة تربط 
خليفة  آل  خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  له  المغفور  بين 
َمــُه  قــدَّ فيما  وتجسدت  تنقطع،  لــم  والثقافة  التاريخ  وبين 
في  وخاصًة  لها طبيعة مرجعيٌة،  كانت  علمية  نتاجات  من 
لها  كــان  كما  الــعــربــي،  الخليج  ومنطقة  للبحرين  الــتــأريــخ 

فضٌل كبير في تعزيز البنية التحتية المعرفية.
وأضاف أن الشيخ عبداهلل -رحمه اهلل- كان حريصًا على 
والنهل  جــهــة،  مــن  والتوثيق  الــتــأريــخ  جــهــود  وتشجيع  دعــم 
الــعــلــمــي والــمــعــرفــي مــن جــهــة أخــــرى، وخــصــوصــا الــشــبــاب، 
مستذكرًا أنه -رحمه اهلل- أول من دعاه للمشاركة في مؤتمر 
المحفزاِت  أوَل  لكوِنها   1983 عــام  التاريخ(  عبر  )البحرين 

وأعظَمَها أثرًا ودافعًا له للتعمق أكثر في دراسة التاريخ.
بــن عيسى  راشـــد  الشيخ  الــرئــيــس  المتحدث  قــدم  وقــد 
بــمــركــز عيسى  الــتــاريــخــيــة  الــوثــائــق  آل خليفة مــديــر مــركــز 
الندوة، وتناولت سيرة  التي مهدت لموضوع  الثقافي ورقته 
وقد  اهلل،  رحــمــه  آل خليفة  خــالــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو 
التي  واألحــداث  المواقف  العديد من  راشد  الشيخ  استذكر 
كان للشيخ عبداهلل حضور مؤثر فيها، إلى جانب اإلنجازات 
خالل  توالها  التي  والمناصب  عبداهلل  الشيخ  قدمها  التي 

فترة كل حاكم من حكام البحرين الكرام.
منصور  د.  قدمها  بورقة  األولــى  الجلسة  استهلت  وقد 
الثقافي،  عيسى  بمركز  الوطنية  المكتبة  مــديــر  ســرحــان 
التي ذكر فيها اهتمامات الشيخ عبداهلل بتأسيس المكتبات 
العلم  ونــشــر  والــثــقــافــة  والـــقـــراءة  الــبــحــث  عــلــى  للتشجيع 
مركز  ومكتبة   ،1954 عــام  الخليفية  كالمكتبة  والمعرفة، 
الوثائق التاريخية، والمكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي 
كما  الخاصة،  مكتبته  من  كتاب  ألــف   13 من  بأكثر  ومدها 
استعرض مؤلفات سموه -رحمه اهلل- المرجعية ومراجعته 
ألفها  التي  التاريخية  الكتب  وإشرافه على مجموعات من 
بجمع  عــبــداهلل  الشيخ  اهــتــمــام  إلــى  أشـــار  كما  بحرينيون. 
الوثائق وإتاحتها، ففي 2012م دشن سموه أرشيف الصحافة 
الوطنية البحرينية الذي تضمن نسخ الصحف الصادرة في 

البحرين منذ عام 1939.
فــيــمــا قــدمــت فــاطــمــة الــمــنــصــوري مـــديـــرة مــركــز زايـــد 
الثانية  الورقة  اإلمـــارات(  تــراث  )نــادي  والبحوث  للدراسات 
التي أشارت فيها إلى اهتمام سمو الشيخ عبداهلل بن خالد 

في  أكــدت  وقــد  الخليج.  منطقة  حــول  التاريخية  بالكتابة 
في جميع  الوثائق  رصــد  في  عبداهلل  الشيخ  ورقتها جهود 
والــدولــيــة، وبالخصوص  الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة  األرشــيــفــات 
رعــى تنظيم  أنــه -رحمه اهلل-  الــروســي، موضحًة  األرشــيــف 
مجلس  ودول  روسيا  بين  التاريخية  »العالقات  حــول  نــدوة 
ــام 1997 بــمــشــاركــة 15 مــؤرخــًا  الـــتـــعـــاون«، فــي يــنــايــر فــي عـ
ومستشرقًا روسيًا، إلى جانب العديد من الوثائق المتعلقة 

باألرشيف الروسي.
إلـــى جــانــب ذلـــك تــنــاولــت الــجــلــســة الــثــانــيــة مــــداوالت 
خالد  بن  عبداهلل  الشيخ  سمو  وفكر  منهج  حــول  أكاديمية 
أستاذ  الهاشمي،  أ.د. سعيد  ورقــة  تناولت  اهلل، حيث  رحمه 
التاريخ في جامعة قابوس العمانية، دراسة في فكر ومنهج 
ســمــوه مــن خـــالل تحليل مــضــمــون »مــجــلــة الــوثــيــقــة«، كما 
واضــح على  تأثير  لها  التاريخ  في  كتابات سموه  أن  أوضــح 
إلى  والخليجي، مشيرًا  المحلي  والعلمي  الثقافي  الوسط 
مهما  عامال  كــان  نشأته  في  عبداهلل  الشيخ  وذكــاء  نبوغ  أن 

في تشكيل شخصيته، وحظي برضى السلطة والمجتمع.
السياق  ورقــة حــول  الطريفي  أ.د. طــالل  قــدم  وبعدها، 
التاريخي لدى الشيخ عبداهلل آل خليفة وارتباطه بالوعي. 
والسياق  بالتاريخ  عبداهلل  الشيخ  اهتمام  الــورقــة  وتكشف 
أوضحت  كما  التاريخي،  العرض  في  وطموحاته  التاريخي 
الورقة أن الشيخ عبداهلل يسير وفق منهج واضح في مجمل 
ورقته  وأكد في  للتاريخ.  الثقافية مبنية على حبه  كتاباته 
أن اسم الشيخ عبداهلل يعتبر األبرز في المراجع التاريخية 
الحديثة في البحرين بحكم معاصرته لألحداث، كما تتسم 
كتاباته بالمصدرية والمرجعية، ويعتبر التاريخ هّما رافقه 

عمرًا طوياًل.
أبــرز  على  احــتــوى  مصاحبًا  معرضًا  الــنــدوة  وتضمنت 
صور واقتباسات مصورة لسمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
والشعر  واألدب  التاريخ  مــجــاالت  فــي  اهلل-  -رحــمــه  خليفة 

والثقافة.

ندوة حول »ال�شيخ عبداهلل بن خالد والتاريخ«

كتابات الراحل في التاريخ اأثرت الو�شط الثقافي والعلمي المحلي والخليجي

} المشاركون يتفقدون معرضا عن سمو الشيخ الراحل. } حضور كبير شارك في الندوة.

عـاما   50 ّكر�س  عبداهلل:الوالد  بن  محمد 

البحـريـن تـاريــخ  لتـوثيــق  حيـاتـه  مـن 

د. عبداللطيـف المحمـود: ال�شيـخ عبـداهلل 

بن خالد كان منفتحا على جميـع التخ�ش�شات

قال د. فهد السماري األمين 
والدراسات  الوثائق  لمراكز  العام 
الملك  دارة  عام  أمين  الخليجية 
الحديث  إن  بالرياض  عبدالعزيز 
عن سمو الشيخ عبداهلل بن خالد 
آل خليفة رحمه اهلل هو الحديث 
ــــي،  ــربـ ــ ــلــــيــــجــــي عـ ــز خــ ــجــ ــنــ عـــــــن مــ
بالتاريخ  اهتم  رجل  سيرة  لرصد 
والـــثـــقـــافـــة والــــجــــوانــــب الـــديـــنـــي 
اهتم  بالسماحة كما  الذي يتسم 
الوثائق  مراكز  وتأسيس  بالحوار 

والمكتبات.
تــتــنــاول  ــنــــدوة  الــ أن  وأضــــــاف 
ــل وأســلــوبــه  مــنــهــجــيــة هــــذا الـــرجـ
رحمه  يكن  لم  حيث  وشخصيته، 
طــرح  فــي  عنيفا  أو  صــدامــيــا  اهلل 
آرائـــــــه ولـــكـــنـــه اســـتـــخـــدم أســـلـــوب 
الحوار  في  والتفكير  التخطيط 
المعلومات،  مــصــادر  مــن  للتأكد 
وهــــــذه أســـــس عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن 

يتعلم منها.
أنـــه  الــــســــمــــاري  د.  وأوضـــــــــح 
حرص على اتباع نهج سمو الشيخ 

ــانـــة  تـــولـــى األمـ بــعــد أن  ــل  ــراحــ الــ
العامة لمراكز الوثائق الخليجية 
خــلــفــا لـــه، مــشــيــرا إلـــى أنـــه تعلم 
إدارة  كيفية  الــراحــل  مرافقة  مــن 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــمــــل األخـ الـــــلـــــقـــــاءات وتــــحــ
واالهـــــتـــــمـــــام بــــالــــنــــاس جـــمـــيـــعـــا، 
في  الصحيحة  المنهجية  وتعلم 
الــبــحــث والـــتـــأكـــد مـــن الــمــعــلــومــة 
اآلفــاق  جميع  وفــتــح  النشر،  قبل 
في جميع التخصصات، حيث لم 
يــكــن يــتــوقــف عــنــد الـــوصـــول إلــى 
البحث  يــواصــل  ولكنه  المعلومة 

والتنقيب وراء المعلومات.
لمراكز  العام  األمين  وتطرق 
الخليجية  ــات  والــــدراســ الــوثــائــق 
إلى أن التاريخ الخليجي يتعرض 
بعض  في ظل  المزايدات  لبعض 
أن يلغي جــزءا كبيرا  يــحــاول  مــن 
من الحقيقة إلثبات معلومة غير 
دقــيــقــة، وهــــذه قــضــيــة مــهــمــة ألي 
مـــــؤرخ، ألن الــبــعــض وهــــو يــرصــد 
أو مجتمع ما  أو أســرة  تاريخ فرد 
الــواضــح،  التاريخ  يــزايــد على  قــد 

له  التاريخ  أمــر خــاطــئ، ألن  وهــو 
ألي  يــمــكــن  ال  مــعــروفــة  منهجية 
تصور  إذا  وحــتــى  يــغــيــره،  أن  حــد 
أنــه تمكن مــن تحقيق ذلك  أحــد 
فترة معينة فإن ذلك لن يستديم.

أن  ــى  إلــ الـــســـمـــاري  د.  ــار  ــ وأشــ
العربي  تاريخنا  تشويه  محاوالت 

واإلســــالمــــي لـــم تــــدم، ألنــنــا أمـــام 
ــة الـــكـــامـــلـــة والـــحـــيـــاديـــة  ــريــ الــــحــ
الـــكـــامـــلـــة ولـــســـنـــا تـــحـــت ضــغــط 
في  معينة  جزئية  في  المزايدين 
التاريخ  محطات  مــن  محطة  أي 
اإلســــالمــــي، لـــذلـــك فــــإن األمـــانـــة 
العامة لمراكز الوثائق الخليجية 

ــل كـــمـــظـــلـــة ألكــــثــــر مـــــن 16  ــمـ ــعـ تـ
تعنى  العربي  الخليج  فــي  مــركــزا 
بالوثائق وتقوم األمانة بالتكامل 
بين هذه المراكز وتبادل الخبرات 
االحتياجات  وتغطية  بينها  فيما 
ــبــــحــــث عــن  ــتـــركـــة لـــهـــم والــ الـــمـــشـ
مصادر جديدة، ومن مهام األمانة 
أن  يريد  لمن  التصدي  الجديدة 
من  الــعــربــي  الخليج  تــاريــخ  يغير 

دون دليل.
وذكــــر األمـــيـــن الـــعـــام لــمــراكــز 
الوثائق والدراسات الخليجية أن 
لها  العامة دشنت حسابا  األمانة 
االجتماعي  التواصل  موقع  على 
على  آخــر  حسابا  وقريبا  »تويتر« 
»االنـــــســـــتـــــغـــــرام« وبــــقــــيــــة وســــائــــل 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي، حــتــى 
تكون هذه وسيلة لنشر المعلومة 
ــة والــــــــحــــــــرص عـــلـــى  ــيــــحــ الــــصــــحــ
الجديدة  الــتــواصــل مــع األجــيــال 
الشباب  لـــدى  الــفــكــر  تشكيل  ألن 
ال بد أن يبنى على أسس سليمة 

وصحيحة.

بن  محمد  الشيخ  طبيب  الــفــريــق  ثــّمــن 
عبداهلل بن خالد آل خليفة رئيس المجلس 
عيسى  مركز  بإقامة  مبادرة  للصحة  األعلى 
الثقافي ندوة فكرية بعنوان )الشيخ عبداهلل 
بن خالد آل خليفة والتاريخ(، إلحياء ذكرى 
ــوالــــد مـــن خــــالل الــتــركــيــز عــلــى أنــشــطــتــه  الــ
ــان مــهــتــمــا  ــ كــ ــه رحــــمــــه اهلل  ــ ــيـــة ألنــ ــاريـــخـ ــتـ الـ
ــي الــمــقــدمــة  بــالــتــاريــخ اهــتــمــامــا خـــاصـــا وفــ
الــبــحــريــن، وعــمــل عــلــى توثيقه  تـــاريـــخ  مــنــه 
أنه  مضيفا  حياته،  مــن  عاما   50 مــدار  على 
إصــدار  في  وأسهم  فيه  كثيرة  خطوات  حقق 
الصحف والمجالت المعنية بالشأن الثقافي 

والتاريخي.
وأعــــــــرب فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــــ»أخـــبـــار 
في  الــوالــد  بمساهمة  اعــتــزازه  عــن  الخليج« 
تأسيس مراكز الوثائق والدراسات الخليجية 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  تخدم  التي 
كلها.

} الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل.

المحمود  عــبــدالــلــطــيــف  د.  الــشــيــخ  أكـــد 
اإلسالمية  للشؤون  األعــلــى  المجلس  عضو 
أهـــمـــيـــة إقــــامــــة الــــنــــدوة الـــفـــكـــريـــة عــــن ســمــو 
رحمه  خليفة  آل  خــالــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ 
ال  التي  سيرته  من  جوانب  عن  للكشف  اهلل 
كان  الراحل  أن  إلى  الفتا  الكثيرون،  يعرفها 
التخصصات  جميع  على  ومنفتحا  مهتما 
الــنــدوة ركــزت على  واألشــخــاص، موضحا أن 
آثـــــار كــثــيــرة لـــم نــكــن نــعــلــم عــنــهــا، وخــاصــة 

إسهاماته فيما يتعلق بتاريخ البحرين.
نــبــتــة علمية  نــبــت  الـــراحـــل  أن  وأضـــــاف 
ــا ودرس  ــيـ ــنـ تــعــلــيــمــا ديـ ــلـــم  ــعـ ــغــــره وتـ مــــن صــ
قـــراءة  عــلــى  ــان منفتحا  وكــ الــعــربــيــة،  الــلــغــة 
حياته  فــي  بــرز  لذلك  واألدب،  الــتــاريــخ  كتب 
بــيــن أبـــنـــاء الــبــحــريــن، كــمــا أن الـــراحـــل كــان 
لــه عــالقــات بــالــجــانــب الــســيــاســي ومـــا بــه من 

جوانب مضللة، وكان منشغال بالتقريب بين 
الناس وحل المشكالت. 

} الشيخ د. عبداللطيف المحمود.

}  د. فهد السماري يتحدث إلى »أخبار الخليج«.

الأمني العام ملراكز الوثائق والدرا�سات اخلليجية: د. ال�سيخ خالد بن خليفة: 

تـاريخنـا الخليجــي واحــد ووثـائقنـــا 

م�شـادرها مت�شابهـة.. وعلينـا االتحــاد
�شنت�شدى لمن يريد اأن يغير تاريخ الخليج العربي

خليفة  آل  خليفة  بــن  خالد  الشيخ  د.  أكــد 
التنفيذي  المدير  األمناء  مجلس  رئيس  نائب 
اهلل  بــإذن  له  المغفور  أن  الثقافي  لمركز عيسى 
كان  خليفة  آل  خــالــد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  سمو 
الوطني  المستوى  على  مؤثرة  بصمات  صاحب 
والخليجي والعربي، حيث أسهم الراحل بتوجيه 
من جاللة الملك المفدى عندما كان وليا للعهد 
بالبحرين  التاريخية  الوثائق  تأسيس مركز  في 
المراكز  يعتبر من  وكان  الثمانينيات،  بداية  في 
النادرة على مستوى المنطقة المختصة بجمع 
للراحل  كان  التاريخية، كما  والدراسات  الوثائق 
الوثائق  لمراكز  األمانة  تأسيس  في  رئيسي  دور 

والدراسات الخليجية، وترأسها فترة طويلة.
الـــمـــؤرخـــيـــن  ــن  ــ مـ كــــــان  الـــــراحـــــل  إن  وقـــــــال 
والــمــؤلــفــيــن األوائــــل لــلــتــاريــخ الــبــحــريــنــي، وقــدم 
رصينة  تاريخية  مــؤلــفــات  البحرينية  للمكتبة 

تعتمد على الوثائق التاريخية.
الخليجي،  الــتــاريــخ  تــوثــيــق  أهــمــيــة  وبــشــأن 
شدد د. الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة على 
والدراسات  الوثائق  مراكز  بين  التنسيق  أهمية 
واحد  تاريخنا  ألن  الخليج،  دول  في  التاريخية 
الوثائق  ووثائقنا مصادرها متشابهة، فيما عدا 

التي  االستراتيجيات  كــل  فــإن  لذلك  المحلية، 
طريق  عــن  المستقبل  الستشراف  عليها  نعول 
تاريخنا، مشيرا إلى األهمية المتنامية للوثائق 
هــذا  فـــي  ــاون خــلــيــجــي  ــعـ تـ أي  وأن  الــتــاريــخــيــة، 
ــردود على المستوى  لــه مـ يــكــون  الــمــجــال ســوف 
االقتصادي، بحيث إذا حصل مركز خليجي على 
وثائق من جهة ما يسهل على بقية مراكز دول 

التعاون االستفادة منها.

} د. الشيخ خالد بن خليفة.
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البحوث العلمية في 

جامعاتنا الوطنية

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أمـــس أعــلــنــت جــامــعــة الــبــحــريــن أنـــهـــا: »حــافــظــت عــلــى النمو 
البيانات  المنشورة على قاعدة  العلمية  المطرد في عدد األبحاث 
الــعــالــمــيــة للنشر الــعــلــمــي الــمــحــكــم )ســكــوبــس(، خـــالل الــســنــوات 
الخمس الماضية، وبلغت أبحاث الجامعة الوطنية ذروتها في العام 
فرضتها  التي  الصعوبات  من  الرغم  على  وذلــك  2020م،  الماضي 
جائحة كورونا )كوفيد-19(.. حيث كانت 150 بحثا في عام 2015، 
ثم 439 بحثا في عام 2019، ووصلت إلى 520 بحثا في عام 2020«.

البحوث العلمية لها اهتمام رفيع في كل الدول، التي تخصص 
من  ونوعها  وعددها  البحوث  إجــراء  يعد  كما  سنوية،  ميزانية  لها 
وال  العالم..  في  للجامعات  المتقدم  التصنيف  اشتراطات  ضمن 
البحثي،  بالجانب  أن تكون هناك جامعة من دون االهتمام  يعقل 

وإال فإنها تعد جامعة غير مكتملة األركان واالشتراطات.
أهمية  والــوطــنــيــة  الــخــاصــة  الــجــامــعــات  فــي  العلمية  للبحوث 
الـــوزارات،  وبــرامــج  الحكومات،  الـــدول، وخطة  دعــم عمل  بالغة في 
بين  الطرفين،  بين  متبادلة  الفائدة  وتكون  المؤسسات،  ومشاريع 
جامعة تعد البحوث والدراسات ومؤسسات تقدم الدعم والتمويل، 
وطلب المساهمة في إجراء ما يعينها على نجاح المشاريع.. هكذا 

تعمل الدول والجامعات.
ــارز ومتميز  بـ تــعــاون  الــهــنــدســة  كـــان لكلية  فــي ســنــوات ســابــقــة 
الحركة  وحتى  والطرق  الــشــوارع  تخطيط  عند  األشغال  وزارة  مع 
والتنسيق  التعاون  من  المزيد  اليوم  نشهد  أن  ونتمنى  المرورية، 

بين الجامعات ومؤسسات الدولة.
للجامعات دور مهم في الشراكة والخدمة المجتمعية، وإعداد 
البحوث والدراسات سواء المجتمعية أو الرسمية واجب ومسؤولية 
الدولة،  الوطن ودعم مشاريع  تكون حاضرة لخدمة  أن  الالزم  من 
واستثمار  علمية،  أســس  على  قائمة  العمل  منهجية  تكون  وحتى 

أفضل للكفاءات والعقول والخبرات الجامعية في البالد.
ليس شرطا أن تنتظر الجامعات تكليفا من أي مؤسسة كي تقوم 
بإعداد بحث علمي، وليس شرطا أن تترقب الجامعة وقوع ظاهرة 
معينة ومطالب مجتمعية كي تبادر بوضع الحلول والمعالجات.. 
وتــقــدم  بنفسها  تــقــوم  الــمــســؤولــيــة  مــن منطلق  الــجــامــعــات  بــعــض 
مرتبطة  البحوث  أن  كما  ومؤسساته..  للمجتمع  العلمي  البحث 

كذلك باالكتشافات واالختراعات العلمية، وخاصة الطبية منها.
ربــمــا تــركــيــز الــعــديــد مــن جــامــعــاتــنــا يــكــون عــلــى الــبــحــوث من 
الجانب النظري األكاديمي البعيد عن الجانب العملي والعلمي، أو 
الجانب المجتمعي، ما يسهم في وجود فجوة بين البحث العلمي 
لدينا  ليكون  الــوقــت  حــان  ولربما  المجتمع..  مــع  الجامعة  ودور 
تصنيف وطني للجامعات وفق اشتراطات معلنة وواضحة، ويكون 
األمانة  من  ونتمنى  وأبــرزهــا..  أحدها  المجتمعي  العلمي  البحث 

العامة للتعليم العالي النظر في هذه المسألة.

وّقـــــــــعـــــــــت الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
ــاون مع  ــعـ الــحــكــومــيــة اتــفــاقــيــة تـ
ــات  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ ــن لـ ــريــ ــحــ ــبــ مـــعـــهـــد الــ
الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة وذلــــك في 
ــار االســتــراتــيــجــيــة الــتــدريــبــيــة  إطــ
االرتــقــاء بمنتسبي  إلــى  الــهــادفــة 
الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة فــي 

مختلف مواقعهم.
وصرح الدكتور أحمد محمد 
التنفيذي  الــرئــيــس  ــاري،  األنــــصــ
لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، بــأن 
ــي انـــطـــالقـــًا  ــأتــ هــــــذا الــــتــــعــــاون يــ
ــاء  ــنـ ــات مـــجـــلـــس أمـ ــهـ ــيـ ــوجـ مــــن تـ
الهادفة  الحكومية  المستشفيات 
إلـــى رفـــع مــســتــوى أداء الــطــواقــم 

الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة والــفــنــيــة 
المستشفيات  كافة  في  واإلداريـــة 
استراتيجية  ضــمــن  الــحــكــومــيــة، 
تــــدريــــبــــيــــة تـــــقـــــوم عــــلــــى دراســــــــة 
وتلبيتها  الــحــالــيــة  االحــتــيــاجــات 
متخصصة،  تدريبية  برامج  عبر 
مـــقـــدمـــة مــــن أبـــــــرز الـــمـــؤســـســـات 
التدريبية، ووفق أحدث األساليب 
والــمــنــهــجــيــات، بــمــا يــســاهــم في 
الصحية  الــخــدمــات  كـــفـــاءة  رفـــع 
وتــحــســيــن الـــتـــجـــربـــة الــعــالجــيــة 
الشأن  هذا  في  مثمنًا  للمرضى. 
ــاون مــــع مـــعـــهـــد الــبــحــريــن  ــعــ ــتــ الــ
والمالية  المصرفية  لــلــدراســات 
ــن شــــــراكــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــٍة  ــمــ ضــ

ــم الـــــوصـــــول إلـــى  ــدعــ مـــتـــمـــيـــزة تــ
األهداف المرجوة.

مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــدكــتــور 
أحمد عبدالحميد الشيخ، مدير 
عـــام مــعــهــد الــبــحــريــن لــلــدراســات 
 ،)BIBF( والــمــالــيــة  الــمــصــرفــيــة 
عــــــن ســـــعـــــادتـــــه بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
لطرح  الحكومية،  المستشفيات 
تعنى  متخصصة  تدريبية  برامج 
اإلداريــة  الكوادر  وتدريب  بتطوير 
الــعــامــلــة فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي، 
وصقل  كــفــاءاتــهــم  لتعزيز  وذلـــك 
ــم بـــمـــا يـــنـــعـــكـــس عــلــى  ــهــ ــاراتــ ــهــ مــ
ــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة  ــدمـ ــخـ الـ
ــدًا بـــجـــهـــود  ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــع. مــ ــيــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ

ــاءات الـــطـــبـــيـــة واإلداريــــــــــة  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ
في  الصحي  القطاع  في  العاملة 
أثبتت  والــتــي  الــبــحــريــن،  مملكة 
خالل أزمة جائحة كورونا قدرتها 
مع  تــامــة  بحرفية  التعامل  على 
األمر  الــراهــن،  الوضع  متطلبات 
الذي يشير إلى الجاهزية العالية 
الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا هــــذا الــقــطــاع 
الـــمـــحـــوري، مـــؤكـــدًا عــلــى أهــمــيــة 
العاملة  ــة  ــ اإلداريـ الـــكـــوادر  تــزويــد 
في هذا المجال بفرص التدريب 
بـــاعـــتـــبـــاره الـــضـــمـــانـــة األســـاســـيـــة 
الراهنة  التحديات  على  للتغلب 
بعد  مــا  متطلبات  مــع  والــتــكــيــف 

الجائحة.

الم�صت�ص���فيات الحكومي���ة توقع اتفاقية تع���اون مع »الدرا�ص���ات الم�صرفية«

} خالل توقيع االتفاقية.

صــــــــــــرح بـــــــذلـــــــك الــــــدكــــــتــــــور 
مــحــمــد طـــاهـــر الـــقـــطـــان الــوكــيــل 
الــمــســاعــد لـــلـــشـــؤون اإلســـالمـــيـــة، 
ــاف: شــهــدت الــجــائــزة تــطــورًا  وأضــ
ــيـــث تــحــولــهــا  مـــلـــحـــوظـــًا، مــــن حـ
تــضــم تحتها  كــبــيــرة  ــى مــظــلــة  الــ
ســبــع مـــســـابـــقـــات، كــمــا تــضــم كـل 
للذكور  الفروع  مسابقة عددًا من 
واإلنــــــاث، الفـــتـــًا إلـــى أن إجــمــالــي 
بلغ  الجائزة  في  المشاركين  عدد 
ومــتــســابــقــة،  مــتــســابــقــًا   )3517(
بواقع )1467( من الذكور و)2050( 
من اإلناث، موزعين على مختلف 
عدد  بلغ  وقد  الجائزة،  مسابقات 

الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي مــســابــقــة بــيــان 
متسابقا   71( الـــمـــدارس  لــطــلــبــة 
ــارك فــي  ــ ومـــتـــســـابـــقـــة(، بــيــنــمــا شــ
مــتــســابــقــا   53( أجــــــران  مــســابــقــة 
اإلعـــاقـــة  ذوي  مــــن  ومـــتـــســـابـــقـــة( 
الذهنية البسيطة، فيما بلغ عدد 
الــمــشــاركــيــن فــي مــســابــقــة غــفــران 
ومــتــســابــقــات(  مــتــســابــقــيــن   105(
من نزالء إدارة اإلصالح والتأهيل 

بوزارة الداخلية.
وأشار القطان إلى أن الرعاية 
الجائزة  لــهــذه  السامية  الملكية 
تــعــكــس  عــــــامــــــًا،   26 ــدى  ــ ــ مـ ــلــــى  عــ
اهتمام وحرص القيادة الحكيمة 

على خدمة كتاب اهلل تعالى ونشر 
تــعــالــيــمــه وقـــيـــمـــه بـــيـــن مــخــتــلــف 
فئات المجتمع والعناية بحفاظ 
وطباعة  وحملته  الكريم  الــقــرآن 
السياق  في  مستذكرًا  المصحف، 
ذاته الدور الرائد للمغفور له بإذن 
اهلل تــعــالــى ســمــو الــشــيــخ عــبــداهلل 
بــاعــتــبــاره  ــالـــد آل خــلــيــفــة  بـــن خـ
ارتــقــت  إذ  لـــهـــا،  األول  الــمــؤســس 
ــزة تــحــت  ــائــ ــجــ وتـــــطـــــورت هــــــذه الــ

مظلته وإشرافه ورؤيته السديدة، 
ويواصل المسيرة في ذلك الشيخ 
راشد  بن  بن محمد  عبدالرحمن 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية والشيخ خالد 
الــعــدل  وزيـــر  آل خليفة  عــلــي  بــن 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
أن جــائــزة  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر 
ــرى انـــطـــلـــقـــت  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــبــــحــــريــــن الـ
أمــيــريــة  بــرعــايــة  عـــام 1996م،  فــي 

ســامــيــة مـــن الــمــغــفــور لـــه ـ بـــإذن 
بن  عــيــســى  الــشــيــخ  ـ  تــعــالــى  اهلل 
اهلل،  ــه  ــمـ رحـ خــلــيــفــة  آل  ســـلـــمـــان 
بالقرآن  سموه  عناية  كانت  حيث 
الـــكـــريـــم كـــبـــيـــرة، وكـــــان اهــتــمــامــه 
النشء  نفوس  في  مبادئه  بغرس 
والشباب واضحًا، وُأِثر عنه رحمه 
الكريم  القرآن  »خدمة  قوله:  اهلل 
ــــرف«، والــيــوم  شـــرف ال يــدانــيــه شـ
تحظى الجائزة بالرعاية الملكية 

السامية من لدن حضرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
العدل  وزارة  وتنظمها  آل خليفة، 
ــاف  ــ ــؤون اإلســـالمـــيـــة واألوقــ ــشــ والــ
المجلس  مـــع  بــالــتــعــاون  ــا،  ســنــوًي
ــة،  ــيــ ــالمــ ــؤون اإلســ ــشــ ــلــ األعـــــلـــــى لــ
مع  مجتمعية  بــشــراكــة  وتــحــظــى 
ووزارة  والــتــعــلــيــم،  الــتــربــيــة  وزارة 
والتنمية  العمل  ووزارة  الداخلية، 

االجتماعية.
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الجاللة  صــاحــب  حــضــرة  لــدن  مــن  سامية  ملكية  رعــايــة  تحت 
وبتنظيم  المفدى،  البالد  آل خليفة عاهل  بن عيسى  الملك حمد 
األعلى  والمجلس  واألوقـــاف  اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  وزارة  من 
بــالــوزارة  الكريم  الــقــرآن  شــؤون  إدارة  اختتمت  اإلســالمــيــة،  للشؤون 
الكريم  للقرآن  الكبرى  البحرين  لجائزة  األولية  التصفيات  مؤخرًا 
فيما  وأجـــران،  وغــفــران  بيان  لفرع  والعشرين  السادسة  دورتــهــا  فــي 

ستقام التصفيات النهائية في فبراير 2022م.

} جانب من المت�سابقين الم�ساركين في الم�سابقة. } د. محمد طاهر القطان.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

نـــقـــضـــت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
ــراءة أجــنــبــي مـــن تهمة  ــبـ حــكــمــا بـ
االحتيال واالستيالء على 57 ألف 
باعه  أن  بــعــد  مــن ضحيته  ديــنــار 
بالذهب  مطلية  فضة  كيلو   3.5
خالص،  بحريني  ذهــب  أنها  على 
وتــــحــــصــــل مــــــن ضـــحـــيـــتـــه عــلــى 
عاقبته  إذ  الــبــيــع،  عملية  مــقــابــل 
الــمــحــكــمــة الـــصـــغـــرى بــالــحــبــس 
محكمة  أن  إال  ــاد  ــعـ واإلبـ عــامــيــن 
المتهم،  ببراءة  االستئناف قضت 
فطعنت النيابة العامة على حكم 
ــام مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز  ــ ــراءة أمـ ــبــ الــ
التي قضت بنقض الحكم وإعادة 
درجــة  أول  محكمة  إلــى  القضية 

لتنظرها من جديد.
إلى  الواقعة  تفاصيل  وتــعــود 
أن المتهم أقنع ضحيته بتجارته 
في الذهب البحريني وتوجه معه 
سويا إلى إحدى ورش المصوغات 
الــــذهــــبــــيــــة وعــــــــــرض عــــــــــددا مــن 
عبارة  كانت  المزيفة  المصوغات 
وبعد  بالذهب،  مطلية  فضة  عــن 
ــا يــقــرب  ــنـــاع الــضــحــيــة بـــاعـــه مـ إقـ
الــمــصــوغــات  مـــن  كــيــلــو  مـــن 3.5 
ألف  بـــ57  قيمتها  قــدرت  المزيفة 
على  المتهم  استولى  دينار حيث 
عليه  المجني  واســتــلــم  الــمــقــابــل 

الذهب المزيف.

وجهت إليه النيابة أنه في 24 
فبراير 2020 بدائرة أمن محافظة 
الــعــاصــمــة تــوصــل وآخـــر مجهوال 
عــلــى مبلغ مالي  االســتــيــالء  إلـــى 
قـــدره 57 ألـــف ديــنــار مــمــلــوك من 
االحتيال  بطريق  عليه  المجني 
بأن قام بإيهام المجني عليه بأنه 
سيقوم بتسليمه مصوغات ذهبية 
بحرينية وزنها 3.5 كيلو واستعان 
بصحة  ليقنع  احتيالية  بمظاهر 
مصوغات  بتسليمه  وقـــام  ادعــائــه 

وتمكن  بــالــذهــب،  مطلية  فــضــيــة 
بتلك الوسيلة من االستيالء على 
زاول نشاطا  النقدي، كما  المبلغ 
تجاريا من دون قيده في السجل 
عــلــى  الــــحــــصــــول  أو  الـــــتـــــجـــــاري 

ترخيص من الجهة المختصة.
ــة نــيــابــة  ــعـ ــابـ ــتـ وفــــــي إطــــــــار مـ
من  الصادرة  لألحكام  االستئناف 
من  للتأكد  الجنائية،  المحاكم 
سالمتها وعدم مخالفتها ألحكام 
القانون، أصدرت محكمة التمييز 

ــبــــول طــــعــــن الـــنـــيـــابـــة  ــًا بــــقــ حــــكــــمــ
عن  الــصــادر  الحكم  على  الــعــامــة 
ــبــــرى الــجــنــائــيــة  ــكــ الـــمـــحـــكـــمـــة الــ
ببراءة أحد  بصفتها االستئنافية 
من  الحكم  شــاب  لما  المتهمين؛ 
ــي الــتــســبــيــب،  قـــصـــور وتـــنـــاقـــض فـ
ــة الـــقـــضـــيـــة إلـــى  ــالــ ــإحــ وأمـــــــــرت بــ
لتحكم  أصــدرتــه  الــتــي  المحكمة 

فيها من جديد.
وأشارت إلى أنها قد أمرت في 
وقت سابق بإحالة أحد المتهمين 

بعدما  الجنائية؛  المحاكمة  إلى 
ثــبــت لــديــهــا قــيــامــه بــاالســتــيــالء 
ــدره ســبــعــة  ــ عـــلـــى مــبــلــغ نـــقـــدي قــ
وخــمــســون ألـــف ديـــنـــار بــحــريــنــي، 
بــاســتــخــدام طـــرق احــتــيــالــيــة كــان 
عليه  المجني  إيــهــام  شــأنــهــا  مــن 
بأن  ذهــبــيــة،  مــصــوغــات  بتسليمه 
خاصة  بــورشــة  المتهم  استقبله 
بــالــمــصــوغــات الــذهــبــيــة وعـــرض 
فــضــيــة مطلية  مــصــوغــات  عــلــيــه 
الوسيلة  بتلك  فتمكن  بالذهب، 
ــلــــى الــمــبــلــغ  ــــالء عــ ــيـ ــ ــتـ ــ مـــــن االسـ
المحكمة  قــضــت  وقـــد  الــنــقــدي، 
الـــصـــغـــرى الـــجـــنـــائـــيـــة بــمــعــاقــبــة 
الــمــتــهــم بــالــحــبــس واإلبــــعــــاد عن 
ــبــــالد عـــقـــب تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة،  الــ
ــه  ــابــ ــكــ ــا ارتــ ــهــ ــديــ ــبــــت لــ ــا ثــ ــدمــ ــعــ بــ
نشاط  ومزاولة  االحتيال  جرائم 
بــــدون تــرخــيــص، فطعن  تـــجـــاري 
الــمــتــهــم عــلــى هــــذا الــحــكــم أمـــام 
الـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى الــجــنــائــيــة 
بــصــفــتــهــا االســـتـــئـــنـــافـــيـــة والـــتـــي 
المستأنف  الحكم  بإلغاء  قضت 
المتهم،  ببراءة  مجددًا  والقضاء 
العامة  النيابة  علم  اتصال  وفــور 
عليه  الطعن  قــررت  الحكم،  بهذا 
تناقض  مــن  شــابــه  لما  بالتمييز 
ــّره إلــى  وقـــصـــور فـــي الــتــســبــيــب جــ

الخطأ في تطبيق القانون.

م��ن دي������ن������ار  األ���������ف   57 ع����ل����ى  ي�������ص���ت���ول���ي  م����ح����ت����ال 

م��زي��ف��ا ذه���ب���ا  ك���ي���ل���وج���رام���ات   3.5 ب���اع���ه  اأن  ب��ع��د  ���ص��ح��ي��ت��ه 

العليا  الجنائية  االستئناف  محكمة  عدلت 
األولى عقوبة متهمين بينهما موظف من الحبس 
سنتين إلى سنة واحدة في واقعة إخالل الموظف 
باإلدارة العامة للمرور بواجبات وظيفته استجابة 
تقنية  وسيلة  بيانات  وتحريف  وإدخـــال  لوساطة 
الحكومية  المصالح  إحـــدى  تخص  المعلومات 
حقيقي،  نــفــوذ  الستعمال  عطية  طلب  وجنحة 
ــة 5 مــتــهــمــيــن وعــاقــبــت  ــعـ ــواقـ حــيــث أديـــــن فـــي الـ
المحكمة المتهمين األول والثاني بالحبس مدة 
والــخــامــس  والـــرابـــع  الــثــالــث  والمتهمين  سنتين 
األجانب  المتهمين  بإبعاد  وأمــرت  بالحبس سنة 

عن البالد.
المتهم  قــيــام  إلـــى  القضية  تفاصيل  وتــعــود 
اســتــجــابــة  وظــيــفــتــه  بـــواجـــبـــات  بـــاإلخـــالل  األول 
باالستجابة  يقوم  حيث  الثاني  المتهم  لوساطة 
لطلبه بشأن اإلخالل بواجبات وظيفته بأن يقوم 
من  بالرغم  الفني  الفحص  في  مركبته  بإنجاح 
جلبها  أو  فــحــصــهــا  دون  ومــــن  صــالحــيــتــهــا  عــــدم 
النظام  في  وإدخالها  للمرور  العامة  اإلدارة  إلــى 
للمرور على  العامة  بــاإلدارة  الخاص  اإللكتروني 
الفحص  اجــتــازت  وأنــهــا  تــم فحصها  أنـــه  أســـاس 

الفني تمهيدًا ليتم تسجيلها.
الخامس  حــتــى  الــثــالــث  المتهمون  قـــام  كــمــا 
بــطــلــب مــبــالــغ نــقــديــة الســتــعــمــال نــفــوذ حقيقي 
المركبات  اجتياز  بغية  الــمــرور  بـــإدارة  مــزعــوم  أو 

دون  من  للمرور  العامة  بـــاإلدارة  الفني  الفحص 
الحاجة إلى جلبها إلى الفحص فعليًا.

النيابة  بــاشــرت  الــبــالغ  الــنــيــابــة  تــلــقــي  ــور  وفــ
الواقعة واستمعت ألقوال  العامة تحقيقاتها في 
وواجهتهم  المتهمين  واستجوبت  الواقعة  شهود 
بأدلة الدعوى، وحيث ثبت بالتحقيقات ارتكابهم 
إلى  بإحالتهم  فــأمــرت  إلــيــهــم،  المنسوبة  التهم 
المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين، 
وعدلت محكمة االستئناف األحكام للحبس سنة 

بدال من سنتين.

الـــصـــحـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
إداريـــًا  غلًقا  مطعمين  إغـــالق 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــة الــشــمــالــيــة  فـ
الموافق 26  يــوم األحــد  مساء 
لمخالفتهما   ،2021 ديسمبر 
ــة  ــ ــ ــرازيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اإلجـــــــــــــــــــــراءات االحـ
ــة  ــنـ ــلـ ــعـ ــمـ واالشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات الـ
لـــلـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
تحت  المدرجة  )كــوفــيــد-19(، 
آلية  ضمن  األصفر  المستوى 
اإلشـــــــارة الــضــوئــيــة لــمــســتــوى 
انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، وتــم 
اتــــخــــاذ اإلجـــــــــــراءات الــــالزمــــة 

بشأنهما.

الزيارات  خالل  ذلك  جاء 
التفتيشية التي تمت بالتعاون 
الداخلية،  وزارة  والتنسيق مع 
ــارة  ــتـــجـ والـ الـــصـــنـــاعـــة  ووزارة 
البحرين  وهــيــئــة  والــســيــاحــة، 
للسياحة والمعارض، في إطار 
التفتيشية  الـــزيـــارات  تكثيف 
الــتــي تــهــدف إلـــى الــتــأكــد من 
التزام المنشآت باالشتراطات 
الصحية واإلجراءات المدرجة 
وفق  األصفر  المستوى  ضمن 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 

انتشار فيروس كورونا.
الجهات  قــام مفتشو  وقــد 

ــد عـــــــدد مــن  ــ ــــرصـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـ
ــارات  ــزيـ الــمــخــالــفــات خـــالل الـ
زيــارة  تمت  حيث  التفتيشية، 
الــمــطــاعــم  مــــن  ــنـــشـــأة  مـ  316
والمقاهي، ومخالفة 25 منها 
لـــعـــدم االلــــتــــزام بــــاإلجــــراءات 
االحــــــــتــــــــرازيــــــــة، وتــــــــم اتــــخــــاذ 
اإلجـــــــراءات الـــالزمـــة بــشــأنــهــا، 
ــالل  ــ ــ ــب آخـــــــــر وخـ ــ ــانــ ــ ومـــــــــن جــ
الــــــــزيــــــــارات الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة تــم 
حالقة  مــحــالت   )7( مخالفة 
االشــتــراطــات  خالفت  رجالية 
الــصــحــيــة الــمــطــلــوبــة، كــمــا تم 

عمل محاضر متابعة لها. 

أقــــــرت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
عقوبة السجن 10 سنوات على 
صديقته  على  تعدى  بحريني 
ــة بـــالـــضـــرب إلـــــى أن  ــويــ ــيــ اآلســ
سلوكها  في  شكه  بسبب  ماتت 
رغــــمــــا عـــــن عـــالقـــتـــهـــمـــا الـــتـــي 
اســـتـــمـــرت أكـــثـــر مـــن 8 ســنــوات 
ونتج عنها طفل، وكانت النيابة 
قــد أســنــدت إلــيــه تــهــمــة القتل 
أول  مــحــكــمــة  أن  إال  ــد  ــمـ ــعـ الـ
ــة عـــدلـــت وصــــف الــواقــعــة  ــ درجـ
الموت  إلــى  المفضي  للضرب 
لعدم وجود ما يفيد نية قصد 

القتل.
القضية  تفاصيل  وكشفت 
ــار  ــبـ ــتـــي اطــلــعــت عــلــيــهــا »أخـ الـ
المعنية  الجهات  أن  الخليج« 
تــلــقــت بـــالغـــا يفيد  كـــانـــت قـــد 
بمنزل  عليها  المجني  بوجود 
ــاة،  ــ ــة وفــ ــالـ ــي بـــحـ ــ الـــمـــتـــهـــم وهــ
حيث تبين من التحقيقات أن 
معها  عالقة  على  كــان  المتهم 
منذ 8 سنوات وأنجبا طفال، ثم 
ثم   2014 فــي  تــزوجــت صديقه 
لتعيش مع  أخـــرى  مـــرة  عـــادت 
المتهم منذ أكثر من عام بعلم 
بينها  نــشــبــت  أن  إلــــى  زوجـــهـــا، 
بسبب  خــالفــات  المتهم  وبــيــن 
بلدها  إلــى  السفر  فــي  رغبتها 
رفقة ابنهما وشكه في سلوكها، 
االمـــر الـــذي دفــعــه إلــى ضربها 

ما تسبب في وفاتها.
ــل الـــمـــتـــهـــم  ــ ــــصـ ــا اتـ ــعــــدهــ بــ

بصديقه الثاني وطلب حضوره 
مخدرة  مـــادة  بــه  كيسا  وسلمه 
وطلب  تعاطيها  المتهم  اعتاد 
المتهم من صديقه االحتفاظ 
ــا مــــن ضــبــطــه  ــوفــ بـــالـــكـــيـــس خــ
ــا اتــــصــــل بـــــزوج  ــنــــزلــــه، كــــمــ بــــمــ
الــضــحــيــة وهـــو صــديــقــه أيــضــا 
وطــلــب مــنــه الــحــضــور وأخــبــره 
إلــى  بــالــواقــعــة فحضر األخــيــر 
زوجــتــه  وشــاهــد  المتهم  مــنــزل 
فأبلغ  وفاتها،  بعد  »الضحية« 
الـــشـــرطـــة وتـــــم الـــقـــبـــض عــلــى 
المتهم الذي اعترف بالواقعة، 
المتهم  مــنــزل  إلـــى  وبــالــتــوجــه 
الـــثـــانـــي عـــثـــرت الـــشـــرطـــة على 
ــادة  ــمــ ــى الــ ــلـ ــوي عـ ــتـ ــحـ ــيـــس يـ كـ

المخدرة.
إلى  النيابة  أســنــدت  حيث 
و   12 فــــي  ــه  ــ أنـ األول  الــمــتــهــم 
أمــن  بـــدائـــرة   2021 فــبــرايــر   13
الـــمـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة قــتــل 
إليها  وجه  بأن  عليها  المجني 
عـــدة لــكــمــات عــلــى رأســهــا بنية 
ــــدث بــهــا  ــأحـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ إزهـــــــــاق روحـ
اإلصابات الموصوفة بالتقرير 
بحياتها،  أودت  والــتــي  الــطــبــي 
بجنحة  الجريمة  اقترنت  وقد 
المخدرة  المواد  وإحــراز  حيازة 
ــي فـــــي غــيــر  ــاطــ ــعــ ــتــ بـــقـــصـــد الــ
قانونا،  بها  المصرح  األحـــوال 
كما أسندت إلى المتهم الثاني 
)صديق المتهم( أنه حاز وأحرز 
بقصد التعاطي مادة الحشيش 

في  والميتافيتامين  المخدرة 
ــرح بــهــا  ــمـــصـ غـــيـــر األحــــــــوال الـ
قــانــونــا، وإلــــى الــمــتــهــم الــثــالــث 
حــيــازة  تــهــمــة  الــضــحــيــة(  )زوج 
مادة إباحية داخل نظام تقنية 

المعلومات.
درجــة  أول  محكمة  أن  إال 
أشارت في حيثيات الحكم إلى 
لـــم تكن  ــروح  ــ الـ ــاق  ــ نــيــة إزهـ أن 
المتهم  بــيــن  مــا  مــتــوافــرة ألن 
والــمــجــنــي عــلــيــهــا ال يــعــدو أن 
يــكــون مــجــرد خــالفــات اعــتــدى 
عــلــيــهــا بــالــضــرب بــســبــبــهــا ولــم 
ــة أنــهــا  ــاصــ يــقــصــد قــتــلــهــا وخــ
عام  مــن  أكثر  منذ  معه  تعيش 
ولـــم يــكــن هــنــاك مــا يــعــوقــه لو 
تعيش  كانت  وأنــهــا  قتلها،  أراد 
معه طوال تلك الفترة برضاها 
يكون  ثم  ومن  زوجها،  وبرضى 
الفعل الذي ارتكبه هو الضرب 
الــمــفــضــي إلـــى الـــمـــوت، ولــهــذه 
األســــــبــــــاب قــــضــــت الــمــحــكــمــة 
بمعاقبة المتهم األول بالسجن 
المتهم  ومــعــاقــبــة  ســـنـــوات   10
وتغريمه  بالحبس سنة  الثاني 
ألــــف ديـــنـــار عـــن تــهــمــة حــيــازة 
ــدرة، ومــعــاقــبــة  ــخــ ــمــ الــــمــــادة الــ
مائة  بتغريمه  الثالث  المتهم 
ــادة  ــازة مـ ــيـ ــار عـــن تــهــمــة حـ ــنـ ديـ
تقنية  جـــهـــاز  بـــداخـــل  إبــاحــيــة 
ــات، حــــيــــث أيــــــدت  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف الــحــكــم 

وأيدته محكمة التمييز.

���ص��دي��ق��ت��ه  ق��ت��ل  ل��ب��ح��ري��ن��ي  ����ص���ن���وات   10

الآ�����ص����ي����وي����ة ل�������ص���ك���ه ف�����ي ���ص��ل��وك��ه��ا

»اآلية الإ�صارة ال�صوئية« 25 مطعما ومقهى لمخالفة  اإغالق مطعمين ومخالفة 

الحب�س �صنة بدل من �صنتين لموظف اأدين بتهمة التزوير
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} خالل توزيع الوحدات الإ�سكانية.

في إطار التوجيهات الملكية السامية 
وتنفيًذا  سكنية،  وحـــدة  ألــف   40 بتوفير 
ألمـــــر صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر 
العهد  ولـــي  آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة 
وزارة  تــواصــل  الــمــواطــنــيــن،  عــلــى  سكنية 
السكنية على  الــوحــدات  تــوزيــع  اإلســكــان 
سلمان  مدينة  مــشــاريــع  مــن  المنتفعين 
سترة  شــرق  ومدينة  الحد  شــرق  ومدينة 

وضاحية اللوزي.

ــأن تــوزيــعــات الــيــوم  ــوزارة بـ ــ وأفـــــادت الــ
التاسع لخطة توزيع شهادات االستحقاق 
الــمــفــاتــيــح اإلســكــانــيــة تتضمن  وتــســلــيــم 
بــمــشــاريــع  للمنتفعين  شـــهـــادات  تــســلــيــم 
مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة 
شرق سترة، باإلضافة إلى تسليم وحدات 

سكنية بمدينة سلمان وضاحية اللوزي.
ــتـــمـــراريـــة  ــى اسـ ــ وأشـــــــــارت الـــــــــــوزارة إلــ
جهودها إلنجاز توزيع المشاريع المدرجة 
المنتفعين  عــلــى  الــتــوزيــع  خــطــة  ضــمــن 

ألمر  تلبيًة  الــجــاري،  الشهر  نهاية  حتى 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  سمو 
إلى  منوهة  سكنية،  وحــدة   2000 بتوزيع 
وتسليم  ــوزارة  ــالــ بــ الــتــوزيــع  إجــــــراءات  أن 
الوحدات بالمواقع اإلسكانية تتم بوتيرة 
بالسالسة  ــراءات  اإلجــ وتتسم  متسارعة، 
والــيــســر، فــي إطـــار الــحــرص على تسهيل 

اإلجراءات للمواطنين.
ــت الـــــــــوزارة إن  ــالـ مــــن جـــهـــة أخــــــرى قـ
مـــشـــاريـــع مــديــنــة ســلــمــان ومـــديـــنـــة شــرق 

إلى  باإلضافة  سترة  شــرق  ومدينة  الحد 
بمواقعها  بعضها  يمتاز  الــلــوزي  ضاحية 
توفر  كما  بحرية،  واجــهــات  على  المطلة 
رياضة  لممارسة  مسارات  المشاريع  هذه 
عن  فضاًل  الهوائية،  والــدراجــات  المشي 
واالهتمام  المفتوحة  المساحات  تــوافــر 
ــات الــــخــــضــــراء،  ــاحــ ــســ ــمــ بـــالـــتـــشـــجـــيـــر والــ
ــار حــرصــة الــحــكــومــة على  وذلــــك فـــي إطــ
بالمشاريع  الحياة  جــودة  مقومات  توفير 

اإلسكانية.

»الإ�����س����ك����ان« ت���وا����س���ل ت���وزي���ع ال����وح����دات ال�����س��ك��ن��ي��ة في 

م�����دن ���س��ل��م��ان و�����س����رق ال���ح���د و�����س����رق ����س���ت���رة وال����ل����وزي

كتبت: فاطمة علي
ــر الــمــقــدم طــبــيــب مــنــاف  ذكــ
األمــراض  استشاري  القحطاني 
العسكري  بالمستشفى  المعدية 
الطبي  الــوطــنــي  الــفــريــق  عــضــو 
ــروس كـــــورونـــــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتــــصــــدي لـ ــلــ لــ
)كــوفــيــد-19(، بــأن مــا تــوافــر من 
مــعــلــومــات حــــول ســـرعـــة انــتــشــار 
إلى  تشير  »اومــيــكــرون«  المتحور 
ان وجود تحورات عديدة وجديدة 
ــعـــدالت  ــمـــت فــــي ارتـــــفـــــاع مـ ــهـ أسـ
الــمــتــحــور  الـــعـــدوى، وخـــاصـــة أن 

ــتــــكــــاثــــر فـــــي الــــجــــزء  ــنـــشـــط ويــ يـ
التنفسي،  الــجــهــاز  مــن  الــعــلــوي 
مؤكدا أن جميع الفحوصات لها 

القدرة على كشف اإلصابة به.
وقـــــــــــال الــــقــــحــــطــــانــــي عـــبـــر 
صفحته في المنصة االجتماعية 
»تويتر« ان شدة وحدة مضاعفات 
»اومــيــكــرون«  بالمتحور  اإلصــابــة 
المتطعمين، خاصة  لغير  تشتد 
كــبــار الــســن وأصـــحـــاب الــمــنــاعــة 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــتـ احـ وان  ــة،  ــفــ ــيــ ــعــ ــضــ الــ
اإلصـــابـــة بــيــن الــمــتــعــافــيــن غير 
مؤكدا  عالية،  تكون  المطعمين 

حاليا  الــصــحــيــة  الـــمـــؤشـــرات  أن 
تبين أن اللقاحات تمنع اإلصابة 
وأن  الـــــفـــــيـــــروس  بــــمــــضــــاعــــفــــات 
المناعة  تحفز  الثالثة  الجرعة 
وتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــحــد 
اإلصابة  فرصة  وان  انتشاره  من 
ــة بــيــن  ــلـ ــيـ ــلـ ــاب رئـــــــــوي قـ ــهــ ــتــ ــالــ بــ

المتطعمين.
ــد مـــــــرور عـــامـــيـــن عــلــى  ــعــ وبــ
القحطاني  شــدد  كورونا  جائحة 
ــول عــلــى  ــحـــصـ عـــلـــى ضـــــــــرورة  الـ
اللقاح بجرعاته الثالث والحرص 
على ارتداء الكمام وغسل اليدين 

الوقائية  بــاالحــتــرازات  وااللــتــزام 
تفادي  في  األمثل  الطريقة  هي 

اإلصابة ونقل العدوى.
وحذر القحطاني في تغريدة 
أخرى من الشائعات ونشر القلق 
ــه في  ــدا أنــ ــؤكـ ــي الــمــجــتــمــع، مـ فـ
حــال لم يتكاتف كل األفـــراد في 
مــقــاومــتــهــا فــإنــهــا تــقــضــي على 
أساس  التي هي  المعنوية  الروح 
الــفــريــق  ــؤكــــدا أن  ــاح، مــ نــــجــ كــــل 
الوطني لديه العزم والقدرة على 
ــا ســـواء  ــورونـ مــجــابــهــة فـــيـــروس كـ

زادت الحاالت أم نقصت.

القحطاني محذرا من ال�شائعات ون�شر القلق:

»اأوم������ي������ك������رون« ي�����س��ي��ب ال����ج����زء ال���ع���ل���وي م����ن ال���ج���ه���از 

ال��ت��ن��ف�����س��ي وال���ج���رع���ة ال��م��ن�����س��ط��ة ت���رف���ع ال���م���ن���اع���ة ���س��ده

} مناف القحطاني.

ــؤون  ــشــ ــل الــــــــــــــوزارة لــ ــ ــيـ ــ أكـــــــد وكـ
ــؤون  ـــوزارة األشــــغــــال وشــ ــ ــ األشــــغــــال ب
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الــــمــــهــــنــــدس أحـــــمـــــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الــمــنــاقــصــات  أن مــجــلــس  الـــخـــيـــاط 
نوفمبر  قام خالل شهر  والمزايدات 
لعدد  مناقصة   19 بترسية  الماضي 
وبكلفة  األشغال  من مشاريع شؤون 
 11.059.127.428 بلغت  إجــمــالــيــة 
)أحد عشر مليونا وتسعة وخمسين 
دينارا  وعشرين  وسبعة  ومــائــة  ألفا 

بحرينيا(.
ــيــــل شـــــــؤون األشــــغــــال  وقـــــــال وكــ
ترسيتها  تــمــت  الــتــي  الــمــشــاريــع  إن 
تــشــمــل قـــطـــاعـــات الـــــــــوزارة الــثــالثــة 
المباني  الصحي،  الصرف  )الطرق، 
خطة  ضمن  تأتي  والتي  والصيانة( 
عـــمـــل الـــــــــوزارة فــــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
التحتية،  البنية  لتطوير  الحكومة 
ــات تــلــبــي تــطــلــعــات  ــدمــ وتـــقـــديـــم خــ
وحـــاجـــات الــمــواطــنــيــن وتــســهــم في 

دعم االقتصاد الوطني.
ــه تــمــت  ــ ــ ــاط أنـ ــيــ ــخــ وأوضــــــــــح الــ

الطرق  قطاع  في  مشاريع   7 ترسية 
ديـــنـــار   8.757.949 بــلــغــت  بــكــلــفــة 
بحريني )ثمانية ماليين، وسبعمائة 
وتسعمائة  ألــفــا،  وخمسين  وســبــعــة 
وتسعة وأربعين دينارا(، والتي تشمل 
ــع بــمــخــتــلــف الــمــحــافــظــات  ــاريـ ــشـ مـ
البنية  تطوير  مــشــروع  أبــرزهــا  ومــن 
الــبــحــيــر  وادي  لــمــنــطــقــة  الــتــحــتــيــة 
ــى( والـــــذي يــهــدف  ــ )الــمــرحــلــة األولــ
وإنشاء  الطرق  وتسوية  تطوير  إلــى 
خط رئيسي لتصريف مياه األمطار 
من منطقة وادي البحير إلى خليج 
لمنطقة  المقابل  الجزء  في  توبلي 
ــى إنــــشــــاء شــبــكــة  ــ ــنــــد، إضــــافــــة إلــ ســ
بطول  تمتد  أمــطــار  مياه  لتصريف 
6 كلم من منطقة وادي البحير إلى 

منطقة سند.
ولفت إلى أن من بين المشاريع 
تطوير  مشروع  ترسيتها  تمت  التي 
طـــرق الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة جــنــوب 
ألبا - مجمع 951 )المرحلة األولى(، 
مسارين  إنشاء  على  يشتمل  والــذي 
بــعــرض 8 أمـــتـــار لــطــريــق فـــي مــســار 

واحــــد والـــرصـــف بــاألســفــلــت بــطــول 
أمتار   3.100 يبلغ  تقريبي  إجمالي 
الصناعية.  ألبا  جنوب  منطقة  فــي 
وتــــشــــمــــل أعـــــمـــــال الــــحــــفــــر والــــــــردم 
وتركيب األرصفة  والصرف الصحي 
الــخــرســانــيــة والــــرصــــف بــاإلســفــلــت 
ــرات الـــمـــشـــاة وتــركــيــب  ــمـ وتـــركـــيـــب مـ

عالمات الطرق وأعمال اإلنارة.
قطاع  بــمــشــاريــع  يتعلق  وفــيــمــا 
الـــصـــرف الـــصـــحـــي، تــمــت تــرســيــة 8 
 1.780.515 بلغت  بكلفة  مــشــاريــع 
)مــلــيــونــا وســبــعــمــائــة وثــمــانــيــن ألفا 
وخــمــســمــائــة وخــمــســة عــشــر ديـــنـــارا 
مشروع  أبرزها  من  والتي  بحرينيا( 
الصحي في  الــصــرف  إلنــشــاء شبكة 
حيث  البديع،  بمنطقة   557 مجمع 
بـــنـــاء شبكة  إلــــى  الـــمـــشـــروع  يـــهـــدف 
ــي تــشــمــل  ــ ــتـ ــ ــــرف الـــصـــحـــي والـ ــــصـ الـ
الرئيسية  الخطوط  إنشاء عدد من 

والفرعية وعدد من غرف التفتيش، 
والتي ستسهم في خدمة ما يقارب 

من 43 وحدة سكنية في المجمع.
ــغـــال  ــؤون األشـ ــ ــيـــل شــ وأشـــــــار وكـ
إلـــى أن مـــن بــيــن مــشــاريــع الــصــرف 
الصحي التي تمت ترسيتها مشروع 
معالجة  مــحــطــات  وصــيــانــة  تشغيل 
مياه الصرف الصحي الفرعية )عدد 
يــهــدف  ــذي  ــ والــ ــنــــوات،  ــدة 3 ســ مــ  )8
إلى تشغيل وصيانة هذه المحطات 
عملها  استمرارية  لضمان  الفرعية 
مياه  إلنــتــاج  التشغيلية  وكــفــاءتــهــا 
ــات  ــفــ ــواصــ ــمــ ــالــــجــــة بـــحـــســـب الــ ــعــ مــ
ــر الـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة لـــهـــذه  ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ والــ
الصحة  عــلــى  للحفاظ  الــمــحــطــات 

العامة والبيئة.
قطاع  بمشاريع  يرتبط  وفيما 
ــد الــمــهــنــدس الــخــيــاط  الــمــبــانــي أكــ
بكلفة  مناقصتين  ترسية  تمت  أنــه 
ــة  ــائـ ــمـ ــعـ )أربـ  465.000 ــى  ــ إلــ تـــصـــل 
وتشمل  دينار(  ألف  وخمسة وستين 
لــعــوازل  الزمنية  المقاولة  مشاريع 
مياه األمطار مع ضمان )10( عشر 
 ،)2023-2021( لــلــســنــتــيــن  ــنـــوات  سـ
واإلضافية  التصحيحية  ولألعمال 

بمباني السفارة واإلقامة.
ــي تــم  ــتـ ــا عــــن الـــمـــشـــاريـــع الـ ــ أمـ
ــاقـــصـــات خـــالل  ــنـ ــمـ ــا فــــي الـ ــهـ طـــرحـ
شــؤون  وكيل  قــال  الماضي،  نوفمبر 
إنــه تــم طــرح 16 مناقصة  األشــغــال 
وبكلفة  ــوزارة  الــ قطاعات  لمختلف 
 19.377.085 إلـــى  تــصــل  تــقــديــريــة 
ــا،  ــيــــونــ ــلــ ــر مــ ــ ــشـ ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ديـــــــنـــــــار )تـ

وثــالثــمــائــة وســبــعــة وســبــعــيــن ألــًفــا 
تم  ديــنــارا(، حيث  وثمانين  وخمسة 
الصرف  لقطاع  مناقصات   6 طــرح 
ــي ومــــــن أبـــــرزهـــــا مــنــاقــصــة  ــحـ الـــصـ
المعالجة  محطة  تشغيل  خــدمــات 
لمعالجة  توبلي  بمحطة  الثالثية 
ومناقصة  الــصــحــي،  الــصــرف  مــيــاه 
لبناء الخط الرئيسي الناقل لمياه 
الصرف الصحي في منطقة الزنج.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاع الــطــرق 
ــنـــاقـــصـــات، مــن  ــرح 6 مـ ــ فـــقـــد تــــم طـ
أبــــــرزهــــــا مـــــشـــــروع تــــطــــويــــر مـــنـــافـــذ 
ــيــــة بــالــصــخــيــر  الـــمـــديـــنـــة الــــريــــاضــ
ــارع A والــمــنــفــذ الــجــنــوبــي(،  ــشــ )الــ
ومــشــروع إعــادة تأهيل شــارع الشيخ 
خليفة بن سلمان - دوار 18 مدينة 
حــمــد )مــــن شــــارع ولــــي الــعــهــد إلــى 

تقاطع رقم 2(.
وأشــــــار الـــوكـــيـــل الـــخـــيـــاط إلــى 
أنــــه تـــم طــــرح مــنــاقــصــتــيــن لــقــطــاع 
المباني والصيانة وشملت المقاولة 
المدنية  الصيانة  ألعمال  الزمنية 
والميكانيكية والكهربائية للسنتين 
الصيانة  ــنــــاقــــصــــة  )2021-2023)ومــ
التابعة  المباني  لجميع  الــوقــائــيــة 
الـــطـــرق  وإدارة  الـــصـــحـــي  لـــلـــصـــرف 

بسلماباد.
الشراء  بــأن عــدد طلبات  وأفـــاد 
ــم إصــــــدارهــــــا خــــــالل شــهــر  ــ الــــتــــي تـ
88 طلبا  بــلــغــت  الــمــاضــي  نــوفــمــبــر 
 364.948 بــلــغــت  إجــمــالــيــة  بــقــيــمــة 
ــة وســـتـــيـــن ألــفــا  ــ ــعـ ــ ــة وأربـ ــائـ ــمـ )ثـــالثـ
وتسعمائة وثمانية وأربعين دينارا(. 

�شملت قطاعات الطرق وال�شرف ال�شحي والمباني.. وكيل الأ�شغال:

تر�سية 19 مناق�سة لعدة م�ساريع باأكثر من 11 مليون دينار نوفمبر الما�سي

} أحمد عبدالعزيز الخياط.

تـــحـــت رعــــايــــة ســـمـــو الــشــيــخ 
خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
خـــلـــيـــفـــة مــــحــــافــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــجــنــوبــيــة، أقـــامـــت الــمــحــافــظــة 
حــفــل تــكــريــم لــلــجــهــات الــداعــمــة 
والــمــتــعــاونــة مــع كــافــة الــمــبــادرات 
ــــج والـــمـــنـــاســـبـــات الـــتـــي  ــرامـ ــ ــبـ ــ والـ
أقــامــتــهــا الــمــحــافــظــة خـــالل عــام 
عيسى  الــعــمــيــد  بــحــضــور  2021م، 
نــائــب المحافظ  الــدوســري  ثــامــر 
ــلـــي الـــــــــــــوزارات  ــثـ ــمـ ــن مـ ــ وعـــــــــدد مــ
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة والــشــركــات 
ــى جـــانـــب مــســؤولــي  ــ ــة إلـ الـــخـــاصـ
ضباط  بــنــادي  وذلــك  المحافظة 

األمن العام.
وأشــــــــــــــــــاد ســــــمــــــو مــــحــــافــــظ 
الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة بـــالـــدور 
الـــفـــاعـــل لــمــخــتــلــف الـــجـــهـــات في 
أقيمت  الــتــي  الــفــعــالــيــات  إنـــجـــاح 
طوال العام المنصرم، إلى جانب 
الفعاليات المقامة خالل احتفال 
مملكة البحرين باألعياد الوطنية 
المجيدة، مشيرًا سموه إلى أن ما 
يــمــيــز الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة هو 
نــهــج الــتــواصــل الـــدائـــم والــفــاعــل 
القطاعات  مختلف  بين  الــقــائــم 

والــمــنــاســبــات  الــمــشــاريــع  لتنفيذ 
الوطنية والتنموية واالجتماعية، 
ــأن الــمــحــافــظــة  ــ ــوه بـ ــمـ ــًا سـ ــنـــوهـ مـ
ــذا الــنــهــج كــونــهــا  تــمــضــي عــلــى هــ
طرفًا هامًا في مساندة ودعم كافة 

أفراد مجتمع المحافظة.
ــن ســـمـــو الـــمـــحـــافـــظ أن  ــ ــّي وبــ
ــي دعـــم  ــ ــود تـــصـــب فـ ــهــ تـــلـــك الــــجــ
ــة الــمــجــتــمــعــيــة  ــراكــ مـــفـــهـــوم الــــشــ
الـــتـــي أصــبــحــت نـــمـــوذجـــًا ونــهــجــًا 
يــحــتــذى بــــه، مـــن خــــالل إشــــراك 
ــالـــي والــمــواطــنــيــن فـــي كــافــة  األهـ
ــي  ــتـ الــــفــــعــــالــــيــــات والــــــبــــــرامــــــج الـ
الــذي  األمــر  المحافظة،  تقيمها 
نهج  على  حقيقية  إضــافــة  يمثل 
الــتــواصــل والــشــراكــة مــع مختلف 
الــقــطــاعــات، ومــنــوهــًا فـــي الــوقــت 
ذاته بما قدمته الجهات الداعمة 
ــان لــهــا أثــر  مـــن نـــمـــاذج نــاجــحــة كـ
إيجابي على مجتمع المحافظة. 
بـــــدأ الـــحـــفـــل بــــآيــــات عــــطــــرة مــن 
السيدة  ألقت  ثم  الحكيم،  الذكر 
مريم المناعي مدير إدارة الموارد 
بالمحافظة  والــمــالــيــة  الــبــشــريــة 
عن  فيها  أعــربــت  كلمة  الجنوبية 
بـــالـــغ الــشــكــر لــلــجــهــات الــداعــمــة 

إلنــجــاح الــفــعــالــيــات الــتــي أقيمت 
بــرعــايــة كــريــمــة مــن ســمــو الشيخ 
خــلــيــفــة بـــن عــلــي بـــن خــلــيــفــة آل 
خـــلـــيـــفـــة مــــحــــافــــظ الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــجــنــوبــيــة، مــنــوهــًة بـــأن الــنــجــاح 
ــاعـــت الــمــحــافــظــة  ــطـ ــتـ الـــــــذي اسـ
الــعــام  خـــالل  تحقيقه  الــجــنــوبــيــة 
ورعاية  دعم  المنصرم جاء نظير 
الـــجـــهـــات لــســلــســلــة الـــفـــعـــالـــيـــات 
ذلـــك مع  بــمــا ينسجم  الــمــقــامــة، 
أهـــــــداف الــمــحــافــظــة فــــي تــعــزيــز 
ــل والـــتـــنـــمـــيـــة وخــــدمــــة  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
الحفل  استعرض  ثــم  المجتمع، 
فيلمًا قصيرًا عن برامج ومبادرات 
الشراكة  عكست  التي  المحافظة 
المجتمعية وتعزيز قيم االنتماء 

والمواطنة. 
ــد ذلـــــــك تـــفـــضـــل ســمــو  ــ ــعـ ــ وبـ
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة 
مــحــافــظ الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ بــــتــــكــــريــــم الـــــجـــــهـــــات الـ
الـــوزارات  فــي  تمثلت  والمتعاونة، 
والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
باإلضافة  األهــلــيــة،  والــمــؤســســات 
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ وزارة  مـــمـــثـــلـــي  إلــــــى 

والشركات المتعاونة. 

ال���م���ح���اف���ظ���ة ال���ج���ن���وب���ي���ة ت���ك���رم 

ال����ج����ه����ات ال����داع����م����ة ل��ب��رام��ج��ه��ا

} �سمو محافظ الجنوبية خالل حفل التكريم.

ــة  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ غـــــــــــرمـــــــــــت الــ
المختصة 8 مطاعم ومقاه 24 
ألف دينار لمخالفة اإلجراءات 
االحترازية، وصرح رئيس نيابة 
بأن  العامة  والجهات  الـــوزارات 
النيابة العامة قد تلقت بالغات 
من إدارة الصحة العامة برصد 
المطاعم والمقاهي المخالفة 
لــــالشــــتــــراطــــات واإلجـــــــــــــراءات 
اتباعها  يتعين  التي  الصحية 
وااللتزام بها في ظل المستوى 
ــيــــة مـــنـــع انـــتـــشـــار  األصــــفــــر آللــ

فيروس كورونا المستجد.
ــات  ــفــ ــالــ ــخــ ــمــ وتــــمــــثــــلــــت الــ
المحالت  تلك  فــي  الــمــرصــودة 
في عدم تأكد المسؤولين بهذه 
الــمــحــال مــن حــصــول الــزبــائــن 
عــلــى الــتــطــعــيــمــات الــمــطــلــوبــة، 
والــســمــاح بـــدخـــول زبـــائـــن غير 
األخضر  الـــدرع  على  حاصلين 
التطعيمات  استيفائهم  لعدم 

وزارة  اشــــــتــــــراطــــــات  بــــحــــســــب 
بالمطعمين  الخاصة  الصحة 
والــمــتــعــافــيــن، فــضــال عـــن عــدم 
كمامة  بــارتــداء  الزبائن  الــتــزام 
أثناء وجودهم  الوقائية  الوجه 
اإلدارة  قــامــت  فيما  بــالــمــحــال، 
بضبط تلك المخالفات وغلق 

المطاعم المخالفة إداريًا.
وبــــاشــــرت الــنــيــابــة الــعــامــة 
البالغات  ورود  فــور  إجــراءاتــهــا 
ثمانية  إلـــى  االتـــهـــام  وأســـنـــدت 
ــاًل عــن  ــال مــخــالــفــيــن فـــضـ ــمـ عـ
تــقــديــم ســبــعــة مــحــال تــجــاريــة 
وأحالت  اعتباريين،  كأشخاص 
المحكمة  قاضي  إلى  القضايا 
المختصة  الجنائية  الصغرى 
بــنــظــر مــخــالــفــات اإلجـــــــراءات 
االحــــــتــــــرازيــــــة لـــمـــنـــع انـــتـــشـــار 
ــا الــمــســتــجــد،  ــ ــورونـ ــ فــــيــــروس كـ
ــدر الــقــاضــي أحــكــامــا  ــ ــد أصـ وقــ
بـــتـــغـــريـــم كــــل مــــن الــمــتــهــمــيــن 

مــــن األشــــخــــاص الــطــبــيــعــيــيــن 
تتراوح  بغرامات  واالعتباريين 
مــا بين ألــف وألــفــي ديــنــار بما 

بلغ مجموعه 24 ألف دينار.
الدكتورة  دعت  جانبها  من 
الصحة  استشارية  العيد  كوثر 
الــــعــــامــــة جـــمـــيـــع الـــمـــؤهـــلـــيـــن 
مــمــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم شـــروط 
الـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة الــثــانــيــة، 
ــات مــن  ــ ــرعـ ــ تـــلـــقـــوا 3 جـ مـــمـــن 
تــطــعــيــم )ســيــنــوفــارم( الــمــضــاد 
)كــوفــيــد-19(،  كــورونــا  لفيروس 
إلــــى الـــمـــبـــادرة بــأخــذ الــجــرعــة 
أن  مــؤكــدًة  الــثــانــيــة،  المنشطة 
اإلقبال على أخذ الجرعة يعّد 
ــة األهـــمـــيـــة مــن  ــايـ أمـــــــرًا فــــي غـ
أجل رفع المناعة والوقاية من 
ــعـــدوى ومــواجــهــة مــتــحــورات  الـ
الـــفـــيـــروس، إضـــافـــة إلـــى الــحــد 
مــــن األعــــــــراض الـــشـــديـــدة فــي 

حال اإلصابة بالفيروس.

األف   24 وم�قاه  م�ط�اعم  ث�م�انية  ت�غ�ري�م 

الح�ت�رازي�ة الإجراءات  ل�م�خ�ال�ف�ة  دي�ن�ار 

اإلســالمــيــة  والــــشــــؤون  الـــعـــدل  وزارة  أعــلــنــت 
التي  المستمرة  المتابعة  إطــار  في  أنــه  واألوقـــاف 
يقوم بها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس 
بالمحافظة  مــســجــدْيــن  مــخــالــفــة  تــبــيــن  كـــورونـــا، 

الجنوبية لالشتراطات الصحية.
وحـــفـــاًظـــا عــلــى مــقــتــضــيــات الــصــحــة الــعــامــة 
التنسيق  بعد  الــــوزارة  قـــررت  للمصلين،  وحــمــايــًة 
لفيروس  للتصدي  الــطــبــي  الــوطــنــي  الــفــريــق  مــع 
المسجدين، وذلك بشكل مؤقت  كورونا غلق أحد 
مدة أسبوع حتى يتم التأكد من اتخاذ اإلجراءات 
االحترازية بشكل صحيح ووضعها موضع التنفيذ.

للقائمين  إنــذار  توجيه  تم  ذاتــه،  السياق  وفي 
عــلــى الــمــســجــديــن واتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الـــالزمـــة، 
باالشتراطات  االلتزام  بضرورة  عليهم  والتشديد 
الــصــحــيــة واإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة والــمــحــافــظــة 

عليها لضمان صحة وسالمة الجميع.
وتـــشـــمـــل اإلجـــــــــــراءات االحــــتــــرازيــــة الــمــعــلــنــة 

للمساجد:
باللون  للشعار  المصلين  إبـــراز  مــن  التأكد   -

األخضر في تطبيق »مجتمع واعي«.
- قياس درجــة حــرارة المصلين قبل دخولهم 
ــود أيـــة أعـــراض  الــمــســجــد، والــتــأكــد مـــن عـــدم وجــ

عليهم.
وال  الــوقــت  طـــوال  الكمامة  بلبس  االلــتــزام   -

يسمح بدخول المسجد بدون الكمامة.
- مراعاة معايير التباعد االجتماعي المقررة 

بين كل مصٍلّ وآخر، وكل صف وآخر.
- عـــــدم الـــســـمـــاح لــلــمــصــلــيــن بـــالـــمـــكـــوث فــي 
للصالة  للمسجد  الدخول  يكون  حيث  المسجد، 
من  االنتهاء  بعد  مباشرة  المسجد  ويغلق  فقط 

الصالة.
اإلســالمــيــة  ــؤون  ــشــ والــ الـــعـــدل  وزارة  وشـــــددت 
واألوقــــــــــاف عـــلـــى مــتــابــعــتــهــا تــنــفــيــذ اإلجـــــــــراءات 
االحــــتــــرازيــــة بــالــمــســاجــد وتــكــثــيــفــهــا لــلــحــمــالت 
ــزم لـــحـــفـــظ صــحــة  ــلــ ــا يــ ــ الــتــفــتــيــشــيــة واتـــــخـــــاذ مـ
وسالمة المصلين، مؤكدًة أن االلتزام بالتعليمات 
المسؤولية  تفرضه  اليوم  االحترازية  واإلجــراءات 

الدينية والواجب الوطني.

مخالف�ة م�س�جدْين لال�س�تراطات ال�سحي�ة وغل�ق اأحدهما

م�ع اتخ�اذ الإج�راءات الالزم�ة حي�ال القائمي�ن عليهم�ا

} العميد الركن د. ال�سيخ حمد بن محمد اآل خليفة خالل الجتماع.

بن  حمد  الشيخ  الدكتور  الركن  العميد  تــرأس 
محمد آل خليفة مساعد رئيس األمن العام لشؤون 
المشارك  الداخلية  وزارة  وفــد  والتدريب  العمليات 
المشتركة  الــعــلــيــا  للجنة  الــخــامــس  االجــتــمــاع  فــي 
للتمرين التعبوي المشترك لألجهزة األمنية بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية )أمن الخليج 
عام  من  األول  الربع  في  إقامته  والمقرر   ،) العربي 

2022م بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وقــد تــم خــالل االجــتــمــاع اســتــعــراض توصيات 
اجتماع فريق اإلعداد والتخطيط الثالث، واالطالع 
على  اشتملت  التي  للتمرين،  العامة  الخطة  على 
مــهــام ومــســؤولــيــات الـــقـــوات الــمــشــاركــة والــمــراحــل 

الزمنية للتنفيذ، واالستعدادات والتجهيزات الفنية 
واألمنية.

ــاد مــســاعــد رئــيــس األمــن  وبــهــذه الــمــنــاســبــة أشــ
التي  بــالــجــهــود  والــتــدريــب  العمليات  لــشــؤون  الــعــام 
فــي  ــارك  ــشـ ــتـ سـ الـــتـــي  ــلــــجــــان  والــ اإلدارات  تـــبـــذلـــهـــا 
تــقــوم بها  الــتــي  والــجــهــود  الــتــمــريــن الخليجي  هـــذا 
المستضيفة  )الــدولــة  السعودية  العربية  المملكة 
العمل على تعزيز  والــذي يأتي في إطار  للتمرين(، 
الخبرات  وتبادل  المجلس  بدول  المشترك  التعاون 
والتطوير المستمر في التعامل األمني مع األحداث 
الداخلية  وزيــر  دعــم  مثمنا  المشتركة،  والتحديات 
تطوير  فــي  الــعــام  األمــن  رئيس  ومتابعة  المستمر، 

أحــدث  وتــوفــيــر  اإلداري  والتنظيم  البشرية  الــقــوى 
وسائل التكنولوجيا والمعدات، باالهتمام بالتدريب 
والــتــمــاريــن الــمــشــتــركــة والــتــنــســيــق الــعــمــلــيــاتــي مع 
أمن  تمرين  أن  بالذكر،  الجدير  الجهات.  مختلف 
الخليج العربي األول كان قد أقيم بمملكة البحرين 
بــدولــة  الــثــانــي  الــتــمــريــن  أقــيــم  فــي عـــام 2016، فيما 
الــمــتــحــدة فــي عـــام 2020، حيث  الــعــربــيــة  اإلمـــــارات 
يهدف إلى تعزيز العمل األمني الخليجي المشترك 
بين األجهزة األمنية في الدول األعضاء ورفع درجة 
لمواجهة  األمنية  والجاهزية  واالستعداد  التنسيق 
والـــتـــصـــدي لجميع  الـــطـــارئـــة  والــــحــــاالت  األزمـــــــات 

التهديدات األمنية المحتملة. 

اإقامة تمرين اأمن الخليج العربي خالل الربع الأول من 2022



تن�شيـــق م�شتـــرك بيـــن جميـــع القطـــاعــات 

الطبيـة في المملكـة لالرتقـاء بالقطـاع ال�شحي

أيام قليلة ونستقبل عاما جديدا، إذ إن هذه اللحظات هي األهم في العام كله 
والتي نحرص فيها على استذكار لحظات النجاح واإلخفاق في عام مضى، ويأخذنا 

األمل ونحن نستقبل عاما جديدا وكل عام وأنتم بخير.
في  أننا  الرغم  على  يترك بصمته  أن  دون  يودعنا من  أن   2021 عــام  أبــى  ولكن 
فترة التعافي من كورونا، فترك لنا )أوميكرون( الساللة الجديدة التي يحوم حولها 

الغموض في الفترة الحالية.
)أومــيــكــرون(  الجديد  المتحور  الختبار  أجــريــت  التي  األولــيــة  الــدراســات  تشير 
أنه سريع االنتشار وبالرغم من ذلك فإن الوقاية التي توفرها الجرعات المنشطة 
من اللقاحات الموجودة حاليا ضد كوفيد- 19 لديها القدرة أن ترفع المناعة ضد 
المتحور الجديد  الناتجة عن  أوميكرون وأن توفر حماية ضد األعــراض الخطيرة 

بنسبة تصل إلى قرابة 85%، لذلك اتجهت دول العالم في ظل االرتفاع غير المسبوق 
في عدد اإلصابات في قارة أوروبا وبريطانيا خاصة إلى الجرعات المنشطة واتخذت 
ــراءات اإلغــــالق الــكــلــي فــي فــتــرة األعــيــاد تــفــاديــا للتجمعات التي  ــ بــعــض الــــدول إجـ
تحدث كل عام. هناك حالة تسارع تتحرك بها دول العالم من أجل تطعيم سكانها 

بالجرعات التعزيزية.
وتماشيا مع األوضاع العالمية قام الفريق الوطني الطبي باالنتقال االحترازي 
إلـــى الــمــســتــوى األصــفــر وتـــم تــحــديــث بــروتــوكــول الــجــرعــة الــمــنــشــطــة للمطعمين 

والمتعافين، مع تحديث شؤون الطيران وااللتزام التام باإلجراءات االحترازية.
أرجو من اهلل عز وجل أن يكون عامنا القادم الذي نستقبله هذه األيام عام خير 

وفرح بال أوجاع وال أحزان وأن يجبر اهلل فيه قلوبنا بكل ما تشتهي أنفسنا.

اأوميكرون مع نهاية 2021

العدد )15985( - السنة السادسة واألربعون - الثالثاء 24 ُجمادى األولى 1443هـ - 28 ديسمبر 2021م

بقلم: لمياء إبراهيم سيد أحمد

كالم 
في الصحة 14

وأود هنا تأكيد أن وزارة الصحة في ظل المجلس األعلى للصحة، تقوم 
بأعلى مستويات  ونتمسك  للمجتمع  عالية  بجودة  وُتقدم خدماتها  بدورها 
والخاص  العام  القطاع  ومستشفيات  مراكز  كل  وتحث  الصحية،  المعايير 
لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مــع  والتنسيق  بالتعاون  وذلـــك  بــه،  االلــتــزام  على 
الوقائية  الــخــدمــات  أرقـــى  تــوفــيــر  يضمن  بــمــا  الصحية  والــخــدمــات  الــمــهــن 
والتشخيصية والعالجية والتأهيلية في مختلف المجاالت الصحية وُيسهم 
في راحة المترددين على الخدمات الصحية ويحقق تطلعاتهم، ورفع مستوى 

الخدمات الطبية المتاحة في مملكة البحرين.
قدرتها  ومدى  المستقبلية  والخطة  التأمينية  للمنظومة  رؤيتكم  ما   *

على تغطية االحتياجات الصحية في المملكة؟ 
ــات مستفيضة ومـــدروســـة  ــ دراســ بــعــد  الــصــحــي  الــضــمــان  قـــانـــون  - جـــاء 
بما يضمن  الصحية،  الــرعــايــة  مــجــال  فــي  والــمــســتــويــات  كــل األصــعــدة  على 
للمواطنين  والتأهيلية  والعالجية  والتشخيصية  الوقائية  الخدمات  تقديم 
والمقيمين في مملكة البحرين على أفضل وجه، فمملكة البحرين تواصل 
العمل في اتجاه استغالل الفرص المتاحة لتعزيز مبادرات وخطط تطوير 
الــرؤى  لتحقيق  ُقــدًمــا  للمضي  الصحي  التمويل  ونــظــام  الصحي  الــنــظــام 
المقدمة  الصحية  الخدمات  أداء  مستوى  تحسين  إلــى  الهادفة  الحكومية 
النوعية  وكــفــاءتــهــا  بجودتها  واالرتـــقـــاء  بالمملكة  والمقيمين  للمواطنين 
الشاملة  التنمية  مــحــاور  مــع  المجتمع  وتــطــلــعــات  واحــتــيــاجــات  لتنسجم 
وغاياتها القائمة على تحقيق االستدامة والعدالة والتنافسية. ومع تطبيق 
على  الصحية  الخدمات  فــي  نوعية  نقلة  هناك  ستكون  الصحي،  الضمان 
المستوى الوطني )القطاعين العام والخاص( ومن خالل الضمان الصحي 
في  الصحية  االحتياجات  تغطية  على  قــدرة  أكثر  الصحي  النظام  سيكون 

مملكة البحرين بكفاءة عالية.
المشروعات  ضمن  أعلنت  التي  الجديدة  للمستشفيات  توقعاتكم  ما   *
التنموية الصحية )مستشفى حمد AMH- مشروع الجينوم - مشروع مجمع 

دلمونيا للخدمات الصحية(؟
- لقد استطاعت مملكة البحرين وبفضل الدعم الحكومي المتواصل 
العالمية  الصحية  الخارطة  على  متميًزا  موقًعا  تتبوأ  أن  الصحي  للقطاع 
عبر تقديمها أرقى الخدمات الصحية والوقائية والعالجية بما يجسد على 
أرض الواقع مدى اهتمام القيادة الرشيدة بصحة المجتمع البحريني، كما 
تتبنى مملكة البحرين استراتيجية صحية متكاملة تهدف إلى التركيز على 
تطوير الخدمات الصحية بشكل عام وتوفير احتياجات المواطن البحريني 

من العالج وفق أحدث المعايير الصحية.
ومن هذا المنطلق فإن جميع المشروعات التنموية الصحية التي تعمل 
مملكة البحرين على تنفيذها ُتسهم في تطوير الخدمات الصحية واالرتقاء 
بها بما يصب في خدمة المجتمع البحريني، حيث إنه في إطار سعي حكومة 
مملكة البحرين بتوفير دعم وتطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية جاءت 
على  والمقيم  المواطن  حصول  لتحسين  اإلنشائية  المشاريع  إنشاء  خطة 
خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية وفق أعلى المعايير، وتواصل مملكة 
البحرين العمل نحو إنشاء عدد من المشاريع التطويرية تحسيًنا للمرافق 
مراكز  افتتاح  أو  التوسعة  تحت مظلتها، سواء من خالل خطط  الموجودة 
ومستشفيات طبية تخصصية ذات خدمات وجودة عالية، ويأتي ذلك لضمان 
المواطنين  لجميع  ومميز  شامل،  بشكل  الصحية  الرعاية  خدمات  وصــول 
تم  التي  التطويرية  المشاريع  أبرز هذه  ومن  البحرين،  بمملكة  والمقيمين 
إعالنها في مجلس الوزراء الموقر في شهر نوفمبر الماضي ضمن المشاريع 

التنموية الكبرى:
:AMH مستشفى الملك حمد *

ضمن  عــالــي؛  منطقة  فــي  إنــشــاؤه  المزمع  حمد  الملك  مستشفى  ُيعد 
الجراحية  التخصصات  على  باشتماله  يتميز  التي  التنموية  المشروعات 
الدقيقة والعناية القصوى، باإلضافة إلى غرفة للعمليات الجراحية الدقيقة 

ليخدم قطاع أوسع من المرضى ويضم 125 سريرا وخدمات طبية عديدة.
* مشروع مجمع دلمونيا للخدمات الصحية:

يضم  مجمًعا  سيكون  الصحية  للخدمات  دلمونيا  مجمع  مــشــروع  إن 
مختلف الــتــخــصــصــات الــطــبــيــة الــنــوعــيــة بــجــزيــرة دلــمــونــيــا، وســيــقــدم هــذا 

المجمع خدماته من خالل مجموعة من المراكز والعيادات الصحية، منها 
والتأهيل  واألشعة  الطبية  والمختبرات  والعالج  والتشخيص  لالستشارات 
وغيرها من خدمات يتطلع إليها المواطن والمقيم في مملكة البحرين، ومن 

المؤمل أن يكون منطقة للسياحة العالجية على مستوى المنطقة. 
من  عــدد  هناك  الكبيرين،  التنمويين  المشروعين  هذين  جانب  وإلــى 
المشاريع اإلنشائية منها ما تم االنتهاء من عملية البناء والتجهيز، ومنها 
آل خليفة  بن خالد  الشيخ عبداهلل  ذكر مركز  ويمكننا  التنفيذ،  قيد  ما هو 
الصحي في منطقة الرفاع الذي تم افتتاحه في شهر ديسمبر الحالي، ومركز 
الخاصة والذي سيتم تشغيله بنهاية شهر ديسمبر  سترة للرعاية الصحية 
من هذا العام، ومركز مدينة خليفة الصحي في عسكر، ومركز الشيخ عبداهلل 
إن  القادم  العام  الذين سيتم تشغيلهما  الكلى  آل خليفة لمرضى  بن خالد 
شاء اهلل. أما المشاريع قيد التنفيذ فتضم مبنى للرعاية الصحية الخاصة 
لكبار السن )اإلقامة الطويلة( ومركز لمرضى التصلب اللويحي وكالهما في 

منطقة المحرق.
وفيما يخص مشروع الجينوم الوطني، فلقد جاء هذا المشروع تنفيًذا 
لــتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خليفة 
الخدمة  تقديم  على  الــحــرص  أهمية  على  بــنــاًء  الــــوزراء،  رئيس  العهد  ولــي 
وصــواًل  والتحديث  التطوير  واستمرار  جــودة  بأعلى  للمواطنين  الحكومية 
إلى التميز بما يعزز من ثقة المواطن في الخدمات الصحية، وإعالن سموه 
لتوفير  الــوطــنــي،  الجينوم  مــركــز  إطـــالق   .2019 الحكومي  الملتقى  خــالل 
ُيسهم  والقادمة، حيث  الحالية  األمــراض لألجيال  ووقاية من  حياة صحية 

ــة فّعالة  الــمــشــروع الــرائــد فــي الــوقــايــة مــن األمــــراض الــوراثــيــة وتــطــويــر أدويـ
لعالجها. وقد تم تدشين مركز الجينوم الوطني في أكتوبر 2019م. وقد تم 
إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة وذلك بهدف تحسين الجودة واالستمرار 
التشخيص  على  ستساعد  والتي  الصحة؛  في  الحديثة  التقنيات  تبني  في 

ووضع الحلول المبتكرة للمجتمع البحريني.
* هل البحرين مستعدة لتكون وجهة للسياحة العالجية في المنطقة؟

- نعم، إن المملكة على أتم االستعداد لتكون وجهة للسياحة العالجية 
في المنطقة، إذ تمتاز مملكة البحرين بمقومات على الصعيد االقتصادي، 
والصحي، والسياحي، وما تحتله من موقع جغرافي مميز؛ يؤهلها أن ُتحقق 
تطوًرا مّطرًدا لقطاع السياحة الطبي إلى جانب االرتكاز على هذه المقومات، 
كما أن طموح مملكة البحرين ونتيجًة لدعم واهتمام القيادة الرشيدة ُيسهم 
في تحقيق نقلة نوعية لقطاع السياحة الطبي بمملكة البحرين باستدامة 
حقيقية  شــراكــات  تأسيس  خــالل  مــن  وذلـــك  بالمنطقة،  وتنافسية  ــار  وازدهــ
وفاعلة بين المؤسسات الحكومية ذات العالقة ومؤسسات القطاع الخاص، 
وصياغة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع السياحة الطبي، ووضع سياسات 
التسهيالت  وتعزيز  الخاص،  الطبي  القطاع  لنمو  ومحّفزة  مرنة  وإجــراءات 
المشجعة لالستثمار نحو البنية التحتية لقطاع السياحة الطبي بالمملكة.

الــعــديــد من  ــوزارة  ــ الـ فــتــرة توليكم مــســؤولــيــة  الــصــحــة فــي  نــالــت وزارة   *
الجوائز من داخل البحرين وخارجها ما وقع هذه الجوائز عليكم شخصيا 

وعلى الوزارة؟
- إن الجوائز التي حصدتها وزارة الصحة سواء على المستوى المحلي 

أو اإلقليمي أو الدولي منذ تولينا مسؤولية الوزارة كوزيرة للصحة، لها أكبر 
األثر في نفوسنا ونفوس العاملين في المجال الصحي، وُتعد حافًزا كبيًرا 
لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة مملكة البحرين العزيزة، وجميع 
هذه الجوائز ُتمثل تكريًما لمملكة البحرين وليس لوزارة الصحة فقط، إذ 
هناك العديد من الجهات التي أسهمت بتعاونها معنا في تحقيق هذا الفوز 

بالجوائز.
وأود بهذه المناسبة أن أذكر بعض ما حصدته الوزارة عبر السنوات الست 

األخيرة، ما يلي:
أواًل: الجوائز على المستوى المحلي:

1- جائزة الملتقى الحكومي 2016: األداء المتميز لمشروع االستخدام 
األمثل للمضادات الحيوية.

2- جائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة للبحث العلمي 
لعام 2016 - بحث حول مضاعفات مرض فقر الدم المنجلي »السكلر« أثناء 

الحمل.
3- جائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة للبحث العلمي 
الوفيات في  بالسرطان ومعدالت  – بحث حول معدالت اإلصابة  لعام 2016 

مملكة البحرين لعام 1998- 2011.
الحكومية  الــمــمــارســات  أفــضــل   -  2017 الحكومي  الملتقى  جــائــزة   -4

للكشف المبكر لألمراض غير السارية )22 أكتوبر 2017(.
5- جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 

لتمكين المرأة البحرينية )الدورة الخامسة:2017(. 
موقع  أفــضــل  فئة  عــن   2017 اإللــكــتــرونــيــة  للحكومة  التميز  جــائــزة   -6

حكومي إلكتروني.
موقع  أفــضــل  فئة  عــن   2018 اإللــكــتــرونــيــة  للحكومة  التميز  جــائــزة   -7

حكومي إلكتروني.
موقع  فــئــة أفــضــل  عــن   2021 للحكومة اإللكترونية  التميز  جــائــزة   -8

إلكتروني. 
في  التطوعي  للعمل  آل خليفة  علي  بن  الشيخ عيسى  9- جائزة سمو 

نسختها الحادية عشرة 2021.
10- جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
الصحة  وزارة  تحقيق  عن   2021 ديسمبر   1 البحرينية:  المرأة  يوم  بمناسبة 
ضمن  البحرينية  واألســـرة  الــمــرأة  احتياجات  ودمــج  الجنسين  بين  للتوازن 
الجنسين  بين  للتوازن  الوطني  التقرير  في  ورد  )كما  وخدماتها  عملياتها 

.)2020-2019
ثانًيا: الجوائز على المستوى اإلقليمي:

التعاون  دول مجلس  فــي  الــمــرأة  تمكين  فــي  أفــضــل مؤسسة  جــائــزة   -1
بالمنتدى الخليجي الخامس للموارد البشرية 2017.

2- جائزة التميز لإلنجازات الحكومية العربية 2017 حول خدمة النظام 
الصحي المتكامل للرعاية الصحية األولية )المراكز الصحية(.

حكومي  مــشــروع  أفضل  عــن   2018 العربي  الحكومي  التميز  جــائــزة   -3
عربي لتطوير القطاع الصحي.

ثالًثا: الجوائز على المستوى الدولي:
لــمــشــروع   2017 لــعــام  المتميز  لــــألداء  الــعــالــمــيــة  الــمــســابــقــة  جــائــزة   -1

االستخدام األمثل للمضادات الحيوية.
2- جائزة المسابقة العالمية ألفضل الممارسات لعام 2017م عن خدمات 

كبار السن.
3- شهادة »غينيس« 2017 حول أكبر ندوة لـ»السكري« حضرها أكثر من 

1577 فرًدا. 
4- جائزة فريق العمل المشترك بين الوكاالت التابعة لألمم المتحدة 
التنمية  أهـــداف  تحقيق  فــي  الــبــارزة  الصحة  وزارة  لمساهمة  تقديًرا   2018

المستدامة المتعلقة بمكافحة األمراض غير السارية.
كما ال ننسى الجوائز التي حصل عليها عدد من منتسبي وزارة الصحة 
فهي كثيرة تعبر عن الجهود التي قاموا بها والدعم الذي تلقوه من الوزارة، 
ومن خاللها رفعوا اسم مملكة البحرين واسم الوزارة على خارطة اإلنجازات 

العالمية.

وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح في حوار شامل لـ»الخليج الطبي«:

تطبيــق ال�شمــان ال�شحـي يحقــق نقلــة نــوعيــة

 فـي الخـدمـات ال�شحيــة على الم�شتــوى الـوطنـي 

الم�شروعات التنموية ال�شحية الجديدة ت�شهم في تطوير الخدمات ال�شحية واالرتقاء بها 

الجوائز التي ح�شلت عليها وزارة ال�شحة تعد تتويجا لجهود المملكة 

بعد مرور عامين تقريبا على جائحة كورونا أظهر النظام الصحي في البحرين قوته وثباته، هذا الرسوخ لم يكن وليد اللحظة 
بل بني على أساس قوي عبر سنوات من العمل الدؤوب وظهر ذلك بوضوح في أزمة كورونا التي تحاول البحرين أن تتجاوزها بأقل 
الخسائر وشهدت على ذلك عدة جهات دولية. أردنا أن نتعرف أكثر على مستقبل القطاع الصحي في مرحلة التعافي من خالل حوارنا 
مع سعادة وزيرة الصحة األستاذة فائقة بنت سعيد الصالح التي نشعر في الحديث معها بصدق ما تفعله وبروح فريق العمل المتكامل 

وبسعادة الوصول إلى اإلنجازات.
* كيف ترين التعاون بين القطاعات الطبية المختلفة في المملكة؟

- إن مملكة البحرين في ظل قيادتها الرشيدة حفظها اهلل ورعاها؛ جعلت الصحة واالهتمام بالجانب الصحي للمجتمع البحريني 
على رأس أولوياتها، وُتشجع دوًما على التنسيق المشترك بين جميع القطاعات الطبية بما ُيسهم في االرتقاء بالصحة، كما ُتشجع 
القطاع الخاص لالستثمار في القطاع الطبي والصحي، سعًيا نحو إشراكه في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمجتمع وجعل 
المملكة مقصًدا ووجهًة للسياحة العالجية على مستوى المنطقة، لذا نرى أن التعاون بين القطاعات الطبية المختلفة في مملكة 
البحرين وثيق ومبني على أسس قوية ومتينة أثبتت فعاليتها خالل جائحة كورونا، وكيف وقفت جميع القطاعات الطبية صًفا واحًدا 

في مواجهته وحققت البحرين بذلك إشادات دولية وعالمية. 

ت�شهيــالت م�شجعــة لال�شتثمـار في 

قطـاع ال�شيـاحة الطبيـة بالمملكـة 



22
الثالثاء 24 جمادى الأوىل 1443 ـ العدد 11952

Tuesday 28th December 2021 - No. 11952

0609

 د. احلواج: 

قيادتنا الر�شيدة 

جنحت يف 

امت�شا�ص التحديات

»الفحم« 

يرتفع 20 % 

قبل اإقرار 

ال�شريبة 

اجلديدة

20 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

ت�شمل الذكاء ال�شطناعي والأدوية والتكنولوجيا.. درا�شة للغرفة: 

فر�ص ا�شتثمارية واعدة بني البحرين ورو�شيا

حمرر ال�ص�ؤون القت�صادية:

اأطلقتها  جديدة  درا�صة  ك�صفت 

غرفة البحرين ح�ل »التبادل التجاري 

جملة  عن  ورو�صيا«،  البحرين  بني 

بني  ال�اعدة  ال�صتثمارية  الفر�ص  من 

من  تعزز  اأن  �صاأنها  من  التي  البلدين 

حجم التبادل التجاري الذي بلغ 40.8 

ملي�ن دولر يف 2020.

رو�صيا  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 

التبادل  حيث  من   41 املرتبة  يف  تاأتي 

م�صيفة  البحرين،  مملكة  مع  التجاري 

بني  التجاري  التبادل  حجم  اأن  اإىل 

كبرًيا  منً�ا  �صجل  ورو�صيا  البحرين 

يف 2018 بلغ 102 ملي�ن دينار قبل 

م�صجالً   2019 يف  للرتاجع  يع�د  اأن 

جائحة  وت�صببت  دولر،  ملي�ن   42.9

التجاري  التبادل  انخفا�ص  ك�رونا يف 

بلغت  بن�صبة   2020 يف  البلدين  بني 

.%4.8

�صيارات  تاأجري  قطاع  اأن  وبّينت 

الكيميائية  املنتجات  وت�صنيع  الركاب، 

الأدوية  جمال  يف  والأبحاث 

جمال  اإىل  بالإ�صافة  والتكن�ل�جيا، 

ُتعد  ال�صناعي  والذكاء  احلالل  الأغذية 

يف  فيها  لال�صتثمار  القطاعات  اأبرز  من 

رو�صيا.

اتفاقية  ت�قيع  اأن  اإىل  ولفتت 

لل�صادرات  كب�ابة  البحرين  تعيني 

الباب  �صتفتح  املنطقة  اإىل  الرو�صية 

لل��ص�ل  رو�صيا  يف  امل�صتثمرين  اأمام 

ال�صرق  ومنطقة  اخلليجية  ال�ص�ق  اإىل 

بـ1.5  قيمتها  تقّدر  والتي  الأو�صط 

تريلي�ن دولر.

اإعادة هيكلة »جارمكو« حافظ على 700 وظيفة.. جمل�ص الوزراء:

ا�شتمالكات للمنفعة العامة.. وجودة هواء البحرين طبيعية
جل�صته  يف  ال�زراء  جمل�ص  اطلع 

امللكي  ال�صم�  �صاحب  برئا�صة  العتيادية 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري 

خالل  من  اأم�ص،  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص 

والتجارة  ال�صناعة  وزير  قّدمه  الذي  الإيجاز 

�صركة  هيكلة  اإعادة  خطة  على  وال�صياحة 

مب�جب  »جارمك�«  الأملني�م  لدرفلة  اخلليج 

مت  الذي  والإفال�ص  التنظيم  اإعادة  قان�ن 

الذي  م�ؤخًرا،  البحرين  تطبيقه مبحاكم مملكة 

يف  اأ�صهم  ال�صركة  هيكلة  اإعادة  باأن  اأو�صح 

وظيفة   700 على  واحلفاظ  ن�صاطها  ا�صتمرار 

. فيها

الأ�صغال  ووافق املجل�ص على مذكرة وزير 

ب�صاأن  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ص�ؤون 

العقارات  من  لعدد  وجزئية  كلية  ا�صتمالكات 

العامة.  للمنفعة 

�ص�ؤون  وزير  مذكرة  املجل�ص  وا�صتعر�ص 

الأعلى  املجل�ص  تقرير  ب�صاأن  ال�زراء  جمل�ص 

البحرين  مملكة  يف  اله�اء  ج�دة  ح�ل  للبيئة 

اله�اء  ج�دة  ر�صد  يتم  حيث   ،2021 لعام 

عرب حمطات متخ�ص�صة وحتليل بياناتها وفق 

العاملية،  ال�صحة  منهجيات معتمدة من منظمة 

والتي اأظهرت اأن معظم مك�نات اله�اء مبملكة 

الطبيعية. املعدلت  �صمن  البحرين 

ا�شتعداًدا لتد�شني الن�شخة املحّدثة من الربنامج 

»متكني« يعلق موؤقًتا برنامج تطوير الأعمال

عن  متكني  العمل  �صندوق  اأعلن 

برنامج  �صمن  الطلبات  ا�صتقبال  تعليق 

 10 من  اعتباًرا  وذلك  الأعمال،  تط�ير 

اإطالق  اإعادة  ولغاية   ،2022 يناير 

يف  تدريجًيا  املحدثة  بن�صخته  الربنامج 

فرباير 2022 و�صيتم الإعالن عن تاريخ 

حمدد يف وقت لحق.

واأو�صحت متكني اأن الربامج الأخرى 

مبا فيها برامج دعم التدريب والت�ظيف 

�صتك�ن متاحة، وميكن للعمالء م�ا�صلة 

اأي  تقدمي طلباتهم ب�صكل اعتيادي بدون 

تغيري.

واأّكد ح�صني رجب الرئي�ص التنفيذي 

متهيًدا  تاأتي  اخلط�ة  هذه  اأّن  لتمكني 

الأعمال  تط�ير  برنامج  اإطالق  لإعادة 

بحلّته اجلديدة، وقال: »اإّن متكني وخالل 

م�صرية عملها املمتدة لأكرث من 15 عاًما 

دائًما حري�صة على م�اكبة  لطاملا كانت 

تطراأ  التي  املتطلبات  وتلبية  املتغريات 

�ص�ق  وواقع  القت�صادي  امل�صهد  على 

العمل، وذلك من خالل التط�ير امل�صتمر 

لربامج الدعم واخلدمات«.

اإجازة عيد الأ�شحى 6 اأيام

7 عطالت للبحرينيني يف 2022.. واإجازات طويلة
جنيب: �صارة 

عطالت   7 مع  م�عد  على  البحريني�ن 

راأ�ص  عطلة  من  تبداأ  القادم  العام  خالل 

ي�م  �صت�صادف  التي  امليالدية  ال�صنة 

»ال�صبت« القادم الأول من يناير 2022، 

يليه  ــذي  ال »الأحـــد«  �صيك�ن  وعليه 

تع�ي�صية. اإجازة 

العمال مع  و�صتتزامن عطلة عيد 

عيد الفطر املبارك، وت�صبق 

ـــازة  اإج العطلتني 

الأ�صب�ع  نهاية 

»اجلمعة«  ي�مي 

-29 و»ال�صبت« 

30 اأبريل 2022، 

ثم اإجازة عيد العمال »الأحد« 1 ماي� 2022، وتليها 

وبالتايل  اأيام،   3 املبارك  الفطر  عيد  عطلة  مبا�صرة 

اأيام.  6 العطلة  اأيام  �صيك�ن جمم�ع 

اإجازة  تبداأ  اأن  املت�قع  ومن 

 9 بتاريخ  املبارك  الأ�صحى  عيد 

ي�صادف  والذي   ،2022 ي�لي� 

اإىل  وبالإ�صافة  »ال�صبت«،  ي�م 

 3 تبلغ  التي  الر�صمية  العطلة 

الأيام  عن  التع�ي�ص  �صيتم  اأيام 

اإجازة  التي �صتتزامن مع 

ــ�ع،  ــب ــص نــهــايــة الأ�

�صيك�ن  وبالتايل 

العطلة  جمم�ع 

ا. اأي�صً اأيام   6

تغرمي 8 مطاعم ومقاٍه

 24 األف دينار واإغالق م�شجد

�صّرح رئي�ص نيابة ال�زارات واجلهات العامة 

اإدارة  من  بالغات  تلقت  قد  العامة  النيابة  باأن 

ال�صحة العامة بر�صد ثمانية مطاعم ومقاٍه خمالفة 

امل�صت�ى  يف  ال�اجبة  ال�صحية  لال�صرتاطات 

الأ�صفر.

اإجراءاتها  با�صرت  العامة  النيابة  اإن  وقال 

ال�صغرى  املحكمة  لقا�صي  الق�صايا  واأحالت 

وقد   ك�رونا،  خمالفات  بنظر  املخت�صة  اجلنائية 

املتهمني  من  كل  بتغرمي  اأحكاًما  القا�صي  اأ�صدر 

بغرامات  والعتباريني  الطبيعيني  الأ�صخا�ص  من 

ترتاوح ما بني األف اإىل األفي دينار مبا بلغ جمم�عه 

24 األف دينار.

وال�ص�ؤون  العدل  وزارة  اأعلنت  جانبها  من 

م�صجدين  خمالفة  عن  والأوقاف  الإ�صالمية 

باملحافظة اجلن�بية لال�صرتاطات ال�صحية، حيث 

قّررت غلق اأحد امل�صجدين ب�صكل م�ؤقت ملّدة اأ�صب�ع 

الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ  من  التاأكد  يتم  حتى 

ب�صكل �صحيح.

الإمارات ت�شّجل اأول

زواج مدين لثنائي غري م�شلم

اأب�ظبي - وكالت:

اأب�ظبي  حمكمة  باأن  الإماراتية  الأنباء  وكالة  اأفادت 

لالأح�ال ال�صخ�صية لغري امل�صلمني �صجلت اأول زواج مدين 

لزوجني غري م�صلمني يف الإمارات.

»اإمتام  اأن  )وام(  الإمارات  اأنباء  وكالة  واأوردت 

اإجراءات عقد الزواج املدين لأول مرة يف حماكم اأب�ظبي، 

ُيعد �صابقة ن�عية على م�صت�ى املنطقة«.

وا�صتفاد زوجان كنديان من القان�ن اجلديد لالأح�ال 

ال�صخ�صية لغري امل�صلمني يف عا�صمة الإمارات.

و�صمحت الإمارات التي يقيم فيها نح� ع�صرة ماليني 

احل�ص�ل  و�صهلت  بامل�صاكنة  اأجانب،  منهم    %  90 ن�صمة 

على ت�صاريح الإقامة.

نهاية  تغيري عطلة  الإمارات  قررت  دي�صمرب،  ومطلع 

الأ�صب�ع من اجلمعة وال�صبت اإىل ال�صبت والأحد اعتباًرا 

من عام 2022، وتخ�صي�ص اأ�صب�ع عمل من اأربعة اأيام 

ون�صف ي�م. وهي الدولة اخلليجية ال�حيدة التي اأقدمت 

على هذه اخلط�ة.

مناف القحطاين

 ويل العهد رئي�س الوزراء يرتاأ�س جل�سة جمل�س الوزراء 

ح�سني رجب
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القحطاين: الإ�شابة بـ»اأوميكرون« عالية بني املتعافني غري املطّعمني.. الفريق الوطني:

6 وفيات كورونا منذ �شبتمرب مل حت�شل على »املن�ّشطة«
للت�صدي  الطبي  ال�طني  الفريق  اأكد 

وامل�ؤ�صرات  الدرا�صات  اأن  ك�رونا  لفريو�ص 

من  املن�صطة  اجلرعة  فاعلية  ك�صفت  ال�طنية 

رفع  يف  ك�رونا  لفريو�ص  امل�صاد  التطعيم 

ال�صتجابة املناعية للج�صم يف ظل التح�رات 

امل�صاعفات  وتخفيف  للفريو�ص،  اجلديدة 

امل�صاحبة للفريو�ص.

عدد  باأن  �صحفي  ت�صريح  يف  واأفاد 

احلالت القائمة التي تطلب و�صعها ال�صحي 

منها  حالة،   242 امل�صت�صفى  يف  عالج  تلقي 

املن�صطة فيما  198 حالة مل ياأخذوا اجلرعة 

حالت   6 الفريو�ص  م�صاعفات  نتيجة  ت�يف 

وذلك  املن�صطة،  اجلرعة  ياأخذوا  مل  جميعهم 

دي�صمرب  لغاية  �صبتمرب  من  الفرتة  خالل 

.2021

مناف  طبيب  املقدم  قال  جانبه،  من 

اإن احتمالية الإ�صابة بني املتعافني  القحطاين 

غري احلا�صلني على التطعيم امل�صاد لفريو�ص 

اجلديد  باملتح�ر  »ك�فيد19«  ك�رونا 

لفريو�ص ك�فيد19 »اأوميكرون« عالية.

املعتمدة  الفح��صات  جميع  باأن  واأّكد 

قادرة على اكت�صاف املتح�ر اجلديد.
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اإعادة هيكلة »جارمكو« اأ�سهمت يف احلفاظ على 700 وظيفة.. جمل�س الوزراء:

جــــــودة الهـــــــواء فــــي البحــريــــن �سـمــــــن املـعــــــدالت الطبيعــيـــــة

التهاين  ــدق  اأ�ــص املجل�س  ــع  رف بعدها 

ملك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اإىل  والتربيكات 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه و�صاحب ال�صمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

اهلل مبنا�صبة قرب حلول العام امليالدي اجلديد 

واملقيمني،  البحرين  اأبناء  كافة  واإىل   ،2022

خري  عام  يكون  اأن  قدرته  جلّت  املوىل  داعًيا 

على مملكة البحرين ودول العامل.

خالل  من  الوزراء  جمل�س  اطلع  ذلك  بعد 

والتجارة  ال�صناعة  وزير  قدمه  الذي  الإيجاز 

�صركة  هيكلة  اإعــادة  خطة  على  وال�صياحة 

مبوجب  »جارمكو«  الأملنيوم  لدرفلة  اخلليج 

مت  الــذي  والإفــال�ــس  التنظيم  ــادة  اإع قانون 

الذي  موؤخًرا،  البحرين  مملكة  مبحاكم  تطبيقه 

يف  اأ�صهم  ال�صركة  هيكلة  اإعــادة  باأن  اأو�صح 

وظيفة   700 على  واحلفاظ  ن�صاطها  ا�صتمرار 

. فيها

ميلي�صيا  اإطــالق  ب�صدة  املجل�س  اأدان  ثم 

مدينتي  جتاه  مقذوفات  الإرهابية  احلوثية 

ال�صعودية  العربية  باململكة  وجازان  جنران 

املدنيني  من  اإثنني  وفاة  اإىل  اأدى  مما  ال�صقيقة، 

معرًبا  اآخرين،  واإ�صابة  جــازان  مدينة  يف 

ال�صحايا،  وذوي  لأ�صر  التعازي  اأ�صدق  عن 

دعم مملكة  موؤكًدا  للم�صابني،  العاجل  وال�صفاء 

البحرين لكافة الإجراءات التي تتخذها اململكة 

على  للحفاظ  ال�صقيقة  ال�صعودية  العربية 

اأرا�صيها. و�صالمة  وا�صتقرارها  اأمنها 

املو�صوعات  يف  املجل�س  نظر  بعدها 

اأعماله وقرر مايلي: املدرجة على جدول 

التالية: اأولً: املوافقة على املذكرات 

لل�صوؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .1

تفاهم  مذكرة  ب�صاأن  والت�صريعية  القانونية 

»هــيــواوي  و�صركة  البحرين  جامعة  بــني 

لإن�صاء  تهدف  والتي  �س.�س.و«،  تكنولوجيز 

ل�صتخدام  اجلانبني  بني  تعاونية  عمل  عالقة 

تكنولوجيا  تقنيات  لنقل  التدريب  برامج 

عرب  اجلامعة  اإىل  والت�صالت  املعلومات 

املعتمد للمعلومات  الأكادميي  برنامج هيواوي 

وال�صبكات.

2. مذكرة وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات 

كلية  ا�صتمالكات  ب�صاأن  العمراين  والتخطيط 

العامة.  للمنفعة  العقارات  لعدد من  وجزئية 

3. مذكرة وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات 

قرار  م�صروع  ب�صاأن  العمراين  والتطوير 

وزراعة  وبيع  ا�صترياد  �صوابط  بخ�صو�س 

)الكونوكارب�س(. الداما�س  نبتة 

لل�صوؤون  الــوزاريــة  اللجنة  مذكرة   .4

احلكومة  رد  ب�صاأن  والت�صريعية  القانونية 

النواب.  جمل�س  من  مقدم  برغبة  اقرتاح  على 

التاليني: املو�صوعني  املجل�س  ا�صتعر�س  ثم 

الوزراء  جمل�س  �صوؤون  وزير  مذكرة   .1

حول  للبيئة  الأعلى  املجل�س  تقرير  ب�صاأن 

جودة الهواء يف مملكة البحرين لعام 2021، 

حمطات  عرب  الهواء  جودة  ر�صد  يتم  حيث 

منهجيات  وفق  بياناتها  وحتليل  متخ�ص�صة 

والتي  العاملية،  ال�صحة  منظمة  من  معتمدة 

مبملكة  الهواء  مكونات  معظم  اأن  اأظهرت 

الطبيعية. املعدلت  �صمن  البحرين 

مركز  عمل  اأولــويــات  ب�صاأن  تقرير   .2

بنيت  والتي   ،2022 للعام  الوطني  الت�صال 

حتتها  تندرج  رئي�صية  عمل  م�صارات   7 على 

24 مبادرة.

بالتقارير  علًما  املجل�س  اأخــذ  ذلك  بعد 

ال�صعادة  اأ�صحاب  من  املرفوعة  الــوزاريــة 

الجتماع  يف  امل�صاركة  ب�صاأن  الــــوزراء 

الدول  خارجية  وزراء  ملجل�س  ال�صتثنائي 

حول  الإ�صالمي  التعاون  منظمة  يف  الأع�صاء 

امل�صرتك  ــوزاري  ال والجتماع  اأفغان�صتان، 

لوزراء اخلارجية بدول جمل�س التعاون لدول 

وامل�صاركة  املتحدة،  واململكة  العربية  اخلليج 

يف اأعمال الدورة »41« ملجل�س وزراء ال�صوؤون 

اخلارجية  وامل�صاركات  العرب،  الجتماعية 

مملكة  اإىل  الأجنبية  الوفود  وزيارات  للوزراء 

يناير 2022. ل�صهر  البحرين 

ـــــــــــــــواوي« ــــــــــة »هـــــــــــــــي ــــــــــرك ــــــــــس مـــــــــــــذكـــــــــــــرة تـــــــــفـــــــــاهـــــــــم بـــــــــــــن جـــــــــامـــــــــعـــــــــة الـــــــــبـــــــــحـــــــــريـــــــــن و�

ـــــــــة الـــــــــــــدامـــــــــــــا�ـــــــــــــس  ـــــــــت ـــــــــب �ـــــــــــــســـــــــــــوابـــــــــــــط ال�ـــــــــــــــســـــــــــــــتـــــــــــــــراد وبــــــــــــــيــــــــــــــع وزراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ن

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

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

الوزراء، الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س 

الوزراء الذي عقد يوم اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

اأ�سمى  املجل�س  رفع  الجتماع،  بداية  يف 

�ساحب  ح�سرة  اإىل  والتربيكات  التهاين  اآيات 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه و�ساحب ال�سمو 

الوزراء حفظه  العهد رئي�س جمل�س  امللكي ويل 

�سناعي  قمر  اأول  اإطالق  جناح  مبنا�سبة  اهلل، 

العربية  الإمارات  دولة  مع  م�سرتك  بحريني 

املتحدة ال�سقيقة، »�سوء 1«، موؤكًدا املجل�س اأن 

هذا امل�سروع احليوي ياأتي �سمن جهود مملكة 

وعلوم  بال�ستك�سافات  الهتمام  يف  البحرين 

الف�ساء وا�ست�سراف امل�ستقبل.

@BahrainCPNews

قرارات مجلس الوزراء.. الموافقة على:

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
خالل جلسة مجلس الوزراء 27 ديسمبر 2021:

التهنئـــة بمناســـبة نجاح إطـــالق أول قمـــر صناعي بحريني مشـــترك مع دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، "ضوء 1".

التهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميالدي الجديد 2022.

االطـــالع على إيجاز بشـــأن خطة إعـــادة هيكلة (جارمكو) بموجـــب قانون إعادة 
التنظيم واإلفالس.

 الــــعـــــــــام 
الميــــالدي 
يـــد  لــجــــد ا

2022

إدانة إطالق ميليشـــيا الحوثية اإلرهابية مقذوفات تجاه مدينتي نجران وجازان 
بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

تقرير المجلس األعلى للبيئة حول جودة الهواء في مملكة البحرين لعام 2021.

تقرير بشأن أولويات عمل مركز االتصال الوطني للعام 2022.

نــقــــــل تقـنـيــــات تكنــولوجيـــا 
إلى  واالتصاالت  المعلومـــات 
برنامـــج  عبـــر  البحريـــن  جامعـــة 

هيواوي األكاديمي.

اســـتمالكات كلية وجزئية لعدد 
من العقارات للمنفعة العامة. 

مشروع قرار بخصوص ضوابط 
نبتـــة  وزراعـــة  وبيـــع  اســـتيراد 

الداماس (الكونوكاربس).

رد الحكومة علـــى اقتراح برغبة 
مقدم من مجلس النواب.

البحرين تعرب عن تعاطفها مع 

الربازيل جراء في�سانات والية باهيا

عن  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأع���رب���ت 

جمهورية  مع  البحرين  مملكة  تعاطف 

جانب  اإىل  ووقوفها  الحتادية،  الربازيل 

ال�سديق  و�سعبها  ال��ربازي��ل  حكومة 

ولية  اجتاحت  التي  الفي�سانات  ج��راء 

من  عدد  واإ�سابة  وفاة  اإىل  واأدت  باهيا، 

وت�سببت  الآلف،  ون��زوح  الأ�سخا�س 

معربة  املمتلكات،  يف  وا�سعة  باأ�سرار 

البحرين  مملكة  وموا�ساة  تعازي  عن 

حلكومة و�سعب الربازيل، ولأهايل وذوي 

ال�سفاء  ب�سرعة  ومتنياتها  ال�سحايا، 

جلميع امل�سابني.

ال�سحة تعقد االجتماع الرابع للجنة الوطنية ملكافحة التدخن والتبغ

ا�ستعرا�س الالئحة الفنية اخلا�سة مبنتجات النيكوتن االلكرتونية 

ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  اأنابت 

لل�صحة  امل�صاعد  الوكيل  ال�صحة  وزيرة 

لعقد  الهاجري  مرمي  الدكتورة  العامة 

للجنة   2021 للعام  الرابع  الجتماع 

باأنواعه  والتبغ  التدخني  ملكافحة  الوطنية 

ومنتجاته والذي عقد م�صاء اأم�س، عن ُبعد 

املرئي ومب�صاركة كافة  الت�صال  من خالل 

اأع�صاء اللجنة.

الدكتورة  رفعت  الجتماع  بداية  ويف 

التهاين  اآيات  اأ�صمى  الهاجري  مرمي 

والتربيكات اإىل �صاحب اجلاللة امللك حمد 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  واإىل 

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

الوزراء، واإىل �صاحبة ال�صمو امللكي الأمرية 

�صبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل 

البالد املفدى رئي�صة املجل�س الأعلى للمراأة، 

مبنا�صبة الأعياد الوطنية املجيدة للمملكة، 

وكذلك بحلول ال�صنة امليالدية اجلديدة.

مل�صاركتهم  اللجنة  باأع�صاء  ورّحبت 

حتيات  للجميع  ونقلت  الجتماع  هذا  يف 

ال�صالح  �صعيد  بنت  فائقة  ال�صحة  وزيرة 

التوفيق  بكل  اللجنة  لأع�صاء  ومتنياتها 

خمتلف  وتنفيذ  حتقيق  يف  والنجاح 

التطلعات واملبادرات مبا ي�صهم يف تفعيل 

باللجنة  اخلا�صة  والربامج  اخلطط 

الوطنية.

جدول  باإقرار  الجتماع  اأعمال  وبداأت 

الجتماع  على حم�صر  والت�صديق  الأعمال 

امل�صاعد  الوكيل  ا�صتعر�صت  كما  ال�صابق، 

قرارات  من  تنفيذه  مت  ما  العامة  لل�صحة 

وتو�صيات اللجنة.

وخالل الجتماع قامت الدكتورة اإجالل 

التدخني  مكافحة  جمموعة  رئي�س  العلوي 

ل�صنة   121 رقم  القرار  بعر�س  والتبغ 

اخلا�صة  الفنية  الالئحة  باإ�صدار   2021

»نظائر  اللكرتونية  النيكوتني  مبنتجات 

متت  حيث  اللكرتونية«،  التبغ  منتجات 

مناق�صة احليثيات املتعلقة بهذا ال�صاأن. الهاجري الدكتورة مرمي 
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يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية بتوفري 

�ساحب  لأمر  وتنفيًذا  �سكنية،  وحدة  األف   40

اآل خليفة  الأمري �سلمان بن حمد  امللكي  ال�سمو 

بتوزيع  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

توا�سل  املواطنني،  على  �سكنية  وحدة   2000

ال�سكنية على  الوحدات  الإ�سكان توزيع  وزارة 

ومدينة  �سلمان  مدينة  م�ساريع  من  املنتفعني 

و�ساحية  �سرتة  �سرق  ومدينة  احلد  �سرق 

اللوزي.

واأفادت الوزارة باأن توزيعات اليوم التا�سع 

وت�سليم  ال�ستحقاق  �سهادات  توزيع  خلطة 

�سهادات  ت�سليم  تت�سمن  الإ�سكانية،  املفاتيح 

ومدينة  �سلمان  مدينة  مب�ساريع  للمنتفعني 

�سرق احلد ومدينة �سرق �سرتة، بالإ�سافة اإىل 

ت�سليم وحدات �سكنية مبدينة �سلمان و�ساحية 

اللوزي.

جهودها  ا�ستمرارية  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 

خطة  �سمن  املدرجة  امل�ساريع  توزيع  لإجناز 

ال�سهر  نهاية  حتى  املنتفعني  على  التوزيع 

رئي�س  العهد  ويل  �سمو  لأمر  تلبيًة  اجلاري، 

وحدة   2000 بتوزيع  الوزراء،  جمل�س 

�سكنية، منوهة باأن اإجراءات التوزيع بالوزارة 

تتم  الإ�سكانية  باملواقع  الوحدات  وت�سليم 

بوترية مت�سارعة، وتت�سم الإجراءات بال�سال�سة 

ت�سهيل  على  احلر�س  اإطار  يف  والي�سر، 

الإجراءات على املواطنني.

ومن جهة اأخرى، قالت الوزارة باأن م�ساريع 

مدينة �سلمان ومدينة �سرق احلد ومدينة �سرق 

ميتاز  اللوزي،  �ساحية  اإىل  بالإ�سافة  �سرتة، 

بع�سها مبواقعها املطلة على واجهات بحرية، 

ملمار�سة  م�سارات  امل�ساريع  هذه  توفر  كما 

عن  الهوائية، ف�سالً  والدراجات  امل�سي  ريا�سة 

توافر امل�ساحات املفتوحة والهتمام بالت�سجري 

حر�سة  اإطار  يف  وذلك  اخل�سراء،  وامل�ساحات 

احلياة  جودة  مقومات  توفري  على  احلكومة 

بامل�ساريع الإ�سكانية.

تتوافر فيها م�سارات لريا�سة امل�سي وركوب الدراجات.. »الإ�سكان«: 

توزيع وحدات يف مدن �سلمان و�سرق احلد و�سرتة واللوزي

�سملت قطاعات الطرق وال�سرف ال�سحي واملباين.. وكيل »الأ�سغال«:

تر�سية 19 مناق�سة بتكلفة ت�سل لـ11 مليون دينار خالل نوفمرب 

عبدالعزيز  اأحمد  املهند�س  اأكد 

ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  اخلياط 

و�سوؤون  الأ�سغال  بوزارة  ال�سغال 

اأن  العمراين  والتخطيط  البلديات 

قام  واملزايدات  املناق�سات  جمل�س 

خالل �سهر نوفمرب املا�سي برت�سية 

م�ساريع  من  لعدد  مناق�سة   19

اإجمالية  وبتكلفة  ال�سغال  �سوؤون 

)اأحد   11،059،127.428 بلغت 

ع�سر مليوًنا وت�سعة وخم�سون األًفا 

ديناًرا  وع�سرون  و�سبعة  ومائة 

بحرينًيا(.

ال�سغال  �سوؤون  وكيل  وقال 

تر�سيتها  متت  التي  امل�ساريع  اإن 

الثالثة  الوزارة  قطاعات  ت�سمل 

املباين  ال�سحي،  ال�سرف  )الطرق، 

وال�سيانة( والتي تاأتي �سمن خطة 

برنامج  تنفيذ  يف  الوزارة  عمل 

التحتية،  البنية  لتطوير  احلكومة 

تطلعات  تلبي  خدمات  وتقدمي 

يف  وت�ساهم  املواطنني  وحاجات 

دعم القت�ساد الوطني.

باأنه قد متت  واأو�سح اخلياط 

تر�سية 7 م�ساريع يف قطاع الطرق 

بتكلفة بلغت 8،757،949 ديناًرا 

بحرينًيا )ثمانية ماليني، و�سبعمائة 

و�سبعة وخم�سون األًفا، وت�سعمائة 

والتي  ديناًرا(،  واأربعون  وت�سعة 

ت�سمل م�ساريع مبختلف املحافظات 

ومن اأبرزها م�سروع تطوير البنية 

البحري  وادي  ملنطقة  التحتية 

اإىل  يهدف  والذي  الأوىل(  )املرحلة 

واإن�ساء  الطرق  وت�سوية  تطوير 

خط رئي�سي لت�سريف مياه الأمطار 

من منطقة وادي البحري اىل خليج 

توبلي يف اجلزء املقابل ملنطقة �سند، 

لت�سريف  �سبكة  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة 

امطار متتد بطول 6 كلم من  مياه 

منطقة  اإىل  البحري  وادي  منطقة 

�سند.

من  اأن  اإىل  اخلياط  ولفت 

تر�سيتها  متت  التي  امل�ساريع  بني 

املنطقة  طرق  تطوير  م�سروع 

جممع   - األبا  جنوب  ال�سناعية 

والذي  الأوىل(،  )املرحلة   951

ي�ستمل على اإن�ساء م�سارين بعر�س 

واحد  م�سار  يف  لطريق  اأمتار   8

اإجمايل  بطول  بالأ�سفلت  والر�سف 

تقريبي يبلغ 3100 مرت يف منطقة 

وت�سمل  ال�سناعية.  األبا  جنوب 

وال�سرف  والردم  احلفر  اأعمال 

الأر�سفة  وتركيب  ال�سحي 

بالأ�سفلت  والر�سف  اخلر�سانية 

وتركيب  امل�ساة  ممرات  وتركيب 

عالمات الطرق واأعمال الإنارة.

مب�ساريع  يتعلق  وفيما 

متت  فقد  ال�سحي،  ال�سرف  قطاع 

بلغت  بتكلفة  م�ساريع   8 تر�سية 

و�سبعمائة  )مليون   1،780،515

األًفا وخم�سمائة وخم�سة  وثمانون 

من  والتي  بحرينًيا(  ديناًرا  ع�سر 

�سبكة  لإن�ساء  م�سروع  اأبرزها 

 557 جممع  يف  ال�سحي  ال�سرف 

يهدف  حيث  البديع،  مبنطقة 

ال�سرف  �سبكة  بناء  اإىل  امل�سروع 

ال�سحي والتي ت�سمل اإن�ساء عدد من 

اخلطوط الرئي�سية والفرعية وعدد 

من غرف التفتي�س، والتي �ست�سهم 

يف خدمة ما يقارب من 43 وحدة 

�سكينة يف املجمع.

ال�سغال  �سوؤون  وكيل  واأ�سار 

ال�سرف  م�ساريع  بني  من  اأن  اإىل 

ال�سحي التي متت تر�سيتها م�سروع 

معاجلة  ت�سغيل و�سيانة حمطات 

مياه ال�سرف ال�سحي الفرعية )عدد 

يهدف  والذي  �سنوات،   3 ملدة   )8

اإىل ت�سغيل و�سيانة هذه املحطات 

عملها  ا�ستمرارية  ل�سمان  الفرعية 

مياه  لإنتاج  الت�سغيلية  وكفاءتها 

معاجلة ح�سب املوا�سفات واملعايري 

الت�سميمية لهذه املحطات للحفاظ 

على ال�سحة العامة والبيئة.

قطاع  مب�ساريع  يرتبط  وفيما 

اأنه  اخلياط  املهند�س  اأكد  املباين، 

متت تر�سية مناق�ستني بتكلفة ت�سل 

اإىل 465،000 )اأربعمائة وخم�سة 

و�ستني األف دينار( وت�سمل م�ساريع 

مياه  لعوازل  الزمنية  املقاولة 

�سنوات   )10( �سمان  مع  الأمطار 

 ،)2023-2021( لل�سنتني 

والإ�سافية  الت�سحيحية  ولالأعمال 

مبباين ال�سفارة والإقامة.

مت  التي  امل�ساريع  عن  اما 

طرحها يف املناق�سات خالل نوفمرب 

املا�سي، اأكد وكيل �سوؤون ال�سغال 

مناق�سة ملختلف  اأنه مت طرح 16 

تقديرية  وبتكلفة  الوزارة  قطاعات 

ديناًرا   19،377،085 اإىل  ت�سل 

وثالثمائة  مليوًنا،  ع�سر  )ت�سعة 

وخم�سة  األًفا  و�سبعني  و�سبعة 

وثمانني ديناًرا(، حيث مت طرح 6 

مناق�سات لقطاع ال�سرف ال�سحي 

خدمات  مناق�سة  اأبرزها  ومن 

الثالثية  املعاجلة  حمطة  ت�سغيل 

مياه  ملعاجلة  توبلي  مبحطة 

لبناء  ومناق�سة  ال�سحي،  ال�سرف 

اخلط الرئي�سي الناقل ملياه ال�سرف 

ال�سحي يف منطقة الزجن.

الطرق  بقطاع  يتعلق  وفيما 

من  مناق�سات،   6 طرح  مت  فقد 

اأبرزها م�سروع تطوير منافذ املدينة 

 A )ال�سارع  بال�سخري  الريا�سية 

واملنفذ اجلنوبي(، وم�سروع اإعادة 

بن  خليفة  ال�سيخ  �سارع  تاأهيل 

حمد  مدينة   18 دوار   - �سلمان 

تقاطع  اإىل  العهد  ويل  �سارع  )من 

اخلياط  الوكيل  واأ�سار   .)2 رقم 

لقطاع  اأنه مت طرح مناق�ستني  اإىل 

املقاولة  و�سملت  وال�سيانة  املباين 

املدنية  ال�سيانة  لأعمال  الزمنية 

لل�سنتني  والكهربائية  وامليكانيكية 

ومناق�سة   )2023-2021(

املباين  جلميع  الوقائية  ال�سيانة 

واإدارة  ال�سحي  لل�سرف  التابعة 

الطرق ب�سلماباد.

عدد  لأن  اخلياط  اأفاد  كما 

اإ�سدارها  مت  التي  ال�سراء  طلبات 

بلغت  املا�سي  نوفمرب  �سهر  خالل 

بلغت  اإجمالية  بقيمة  طلًبا   88

واأربعة  )ثالثمائة   364،948

وثمانية  وت�سعمائة  األًفا  و�ستون 

واأربعون ديناًرا(.

حمافظ اجلنوبية يكّرم اجلهات الداعمة ملبادرات املحافظة
ال�سيخ  �سمو  رعاية  حتت 

خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة 

حمافظ املحافظة اجلنوبية، اأقامت 

للجهات  تكرمي  حفل  املحافظة 

كافة  مع  واملتعاونة  الداعمة 

واملنا�سبات  والربامج  املبادرات 

عام  خالل  املحافظة  اأقامتها  التي 

عي�سى  العميد  بح�سور  2021م، 

ثامر الدو�سري نائب املحافظ وعدد 

والهيئات  الوزارات  ممثلي  من 

احلكومية وال�سركات اخلا�سة اإىل 

وذلك  املحافظة،  م�سوؤويل  جانب 

بنادي �سباط الأمن العام.

املحافظة  �سمو حمافظ  واأ�ساد 

ملختلف  الفاعل  بالدور  اجلنوبية 

اجلهات يف اإجناح الفعاليات التي 

اإىل  املن�سرم،  العام  طوال  اأقيمت 

خالل  املقامة  الفعاليات  جانب 

بالأعياد  البحرين  مملكة  احتفال 

�سموه  م�سرًيا  املجيدة،  الوطنية 

اإىل اأن ما مييز املحافظة اجلنوبية 

والفاعل  الدائم  التوا�سل  نهج  هو 

القائم بني خمتلف القطاعات لتنفيذ 

الوطنية  واملنا�سبات  امل�ساريع 

منوًها  والجتماعية،  والتنموية 

على  مت�سي  املحافظة  باأن  �سموه 

يف  مهًما  طرًفا  كونها  النهج  هذا 

جمتمع  اأفراد  كافة  ودعم  م�ساندة 

املحافظة.

تلك  باأن  املحافظ  �سمو  وبنينّ 

مفهوم  دعم  يف  ت�سب  اجلهود 

اأ�سبحت  التي  املجتمعية  ال�سراكة 

من  به،  يحتذى  ونهجاً  منوذجاً 

واملواطنني  الأهايل  اإ�سراك  خالل 

يف كافة الفعاليات والربامج التي 

الذي ميثل  الأمر  املحافظة،  تقيمها 

اإ�سافة حقيقية على نهج التوا�سل 

القطاعات،  خمتلف  مع  وال�سراكة 

ومنوًها يف الوقت ذاته مبا قدنّمته 

اجلهات الداعمة من مناذج ناجحة 

جمتمع  على  اإيجابي  اأثر  لها  كان 

املحافظة.

القائد العام ي�ستقبل امللحق الع�سكري

ب�سفارة الأردن مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

الإثنني،  اأم�س  العامة،  القيادة  البحرين يف 

ال�سمادي  علي  حممد  طيار  الركن  العميد 

الأردنية  اململكة  ب�سفارة  الع�سكري  امللحق 

البحرين  مملكة  لدى  ال�سقيقة  الها�سمية 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله، وذلك بح�سور 

النعيمي  �سقر  بن  ذياب  الركن  الفريق 

رئي�س هيئة الأركان.

 و�سكر القائد العام لقوة دفاع البحرين 

الأردنية  اململكة  ب�سفارة  الع�سكري  امللحق 

البحرين  مملكة  لدى  ال�سقيقة  الها�سمية 

خالل  بذلها  التي  الطيبة  جهوده  على 

والتي  البحرين،  مملكة  يف  عمله  فرتة 

اأ�سهمت يف تعزيز عالقات التعاون القائمة 

املجالت  جميع  يف  ال�سقيقني  البلدين  بني 

والتعاون  الع�سكري  املجال  يف  خا�سًة 

الدفاعي، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح 

يف مهامه املقبلة.

 ح�سر اللقاء اللواء الركن ح�سن حممد 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �سعد 

اآل  �سلمان  بن  حممد  ال�سيخ  طيار  الركن 

خليفة مدير التعاون الع�سكري، وعدد من 

كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام لقوة دفاع البحرين 

ي�ستقبل رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة

خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

العام لقوة دفاع  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن 

اأم�س  العامة،  البحرين، يف مكتبه بالقيادة 

بن  حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  الإثنني، 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

لل�سحة. 

العام لقوة  القائد  ب  اللقاء رحنّ  وخالل 

الأعلى  املجل�س  برئي�س  البحرين  دفاع 

الأعلى  املجل�س  يقدمه  م�سيًدا مبا  لل�سحة، 

لل�سحة من جهود طيبة يف اإدارة اخلدمات 

مملكة  يف  ال�سحية  والرعاية  الطبية 

الذي  امل�ستمر  بالهتمام  ه  ونونّ البحرين. 

ُيوليه املجل�س يف ا�ستدامة تطور املوؤ�س�سات 

والأنظمة الطبية وحت�سني جودتها، ملواكبة 

التحديث يف هذا املجال احليوي مبا يخدم 

ال�شيخ حممد بن عبداهللاملواطن واملقيم.

»العدل«: خمالفة م�سجدْين لال�سرتاطات 

ال�سحية وغلق اأحدهما واإنذار القائمني عليهما

اأعلنت وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية 

والأوقاف اأنه يف اإطار املتابعة امل�ستمرة التي 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  بها  يقوم 

لفريو�س كورونا، فقد تبني خمالفة م�سجدْين 

باملحافظة اجلنوبية لال�سرتاطات ال�سحية.

العامة  ال�سحة  مقت�سيات  على  وحفاًظا 

بعد  الوزارة  قررت  فقد  للم�سلني،  وحمايًة 

التن�سيق مع الفريق الوطني الطبي للت�سدي 

وذلك  امل�سجدين  اأحد  غلق  كورونا  لفريو�س 

ب�سكل موؤقت ملدة اأ�سبوع حتى يتم التاأكد من 

�سحيح  ب�سكل  الحرتازية  الإجراءات  اتخاذ 

وو�سعها مو�سع التنفيذ.

ــذار  اإن توجيه  مت  ــه،  ذات ال�سياق  ويف 

الإجراءات  واتخاذ  امل�سجدين  على  للقائمني 

ب�سرورة  عليهم  والت�سديد  ــة،  ــالزم ال

والجراءات  ال�سحية  بال�سرتاطات  اللتزام 

ل�سمان  عليها  واملحافظة  ــة  ــرتازي الح

الإجراءات  وت�سمل  اجلميع.  و�سالمة  �سحة 

الحرتازية املعلنة للم�ساجد:

- التاأكد من اإبراز امل�سلني لل�سعار باللون 

الأخ�سر يف تطبيق »جمتمع واعي«.

قبل  امل�سلني  ــرارة  ح درجــة  قيا�س   -

دخولهم للم�سجد، والتاأكد من عدم وجود اأية 

اأعرا�س عليهم.

- اللتزام بلب�س الكمام طوال الوقت ول 

ي�سمح بدخول امل�سجد بدون الكمام.

الجتماعي  التباعد  معايري  مراعاة   -

املقررة بني كل م�سٍل واآخر، وكل �سف واآخر.

يف  باملكوث  للم�سلني  ال�سماح  عدم   -

امل�سجد، حيث يكون الدخول للم�سجد لل�سالة 

فقط ويغلق امل�سجد مبا�سرة بعد النتهاء من 

ال�سالة.

وال�سوؤون  العدل  وزارة  و�ــســددت   

تنفيذ  متابعتها  على  والأوقــاف  الإ�سالمية 

وتكثيفها  بامل�ساجد  الحرتازية  الإجــراءات 

حلفظ  يلزم  ما  واتخاذ  التفتي�سية  للحمالت 

اللتزام  اأن  موؤكدًة  امل�سلني،  و�سالمة  �سحة 

اليوم  الحرتازية  والإجــراءات  بالتعليمات 

والواجب  الدينية  امل�سوؤولية  تفر�سه 

الوطني.

مت اختياره حمّكًما دولًيا 

العرادي اأّول حمّكم بحريني يف املحكمة العربية الدائمة

نورة البنخليل:

اختارت املحكمة العربية الدائمة للتحكيم 

يف  القت�سادية  الوحدة  جمل�س  من  املنبثقة 

حممد  ال�سابق  البحريني  القا�سي  القاهرة 

مت  وقد  املحكمة،  يف  ع�سًوا  العرادي  �سعيد 

)اأ( بح�سب  الفئة  من  تر�سيحه كمحكم دويل 

ب�ساأن  املعد  للجدول  وفًقا  املحكمة  ت�سنيف 

اىل  بال�سافة  باملحكمة،  الدوليني  املحكمني 

اللجنة  يف  م�ست�ساًرا  املحكمة  من  تر�سيحه 

ال�ست�سارية العليا لتمثيل مملكة البحرين.

م�ستقلة  عربية  هيئة  املحكمة  وتعترب 

واحل�سانات  المتيازات  كافة  ولها  بذاتها 

وذلك  بوظائفها  القيام  ا�ستقاللية  تكفل  التي 

على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة 

والقت�ساد، وال�ستثمار بني الدول العربية.

يف  �ستبداأ  املحكمة  اأن  العرادي  واأكــد 

مبا�سرة اأعمالها قريًبا.

املحكمة  مــهــام  ـــرز  اأب مــن  اإن  وقـــال 

والقت�سادية  التجارية  املنازعات  ت�سوية 

بني  التحكيم  بطريقة  وال�ــســتــثــمــارات 

دولة  بني  واملنازعات  والــدول  امل�ستثمرين 

وتقدمي  التحكيم  جمالت  وتطوير  واأخرى، 

اإعــداد  تت�سمن  التي  اخلدمات  من  العديد 

م�ستوى  ورفع  الدوليني،  املحكمني  وتاأهيل 

التحكيم التجاري الدويل يف املنطقة القليمية 

الدورات  وعقد  التدريب  خالل  من  العربية 

القانونية  واملجالت  التحكيم،  يف  التدريبية 

والفنية املتخ�س�سة بت�سوية املنازعات ودًيا.

حممد �شعيد العرادي
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5 ماليني دينار تكلفة التو�شعة اجلديدة مل�شت�شفى الكندي.. الدلل لـ»الأيام«: 

مــــركــــز جــــديــــد لـــلـــعـــالج اجلـــــراحـــــي والـــ�ـــشـــرطـــان 

خديجة العرادي:

مل�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  ك�شفت 

الدلل  ابت�شام  الدكتورة  التخ�ش�شي  الكندي 

التو�شعة  م�شروع  يف  ال�شتثمار  تكلفة  عن 

اأنها  مبينة  الكندي،  للم�شت�شفى  اجلديدة 

واأنه من  دينار بحريني،  الـ5 ماليني  تقارب 

فرباير  �شهر  خالل  الفتتاح  يتم  اأن  املتوقع 

املقبل. وذكرت اأن التو�شعة �شرتافقها خدمات 

مكّثف  ب�شكل  ترثي  �شوف  مميزة  جديدة 

يف  وت�شهم  البحرين،  يف  ال�شحية  املنظومة 

تعزيز ال�شياحة العالجية يف اململكة.

يف  الــدلل  ابت�شام  الدكتورة  واأ�شافت 

ت�شريح خا�س لـ»الأيام« على هام�س احلفل 

مبنا�شبة  الكندي  م�شت�شفى  نّظمه  الــذي 

الذكرى ال�شنوية الثالثة ع�شرة على افتتاحه، 

اإىل جانب ح�شوله على العتماد املا�شي، وهو 

اأعلى اعتماد من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحية، باأنه »�شوف يكون لدينا 

لت�شخي�س  اجلديد  اجلراحي  ال�شرطان  مركز 

�شيتم  كما  وجراحتها،  ال�شرطان  اأمرا�س 

امل�شت�شفى،  هذا  اإىل  الأق�شام  من  كثري  اإ�شافة 

ذات  الوا�شعة وغرًفا رحبة  الولدة  كاأجنحة 

و�شت�شفي  الأناقة  يف  وغاية  عالية  تقنيات 

ق�شم  اإىل  بالإ�شافة  الرفاهية،  من  جًوا مميًزا 

الأ�شعة، و�شيكون لدينا ق�شم الأ�شعة اجلديد، 

يف  جًدا  حديثة  تقنيات  على  يحتوي  والذي 

الأ�شعة املقطعية واأ�شعة الرنني املغناطي�شي، 

جًدا  احلديثة  الأجهزة  من  عدد  جانب  اإىل 

واأهّمها  الثدي  �شرطانات  اأمرا�س  لت�شخي�س 

باحل�شول  يقوم  والذي  املاموغرام،  جهاز 

اأول  وهو  مبا�شرة،  الثدي  من  العّينة  على 

الذي،  اخلا�س  الطب  يف  نوعه  من  جهاز 

املركزة،  للعناية  ق�شم  لدينا  �شيكون  كما 

القدم  كمركز  اإ�شافية  تخ�ش�شات  و�شنعتمد 

ال�شكري.

لدينا مو�شوع مواقف  املهم  وقالت: »من 

طوابق   5 بتخ�شي�س  قمنا  لذلك  ال�شيارات، 

مواقف  توفري  جانب  اإىل  �شيارة  لـ80  ت�شُع 

لـ140 �شيارة يف اخلارج«.

الدكتورة  ثّمنت  ت�شريحها،  ختام  ويف 

الوطنية  الهيئة  جهود  الـــدلل  ابت�شام 

املميز  العتماد  وفريق  ال�شحية  للخدمات 

اأجل  من  به  تقوم  الذي  املهم  الرقابي  والدور 

تطوير املنظومة ال�شحية يف مملكة البحرين.

لدى ا�شتقباله رئي�س جمعية ال�شحفيني.. احلمادي: 

دعم امللك لل�شحافة والإعالم الوطني اأعطى لهما مكانة بارزة

بديوان  ــالم  الإع �شوؤون  م�شت�شار  اأكــد 

احلمادي  عبدالرحمن  بن  عي�شى  العهد  ويل 

الوطني  والإعــالم  لل�شحافة  البناء  بالدور 

البحرين  ململكة  ال�شاملة  التنمية  م�شرية  يف 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل 

ورعاه، حيث �شكل دعم واهتمام جاللته اأيده 

لتكون  باعًثا  الوطني  والإعالم  لل�شحافة  اهلل 

م�شرية  يف  اأ�شيالً  وركناً  بارزة  مكانة  لهما 

�شاحب  يبديه  مبا  منوًها  الوطني،  العمل 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ال�شحافة والإعالم  من حر�ٍس واهتمام بدعم 

التنمية  يف  �شريًكا  باعتبارهما  الوطني 

والبناء والتطوير.

رئي�س  ا�شتقباله  لدى  احلمادي  واأ�شار 

رئي�س  البحرينية  ال�شحفيني  جمعية 

املدفع  وعبدالرحمن  الأيام  �شحيفة  حترير 

املدير  �شليمان  وفواز  اجلمعية  رئي�س  نائب 

توليه  الذي  الدور  اإىل  باجلمعية  التنفيذي 

يرفد  مبا  ال�شحايف  العمل  لتطوير  اجلمعية 

دور  اإىل  لفًتا  اململكة،  يف  الإعالمي  القطاع 

ال�شحافة يف دعم اجلهود الوطنية على كافة 

الأ�شعدة وخمتلف املجالت واإبراز الإجنازات 

الداعمة مل�شرية مناء الوطن وازدهاره. 

من جهته، اأعرب رئي�س جمعية ال�شحفيني 

رئي�س حترير �شحيفة الأيام عي�شى ال�شايجي 

الإعالم  �شوؤون  مل�شت�شار  وتقديره  �شكره  عن 

اجلمعية  حر�س  موؤكًدا  العهد،  ويل  بديوان 

يحقق  مبا  املن�شودة  الأهــداف  حتقيق  على 

على  باخلري  ويعود  منت�شبيه  تطلعات 

ال�شحافة والإعالم الوطني باململكة.

»متكني« تعّلق ا�شتقبال طلبات تطوير الأعمال 

لفرتة موؤقتة اعتباًرا من 10 يناير القادم

تعليق  عن  متكني  العمل  �شندوق  اأعلن 

وذلك  الربنامج،  �شمن  الطلبات  ا�شتقبال 

اعتباًرا من 10 يناير 2022، ولغاية اإعادة 

تدريجًيا  املحدثة  بن�شخته  الربنامج  اإطالق 

يف فرباير 2022 و�شيتم الإعالن عن تاريخ 

لتد�شني  ا�شتعداًدا  لحــق،  وقت  يف  حمدد 

الن�شخة املحدثة من برنامج تطوير الأعمال. 

واأو�شحت متكني اأن الربامج الأخرى مبا 

فيها برامج دعم التدريب والتوظيف �شتكون 

تقدمي  موا�شلة  للعمالء  وميكن  متاحة، 

طلباتهم ب�شكل اعتيادي بدون اأي تغيري.

التنفيذي  الرئي�س  رجب  ح�شني  واأّكــد 

لإعادة  تاأتي متهيًدا  اأّن هذه اخلطوة  لتمكني 

بحلته  الأعــمــال  تطوير  برنامج  اإطــالق 

م�شرية  وخالل  متكني  »اإّن  وقال:  اجلديدة، 

عملها املمتدة لأكرث من 15 عاًما لطاملا كانت 

دائما حري�شة على مواكبة املتغريات وتلبية 

املتطلبات التي تطراأ على امل�شهد القت�شادي 

وواقع �شوق العمل، وذلك من خالل التطوير 

امل�شتمر لربامج الدعم واخلدمات«.

الكثري  هناك  اأّن  »ل�شّك  رجب:  واأ�شاف 

القت�شاد  على  طــراأت  التي  املتغريات  من 

ونحن  الأخــرية،  الآونــة  يف  العمل  و�شوق 

بعيد  التاأثري  قيا�س  على  حري�شون  بدورنا 

بخطط  ــروج  واخل املتغريات،  لهذه  املــدى 

لأداء  القت�شادي  الأثــر  من  تعزز  وبرامج 

املوؤ�ش�شات يف مملكة البحرين، وتدعم حتول 

التو�شع  اأعمالها مبا ي�شهم يف زيادة  مناذج 

والإنتاجية والتناف�شية والبتكار.

على  عملت  متكني  اأّن  اإىل  رجب  واأ�شار 

اقطاعات  كل  يف  اخلا�س  القطاع  اإ�شراك 

املعنية  اجلهات  وخمتلف  القت�شادية 

الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  املهنية  واجلمعيات 

خالل  من  وذلك  الربامج  �شياغة  عملية  يف 

خالل  ا�شتمرت  التي  الت�شاورية  اللقاءات 

الفرتة املا�شية بهدف �شمان �شمولية وكفاءة 

مالءمتها  ــدى  وم املقرتحة  الدعم  خطط 

قطاع  لكل  التطويرية  والفر�س  للتحديات 

مع الأخذ بعني العتبار الأولويات املو�شوعة 

والتعايف  للتطوير  الوطنية  اخلطة  �شمن 

القت�شادي.

ح�سني رجب

اإجازات طويلة يف عيدي الفطر والأ�شحى 

اأياًما »تعوي�شية« خالل 2022 7 عطالت للبحرينيني 5 منها تت�شمن 
�شارة جنيب:

عطالت   7 مع  موعد  على  البحرينيون 

ال�شنة  القادم تبداأ من عطلة راأ�س  العام  خالل 

امليالدية التي �شت�شادف يوم »ال�شبت« القادم 

الأول من يناير 2022، وعليه �شيكون »الأحد« 

الذي يليه اإجازة تعوي�شية.

عيد  مع  العمال  عيد  عطلة  و�شتتزامن 

نهاية  اإجازُة  العطلتني  وت�شبق  املبارك،  الفطر 

الأ�شبوع يومي »اجلمعة« و»ال�شبت« 30-29 

اأبريل 2022، ثم اإجازة عيد العمال »الأحد« 1 

مايو 2022، وتليها مبا�شرة عطلة عيد الفطر 

اأيام  اأيام، وبالتايل �شيكون جمموع  املبارك 3 

العطلة 6 اأيام.

الأ�شحى  عيد  اإجازة  تبداأ  اأن  املتوقع  ومن 

والــذي   ،2022 يوليو   9 بتاريخ  املبارك 

ي�شادف يوم »ال�شبت«، وبالإ�شافة اإىل العطلة 

الر�شمية التي تبلغ 3 اأيام �شيتم التعوي�س عن 

الأيام التي �شتتزامن مع اإجازة نهاية الأ�شبوع، 

ا. وبالتايل �شيكون جمموع العطلة 6 اأيام اأي�شً

الهجرية،  ال�شنة  راأ�س  لإجازة  وبالن�شبة 

فمن املتوقع اأن ت�شادف يوم »ال�شبت« املوافق 

عنها  التعوي�س  و�شيتم   ،2022 يوليو   30

عطلة  �شت�شبق  فيما  يليه،  الذي  »الأحد«  يوم 

عا�شوراء الإجازة الأ�شبوعية و�شيكون جمموع 

اأغ�شط�س   5 »اجلمعة«  من  تبداأ  اأيام   4 اأيامها 

وحتى »الإثنني« 8 اأغ�شط�س 2022.

ال�شريف  النبوي  املولد  عطلة  و�شتتزامن 

حيث  الأ�ــشــبــوع،  نهاية  اإجـــازة  مع  ا  اأي�شً

اأكتوبر   8 املوافق  »ال�شبت«  يوم  �شت�شادف 

2022، و�شيتم التعوي�س عنه بيوم »الأحد« 

الذي يليه.

واأخرًيا �شي�شادف العيد الوطني 17-16 

دي�شمرب 2022 يومي »اجلمعة« و»ال�شبت«، 

و»الثالثاء«  »الإثنني«  يوما  �شيكون  وبالتايل 

اإجازة تعوي�شية.

يحتوي على مالعب وحدائق وم�شاحات خ�شراء وخدمات للعامة

»بلدي املحرق« يتابع اأعمال م�شتل الدانة ال�شتثماري الرتفيهي

ح�شني املرزوق:

اجتماعه  املــحــرق  بلدي  جمل�س  عقد 

مبقر  الرابع  النعقاد  لدور   9 رقم  العتيادي 

متابعة  املجل�س  وناق�س  املحرق،  يف  املجل�س 

ومراقبة اأعمال م�شتل الدانة بالدائرة ال�شاد�شة، 

الوقت  يف  ترفيهي  ا�شتثماري  م�شروع  وهو 

ذاته وقد مت طرحه منذ مدة طويلة قد ت�شل اإىل 

ع�شر �شنوات، ودخل يف عدة مراحل وموؤخًرا 

�شوًطا  امل�شتثمر  قطع  وقد  التنفيذ  حيز  دخل 

طويالً يف اإن�شاء هذا امل�شتل.

وناق�س بلدي املحرق هذا امل�شروع املتكون 

ان  على  خا�س  والثاين  عام  الول  جزئني  من 

يكون موقعا ترفيهيا لالهايل من خالل احتوائه 

اخل�شراء،  وامل�شاحات  واحلدائق  املالعب  على 

اإ�شافة جلزء ا�شتثماري يوفر خدمات ل�شالح 

عموم النا�س من املواطنني واملقيمني، ومت طرح 

وجرى  ال�شتثماري  باجلانب  تتعلق  جزئية 

املحرق  بلدي  مبجل�س  اأم�س  يوم  مناق�شتها 

اجلزئية  هذه  ا�شتثمار  بهدف  جل�شته  خالل 

اإىل 1000  من 800  م�شاحتها  ترتاوح  حيث 

مرت مربع.

هذه  تكون  بحيث  �شرط،  و�شع  مت  وقد 

املنطقة  اأهايل  يخدم  زراعًيا  م�شتالً  اجلزئية 

ا اأن منطقتي الدير و�شماهيج معروفة  خ�شو�شً

كان  الأ�شل  يف  واملوقع  الزراعية  باأرا�شيها 

فتم  املحرق،  بلدية  اإىل  تابعة  زراعيًة  ا  اأر�شً

الرتكيز على هذه اجلزئية خالل اجلل�شة، كما 

ت�شنيف  تغيري  اجلل�شة  خالل  املجل�س  ناق�س 

والعقارات  العمرانية  املخططات  من  عدد 

لإ�شدار الرتاخي�س املتعلقة بهذه التغيريات.

البحرين ُتدين التفجري الإرهابي

الذي ا�شتهدف مركبة بجمهورية ال�شومال

م�شاعد رئي�س الأمن العام يرتاأ�س وفد

»الداخلية« امل�شارك يف اجتماع »اأمن اخلليج العربي 3«

24 األف دينار غرامات لـ8 مطاعم
ومقاٍه ملخالفتها الإجراءات ال�شحية

اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين ب�شّدة التفجري الإرهابي الذي ا�شتهدف مركبة يف 

مدينة مقدي�شو بجمهورية ال�شومال الفيدرالية، واأودى بحياة عدد من امل�شوؤولني الأمنيني، 

معربة عن بالغ التعازي واملوا�شاة لأ�شر وذوي ال�شحايا وللحكومة وال�شعب ال�شومايل 

الأخالقية  واملبادئ  القيم  كل  مع  يتنافى  الذي  الآثم  الإرهابي  العمل  هذا  جراء  ال�شقيق 

والإن�شانية والدينية.

واأكدت وزارة اخلارجية ت�شامن مملكة البحرين مع جمهورية ال�شومال الفيدرالية يف 

جهودها للت�شدي لالإرهاب ومموليه، م�شددة على موقف مملكة البحرين الثابت املناه�س 

ب�شدة للتطرف والإرهاب ب�شتى �شوره واأ�شكاله.

ال�شيخ  الدكتور  الركن  العميد  تراأ�س 

رئي�س  م�شاعد  خليفة  اآل  حممد  بن  حمد 

والتدريب  العمليات  ل�شئون  العام  الأمن 

الجتماع  امل�شارك يف  الداخلية  وزارة  وفد 

للتمرين  امل�شرتكة  العليا  للجنة  اخلام�س 

بدول  الأمنية  لالأجهزة  امل�شرتك  التعبوي 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

اإقامته  واملقرر  العربي«،  اخلليج  »اأمن 

باململكة  2022م  عام  من  الأول  الربع  يف 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة. وقد مت خالل 

الجتماع، مت ا�شتعرا�س تو�شيات اجتماع 

الثالث، والطالع  فريق الإعداد والتخطيط 

على اخلطة العامة للتمرين، التي ا�شتملت 

امل�شاركة  القوات  وم�شوؤوليات  مهام  على 

وال�شتعدادات  للتنفيذ،  الزمنية  واملراحل 

والتجهيزات الفنية والأمنية.

رئي�س  م�شاعد  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

والتدريب  العمليات  ل�شوؤون  العام  الأمن 

واللجان  الإدارات  تبذلها  التي  باجلهود 

اخلليجي  التمرين  هذا  يف  �شت�شارك  التي 

العربية  اململكة  بها  تقوم  التي  واجلهود 

للتمرين«،  امل�شت�شيفة  »الدولة  ال�شعودية 

تعزيز  على  العمل  اإطار  يف  ياأتي  والذي 

وتبادل  املجل�س  بدول  امل�شرتك  التعاون 

التعامل  يف  امل�شتمر  والتطوير  اخلربات 

امل�شرتكة،  والتحديات  الأحداث  مع  الأمني 

مثمًنا دعم وزير الداخلية امل�شتمر، ومتابعة 

القوى  تطوير  يف  العام  الأمن  رئي�س 

اأحدث  وتوفري  الإداري  والتنظيم  الب�شرية 

بالهتمام  واملعدات،  التكنولوجيا  و�شائل 

والتن�شيق  امل�شرتكة  والتمارين  بالتدريب 

العملياتي مع خمتلف اجلهات.

الوزارات  النيابة  رئي�س  �شّرح 

قد  العامة  النيابة  باأن  العامة  واجلهات 

العامة  ال�شحة  اإدارة  من  بالغات  تلقت 

خمالفة  واملقاهي  املطاعم  من   8 بر�شد 

ال�شحية  والإجراءات  لال�شرتاطات 

يف  بها  واللتزام  اتباعها  يتعني  التي 

انت�شار  ملنع  لآلية  الأ�شفر  امل�شتوى  ظل 

متثلت  حيث  امل�شتجد،  كورونا  فريو�س 

املخالفات املر�شودة بتلك املحال يف عدم 

امل�شوؤولني بهذه املحال من ح�شول  تاأكد 

املطلوبة،  التطعيمات  على  الزبائن 

حا�شلني  غري  زبائن  بدخول  وال�شماح 

ا�شتيفائهم  لعدم  الأخ�شر  الدرع  على 

وزارة  ا�شرتاطات  بح�شب  التطعيمات 

باملتطعمني واملتعافني،  ال�شحة اخلا�شة 

بارتداء  الزبائن  التزام  عدم  عن  ف�شالً 

كمامة الوجه الوقائية يف اأثناء وجودهم 

تلك  ب�شبط  الإدارة  قامت  فيما  باملحال، 

املخالفات وغلق املطاعم املخالفة اإدارًيا.

العامة  النيابة  با�شرت  وقد  هذا، 

واأ�شندت  البالغات  فور ورود  اإجراءاتها 

خمالفني،  عمال  ثمانية  اإىل  التهام 

جتارية  حمال  �شبع  تقدمي  عن  ف�شالً 

الق�شايا  واإحالة  اعتباريني  كاأ�شخا�س 

اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة  لقا�شي 

الإجراءات  للنظر يف خمالفات  املخت�شة 

الحرتازية ملنع انت�شار فريو�س كورونا 

كل  بتغرمي  اأحكاًما  فاأ�شدر  امل�شتجد، 

الطبيعيني  الأ�شخا�س  من  املتهمني  من 

بني  ما  ترتاوح  بغرامات  والعتباريني 

األف اإىل األفي دينار مبا بلغ جمموعه 24 

األف دينار.

 د. ابت�سام الدالل
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احتمالية الإ�صابة به عالية بني املتعافني غري املطّعمني.. القحطاين:

جميع الفحو�صات قادرة على اكت�صاف املتحور »اأوميكرون«

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

نفى املقدم طبيب مناف القحطاين ا�شت�شاري 

ع�ش�  الع�شكري  بامل�شت�شفى  املعدية  الأمرا�ض 

اإ�شاعات  من  ترّدد  ما  الطبي  ال�طني  الفريق 

ب�شاأن عدم قدرة جميع الفح��شات الطبية على 

الك�شف عن املتحّ�ر »اأوميكرون«.

واأّكد باأن جميع الفح��شات املعتمدة قادرة 

على اكت�شاف املتح�ر اجلديد.

ويف ذات ال�قت قال القحطاين اإن احتمالية 

على  احلا�شلني  غري  املتعافني  بني  الإ�شابة 

»ك�فيد19«  ك�رونا  لفريو�ض  امل�شاد  التطعيم 

ك�فيد19  لفريو�ض  اجلديد  باملتح�ر 

»اأوميكرون« عالية.

�شريع  »اأوميكرون«  املتح�ر  اأن  واأو�شح 

النت�شار، واأنه ين�شط ويتكاثر يف اجلزء العل�ي 

من اجلهاز التنف�شي وي�شهم يف زيادة العدوى.

ويف ذات ال�قت، اأّكد القحطاين على ح�شابه 

م�شاعفات  من  متنع  اللقاحات  اأن  ت�يرت  يف 

الفريو�ض، واأن اجلرعة الثالثة من اللقاح امل�شاد 

وامل�شاهمة  املناعة  حتفيز  �شاأنها  من  للفريو�ض 

اأّكدته  ما  وفق  وذلك  انت�شاره  من  احلد  يف 

الدرا�شات الأولية.

فر�شة  اأن  تثبت  الدرا�شات  اأن  اإىل  واأ�شار 

املتطعمني  بني  قليلة  رئ�ي  التهاب  حدوث 

امل�شاد  اللقاح  جرعات  على  احلا�شلني 

للفريو�ض، كما اأن جميع الحرتازات مثل الكمام 

والتباعد اجل�شدي يحمي من ال�شابة باملتح�ر 

اأوميكرون. 

واأفاد اأن �شدة وحدة املتح�ر قد تزيد لغري 

واأ�شحاب  ال�شن  كبار  بني  املتطعمني خ�ش��شا 

بني  ال�شابة  احتمالية  واأن  ال�شعيفة،  املناعة 

املتعافني غري املطعمني عالية. املقدم طبيب مناف القحطاين

مقرتح برغبة باإن�صاء مركز 

رعاية املوهوبني مبدينة حمد

اأبرار �شكري:

تقدم ن�اب باقرتاح برغبة باإن�شاء مركز 

لرعاية امل�ه�بني يف مدينة حمد.

مذكرته  بح�شب   - القرتاح  ويهدف 

الرعاية  خدمات  تقدمي  اإىل  الإي�شاحية- 

ال�شاملة لفئة امل�ه�بني لأبناء اأهايل مدينة 

ليتم  قدراتهم  تنمية  على  والعمل  حمد، 

يف  ي�شهم  الذي  املنا�شب  بال�شكل  ت�ظيفها 

تط�ير املجالت باأياٍد وطنية خمل�شة.

با�شم  النائب  القرتاح  مقّدم  وقال 

املالكي اإن القرتاح يهدف اإىل تقدمي خدمات 

الرعاية ال�شاملة لفئة امل�ه�بني لأبناء اأهايل 

قدراتهم  تنمية  على  والعمل  حمد،  مدينة 

ليتم ت�ظيفها بال�شكل املنا�شب الذي ي�شهم 

يف تط�ير املجالت باأياٍد وطنية خمل�شة.

تعزيز  اإىل  القرتاح  »ي�شعى  واأ�شاف 

حمد  مدينة  ابناء  لدى  البتكار  ثقافة 

للنه��ض بال�طن، وجعله يف م�شاف الدول 

احلي�ية،  املجالت  خمتلف  يف  املتقدمة 

اأهايل  لأبناء  املتعددة  امل�اهب  ولحت�شان 

باأ�شاليب  والعمل على �شقلها  مدينة حمد، 

علمية حديثة ومتط�رة«.

كل  القرتاح  على  الت�قيع  يف  و�شارك 

من الن�اب: با�شم املالكي، عبداهلل الذوادي، 

وحممد  زايد،  علي  الأن�شاري،  اأحمد 

ب�حم�د.

»مرافق النواب« توافق

على قانون »الطريان املدين«

والبيئة  العامة  املرافق  جلنة  عقدت 

مبجل�ض الن�اب، اجتماعها العا�شر، يف دور 

برئا�شة  الرابع،   العادي  ال�شن�ي  النعقاد 

النائب خالد ب�عنق.

قرار  اللجنة  ناق�شت  الجتماع  وخالل 

م�شروع  بخ�شو�ض  ال�شورى  مجل�ض 

قانون بتعدیل بع�ض اأحكام قانون تنظیم 

رقم  بالقانون  ال�شادر  المدين  الطیران 

للمر�شوم  المرافق   ،2013 ل�شنة   )14(

رقم )11( ل�شنة 2020، حيث مت الطالع 

الموقر، وراأي  ال�شورى  قرار مجل�ض  على 

والقانونیة،  الت�شریعیة  ال�شوؤون  لجنة 

وقررت  القانوين،  الم�شت�شار  ومذكرة 

مكتب  اإىل  واإحالته  عليه  امل�افقة  اللجنة 

املجل�ض.

القرتاحات  بند  اإىل  اللجنة  انتقلت  ثم 

برغبة  القتراح  ناق�شت  حيث،  برغبة 

لأهايل  تجاري خدمي  مجمع  اإن�شاء  ب�شاأن 

ال�شمالیة،  بالمحافظة  �شلمان  مدینة 

�شغال  الأ وزارة  مرئیات  ا�شتعر�شت  حيث 

العمراين،  والتخطیط  البلدیات  و�شوؤون 

وقررت اللجنة امل�افقة على املقرتح.

القتراح  مناق�شة  اللجنة  وناق�شت 

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

�شكان،  للوحدات ال�شكنیة من قبل وزارة الإ

وا�شتعر�شت اللجنة ب�شاأنه: مرئیات وزارة 

�شكان، ومرئيات مجل�ض اأمانة العا�شمة،  الإ

للمنطقة  البلدي  المجل�ض  ومرئيات 

البلدي  المجل�ض  ومرئيات  ال�شمالیة، 

اللجنة  قررت  وعليه  الجنوبیة،  للمنطقة 

الت�شاور  من  ملزيد  املقرتح  مقدم  خماطبة 

ب�شاأنه.

ا�صتعر�صت قانوًنا جديًدا ب�صاأن تنظيم ال�صياحة

»خدمات النواب« ترفع تقريرين لتعديالت على قانون التعّطل

الن�اب،  مبجل�ض  اخلدمات  جلنة  عقدت 

من  الرابع،  العادي  ال�شن�ي  النعقاد  دور  يف 

النائب  برئا�شة  اخلام�ض،  الت�شريعي  الف�شل 

ب�شاأن  تقريرين  ورفعت  الن�شاري،  اأحمد 

تعديالت على قان�ن التاأمني �شّد التعّطل.

اجتماعها  بداية  يف  اللجنة  وا�شتعر�شت 

بتثبيت  برغبة  القرتاح  اإحالة  برغبة  املقرتح 

العربي،  الب�رد  امتحانات  اجتازوا  12 طبيباً 

بالإ�شافة اإىل امل�شروع بقان�ن باإن�شاء املجل�ض 

ب�شاأنه،  م�شتعر�شة  الطبية،  للدرا�شات  الأعلى 

وقررت اللجنة رفع تقرير ب�شاأنه.

باإلغاء  قان�ن  م�شروع  اللجنة  وناق�شت 

بقان�ن  املر�ش�م  من   )6( املادة  من   )1( البند 

�شد  التاأمني  ب�شاأن  2006م  ل�شنة   )78( رقم 

املعنية  اجلهات  مرئيات  م�شتعر�شة  التعطل 

للتاأمني  العامة  الهيئة  من  اإح�شائية  وبيانات 

مركز  من  مقدمة  مالية  ودرا�شة  الجتماعي، 

الدرا�شات والتدريب الربملاين، وراأي امل�شت�شار 

خالد  زياد  الدكت�ر  اللجان  ل�ش�ؤون  القان�ين 

املفرجي، وقررت اللجنة رفع تقرير ب�شاأنه.

ويف بند القرتاحات بقان�ن ناق�شت اللجنة 

ب�شاأن  بقان�ن  القرتاح  التالية:  امل��ش�عات 

رقم  بقان�ن  املر�ش�م  اأحكام  بع�ض  تعديل 

)78( ل�شنة 2006 ب�شاأن التاأمني �شد التعطل، 

القرتاح ملزيد  اللجنة خماطبة مقدمي  وقررت 

من الت�شاور.

جديد  بقان�ن  اقرتاًحا  اللجنة  ناق�شت  ثم 

ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وبعد عر�ض راأي جلنة 

ومرئيات  والقان�نية،  الت�شريعية  ال�ش�ؤون 

وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، ومرئيات 

غرفة جتارة و�شناعة البحرين، ارتاأت اللجنة 

التباحث  من  ملزيد  القرتاح  مقدمي  خماطبة 

ح�له.

بقان�ن  القرتاح  اللجنة  وناق�شت  كما 

امل�شتحقة  للمعا�شات  ال�شن�ية  الزيادة  ب�شاأن 

طبقاً لأحكام قان�ن التاأمني الجتماعي ال�شادر 

 ،1976 ل�شنة   )24( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م 

حيث مت عر�ض مرئيات الهيئة العامة للتاأمني 

مقدمي  خماطبة  اللجنة  وارتاأت  الجتماعي، 

القرتاح ملزيد التباحث ح�ل القرتاح.

بقان�ن  القرتاح  اللجنة  ناق�شت  بعدها 

امل�شتحقة  للمعا�شات  ال�شن�ية  الزيادة  ب�شاأن 

طبقاً لأحكام القان�ن رقم )13( ل�شنة 1975 

ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد مل�ظفي 

احلك�مة، حيث مت الطالع على مرئيات الهيئة 

اللجنة  وقررت  الجتماعي،  للتاأمني  العامة 

ح�ل  التباحث  ملزيد  القرتاح  مقدمي  خماطبة 

القرتاح.

ب�شاأن  بقان�ن  القرتاح  اللجنة  وناق�شت 

طبقاً  امل�شتحقة  للمعا�شات  ال�شن�ية  الزيادة 

لأحكام قان�ن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ل�شباط واأفراد ق�ة دفاع البحرين والأمن العام 

ل�شنة   )11( رقم  بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر 

�شندوق  مرئيات  عر�ض  مت  حيث   ،1976

خماطبة  اللجنة  وارتاأت  الع�شكري،  التقاعد 

مقدمي القرتاح ملزيد التباحث ح�ل القرتاح.

كما وناق�شت اللجنة القرتاح برغبة ب�شاأن 

م�ؤ�ش�شات  العاملني يف  البحرينيني  اأج�ر  دعم 

بن�شبة  اخلا�شة  والن�شر  والإعالم  ال�شحافة 

)50%( ملدة خم�ض �شن�ات عن طريق �شندوق 

العمل متكني، وارتاأت اللجنة رفع تقرير ب�شاأنه.

من م�صروع جامعة اإىل كتاب ملهم

»جرعات من نور«.. كتاب ملهم يروي ق�صة هزمية ال�صرطان

حلملة  تقديًرا  ُيعترب  الكتاب  تد�شني  اأن  واأ�شافت 

جامعة  يف  اإقامته  مت  الذي  الجتماعي  الت�ش�يق 

العالقات  طالب  منح  والذي   ،2018 عام  البحرين 

واأفكارهم  اآرائهم  لإبداء  من�شة  اجلامعة  يف  العامة 

و�شنع التغيري الإيجابي يف املجتمع ليخلد هذا العمل 

حتى بعد احلملة.

يف  الإعالم  ق�شم  م�شاعد  اأ�شتاذ  عرب  جانبه،  ومن 

الدكت�ر عدنان جا�شم ب�مطيع خالل  جامعة البحرين 

كلمته عن فخره بطالبته ال�شابقة زينب، من�ًها باإميانه 

الكتاب  بالكاتبة لإر�شال ر�شالة معن�ية من خالل هذا 

حيث ه� من اقرتح اأن ي�شبح كتاًبا بعد اأن كان حتقيًقا 

�شحافًيا، م�ؤكًدا على اأن الكتاب اأ�شبح خدمة للمجتمع 

واململكة وللب�شرية ككل.

ملكافحة  البحرين  جمعية  ممثل  اأكد  ذلك،  اإىل 

الكتاب  اأن  كلمته  الن�اخذة خالل  علي  اأحمد  ال�شرطان 

يعترب رحلة معن�ية وتعليمية ملر�شى ال�شرطان.

و�شلط الكتاب ال�ش�ء على اأعمال وجه�د اجلمعية 

املادي  والدعم  امل�شاعدات  تقدمي  يف  تاأ�شي�شها  منذ 

املر�ض  ملحاربني  والروحاين  والجتماعي  واملعن�ي 

الطبية  بامل�ارد  تربعاتهم  وكذلك  مراحله،  جميع  يف 

للم�شت�شفيات احلك�مية يف اململكة.

عبداحل�شني  دم�شتان اخلريية  رئي�ض جمعية  واأكد 

اآل �شيف اأن الكتاب يعرب عن ي�ميات ومراحل حتدي 

واإ�شرارهم  اإرادتهم  وق�ة  وعزمهم  ال�شرطان  حماربي 

على التعايف والنت�شار على املر�ض من خالل روايات 

املحاربني  نف��ض  يف  الأمل  لبث  و�شل�شة  من�شجمة 

وكذلك اأقربائهم واأحبائهم ومن يق�م برعايتهم.

ال�شاعر  قبل  من  ملهمة  مداخالت  الحتفال  وت�شمن 

املحاربني،  املعربة عن ق�ة  اأبياته  األقى  الذي  امل�ؤلف،  علي 

وكذلك من قبل اأم لطفل تعافى بعد 6 �شن�ات من العالج 

لإعطاء الأمل لأولئك الذين يحارب�ن ال�شرطان، وعربت عن 

تقديرها لالأطباء واملمر�شات الذين كر�ش�ا حياتهم لتقدمي 

دعمهم العاطفي واملعن�ي ملر�شى ال�شرطان.

ت�صوير: عبدعلي قربان

ن�رة البنخليل:

د�شنت الكاتبة زينب حممد اخلباز كتابها الأول »جرعات من 

نور«، والذي ي�شيء جتارب متعايف وحماربي مر�ض ال�شرطان 

قاعة  يف  اأقيم  تد�شني  حفل  يف  حقيقية،  ق�شة   17 خالل  من 

التابع جلمعية  �شحيفة »الأيام« بدعم ورعاية برنامج »تعايف« 

دم�شتان اخلريية والتي تكفلت باإخراج ون�شر الكتاب.

واأفادت اخلباز اأن الكتاب بداأ كتحقيق �شحايف عندما كانت 

طالبة يف جامعة البحرين، حيث اأرادت ت�شليط ال�شوء على قوة 

اإرادة اأولئك الذين يعانون من الآلم واخلوف والقلق يف مراحل 

التي  الأرنبية  ال�شفة  عالج  يف  جتربتها  اإىل  واأ�شارت  املر�ض، 

ر�شالتهم  ونقل  الآخرين  املحاربني  ق�ش�ض  للبحث عن  األهمتها 

اإىل العامل.
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امل�ؤ�س�سة البحرينية لريادة الأعمال تعقد

 ور�سة عمل تدريبية ح�ل ال�ستثمار املالئكي

لريادة  البحرينية  امل�ؤ�س�سة  عقدت 

تدريبية  عمل  ور�سة  م�ؤخرا  الأعمال 

مع  بالتعاون  املالئكي  ال�ستثمار  ح�ل 

املكتب   »WBAF Business School«
لال�ستثمار  العاملي  للمنتدى  الإقليمي 

املالئكي يف البحرين وال�سرق الأو�سط، اإذ 

بعد عرب  عن  اأقيمت  التي  ال�ر�سة  منحت 

تقنية »زووم« �سهادة متخ�س�سة يف هذا 

مبادرات  �سمن  وذلك  للم�ساركني،  املجال 

امل�ؤ�س�سة خلدمة قطاع ال�ستثمار املالئكي 

ورواد  امل�ستثمرين  وتاأهيل  اململكة،  يف 

 الأعمال لال�ستثمار  املالئكي �سمن �سل�سلة 

الأعمال يف  ريادة  قطاع  لتط�ير  ن�ساطها 

 البحرين واملنطقة.

رواد  من  ال�ر�سة 18  �سارك يف  وقد 

الأعمال  ريادة  منظ�مة  يف  ونا�سطني 

اأخرى  جهات  ومن  البحرين  مبملكة 

البحرين  وبنك  »تنم�«،  مثل  خمتلفة 

رواد  ومنظمة  الأمل،  و�سندوق  للتنمية، 

وق�لد  لال�ست�سارات،  وزري  الأعمال، 

عمان،  �سلطنة  من  اأعمال  ورجال  تر�ست، 

واأمريكا  بنما  من  م�ساركات  �سهدت  كما 

البحرينية  امل�ؤ�س�سة  اأع�ساء  من  وغريهم 

لريادة الأعمال  واأ�سحاب الأعمال املهتمني 

يف قطاع ال�ستثمار املالئكي.

عبداهلل  فريال  الأعمال  �سيدة  وقالت 

نا�س: »بعد فرتة وجيزة من ختام دورة 

 )+ QBAC( امل�ؤهلني املالئكي  ال�ستثمار 

يف جمم�عة ب�ر�سة لندن، قررت وكالت 

التنمية يف تركيا اإتاحة الربنامج مل�ظفيها، 

لتط�ير  ال�طنية  ال�كالة  ا�ست�سافتها  ثم 

 )NSTDA( والتكن�ل�جيا  العل�م 

الإنرتنت  عرب  مرات  ثالث  تايالند  يف 

والآن  التايالنديني.  املالئكة  للم�ستثمرين 

متميزة  دورة  يف  اأعماله  الربنامج  يختم 

اأن  البحرين بعد  عرب النرتنت يف مملكة 

اأثبت كفاءته وجناحه«.

ال�سامي  املف��س  نا�س  واأ�سافت 

واملدير   WBAF يف  البحرين  ململكة 

ومنطقة  بالبحرين   WBAF يف  الإقليمي 

اخلليج: »منتدى ال�ستثمار العاملي ملالئكة 

لهذه  اأ�سا�سية  اأهداف  ثالثة  لديه  الأعمال 

امل�ساعدة  �سيء،  كل  وقبل  اأول  الدورة. 

يف  البلدان  يف  املايل  ال�سم�ل  زيادة  يف 

م�ساعدة  وثانيا  العامل،  اأنحاء  جميع 

الع�ائد  من  ال�ستفادة  على  امل�ستثمرين 

هذا  لأن  ل�ستثماراتهم،  واملبكرة  اجليدة 

ي�لد م�ارد ل�ستثمارات اإ�سافية يف املزيد 

حتر�س  وثالثا،  النا�سئة،  ال�سركات  من 

حت�يل  ت�سريع  على   WBAF م�ؤ�س�سة 

اأجل  من  ذكية  اأم�ال  اإىل  العامة  الأم�ال 

تعزيز البتكار«.

هذه  ت�سميم  »مت  قائلة:  وتابعت 

املالئكة  امل�ستثمرين  لتعريف  الدورة 

لال�ستثمار  الالزمة  الأ�سا�سية   باملبادئ 

دخ�ل  يف  وتعريف  الراغبني  املالئكي، 

ورجال  التجار  من  ال�ستثمار  جمال 

والأ�سا�سية  لهذا  املهمة  باملبادئ  الأعمال 

حتقيق  على  �ست�ساعدهم  التي  املجال 

مالئكة،  كم�ستثمرين  اخلا�سة  اأهدافهم 

اأهداف  والتي بدورها �ست�سهم يف حتقيق 

وكذلك  الأعمال،  ريادة  ملنظ�مة   WBAF
و�سغار  الأعمال  ورائدات  رواد  تعريف 

يف  الدخ�ل  لقطاع  الراغبني  امل�ؤ�س�سات 

على  احل�س�ل  كيفية  املالئكي  ال�ستثمار 

الربامج  وفقا  املتاح من خالل هذه  الدعم 

 لل�سروط وامل�ا�سفات املتعارف عليها«.

فريال نا�س 

 ت�فري خربة تدريبية ذات قيمة م�سافة ملتخ�س�سي الطريان.. العل�ي:

 »طريان اخلليج« ت�ا�سل ال�ستثمار يف الق�ى البحرينية

ال�طنية  الناقلة   - اخلليج  طريان  اأكدت 

�سمن  الدائم  حر�سها  على   - البحرين  ململكة 

وامل�ساهمة  عملها  �سبكة  تعزيز  نح�  اأهدافها 

الفاعلة يف تعزيز م�قع البحرين الريادي على 

تعزيز  اإىل  الطريان  لقطاع  العاملية  اخلريطة 

للك�ادر  والت�ظيف  املهني  التط�ر  فر�س 

عمليات  يف  الفاعلة  للم�ساركة  البحرينية 

ت�سغيل اأ�سط�ل ال�سركة. 

وقد اأعرب القائم باأعمال الرئي�س التنفيذي 

العل�ي  وليد  القبطان  اخلليج  طريان  ل�سركة 

مع  ال�سركة  مبقر  م�ؤخًرا  عقد  اجتماع  خالل 

»متكني«  العمل  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س 

ح�سني حممد رجب عن اعتزاز ال�سركة بالك�ادر 

العاملة فيها على مدى م�سرية عملها الط�يلة، 

الكفاءة  زيادة  يف  الك�ادر  هذه  وكفاءة  ودور 

اإجنازات  من  حققته  وما  لل�سركة،  الت�سغيلية 

ووجهات  �سبكة  ت��سيع  يف  �ساهمت  متميزة 

العمل والرتقاء مب�ست�ى اخلدمات املقدمة عرب 

جزًءا  بدورها  متثل  والتي  املختلفة،  رحالتها 

اأ�سيالً من الدور الذي ت�ؤديه طريان اخلليج يف 

عن  ف�سالً  البحرينية،  الثقافية  اله�ية  تعزيز 

متيزها يف قطاع ال�سيافة العاملية. واأكد بدوره 

على حر�س �سركة طريان اخلليج نح� ت�فري 

ملتخ�س�سي  م�سافة  قيمة  ذات  تدريبية  خربة 

ال�سركة،  لدى  البحرينية  الك�ادر  من  الطريان 

وت�ظيف  تدريب  فر�س  تقدمي  يف  وامل�ساهمة 

ذات مهارات عالية يف قطاع الطريان، لفًتا اإىل 

اأن ال�سركة تعد واحدة من ال�سركات الرائدة يف 

جمال ت�ظيف البحرينيني، حيث حتر�س على 

ت�فري الفر�س املهنية العالية للكفاءات ال�طنية 

العمل  ومن ذوي اخلربات يف خمتلف جمالت 

بال�ستثمار  وتلتزم  ال�سركة،  تت�سمنها  التي 

وتط�ير  لديها  العاملة  البحرينية  الق�ى  يف 

املهني  تط�رهم  يحقق  فيما  املهنية،  م�سريتهم 

لت�يل منا�سب اإدارية عليا يف ال�سركة.

لـ»متكني«  التنفيذي  الرئي�س  اأ�ساد  كما 

ح�سني حممد رجب خالل اللقاء باأهمية تدريب 

وتط�ير الك�ادر ال�طنية يف خمتلف املجالت، 

الفر�س  وخلق  الطريان  قطاع  يف  �سيما  ل 

باأبرز  بالتعريف  وقام  املنا�سبة،  ال�ظيفية 

املتاحة  النم�  وفر�س  املقبلة  املرحلة  ت�جهات 

�ستطلقها  التي  اجلديدة  الربامج  خالل  من 

جمالت  خمتلف  يخدم  فيما  قريًبا  »متكني« 

عمل القطاع اخلا�س، م�ؤكًدا اأن »متكني« �سمن 

حتقيق  على  ت�ؤكد  امل�ستحدثة  ا�سرتاتيجيتها 

التدريب  دعم  فر�س  من  القت�سادي  الأثر 

ال�س�ق  متطلبات  مع  يت�افق  فيما  املقدمة، 

زيادة  يف  ي�سهم  ومبا  وامل�ستقبلية،  الفعلية 

خلق الفر�س ال�ظيفية ذات املهارات العالية يف 

القطاعات القت�سادية ال�اعدة، وتقدمي اخلربات 

والفر�س للبحرينيني لكت�ساب اخلربات املهنية 

وب�سمتهم  التناف�سية  قدراتهم  وزيادة  الدولية 

يف ال�س�ق املحلية والدولية.

ململكة  القت�سادية  البيئة  اأن  اإىل  ولفت 

من  فريًدا  اقت�سادًيا  من�ذًجا  تقدم  البحرين 

ن�عه على كل من امل�ست�يني الإقليمي والعاملي، 

يف  القت�سادية  التنمية  فر�س  حماكاة  واأن 

ال�ساحة  ت�سهدها  التي  الراهنة  املتغريات  ظل 

اأ�سا�سية  خط�ة  متثل  العاملية  القت�سادية 

ل�سناعة الأثر القت�سادي امل�ستدام والبناء على 

خمتلف  داعًيا  اإجنازات،  من  اململكة  حققته  ما 

م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�س يف جميع القطاعات 

من  املتاحة  التط�ير  فر�س  يف  ال�ستثمار  اإىل 

على  والرتكيز  املبتكرة  احلل�ل  تبني  خالل 

رفع الإنتاجية مل�اكبة متطلبات وواقع ال�س�ق 

احلايل.

م�ساكل يف �سال�سل الت�ريد وارتفاع اأ�سعار ال�سحن تخلف �سحية اأخرى

»الفحم« يرتفع 20% قبل اإقرار ال�سريبة اجلديدة

حمم�د اجل�سي: 

ك�كيت�  �سركة  عام  مدير  اأكد 

اأكرب  عبداهلل  خالد  العامة  للتجارة 

اأن  للبحرين  يف  الفحم  م�ست�ردي 

ال�سهر  خالل  ارتفعت  الفحم  اأ�سعار 

املا�سي لأكرث من 20% ب�سبب م�ساكل 

يف �سال�سل الت�ريد وال�سحن.

خا�س  ت�سريح  يف  واأكد 

لـ»الأيام« اأن اأ�سعار ال�سحن ارتفعت 

و�سلت  حتى  جدا  كبرية  بن�سب 

لـ700% يف الفرتة الأخرية، مما اأدى 

الفحم  ا�سترياد  كمية  انخفا�س  اإىل 

اإىل الن�سف منذ بدء اجلائحة، وقال: 

يقارب  ما  ت�ست�رد  البحرين  »كانت 

من 7500 طن من الفحم �سن�يا قبل 

بدء اجلائحة، منها 5000 طن عرب 

انخف�ست  الأعداد  تلك  لكن  �سركتنا، 

الآن،  وحتى  اجلائحة  ل50% خالل 

ويرتاوح حاليا حجم ا�سترياد الفحم 

بني 3750 طنا اإىل 4000 طن«.

بدائل  اإيجاد  اإمكانية  وعن 

منا�سبة للفحم الآ�سي�ي الذي يعاين 

قال  ال�سحن،  اأ�سعار  ارتفاع  من 

ج�دة  ذي  بديل  ي�جد  »ل  عبدهلل: 

املنتج  يغطي  اأي  املمكن  من  عالية 

من  ال�ستفادة  حاولنا  الآ�سي�ي، 

اأقل  امل�سرية والتي تعترب  املنتجات 

ج�دة وكفاءة لكنهم ا�ستغل�ا ارتفاع 

ورفع�ا  البحري،  ال�سحن  اأ�سعار 

من  لأكرث  الربي  ال�سحن  اأ�سعار  من 

ال�احدة،  ال�سحنة  2000 دينار يف 

جمدي  غري  ا�ستريادها  جعل  مما 

اقت�ساديا«.

ن�سبة  اأن  عبداهلل  خالد  وبني 

�ساملة  بـ20% غري  املقدرة  الرتفاع 

ال�سريبة اجلديدة التي �سيبداأ العمل 

اأن  مت�قعا  القادم،  العام  مطلع  بها 

الرتفاع،  من  مزيدا  الأ�سعار  ت�سهد 

عاتق  على  �ستقع  الزيادة  تلك  واأن 

امل�ستهلك النهائي.

حلحلة  مت  ما  »اإذا  واأ�ساف: 

ملا  ال��سع  واإعادة  ال�سحن  م�سكلة 

من  بد  فال  اجلائحة  قبل  عليه  كان 

نراه يف  ما  لكن  الأ�سعار،  انخفا�س 

لن  امل�سكلة  تلك  اأن  حاليا  الأ�س�اق 

مت�قعا   ،»2023 العام  قبل  حتل 

هذا  املبيعات  يف  كبريا  انخفا�سا 

العام. 

على  لل�سركة  العام  املدير  واأكد 

�سرورة تدخل احلك�مة وم�ساعدتهم 

»لبد  بق�له:  امل�سكلة،  هذه  حل  يف 

كبح  ملحاولة  حك�مي  تدخل  من 

امل�اد  بع�س  اأ�سعار  ارتفاع  جماح 

ال�ستهالكية، اإذ اإن الفحم يعترب مادة 

اأن يعفى من  ا�ستهالكية فمن املمكن 

ال�سريبة كباقي ال�سلع ال�ستهالكية، 

وزارة  مع  التن�سيق  طريق  عن  اأو 

�سحن  �سفن  ل�ستئجار  التجارة 

عمالقة ت�ست�رد احتياجات البحرين 

ارتفاع  من  يقلل  مما  القطاعات  بكل 

اأن  م�ؤكدا  العاملية«،  ال�سحن  اأ�سعار 

لهم  كانت  اخلليج  يف  الفحم  جتار 

�سفينة  ل�ستئجار  �سابقة  حماولت 

عدم  ولكن  اخلليج،  منطقة  لتغطية 

�سركات  قبل  من  الفحم  مادة  تاأمني 

التاأمني عملت على اإيقاف امل�سروع.

يذكر اأن البحرين ت�ست�رد الفحم 

وماليزيا  اإندوني�سيا  من  كل  من 

و�سنغاف�رة وال�س�مال وعدد كبري 

من الدول الأفريقية.

ت�سري  العاملي  امل�ست�ى  على 

اأ�سباب  اأهم  اأن  اإىل  الدولية  التقارير 

ه�  عامليا،  الفحم  اأ�سعار  ارتفاع 

م�سدري  اأكرب   - اإندوني�سيا  تفعيل 

بحظر  الأمر   - العامل  يف  الفحم 

واإلزامها  للخارج،  الفحم  ت�سدير 

اأكرب ال�سركات بتطبيق القرار مطلع 

بعدما   ،2021 اأغ�سط�س  �سهر 

تفاقمت اأزمة الطاقة عامليا.

امل�ست�سفيات احلك�مية ت�قع اتفاقية تعاون مع معهد الدرا�سات امل�سرفية 

امل�سرفية  للدرا�سات  البحرين  معهد  مع  تعاون  اتفاقية  احلك�مية  امل�ست�سفيات  وقعت 

امل�ست�سفيات  مبنت�سبي  الرتقاء  اإىل  الهادفة  التدريبية  ال�سرتاتيجية  اإطار  يف  وذلك  واملالية، 

التنفيذي  الرئي�س  الأن�ساري،  حممد  اأحمد  الدكت�ر  و�سرح  م�اقعهم.  خمتلف  يف  احلك�مية 

للم�ست�سفيات احلك�مية، باأن هذا التعاون ياأتي انطالًقا من ت�جيهات جمل�س اأمناء امل�ست�سفيات 

والإدارية يف  والفنية  والتمري�سية  الطبية  الط�اقم  اأداء  م�ست�ى  رفع  اإىل  الهادفة  احلك�مية 

جميع امل�ست�سفيات احلك�مية، �سمن ا�سرتاتيجية تدريبية تق�م على درا�سة الحتياجات احلالية 

اأبرز امل�ؤ�س�سات التدريبية، ووفق اأحدث  وتلبيتها عرب برامج تدريبية متخ�س�سة، مقدمة من 

الأ�ساليب واملنهجيات، مبا ي�ساهم يف رفع كفاءة اخلدمات ال�سحية وحت�سني التجربة العالجية 

للمر�سى. مثمًنا يف هذا ال�ساأن التعاون مع معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية �سمن 

الدكت�ر  اأعرب  جانبه،  من  املرج�ة.  الأهداف  اإىل  ال��س�ل  تدعم  متميزة  ا�سرتاتيجية  �سراكة 

اأحمد عبداحلميد ال�سيخ، مدير عام معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية )BIBF(، عن 

�سعادته بالتعاون مع امل�ست�سفيات احلك�مية، لطرح برامج تدريبية متخ�س�سة تعنى بتط�ير 

وتدريب الك�ادر الإدارية العاملة يف القطاع ال�سحي، وذلك لتعزيز كفاءاتهم و�سقل مهاراتهم 

مبا ينعك�س على اخلدمات ال�سحية املقدمة للجميع. 

خالد عبداهلل اأكرب

»برايت�ش التعليمية« التابعة لـ»جي اإف اإت�ش« 

ت�ا�سل الت��سع يف قطاع التعليم ال�سع�دي

اأعلنت برايت�س التعليمية )برايت�س( 

من  تدار  تعليمية  من�سة  وهي  اأم�س، 

املالية  اإت�س  اإف  جي  جمم�عة  قبل 

عن  »املجم�عة«،  اأو  اإت�س«  اإف  »جي 

التعليمية  ملحفظتها  الت��سع  من  مزيد 

العربية  اململكة  يف  وا�ستثماراتها 

دولية  مدر�سة  تد�سني  مع  ال�سع�دية 

يف  تقع  الثالث  التعليم  ملراحل  جديدة 

العربية  اململكة  الريا�س،  مبدينة  العليا 

ال�سع�دية.

ا�سم مدار�س  حتمل املدر�سة اجلديدة 

�سعاع العاملية العليا »املدر�سة«، وتعترب 

اململكة  يف  لربايت�س  مدر�سة  خام�س 

املدر�سة  وتق�م  ال�سع�دية.  العربية 

حتى  للطلبة  الأمريكي  املقرر  بتدري�س 

اإن  بالذكر  واجلدير  الـ12.  ال�سف 

 400 من  اأكرث  حالياً  ت�ست�عب  املدر�سة 

طالب، و�س�ف تزداد الطاقة ال�ستيعابية 

اأكرث من 2،000 طالب وطالبة بعد  اإىل 

حيث  الت��سعة،  مرحلة  من  النتهاء 

اأي�ساً.  للبنات  ق�سماً  املدر�سة  �ست�فر 

احلايل  الدرا�سي  للعام  مفت�ح  الت�سجيل 

الرابع  ال�سف  من  فقط  البنني  للطلبة 

املدر�سة  وتقبل  كما  الـ12،  ال�سف  حتى 

طلبات الت�سجيل للعام الدرا�سي املقبل.

الرئي�س  املرباطي،  رازي  قال 

اإت�س كابيتال  اإف  التنفيذي ل�سركة »جي 

ت��سع  الإعالن عن  ي�سعدنا  ال�سع�دية«، 

التعليم  قطاع  يف  اأكرب  ب�سكل  املجم�عة 

فر�ساً  نرى  مازلنا  حيث  ال�سع�دي، 

القطاع فيما ت�ا�سل  للنم� يف هذا  جيدة 

برايت�س جه�دها ل�سمان ح�س�ل الطلبة 

اأعلى  على  اململكة  اأنحاء  خمتلف  عرب 

كما  املتميز.   الدويل  التعليم  م�ست�يات 

يعترب ال�ستثمار يف التعليم اأحد الركائز 

 ،2030 اململكة  روؤية  �سمن  الهامة 

هذا  يف  ت�اجدنا  بتعزيز  �سعداء  ونحن 

القطاع وو�سعنا ك�سريك ا�سرتاتيجي يف 

للتط�ير  اململكة وتطلعاتها  اأهداف  تلبية 

والتعليم.« 

كمال،  اأحمد  فاطمة  قالت  من جانبها 

لربايت�س  بال�كالة  التنفيذي  الرئي�س 

فتح  عن  بالإعالن  »نفخر  التعليمية، 

باملراحل  لنا  دولية  مدر�سة  خام�س 

العربية  اململكة  يف  الثالثة  التعليمية 

الأخرى،  مدار�سنا  باقي  مثل  ال�سع�دية. 

العاملية  �سعاع  مدار�س  ت�فر  �س�ف 

مع  يتما�سى  فريد  تعليم  نظام  العليا، 

الدولية.  واملعايري  املمار�سات  اأف�سل 

اأحدث  يف  بالطالب  الرتحيب  اإىل  نتطلع 

يف  ال�ستثمار  وم�ا�سلة  لنا،  مدر�سة 

ال�س�ق ال�سع�دي الذي نرى فيه معدلت 

طلب عالية ومتزايدة على التعليم العايل 

اجل�دة.«

 فاطمة اأحمد كمال
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لتدريب وت�ظيف  نافذة مهمة  برنامج »فر�ص« ميّثل 

وبرامج  طم�حة  اأهداف  من  يت�شمنه  مبا  البحرينيني 

تدريب احرتافية، الأمر الذي يتطلب تعاوَن جميع اجلهات 

املعنية من اأجل امل�شاركة الفاعلة واإجناح الربنامج.

اخلالبة..  الطبيعة  وهذه  احلجم  بهذا  وطن  اإيران.. 

وثروات  �شخمة  وباإمكانات  خمتلفة  بق�ميات  الآهلة 

تزجُّ  هي  وت�شتت..  وف��شى  فقر  من  تئن  خمتلفة.. 

ُت�ؤمن  وغرب..  �شرق  يف  واأزمات  وفنت  حروب  يف  نف�شها 

الغري  اإيذاء  غاياتها  متطّرفة..  واأفكار  مهرطقة  باإيدي�ل�جية 

والإ�شرار به.. ليتها تلتفْت لذاتها لتك�ن عظيمة خري ل �شر.
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1903 - افتتاح املتحف الإ�شالمي يف القاهرة.

الرتام لأول مرة يف �ش�ارع �شان  1912 - ظه�ر 

فران�شي�شك�.

1948 - انعقاد م�ؤمتر يف نابل�ص اأقّر فيه مببايعة 

امللك عبداهلل الأول بن احل�شني ملًكا �شرعًيا على فل�شطني 

و�شرق الأردن.

�شابر  الرتكمان�شتاين  الرئي�ص  انتخاب   -  1999

مراد نيازوف رئي�ًشا مدى احلياة.

مرئي  �شريط  يف  يظهر  لدن  بن  اأ�شامة   -  2004

يدع� فيه اإىل مقاطعة النتخابات العراقية.

امللكي  احلكم  يلغي  النيبايل  الربملان   -  2007

ويعلن نيبال جمه�رية دميقراطية.

2010 - جمل�ص الأمة الك�يتي يناق�ص ا�شتج�اب 

من  قّدم  ال�شباح  املحمد  نا�شر  ال�شيخ  ال�زراء  لرئي�ص 

قبل الن�اب م�شلم الرباك و�شالح املال وجمعان احلرب�ص 

للد�شت�ر  حمتملة  بانتهاكات  يتعلق  ق�شايا  ح�ل 

اجلل�شة  نهاية  بعد  ن�اب  وع�شرة  العامة،  واحلريات 

يقدم�ن كتاب بعدم التعاون مع رئي�ص احلك�مة.

قان�ن  من  تخفف  ال�شينية  احلك�مة   -  2013

�شيا�شة الطفل ال�احد وت�شمح باإجناب طفل ثاٍن لزوجني 

اأحدهما كان البن ال�حيد لأ�شرته.

�آية جالل �أول مذيعة 

حمجبة على قناة �أمريكية

الكبري  فخرها  عن  اآية جالل،  امل�شرية  املذيعة  عرّبت 

ك�نها اأول اإعالمية حمجبة تظهر على �شا�شة قناة اإخبارية 

الإخبارية   )WFSB( قناة  على  ظهرت  حيث  اأمريكية، 

التابعة ل�شبكة )CBS( الأمريكية، لتقدم التغطية الإخبارية 

اخلا�شة بالقناة ي�م ال�شبت املا�شى.

�ش�رة  »ت�يرت«،  مب�قع  ح�شابها  عرب  اآية  ون�شرت 

لها خالل تقدمي الأخبار، لتحتفي بهذه اللحظة التاريخية 

مرة  اأول  كانت  »الي�م  ال�ش�رة:  علي  لها، وعلقت  املميزة 

اأظهر فيها على اأخبار WFSB.. وهذه هي املرة الأوىل التي 

امراأة حمجبة يف ولية ك�نيتيكت.. متحم�شة  فيها  تظهر 

لهذا احلدث املهم ال�شخ�شى واملهنى.. اأمتنى للجميع اإجازة 

�شعيدة واآمنة«.

التغريدات  من  بالكثري  ح�شابها  عرب  اآية  و�شاركت 

معهم،  للعمل  بها  ترحيبهم  اأثناء  بالقناة  معها  للعاملني 

اإنه ل�شرف وفخر كبري..  م�جهة لهم ال�شكر، قائلة: »حًقا 

�شكًرا لكم جميًعا على ر�شائلكم الرقيقة.. اإنها تعني الكثري 

اآية خالل حديثها مع �شحيفة حملية: »كنت  يل«. وقالت 

اأنه ب�شبب حجابي، لن تقبلني اأي حمطة اإخبارية  اأخ�شى 

البداية  ال�شبب ذهبت يف  اله�اء، ولهذا  ل�شغل م�قع على 

للح�ش�ل على وظيفة خلف الك�الي�ص، لكن زمالئي دفع�ين 

اإىل ذلك«.

�أثقل طفل يف �لعامل يخ�سر 120 كيلوجر�ًما من وزنه!!

اأثقل  �شابًقا  ُيعد  كان  فتى  متكن 

مظهره  تغيري  من  العامل  يف  طفل 

من  تخل�ص  اأن  بعد  ي�شدق  ل  ب�شكل 

وزنه  من  كيل�جراًما   120 ح�ايل 

عليه  التعرف  ميكن  وبالكاد  الزائد، 

احتل  واأن  �شبق  الذى  وه�  حاليا 

�شن�ات   5 قبل  ال�شحف  عناوين 

ب�شبب ثقل وزنه.

 14( بريمانا  اآريا  وزن  وكان 

 190 من  اأكرث  اإىل  و�شل  قد  عاًما( 

كيل�جراًما بعمر 11 عاًما فقط، لكن 

نح� 70  اإىل  انخف�ص  قد  الآن  وزنه 

»ذا  ل�شحيفة  وفًقا  فقط،  كيل�جراًما 

�شن« الربيطانية.

واحتل اآريا، من قرية �شغرية يف 

عناوين  باإندوني�شيا،  الغربية  جاوة 

�شن�ات   5 قبل  مرة  لأول  ال�شحف 

عندما كان يزن 127 كيل�جراًما وه� 

التا�شعة من عمره، وكان �شخًما  يف 

جًدا لدرجة اأنه كان ي�شتحم يف حمام 

قادًرا  يكن  مل  لأنه  باخلارج  �شباحة 

على ال�شتحمام يف احلمام.

من  املراهق  متكن  ما  فرتة  يف 

اأ�شهر   4 كيل�جرامات يف   9 خ�شارة 

الأ�شرة  التغذية  وجه خرباء  اأن  بعد 

واخل�شروات،  الف�اكه  باإطعامه 

ال�زن  عن  بعيدا  يزال  ل  كان  ولكنه 

فيدي�  مقاطع  ظه�ر  وبعد  املطل�ب، 

له على و�شائل الإعالم، اأجرى الأطباء 

على  �شاعدته  البدانة  لعالج  جراحة 

اإنقا�ص وزنه من 186.4 كيل�جرام 

اإىل 169 كيل�جراًما يف ثالثة اأ�شابيع 

فقط.

دقيق  غذائي  نظام  اتباع  ومع 

الريا�شية  التمارين  وممار�شة 

ربط  عملية  اإىل  بالإ�شافة  بانتظام، 

كيل�ات   105 اآريا  خ�شر  املعدة، 

وخ�شع  �شن�ات،  ثالث  غ�ش�ن  يف 

املراهق لعملية جراحية اأخرى لإزالة 

يف  وياأمل  ذراعيه،  من  الزائد  اجللد 

اخل�ش�ع للمزيد من العمليات لقطع 

املزيد من الرتهالت بعد ال�باء.

كيل�مرتات   3 الآن  اآريا  ومي�شي 

يف الي�م، وميار�ص الريا�شة وميكنه 

الدراجة  ورك�ب  الأ�شجار  ت�شلق 

من  متكن  كما  مرة،  لأول  النارية 

اإغالقها  قبل  املدر�شة  اإىل  الع�دة 

ب�شبب تف�شي فريو�ص ك�رونا.

جديد �آيفون.. هاتف بال �سريحة

ن�شًخا  اأن  اإخبارية  تقارير  ذكرت 

�شتدخل  التي  اآيف�ن،  ه�اتف  من  جديدة 

اخلدمة خالل ال�شن�ات املقبلة �شتك�ن بال 

�شريحة مادية، كما ه� احلال يف اله�اتف 

رومرز«  »ماك  م�قع  واأو�شح  احلالية. 

عن  نقالً  التقنية  الت�شريبات  يتابع  الذي 

م�قع برازيلي اأن هاتف »اآيف�ن 15 برو«، 

عامني،  خالل  يطلق  اأن  املت�قع  من  الذي 

�شيك�ن بال �شريحة، على الأقل يف بع�ص 

اإن التغيري يف هذا  الدول واملناطق. وقال 

املجال رمبا يحدث يف وقت اأقرب.

وبدوره، نقل »ماك رومرز« عن م�شدر 

امل�شّنعة  اأبل  �شركة  اأن  ه�يته  يك�شف  مل 

له�اتف اآيف�ن ن�شحت �شركات الت�شالت 

خلدمة  بال�شتعداد  املتحدة  ال�ليات  يف 

بال�شريحة  تعمل  التي  الذكية  اله�اتف 

الذكية بحل�ل �شبتمرب 2022.

وثيقة  على  امل�قع  امل�شدر  واأطلع 

تبدو �شحيحة وتظهر الإطار الزمني لهذه 

اأو  اأبل  تذكر  ل  ال�ثيقة  اأن  رغم  املبادرة، 

اآيف�ن على وجه التحديد.

�شيطراأ  الذي  التح�ل  اإطار  ويف 

�شركات  �شت�شرع  اله�اتف،  �شرائح  على 

بتقدمي  املتحدة  ال�ليات  يف  الت�شالت 

يف  �شرائح،  بال   ،»13 »اآيف�ن  مناذج 

الربع الثاين من عام 2022. وُتباع حالًيا 

كميات من ه�اتف اآيف�ن يف متاجر اأبل اأو 

م�قعها على الإنرتنت بال مكان لل�شريحة 

املادية، وميكن للم�شتخدمني فعلًيا تفعيل 

ال�شريحة رقمًيا عن طريق الإنرتنت.

اأي  املفرت�ص،  امل�عد  اإىل  وبالنظر 

�شبتمرب 2020، فهذا يعني اأن اأبل عازمة 

على اإزالة الفتحة املخ�ش�شة لل�شرائح يف 

اله�اتف، ابتداًء من اآيف�ن 14.

اأعلنت الفنانة عبري �صربي عن 

اإ�صابتها وزوجها بكورونا.

ودّونت �صربي عرب ح�صابها الر�صمي 

على ان�صتغرام قائلة: »كورونا اإيجابي 

اأنا وزوجي.. احلمد هلل ربنا ي�صفينا 

ويعافينا وي�صفي كل مري�ض.. ادعولنا 

ربنا ي�صفينا«.

وانهالت الدعوات من متابعيها عقب 

ن�صر »البو�صت«، متمنني لها ولزوجها 

ال�صفاء العاجل.

بطل ريا�سي ��ستهز�أ بفريو�ض كورونا ورف�ض �للقاح فكانت »�لنهاية«

لقي مقاتل ريا�شة »الكيك ب�ك�شنغ« حتفه قبل اأيام، بعد 

لقاح فريو�ص ك�رونا، واإ�شراره  تلقي  اإ�شراره على جتنب 

على عالج اإ�شابته بالفريو�ص »يف املنزل«.

وخرج فريدريك �شيني�شرتا، البالغ من العمر 41 عاًما، 

رف�ص  اأن  بعد  البلجيكية،  لييج  مدينة  يف  م�شت�شفى  من 

العرتاف باإ�شابته بفريو�ص ك�رونا.

الذي حقق 39  �شيني�شرتا،  ب�ك�شنغ«  »الكيك  بطل  لكن 

ف�ًزا مقابل 9 خ�شائر فقط خالل م�ش�اره، ت�يف مب�شاعفات 

تتعلق بالفريو�ص يف مدينة �شيني البلجيكية ال�شغرية بعد 

اأ�شابيع فقط.

با�شم  واملعروف  البلجيكي  البطل  اإن  التقارير  وتق�ل 

»احلان�تي«، اأخرب اأتباعه على و�شائل الت�ا�شل الجتماعي 

اأنه �شيعالج اأعرا�شه يف املنزل بعيًدا عن امل�شت�شفى.

وبالرغم من تفاقم حالته، وظه�ره يف فيدي� وه� يعاين 

من م�شاكل يف التنف�ص، اأ�شر �شيني�شرتا على البقاء يف املنزل 

للعالج، وكتب عبارة »ل وقت لت�شييعه مع الك�شاىل«.

ال�شابق  البطل  و�شف  �شابقة،  اأخرى  من�ش�رات  ويف 

عن  واأعرب  ال�شغري«  بـ»الفريو�ص  ك�رونا  فريو�ص 

فريو�ص  انت�شار  ل�قف  احلك�مية  لالإجراءات  معار�شته 

ك�رونا، كما رف�ص تلقي اللقاح.

امل�شت�شفى  دخل  املقاتل  اأن  اإىل  املحلية  التقارير  وت�شري 

فقط بعد اأن اأجربه مدربه عثمان ييجني، على القيام بذلك.

وظل الريا�شي البلجيكي ن�شًطا على الإنرتنت حتى قبل 

اأيام فقط من وفاته.

 ��ستمر�ر �رتفاع �حلاالت لليوم 

�لر�بع وت�سجيل 304 �إ�سابات بكورونا 

 �شهدت حالت الإ�شابة بك�رونا ارتفاعاً للي�م الرابع 

وزارة  �شجلت  اإذ  الأ�شفر  امل�شت�ى  �شمن  الت�ايل  على 

يف   21886 عددها  بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة 

حالت   304 ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   27 ي�م 

قائمة جديدة منها 90 حالة لعمالة وافدة، و 182 حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 32 حالة قادمة من اخلارج، كما 

للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة  تعافت 52 

املتعافية اإىل 276915، يف حني مل ت�شجل اأي حالة وفاة 

بني امل�شابني. 



البحرين تتعاطف مع البرازيل 
جراء فيضانات والية باهيا

أعرب��ت وزارة الخارجي��ة عن تعاط��ف البحرين م��ع جمهورية 
البرازي��ل االتحادي��ة، ووقوفه��ا إل��ى جانب حكوم��ة البرازيل 
وش��عبها الصديق جراء الفيضانات التي اجتاحت والية باهيا، 
وأدت إل��ى وف��اة وإصابة عدد من األش��خاص ون��زوح اآلالف، 
وتس��ببت بأضرار واس��عة في الممتلكات، معبرة عن تعازي 
ومواس��اة المملكة لحكومة وش��عب البرازيل، وألهالي وذوي 

الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

القائد العام: جهود الملحق العسكري بالسفارة 
األردنية أسهمت في تعزيز عالقات التعاون

اس��تقبل القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع البحري��ن 
المش��ير الرك��ن الش��يخ خليف��ة ب��ن أحم��د آل 
خليفة في القيادة العام��ة صباح أمس، الملحق 
العسكري بس��فارة المملكة األردنية الهاشمية 
الش��قيقة ل��دى البحري��ن العمي��د الرك��ن طيار 
محمد الصمادي بمناس��بة انته��اء فترة عمله، 
بحضور رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
النعيم��ي، ومدير دي��وان القيادة العام��ة اللواء 
الركن حس��ن س��عد، ومدير التعاون العس��كري 
 الل��واء الرك��ن طي��ار الش��يخ محمد بن س��لمان

آل خليف��ة، وع��دد م��ن كب��ار ضباط ق��وة دفاع 
البحرين.

وش��كر القائد العام لقوة دفاع البحرين الملحق 
العسكري بس��فارة المملكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة لدى المملكة على جهوده الطيبة التي 
بذله��ا خ��ال فترة عمله ف��ي المملك��ة، والتي 

أسهمت في تعزيز عاقات التعاون القائمة بين 
البلدين الشقيقين في جميع المجاالت خاصًة في 

المجال العسكري والتعاون الدفاعي، متمنيا له 
دوام التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

 البحرين تدين تفجيرًا
إرهابيًا بالصومال

أدانت وزارة الخارجية بش��دة التفجير اإلرهابي الذي استهدف 
مركبة في مدينة مقديش��و بجمهوري��ة الصومال الفيدرالية، 
وأودى بحياة عدد من المس��ؤولين األمنيين، معربة عن بالغ 
التعازي والمواس��اة ألس��ر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب 
الصومالي الشقيق جراء هذا العمل اإلرهابي اآلثم الذي يتنافى 

مع كافة القيم والمبادئ األخاقية واإلنسانية والدينية.
وأك��دت وزارة الخارجي��ة تضام��ن البحري��ن م��ع جمهوري��ة 
الصومال الفيدرالية في جهودها للتصدي لإلرهاب ومموليه، 
مشددة على موقف المملكة الثابت المناهض بشدة للتطرف 

واإلرهاب بشتى صوره وأشكاله.

 القائد العام يشيد بجهود
المجلس األعلى للصحة

اس��تقبل القائ��د العام لق��وة دفاع 
الش��يخ  الرك��ن  المش��ير  البحري��ن 
خليف��ة ب��ن أحم��د آل خليف��ة ف��ي 
مكتب��ه بالقي��ادة العام��ة أم��س، 
رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة 
الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د بن 

عبداهلل آل خليفة. 
وخال اللقاء أشاد القائد العام لقوة 
دفاع البحري��ن بما يقدمه المجلس 

األعل��ى للصحة من جهود طيبة في 
إدارة الخدم��ات الطبي��ة والرعاي��ة 
البحري��ن،  مملك��ة  ف��ي  الصحي��ة 
منوه��ًا باالهتمام المس��تمر الذي 
يوليه المجلس في اس��تدامة تطور 
الطبي��ة  واألنظم��ة  المؤسس��ات 
لمواكب��ة  جودته��ا،  وتحس��ين 
التحديث ف��ي هذا المج��ال الحيوي 

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفةبما يخدم المواطن والمقيم. القائد العام

 »اإلسكان« تواصل توزيع الوحدات
 بـ»شرق الحد« و»سلمان« و»شرق سترة« و»اللوزي«

في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 
ألف وحدة س��كنية، وتنفيًذا ألمر صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، بتوزيع 
2000 وحدة س��كنية عل��ى المواطنين، تواصل 
وزارة اإلس��كان توزي��ع الوحدات الس��كنية على 
المنتفعين من مش��اريع مدينة سلمان ومدينة 

شرق الحد ومدينة شرق سترة وضاحية اللوزي.
وأفادت الوزارة بأن توزيعات اليوم التاسع لخطة 
توزيع ش��هادات االس��تحقاق وتس��ليم المفاتيح 
اإلسكانية، تتضمن تسليم شهادات للمنتفعين 
بمش��اريع مدين��ة س��لمان ومدينة ش��رق الحد 
ومدينة شرق سترة، باإلضافة إلى تسليم وحدات 

سكنية بمدينة سلمان وضاحية اللوزي.
وأش��ارت الوزارة إلى اس��تمرارية جهودها إلنجاز 
توزيع المش��اريع المدرجة ضم��ن خطة التوزيع 
عل��ى المنتفعي��ن حت��ى نهاية الش��هر الجاري، 
تلبي��ًة ألمر س��مو ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، بتوزيع 2000 وحدة س��كنية، 
منوهة إلى أن إجراءات التوزيع بالوزارة وتس��ليم 
الوح��دات بالمواق��ع اإلس��كانية تت��م بوتي��رة 
متس��ارعة، وتتسم اإلجراءات بالساسة واليسر، 
ف��ي إطار الحرص على تس��هيل اإلج��راءات على 

المواطنين.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة أن مشاريع مدينة 
سلمان ومدينة ش��رق الحد ومدينة شرق سترة 
باإلضاف��ة إلى ضاحي��ة اللوزي، يمت��از بعضها 
بمواقعه��ا المطل��ة على واجه��ات بحرية، كما 
توفر هذه المش��اريع مس��ارات لممارسة رياضة 

المش��ي والدراج��ات الهوائية، فض��ًا عن توفر 
المس��احات المفتوح��ة واالهتم��ام بالتش��جير 
والمس��احات الخض��راء، وذلك في إط��ار حرصة 
الحكوم��ة عل��ى توفير مقوم��ات ج��ودة الحياة 

بالمشاريع اإلسكانية.
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بمشاركة 3517 متسابقًا من الجنسين 

 جائزة البحرين الكبرى 
للقرآن الكريم تختتم تصفياتها األولية

تح��ت رعاي��ة ملكي��ة س��امية من 
لدن حضرة صاح��ب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 
الباد المف��دى -حفظه اهلل ورعاه- 
وبتنظيم من وزارة العدل والشؤون 
والمجل��س  واألوق��اف  اإلس��امية 
األعلى للشؤون اإلسامية، اختتمت 
إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة 
التصفيات األولي��ة لجائزة  مؤخ��رًا 
البحرين الكب��رى للقرآن الكريم في 
دورتها السادس��ة والعشرين لفرع 
بيان وغفران وأجران، فيما س��تقام 
التصفي��ات النهائي��ة ف��ي فبراي��ر 

.2022
وصرح الوكيل المس��اعد للش��ؤون 
محم��د طاهر  الدكتور  اإلس��امية، 
القطان بأن الجائزة ش��هدت تطورًا 
ملحوظًا، من حيث تحولها إلى مظلة 
كبيرة تضم تحتها سبع مسابقات، 
كما تضم كل مس��ابقة ع��ددًا من 
الفروع للذكور واإلناث، الفتًا إلى أن 
إجمالي عدد المشاركين في الجائزة 
بل��غ 3517 متس��ابقًا ومتس��ابقة، 
بواق��ع 1467 م��ن الذك��ور و2050 
من اإلن��اث، موزعين عل��ى مختلف 
مس��ابقات الجائ��زة، وق��د بلغ عدد 
المشاركين في مسابقة بيان لطلبة 
المدارس 71 متس��ابقًا ومتسابقة، 
بينما ش��ارك ف��ي مس��ابقة أجران 

53 متس��ابقًا ومتس��ابقة من ذوي 
اإلعاقة الذهنية البسيطة، فيما بلغ 
عدد المشاركين في مسابقة غفران 
105 متس��ابقين ومتس��ابقات من 
نزالء إدارة اإلصاح والتأهيل بوزارة 

الداخلية.
وأشار القطان إلى أن الرعاية الملكية 
الس��امية لهذه الجائ��زة على مدى 
26 عام��ًا تعكس اهتم��ام وحرص 
القيادة الحكيم��ة على خدمة كتاب 
اهلل تعال��ى ونش��ر تعاليمه وقيمه 
بين مختلف فئات المجتمع والعناية 
بحف��اظ الق��رآن الكري��م وحملت��ه 
المصحف، مس��تذكرًا في  وطباع��ة 
ذات الس��ياق ال��دور الرائد للمغفور 
له ب��إذن اهلل تعالى س��مو الش��يخ 

عبداهلل بن خالد آل خليفة باعتباره 
ارتق��ت  إذ  له��ا،  األول  المؤس��س 
وتطورت هذه الجائزة تحت مظلته 
وإشرافه ورؤيته السديدة، ويواصل 
المس��يرة في ذلك رئيس المجلس 
األعلى للش��ؤون اإلس��امية الشيخ 
عبدالرحم��ن ب��ن محمد بن راش��د 
آل خليف��ة ووزير العدل والش��ؤون 
اإلسامية واألوقاف الشيخ خالد بن 

علي آل خليفة.
الجدي��ر بالذكر أن جائ��زة البحرين 
الكب��رى انطلق��ت ف��ي ع��ام 1996 
برعاية أميرية س��امية من المغفور 
له -بإذن اهلل تعالى- الشيخ عيسى 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة رحمه اهلل، 
حيث كان��ت عناية س��موه بالقرآن 

اهتمام��ه  وكان  كبي��رة،  الكري��م 
بغ��رس مبادئه ف��ي نفوس النشء 
والش��باب واضحًا، وُأِث��ر عنه رحمه 
اهلل قول��ه: »خدمة الق��رآن الكريم 
ش��رف ال يداني��ه ش��رف«، والي��وم 
تحظ��ى الجائزة بالرعاي��ة الملكية 
الس��امية م��ن لدن حض��رة صاحب 
 الجال��ة المل��ك حم��د بن عيس��ى 
ورع��اه،  اهلل  حفظ��ه  خليف��ة  آل 
وتنظمه��ا وزارة الع��دل والش��ؤون 
س��نويًا،  واألوق��اف  اإلس��امية 
األعل��ى  المجل��س  م��ع  بالتع��اون 
وتحظ��ى  اإلس��امية،  للش��ؤون 
بشراكة مجتمعية مع وزارة التربية 
والتعلي��م، ووزارة الداخلي��ة، ووزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.

د. محمد القطان

مساعد رئيس األمن للعمليات 
 يترأس وفد »الداخلية« 
بـ»أمن الخليج العربي 3«

ترأس مس��اعد رئيس األمن العام لش��ؤون العمليات والتدريب 
العمي��د الركن الدكتور الش��يخ حم��د بن محم��د آل خليفة، وفد 
وزارة الداخلي��ة المش��ارك ف��ي االجتم��اع الخامس للجن��ة العليا 
المش��تركة للتمرين التعبوي المش��ترك لألجهزة األمنية بدول 
مجل��س التعاون ل��دول الخلي��ج العربية »أمن الخلي��ج العربي«، 
والمقرر إقامته في الربع األول من عام 2022 بالمملكة العربية 
السعودية الش��قيقة. وتم خال االجتماع، اس��تعراض توصيات 
اجتماع فريق اإلع��داد والتخطيط الثال��ث، واالطاع على الخطة 
العامة للتمرين، التي اش��تملت على مهام ومس��ؤوليات القوات 
المشاركة والمراحل الزمنية للتنفيذ، واالستعدادات والتجهيزات 
الفني��ة واألمنية. وأش��اد مس��اعد رئي��س األمن العام لش��ؤون 
العملي��ات والتدري��ب بالجه��ود الت��ي تبذله��ا اإلدارات واللجان 
التي ستش��ارك في ه��ذا التمرين الخليجي والجه��ود التي تقوم 
بها المملكة العربية الس��عودية الدولة المستضيفة للتمرين، 
والذي يأتي في إطار العمل على تعزيز التعاون المش��ترك بدول 
المجلس وتبادل الخبرات والتطوير المستمر في التعامل األمني 

مع األحداث والتحديات المشتركة.
وثم��ن دعم وزي��ر الداخلي��ة المس��تمر، ومتابع��ة رئيس األمن 
العام في تطوير القوى البش��رية والتنظيم اإلداري وتوفير أحدث 
وس��ائل التكنولوجيا والمعدات، باالهتمام بالتدريب والتمارين 

المشتركة والتنسيق العملياتي مع مختلف الجهات.

 الحمادي: دور بّناء 
 للصحافة واإلعالم الوطني 
في مسيرة التنمية الشاملة

أكد مستشار ش��ؤون اإلعام بديوان ولي العهد عيسى الحمادي 
على ال��دور البناء للصحافة واإلعام الوطني في مس��يرة التنمية 
الش��املة للمملكة بقيادة حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، حيث 
ش��كل دعم واهتم��ام جالته للصحاف��ة واإلعام الوطن��ي باعثًا 
لتكون لهم مكانة بارزة وركنًا أصيًا في مس��يرة العمل الوطني، 
منوًها بما يبديه صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء من حرٍص واهتمام 
بدعم الصحافة واإلع��ام الوطني باعتبارها ش��ريكا في التنمية 

والبناء والتطوير.
وأشار الحمادي لدى استقباله رئيس جمعية الصحفيين البحرينية 
رئي��س تحري��ر صحيفة األيام عيس��ى الش��ايجي ونائ��ب رئيس 
الجمعي��ة عبدالرحمن المدفع والمدي��ر التنفيذي بالجمعية فواز 
سليمان إلى الدور الذي توليه الجمعية لتطوير العمل الصحافي 
بم��ا يرفد القطاع اإلعامي ف��ي المملكة، الفتًا إلى دور الصحافة 
في دعم الجه��ود الوطنية على كافة األصعدة ومختلف المجاالت 

وإبراز اإلنجازات الداعمة لمسيرة نماء الوطن وازدهاره. 
من جهته، أعرب عيسى الش��ايجي عن شكره وتقديره لمستشار 
ش��ؤون اإلعام بديوان ولي العهد، مؤك��ًدا حرص الجمعية على 
تحقيق األهداف المنش��ودة بما يحقق تطلعات منتسبيه ويعود 

بالخير على الصحافة واإلعام الوطني بالمملكة.
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شددت على تنفيذ اإلجراءات االحترازية بالمساجد 

 »العدل« تغلق مسجدًا بالمحافظة 
الجنوبية لمخالفة االشتراطات الصحية

أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف 
أنه ف��ي إط��ار المتابعة المس��تمرة الت��ي يقوم 
به��ا الفري��ق الوطن��ي الطبي للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفيد�19(، فقد تبين مخالفة مس��جدْين 
الصحي��ة.  لالش��تراطات  الجنوبي��ة  بالمحافظ��ة 
وحفاظا عل��ى مقتضيات الصح��ة العامة وحمايًة 
للمصلي��ن، فقد قررت ال��وزارة بعد التنس��يق مع 
الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد�19( غلق أحد المس��جدين، وذلك بش��كل 
مؤق��ت لمدة أس��بوع حتى يتم التأك��د من اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة بش��كل صحي��ح ووضعها 

موضع التنفيذ.

وفي السياق ذاته، تم توجيه إنذار للقائمين على 
المس��جدين واتخاذ اإلجراءات الالزمة، والتش��ديد 
عليه��م بضرورة االلت��زام باالش��تراطات الصحية 
واإلجراءات االحترازي��ة والمحافظة عليها لضمان 

صحة وسالمة الجميع.
وتشمل اإلجراءات االحترازية المعلنة للمساجد:

- التأكد من إبراز المصلين للشعار باللون األخضر 
في تطبيق »مجتمع واعي«.

- قي��اس درج��ة ح��رارة المصلين قب��ل دخولهم 
للمس��جد، والتأك��د من ع��دم وجود أي��ة أعراض 

عليهم.
- االلت��زام بلبس الكمام طوال الوقت وال يس��مح 

بدخول المسجد دون الكمام.
- مراع��اة معايير التباعد االجتماعي المقررة بين 

كل مصٍل وآخر، وكل صف وآخر.
- عدم الس��ماح للمصلين بالمكوث في المسجد، 
حيث يكون الدخول للمس��جد للصالة فقط ويغلق 

المسجد مباشرة بعد االنتهاء من الصالة.
وش��ددت الوزارة على متابعته��ا تنفيذ اإلجراءات 
للحم��الت  وتكثيفه��ا  بالمس��اجد  االحترازي��ة 
التفتيش��ية واتخاذ ما يلزم لحفظ صحة وس��المة 
بالتعليم��ات  االلت��زام  أن  مؤك��دًة  المصلي��ن، 
واإلج��راءات االحترازية اليوم تفرضه المس��ؤولية 

الدينية والواجب الوطني.

»الصغرى الجنائية« تغرم 
مطاعم ومقاٍه 24 ألف دينار 
لمخالفة »اشتراطات األصفر«

ص��رح رئي��س نيابة ال��وزارات والجه��ات العامة ب��أن النيابة 
العامة ق��د تلقت بالغات من إدارة الصحة العامة برصد عدد 
8 من المطاع��م والمقاهي مخالفة لالش��تراطات واإلجراءات 
الصحية التي يتعين اتباعها وااللتزام بها في ظل المس��توى 
األصفر آللية لمنع انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفيد19(، حيث 
تمثل��ت المخالف��ات المرص��ودة بتل��ك المح��الت ف��ي عدم 
تأك��د المس��ؤولين بهذه المح��ال من حص��ول الزبائن على 
التطعيمات المطلوبة، والس��ماح بدخول زبائن غير حاصلين 
على ال��درع األخضر لعدم اس��تيفائهم التطعيمات بحس��ب 
اش��تراطات وزارة الصحة الخاصة بالمتطعمين والمتعافين، 
فضاًل عن ع��دم التزام الزبائن بارتداء كم��ام الوجه الوقائي 
أثن��اء وجوده��م بالمح��ال، فيم��ا قام��ت اإلدارة بضبط تلك 

المخالفات وغلق المطاعم المخالفة إداريًا.
وق��د باش��رت النيابة العام��ة إجراءاته��ا ف��ور ورود البالغات 
وأسندت االتهام إلى ثمانية عمال مخالفين فضاًل عن تقديم 
س��بعة محال تجارية كأش��خاص اعتباريي��ن وأحالت القضايا 
لقاضي المحكمة الصغرى الجنائية المختصة بنظر مخالفات 
اإلجراءات االحترازية لمنع انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19( 
المس��تجد. فأص��در أحكام��ًا بتغريم كل م��ن المتهمين من 
األش��خاص الطبيعيين واالعتباريي��ن بغرامات تتراوح ما بين 

ألف إلى ألفي دينار بما بلغ مجموعه 24 ألف دينار.

»التربية« تنّظم 82 زيارة طالبية 
افتراضية لمعالم البحرين

اختتم قسم العالقات والبرامج التفاعلية بوزارة التربية والتعليم، 
برنامج الزيارات الطالبية االفتراضية للفصل الدراس��ي األول من 

العام 2022/2021، بتنظيم 82 زيارة افتراضية.
وقد اس��تهدفت الزيارات االفتراضية م��دارس من جميع المراحل 
التعليمي��ة »االبتدائية، واإلعدادي��ة، والثانوية، والتعليم الفني 
والمهني« زار خاللها الطلبة مجموعة من معالم مملكة البحرين 
التاريخي��ة والحضارية، وكذل��ك مواقع أخرى ارتبط��ت بالتوعية 
بالخدم��ات الحكومي��ة والمجتمعية، روعي فيه��ا تقديم محتوى 
علمي يعزز قيم التربية للمواطنة، ويرتبط بالمناهج الدراس��ية، 

بما يثري معلومات الطلبة حول وطنهم.
وكان��ت الزيارات قد تحول��ت من ميدانية إل��ى افتراضية مراعاًة 
للظروف االس��تثنائية لجائح��ة كورونا، حيث تضمن��ت كل زيارة 
في بدايتها عرضًا تعريفيًا ح��ول المعلم الحضاري، وأعقب ذلك 

مداخالت ونقاشات للطلبة والمعلمين.
يذكر أن برنامج الزيارات الطالبية االفتراضية ش��مل عدة مواقع 
هي: صرح الميث��اق الوطني، والمجلس األعل��ى للمرأة، ومجلس 
النواب، ومجلس الشورى، وحلبة البحرين الدولية للسيارات، وعدة 
مواقع توعوي��ة تابعة ل��وزارة الداخلية، وكذل��ك هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار التي تش��مل عدة قطاع��ات، مثل متحف البحرين 
الوطني، ومس��جد الخمي��س، ومرك��ز معلومات قلع��ة بوماهر، 
ومركز الجس��رة للحرفيين، وبيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، 
وب��اب البحرين، ومتحف البريد، وقلعة ع��راد، ومعمل بني جمرة 

للغزل والنسيج، ومتحف موقع قلعة البحرين.

إغالق مطعمين وإحالة 25 للجهات 
القانونية لمخالفة »األصفر«

أعلن��ت وزارة الصح��ة عن إغ��الق مطعمي��ن غلق��ًا إداريًا في 
المحافظة الشمالية مساء أمس األول، لمخالفتهما اإلجراءات 
االحترازي��ة واالش��تراطات المعل��ن عنها للتص��دي لفيروس 
كورونا )كوفي��د19(، المدرجة تحت المس��توى األصفر ضمن 
آلي��ة اإلش��ارة الضوئي��ة لمس��توى انتش��ار في��روس كورونا 

)كوفيد19(، وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
ج��اء ذلك خالل زي��ارات تفتيش��ية نفذتها ال��وزارة بالتعاون 
والتنس��يق م��ع وزارة الداخلي��ة، ووزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة، وهيئ��ة البحرين للس��ياحة والمع��ارض، في إطار 
تكثيف الزيارات التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام 
المنش��آت باالش��تراطات الصحية واإلجراءات المدرجة ضمن 
المستوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد19(.
وقد قام مفتش��و الجهات المعنية برصد عدد من المخالفات 
خ��الل الزي��ارات التفتيش��ية، حيث تم��ت زيارة 316 منش��أة 
م��ن المطاعم والمقاه��ي، ومخالفة 25 منه��ا لعدم االلتزام 

باإلجراءات االحترازية، وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
وم��ن جانب آخر وخ��الل الزيارات التفتيش��ية ت��م مخالفة 7 
محالت حالقة رجالية خالفت االشتراطات الصحية المطلوبة، 

كما تم عمل محاضر متابعة لها.
ودع��ت وزارة الصح��ة الجميع إل��ى مواصلة االلت��زام والتحلي 
بالمس��ؤولية العالي��ة، واإلب��الغ الفوري ع��ن أي مخالفات أو 
تجاوزات يت��م رصدها، موضح��ة أن هذه الخط��وات المهمة 
تأت��ي لتأمي��ن الصح��ة العامة للحد م��ن انتش��ار الفيروس 

وضمان صحة وسالمة الجميع.

أصدر العديد من األدلة االسترشادية للحد من انتشار الوباء

 مجلس الصحة الخليجي يكثف 
جهوده التوعوية خالل جائحة كورونا

انطل��ق مجلس الصح��ة الخليجي مع األي��ام األولى لجائحة كورون��ا )كوفيد19( 
بخطوات متوازية مع وزارات الصحة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلى 
توعية المجتمعات الخليجية من مواطنين ومقيمين سعيًا منه للحد من انتشار 
الفي��روس وس��بل الوقاية من��ه وصواًل إلى الح��ث على أخذ اللقاح وهو الس��بيل 

الوحيد حاليًا للخروج من األزمة والحد من تفشياته.
ونش��ر المجلس عل��ى جميع منصاته في وس��ائل التواص��ل االجتماعي العديد 
م��ن األدلة الخليجية االسترش��ادية ومنه��ا )الدليل الخليجي لتش��خيص وعالج 
)كوفي��د19(، والذي احتوى على تعري��ف بالحاالت المؤك��دة، وتقييم المخاطر 
والتقس��يم الطبقي للخصائص عالي��ة المخاطر)األعراض الس��ريرية – معايير 
التعافي – الحاالت المشتبه بها(، واألدوية العالجية التي قد يحتاجها المريض 
المصاب ب�)كوفيد19(  بناًء على األدلة والتوصيات بكل دواء حس��ب الدراس��ات، 
وموانع اس��تخدام األدوية للمصابين، وتصنيف الخطورة السريرية، وبروتوكول 
المنومي��ن  ال��دم للمرض��ى المصابي��ن ب�»كوفي��د19«  اس��تخدام مس��يالت 

بالمستشفيات.
كما نش��ر المجل��س )الدليل الخليجي الس��تخدامات لقاحات كوفي��د19(، والذي 
احت��وى على معلوم��ات عامة للقاح��ات المتوفرة ف��ي دول المجل��س ونوعها 
وحاالت االس��تخدام للتطعيم وموانع االستعمال وعدد الجرعات والمدة الزمنية 
بين الجرعات وط��رق التخزين واألعراض الجانبية والمالحظات الطبية بعد أخذ 
الجرعة، والعدوى مابعد )كوفيد19(  والفعالية والتوصيات بعد اإلصابة األولى، 

إضافة إلى الفئات التي لها أولوية بالتطعيم.
وض��م الدليل توصيات إعطاء لقاحات )كوفي��د19( مع أي لقاحات أخرى، وقابلية 
بين اللقاحات لش��خص واحد، واالعتبارات الخاصة إلعط��اء اللقاح مع العالجات 
األخ��رى والمدة الزمنية الموصي بها بي��ن إعطاء لقاح )كوفيد19(  وأي نوع من 
العالج��ات التي تحتوي على أجس��ام مضادة، إضافة إلى فح��ص درجة المناعة 

بعد أخذ اللقاح وفعالية اللقاحات المتوفرة حاليًا ضد السالالت الجديدة.
كما نش��ر المجلس في حس��اباته عل��ى مواق��ع التواصل االجتماعي )سلس��لة 
كورون��ا يتحدث( المكون من 251 فيديو توعوي مبتكر لتصوير فيروس كورونا 
)كوفيد19(  على شكل شخصية متحركة تقدم التوعية بمخاطرة وطرق الوقاية 
منه بش��كل ممتع وبسيط للمتلقي بمختلف فئات المجتمعات إضافة إلى نشر 
حمالت للمقيمين بع��دة لغات أهمها اإلنجليزية والبنغالي��ة واألردو والهندية 

واإلندونيسية.
وق��دم مجل��س الصحة الخليج��ي خالل جه��وده ف��ي مكافحة في��روس كورونا 
)كوفي��د19(  أكث��ر من 115 حمل��ة تحفيزي��ة وتوعوية إلى اللق��اح، كما أصدر 
المجلس دلياًل للعودة للحياة بعد كورونا تحت عنوان )وتستمر الحياة(. واعتمد 
المجل��س في خطته في جائحة كورونا على التوعية المبكرة والمس��تمرة حول 
كورونا من خالل اس��تخدام أهم 7 منصات في وسائل التواصل االجتماعي لنشر 
منتجات��ه التوعوية واالرش��ادية س��عيًا للوص��ول إلى أكبر ش��ريحة ممكنة من 

المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

 كوثر العيد تدعو المؤهلين ألخذ 
الجرعة المنشطة الثانية دون حجز موعد

دعت استشارية الصحة العامة الدكتورة كوثر العيد جميع 
المؤهلين ممن تنطبق عليهم ش��روط الجرعة المنشطة 
الثاني��ة، ممن تلق��وا 3 جرعات من تطعيم »س��ينوفارم« 
المض��اد لفي��روس كورون��ا )كوفي��د19(، للمب��ادرة بأخذ 
الجرع��ة المنش��طة الثاني��ة، مؤكدًة أن اإلقب��ال على أخذ 
الجرعة يع��د أمرًا في غاية األهمية م��ن أجل رفع المناعة 
والوقاي��ة م��ن الع��دوى ومواجه��ة متح��ورات الفيروس، 
إضاف��ة إلى الحد من األعراض الش��ديدة في حال اإلصابة 

بالفيروس.
وأش��ارت الدكتورة العيد إلى أن الجرعة المنشطة الثانية 
متاحة للحاصلين على 3 جرعات من تطعيم »س��ينوفارم« 
المض��اد للفيروس من الفئة العمري��ة البالغة من العمر 
18 عاما وما فوق وذلك بعد مرور 3 أشهر من أخذ الجرعة 
المنش��طة األولى من تطعيم »س��ينوفارم«، موضحة أنه 

يمك��ن للمؤهلين من ه��ذه الفئة م��ن المتطعمين أخذ 
تطعيم أم��ا »فايزر-بيونتي��ك«، أو تطعيم »س��ينوفارم« 

كجرعة منشطة ثانية.
وج��ددت دعوته��ا للمؤهلي��ن ألخ��ذ المنش��طة الثاني��ة 
للمب��ادرة بالتوج��ه للمراك��ز الصحي��ة دون الحاجة ألخذ 
موعد، وذلك لحماية أنفس��هم ومن حولهم في محيطهم 
المجتمعي، مش��يرة إلى أن مملكة البحرين مس��تمرة في 
تكثي��ف الجهود على كافة المس��تويات للحد من انتش��ار 
الفي��روس ومتحوراته بي��ن أفراد المجتم��ع، مؤكدة على 
أهمية مواصلة المواطنين والمقيمين االلتزام باإلجراءات 
االحترازية وضرورة استكمالهم جرعات التطعيم والجرعة 
المنشطة منها، إلى جانب االلتزام بالقرارات الصادرة من 
الجهات المعنية لدعم مس��اعي التص��دي للجائحة والحد 

من انتشار الفيروس.

 »الصحة« تعقد اجتماع 
»وطنية مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه«

أناب��ت وزيرة الصح��ة فائقة الصالح، 
الوكي��ل المس��اعد للصح��ة العام��ة 
لعق��د  الهاج��ري  مري��م  الدكت��ورة 
االجتم��اع الرابع للع��ام 2021 للجنة 
الوطني��ة لمكافحة التدخي��ن والتبغ 
بأنواعه ومنتجاته والذي عقد أمس، 
ع��ن بعد من خالل االتص��ال المرئي 

وبمشاركة كافة أعضاء اللجنة.
ورفعت الهاجري التهاني والتبريكات 
إل��ى مق��ام حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المف��دى، وإلى صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، وإلى صاحبة الس��مو الملكي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينة عاه��ل البالد المفدى رئيس��ة 

المجل��س األعل��ى للمرأة، بمناس��بة 
األعي��اد الوطنية المجي��دة للمملكة، 
وكذل��ك بحل��ول الس��نة الميالدي��ة 

الجديدة.
وبدأ االجتماع بإق��رار جدول األعمال 
والتصدي��ق عل��ى محض��ر االجتماع 
الس��ابق، كم��ا اس��تعرضت الوكي��ل 
المس��اعد للصح��ة العام��ة م��ا ت��م 
تنفيذه من قرارات وتوصيات اللجنة.

وقام��ت رئي��س مجموع��ة مكافح��ة 
التدخي��ن والتب��غ الدكت��ورة إج��الل 
العلوي، بعرض القرار رقم 121 لسنة 
2021 بإصدار الالئحة الفنية الخاصة 
اإللكتروني��ة  النيكوتي��ن  بمنتج��ات 
»نظائر منتج��ات التبغ اإللكترونية«، 

الحيثي��ات  مناقش��ة  تم��ت  حي��ث 
المتعلقة بهذا الشأن.

وقدم��ت الهاجري الش��كر، إلى كافة 
جهوده��م  نظي��ر  اللجن��ة  أعض��اء 
ومبادراته��م المقدم��ة لصالح عمل 
اللجن��ة الوطني��ة ومتابع��ة مجم��ل 
البرامج واألنش��طة التي تساهم في 
تعزي��ز الخطط والجهود المش��تركة 
والتدخي��ن  التب��غ  مكافح��ة  تج��اه 
ومخاط��ره وآث��اره على صح��ة أفراد 
المجتم��ع البحرين��ي. ووجه��ت ب��أن 
مكافح��ة  مجموع��ة  رئي��س  تق��وم 
التدخي��ن والتبغ بكتاب��ة ورفع تقرير 
ح��ول اإلنجازات واألنش��طة للجنة مع 

ختام العام الحالي.

د. مريم الهاجري

 »الفريق الوطني«:
6 وفيات في 4 أشهر لم تأخذ »المنشطة«

أكد الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورون��ا )كوفيد19(، أن عدد 
الحاالت القائمة التي تطلب وضعها الصحي تلقي عالج في المستشفى بلغ 
242 حالة، منها 198 حالة لم يأخذوا الجرعة المنش��طة فيما توفي نتيجة 
مضاعفات الفيروس 6 حاالت جميعهم لم يأخذوا الجرعة المنش��طة، وذلك 

خالل الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2021.
وأوضح، أن الدراسات والمؤشرات الوطنية كشفت فاعلية الجرعة المنشطة 
من التطعيم المضاد للفيروس في رفع االستجابة المناعية للجسم في ظل 
التحورات الجديدة للفيروس، وتخفيف المضاعفات المصاحبة للفيروس عند 
الحاالت القائمة التي قد تستدعي تلقي العالج أو دخول العناية المركزة أو 

التي قد تؤدي في بعض األحيان للوفاة.
وش��دد الفريق الوطني الطبي� على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز مس��ارات 

التعام��ل مع الفيروس بالش��كل الذي يكفل صحة وس��المة الجميع، مؤكدًا 
أن وع��ي المجتمع والتزامه باإلج��راءات االحترازية واإلقب��ال على التطعيم 
بجرعات��ه الكاملة والجرعة المنش��طة منه يش��كل على ال��دوام الفارق في 
كافة مراحل التص��دي للفيروس، لتعزيز المناعة المجتمعية والوصول إلى 

التحصين المطلوب بما يحفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
ولفت إلى أنه يمكن للراغبين بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم المضاد 
للفي��روس من المؤهلين للحصول عليها التوجه مباش��رًة للمراكز الصحية 
بجمي��ع المحافظات دون الحاج��ة للحصول على موعد، حيث يتم اس��تقبال 
جمي��ع المواطنين والمقيمي��ن المؤهلين لتلقي الجرعة المنش��طة المراد 
تلقيه��ا ف��ي المراكز الصحية التي تم اإلعالن عنها مس��بقًا م��ن قبل وزارة 

الصحة.



06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 5862   |  الثالثاء 24 جمادى األولى 1443هـ  |  Tue 28 Dec 2021أخبار الوطن

خليفة بن علي يكرم الجهات الداعمة 
والمتعاونة في إنجاح مبادرات »الجنوبية«

تح��ت رعاية محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي ب��ن خليفة آل 
خليف��ة، أقام��ت المحافظة حفل تكري��م للجهات الداعم��ة والمتعاونة مع 
كاف��ة المبادرات والبرامج والمناس��بات التي أقامته��ا المحافظة خالل عام 
2021، بحض��ور نائ��ب المحافظ العميد عيس��ى ثامر الدوس��ري وعدد من 
ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الخاصة إلى جانب مسؤولي 

المحافظة وذلك بنادي ضباط األمن العام.
وأشاد سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالدور الفاعل لمختلف الجهات في 
إنج��اح الفعاليات التي أقيمت طوال العام المنص��رم، إلى جانب الفعاليات 
المقام��ة خالل احتفال مملك��ة البحرين باألعياد الوطنية المجيدة، مش��يرًا 
سموه إلى أن ما يميز المحافظة الجنوبية هو نهج التواصل الدائم والفاعل 
القائ��م بي��ن مختل��ف القطاعات لتنفي��ذ المش��اريع والمناس��بات الوطنية 
والتنموي��ة واالجتماعي��ة، منوهًا س��موه بأن المحافظة تمض��ي على هذا 

النهج كونها طرفًا هامًا في مساندة ودعم كافة أفراد مجتمع المحافظة.
وبّين س��مو المحاف��ظ بأن تلك الجه��ود تصب في دعم مفهوم الش��راكة 
المجتمعي��ة الت��ي أصبحت نموذج��ًا ونهج��ًا يحتذى به، من خالل إش��راك 
األهال��ي والمواطنين في كافة الفعاليات والبرامج التي تقيمها المحافظة، 

األم��ر الذي يمثل إضاف��ة حقيقية على نهج التواصل والش��راكة مع مختلف 
القطاع��ات، منوهًا في الوقت ذاته بم��ا قدمته الجهات الداعمة من نماذج 

ناجحة كان لها أثر إيجابي على مجتمع المحافظة.
وب��دأ الحفل بآيات عطرة من الذك��ر الحكيم، ثم ألقت مدي��ر إدارة الموارد 
البش��رية والمالية بالمحافظة الجنوبية مري��م المناعي كلمة، أعربت فيها 
عن بالغ الش��كر للجه��ات الداعمة إلنج��اح الفعاليات الت��ي أقيمت برعاية 
كريم��ة م��ن محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي ب��ن خليفة آل 
خليفة، منوهًة بأن النجاح الذي استطاعت المحافظة الجنوبية تحقيقه خالل 
العام المنصرم جاء نظير دعم ورعاية الجهات لسلسلة الفعاليات المقامة، 
بما ينس��جم ذلك مع أهداف المحافظة في تعزيز التواصل والتنمية وخدمة 
المجتمع، ثم اس��تعرض الحفل فيلمًا قصيرًا عن برامج ومبادرات المحافظة 

التي عكست الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم االنتماء والمواطنة.
وبعد ذلك تفضل س��مو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبي��ة بتكري��م الجه��ات الداعم��ة والمتعاون��ة، تمثلت في ال��وزارات 
والهيئات الحكومية والخاصة والمؤسسات األهلية، باإلضافة لممثلي وزارة 

الداخلية والشركات المتعاونة.

 لمياء الفضالة لبلدي الشمالية: نخضع
 لمحاسبة تمنعنا من إسقاط المخالفات

حسن الستري «

أك��دت مدير ع��ام بلدية الش��مالية 
ال  البلدي��ة  أن  الفضال��ة  لمي��اء 
يمكنها إس��قاط مبل��غ الغرامة عن 
المخالفي��ن، إال إذا تبي��ن أن هن��اك 
خطًأ ف��ي تطبي��ق اإلج��راءات التي 
تم م��ن خالله��ا توجي��ه المخالفة 
للش��خص، مبينة أن البلدية تخضع 
للمحاس��بة من قبل دي��وان الرقابة 

المالية واإلدارية.
مطالب��ات  عل��ى  الفضال��ة  وردت 
أعض��اء بلدي الش��مالية بإس��قاط 
المخالف��ة ع��ن مال��ك عرب��ة »فود 
ت��راك« أزالته��ا البلدي��ة بقوله��ا: 
»وزارة اإلس��كان بصفته��ا المال��ك 

للعقار ه��ي التي طلبت إزالتها لبناء 
المشاريع اإلس��كانية، أنتم تقولون 
إن المواط��ن يق��ول إن اإلج��راءات 

خاطئ��ة، أؤكد لكم ليس كل ش��يء 
يقوله صاحب المش��كلة صحيح، إذا 
كان هناك خطأ ف��ي اإلجراءات، فإن 
البلدية تتحمل، هن��اك حوكمة في 
اإلجراءات، ال يمك��ن إلغاء المخالفة 
إذا ل��م يكن هن��اك س��بب قانوني، 
سنتحقق من الموضوع ونرد عليكم 

بالتفاصيل«.
وحول احتج��اج األعضاء بأن البلدية 
لم تزل مباش��رة عربة »فود تراك« 
أوضحت  األهال��ي،  رغ��م مطالب��ات 
الفضالة أن تلك العربة كان لديها 
ترخي��ص م��ن البلدي��ة، والتعامل 
معها يختلف عن العربة التي ليس 

لديها ترخيص.
م��ن جهت��ه، ق��ال العض��و عبداهلل 

»الف��ود  إزال��ة  »تم��ت  القبيس��ي: 
تراك« بمدينة س��لمان من دون أي 
إش��عار ونقلها إلى الس��كراب، على 
أي قان��ون تمت اإلزال��ة؟ أليس من 
المف��روض أن تك��ون هن��اك مهلة 
زمنية. جاء المفتش وأزالها رغم أنه 
طلب صحابها بعدم إزالتها، ليجيبه 
ممثل البلدي��ة بأنه ال توج��د إزالة 
من غير إشعار، ليرد عليه القبيسي: 
»أنت��م تصدقون مفتش��كم، ونحن 
نصدق المواط��ن«. وطالب األعضاء 
باس��تثناء مش��روع طلب��ات تنمي��ة 
المدن والقرى وع��وازل األمطار من 
القيمة المضافة، وتعويض مواطنة 
الترمي��م  خدم��ة  م��ن  مس��تفيدة 

بالمبلغ المتبقي المستحق لها.

731 للشق االجتماعي و548 للخدمي 

محافظة العاصمة: 1380 شكوى وطلبًا خالل 2021
أعلن نائب محافظ العاصمة حسن 
عبداهلل المدني عن تلقي المحافظة 
1380 شكوى ومقترحًا وطلبًا خالل 
عام 2021 عب��ر قنواتها التواصلية 
المختلفة، مشيرًا إلى أن اإلحصائية 
تعك��س ثق��ة األهال��ي بالخدمات 
المحافظة  الت��ي تؤديه��ا  واألدوار 
في سبيل حل مش��اكلهم ومتابعة 
المعنية،  الجه��ات  م��ع  طلباته��م 
سعيًا لتحقيقها، األمر الذي يتواءم 
مع رؤي��ة المحافظة ف��ي أخذ أدوار 
رئيسية نحو خدمة األهالي من أجل 

حياة أفضل وتنمية مستدامة.
وأكد المدني حرص المحافظة على 
تنفي��ذ توجيه��ات صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 

خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل، بم��د جس��ور 

التواصل مع المواطنين والمقيمين 
والمسؤولين في الجهات الحكومية، 
المواطني��ن  احتياج��ات  وتلم��س 
واالس��تماع لش��كاواهم وطلباتهم 
واقتراحاته��م، مش��يدًا بالمتابعة 
الحثيثة والدعم المس��تمر من وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د 

بن عبداهلل آل خليفة.
وبين أن النصيب األكبر من الطلبات 
ال��واردة  والمقترح��ات والش��كاوى 
للمحافظ��ة كان للش��ق االجتماعي 
بواق��ع 731، ت��اله الجانب الخدمي 
بل��غ مجم��وع  فيم��ا   ،548 بع��دد 
والمقترحات  والش��كاوى  الطلب��ات 
األمنية 101، مشيرًا إلى أن حصيلة 
ه��ذه األرقام تأتي م��ن أهم وأكثر 

القنوات التواصلي��ة تأثيرًا، إذ يبلغ 
مجموعها 20 قناة بشقيها المباشر 
وغي��ر المباش��ر، م��ا من ش��أنه أن 
يضفي مزيدًا من المرونة والسرعة 
على آليات التواصل بين المحافظة 

والمواطنين والمقيمين.
يذكر أن محافظة العاصمة نالت 
3 مرات جائزة التميز في التواصل 
مع العم��الء عن أفض��ل الجهات 
الوطن��ي  النظ��ام  ف��ي  تفاع��اًل 
)تواصل(  والش��كاوى  للمقترحات 
و2019   2018 أع��وام  خ��الل 
و2020، إل��ى جان��ب نيلها جائزة 
المرموقة  العالمي��ة«  »س��تيفي 
عن فئة خدم��ة العمالء بدورتها 

السابعة عشرة.

حسن المدني

 تغيير تصنيف
35 عقارًا بمجمع 111 في الحد

ياسمينا صالح  «

واف��ق مجلس بل��دي المحرق عل��ى طلب إعادة تقس��يم 
للعقارات الواقعة بمنطق��ة الحد مجمع 111 والتي يبلغ 
عددها 35 عقارا، وتغيي��ر تصنيفها من B3 إلى تصنيف 
س��كن خاص أ RA، حيث إن المنطقة بحاجة ماس��ة إلى 
أراض س��كنية بدل العمارات الت��ي فاضت بها المنطقة 
وأثرت بش��كل كبي��ر على حركة الس��ير ودخ��ول وخروج 

المركبات للمنطقة.
 كما أن التصنيف الس��كني س��وف يس��هم في الكثير من 
األمور ومنها توفير الس��كن لوحدات سكنية بدل الشقق 
الس��كنية والتي ترهق البنية التحتية وتس��هم في خلق 
الفوض��ى بالمنطق��ة، وس��بق أن تم تغيي��ر العديد من 
المخطط��ات بنف��س المنطق��ة من تصنيف اس��تثماري 
إلى تصنيف س��كني، وأن المجلس البلدي شريك أساسي 
في دع��م عجلة االس��تثمار ونس��هم في ما ن��راه يصب 
ف��ي المصلحة العام��ة قبل المصلح��ة الخاصة، ونطلب 
التعاون بهذا الجانب لتطوير محافظة المحرق لتحتضن 

المشاريع ذات المردود اإليجابي.

 »التربية«: انطالق التطبيقات
 الشاملة وسط أجواء إيجابية

انطلقت التطبيقات الشاملة لتقييم أداء الطلبة في المدارس الحكومية، وسط 
أج��واء إيجابي��ة مميزة، بفض��ل التنظيم الدقي��ق واإلجراءات الت��ي غطت كافة 
جوانب عملية التنفيذ، بجهود الهيئات اإلدارية والتعليمية، وإشراف مباشر من 

المختصين بوزارة التربية والتعليم.
وأعرب الطلبة عن س��عادتهم بحج��م الوضوح والمرونة والسالس��ة في كل ما 
يتعلق بأداء تطبيقاتهم لمختلف المواد، مشيدين بالدعم والمساندة من قبل 

المعلمين واإلدارات المدرسية لتذليل أي عقبة قد تواجههم.
وقال مدير المعهد الديني الجعفري يوس��ف جمعة إن المعهد قد نفذ سلس��لة 
متكامل��ة من البرام��ج لضمان تهيئة األجواء المناس��بة وتذليل كافة العقبات 
أم��ام الطلب��ة وإتاحة الفرصة لهم ألداء التطبيقات بكل يس��ر وس��هولة، حيث 
نّفذ المعلمون مش��روع »الس��اعة الذهبي��ة االفتراضية«، والت��ي حرصوا فيها 
عل��ى تعزيز الطمأنينة والثقة في أنفس الطالب، مع التركيز على أبرز الكفايات 
والمع��ارف العلمية والملخصات والخرائط الذهني��ة، وتوظيف األدوات الرقمية 

الجاذبة والتفاعلية.
وأض��اف جمعة أن المعهد قد حرص من خالل اللجان على تقديم الدعم التقني 
والرد على استفسارات الطالب وأولياء األمور، من خالل الخط الساخن والواتساب 

والمنصة االفتراضية »تييمز«، مش��يرًا إلى أنه يش��رف على اللجان أكثر من 15 
معلمًا بأدوار محددة مناطة بهم في لجنة الضبط الداخلي، حيث يؤدي الطالب 

التطبيقات في 7 مواد أكاديمية، موزعين على 9 لجان.
وأشاد الطالب أحمد جعفر بمبادرة الساعة الذهبية االفتراضية، والتي كان لها 
بالغ األثر في االستعداد للتطبيقات الشاملة في الجانبين النفسي واألكاديمي، 
أم��ا ولية أمر الطال��ب محمد الجمري، فق��د ثمنت الدعم التقن��ي الذي يقدمه 
المعهد، وحرصه على الرد الس��ريع على استفسارات أولياء األمور، فيما نوه ولي 

األمر غالب الشيخ بجهود المعهد.
م��ن جانبها، ذكرت مديرة مدرس��ة آمن��ة بنت وهب االبتدائية للبنات ش��ريفة 
المحري أنه تم توفير البيئة المدرس��ية المعينة على تقديم التطبيقات بصورة 
نموذجية، من خالل إعداد جداول واضحة للتطبيقات، ورفعها في وقت مبكر عبر 
منصة )تييمز( والبوابة التعليمية، وإرسالها في رسائل نصية إلى أولياء األمور، 
م��ع الحرص على مالءمة التطبيقات للمناه��ج، وتخصيص فريق للدعم التقني، 
في حال حدوث أي مشكلة في أداء التطبيق، ومتابعة اإلرشاد االجتماعي للتنفيذ 
والتواص��ل مع ول��ي األمر، والحرص على تقديم حص��ص مراجعة للطالبات في 

جميع المواد، لتحسين أدائهن في التطبيقات.

لمياء الفضالة

»الصحة« و»التربية« تنظمان سلسلة 
ورش عمل لمكافحة األمراض

نظم قس��م الصحة المدرسية بإدارة الصحة العامة بوزارة 
التربي��ة والتعلي��م سلس��لة من ال��ورش التوعوي��ة التي 
ته��دف إلى تمكين مقدمي الخدمات الصحية لتوفير بيئة 
مدرسية صحية آمنة في المملكة حيث استفاد من الورش 
أكثر من 130 منتس��بًا في الم��دارس الحكومية والخاصة 
بوزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق 

المستمر بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
وتضمن��ت الورش عدة محاضرات، حي��ث قدمت الدكتورة 
أشواق س��بت طبيب استش��اري بقس��م الصحة المدرسية 
محاض��رة بعن��وان »أهمي��ة الفح��ص المرحل��ي«؛ والذي 
ُيع��د من أهم الخدم��ات الوقائية التي ُتق��دم إلى الطلبة 
والطالب��ات ف��ي مختل��ف المراح��ل الدراس��ية بالمدارس 
الحكومي��ة والخاص��ة، ويه��دف إل��ى الكش��ف المبكر عن 

السلوكات غير الصحية والتدخل الناجح.
كما قدمت الدكتورة بسمة الصفار طبيب استشاري بإدارة 
الصحة العامة محاضرة بعن��وان »أهمية التطعيمات في 
البيئة المدرس��ية«، حيث تم تس��ليط الض��وء على جدول 
التطعيم��ات المتبع في مملكة البحري��ن وأهمية االلتزام 

به للوقاية من األمراض المعدية.
كما استعرضت الدكتورة فاتن حساني ممرضة متخصصة 
بالصحة المدرسية والممرضة المتخصصة أمل عبدالجليل 
محاضرة بعنوان »كيفية التعام��ل مع األمراض المعدية 
ف��ي المدارس الحكومي��ة والخاصة« للتعري��ف باألمراض 
المعدية األكثر شيوعا واإلجراءات اإلدارية الواجب إتباعها 

للحد من انتشار األمراض.

أكاديمي بـ»الخليج العربي« 
 يستعرض نماذج مبتكرة 

في التعليم العالي
تعمق أس��تاذ سياس��ات االبتكار بقس��م إدارة االبتكار والتقنية 
بجامع��ة الخليج العرب��ي األس��تاذ الدكتور عودة الجيوس��ي في 
تحليل واستش��راف مس��تقبل التعلي��م الجامعي في المس��تقبل 
خالل سلس��ة ورش عمل نظمتها كلية الدراسات العليا بالجامعة 
لمناقش��ة مس��تقبل التعليم ما بعد جائحة كورونا، شارك فيها 
نحو 70 مش��اركًا من أعضاء الهيئ��ة األكاديمية واإلدارية وطلبة 

الدراسات العليا من القطاع الخاص والعام. 
وتوس��ع الجيوس��ي في ش��رح وتفس��ير ث��الث نم��اذج لجامعات 
المس��تقبل، تعتمد األولى عل��ى التعليم المدمج بي��ن التعليم 
التقليدي وعن التعلي��م القائم عن بعد باالعتماد على التقنيات 
الحديثة والواق��ع االفتراضي المعزز، فيما يرك��ز النموذج الثاني 
على جامعات الشركات التي تعنى باالرتقاء بالمهارات والكفايات 
لخدمة حاجة السوق، في الوقت الذي يعتمد النموذج الثالث من 
جامعات المس��تقبل يرك��ز على الجامع��ات المرتبطة بالمجتمع 
والتي ترك��ز على الحوار وحل المش��كالت االجتماعي��ة واالبتكار 

القائم على المستخدمين.
واس��تفاض في إيجاز رؤية تجمع بين النماذج الثالثة لمس��تقبل 
التعلي��م ما بع��د جائحة كورونا في جامع��ة الخليج العربي التي 
تركز عل��ى التعليم القائم عل��ى االبتكار حيث تنمي��ة المهارات 
والكفايات لدى الطلبة وفق ما تقتضه توجهات السوق المتغيرة 
والمتجددة بما يخدم الرؤي��ة التنموية في دول الخليج من خالل 

التعليم المدمج القائم على التقنيات الحديثة.



07 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tالبرلمان Tue 28 Dec 2021  |  السنة 17  |   العدد 5862   |  الثالثاء 24 جمادى األولى 1443هـ

دعم أجور البحرينيين بمؤسسات الصحافة 50٪ لمدة 5 سنوات

 »خدمات النواب« تناقش إنشاء 
»األعلى للدراسات الطبية«

ن���اق���ش���ت ل��ج��ن��ة ال���خ���دم���ات 
برغبة  االقتراح  النواب  بمجلس 
اج��ت��ازوا  ط��ب��ي��ب��ًا   12 بتثبيت 
 ام��ت��ح��ان��ات ال���ب���ورد ال��ع��رب��ي، 
توصيات  اللجنة  استعرضت  كما 
العاملة  للمرأة  الثامن  المؤتمر 
قطاع  ف��ي  ال��م��رأة  )مستقبل 
االتحاد  نظمه  »ال��ذي  التعليم(، 

العام لنقابات عمال البحرين«.
استعرضت  االجتماع،  ذات  وفي 
بإنشاء  ق��ان��ون  م��ش��روع  اللجنة 
ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��دراس��ات 

الطبيةوقررت رفع تقرير بشأنه.
قانون  مشروع  اللجنة  وناقشت 
بإلغاء البند )1( من المادة )6( من 
لسنة   )78( رقم  بقانون  المرسوم 
2006 بشأن التأمين ضد التعطل 
بقانون  االقتراح  على  بناًء  )المعد 
وق��ررت  ال��م��ع��دل��ة«  »بصيغته 

اللجنة رفع تقرير بشأنه.
بقانون  االقتراح  اللجنة  وناقشت 
وارت��أت  السياحة  تنظيم  بشأن 
االقتراح  مقدمي  مخاطبة  اللجنة 

لمزيد من التباحث حوله.
االق��ت��راح  اللجنة  ناقشت  كما 
السنوية  الزيادة  بشأن  بقانون 
طبقًا  المستحقة  للمعاشات 
ألحكام قانون التأمين االجتماعي 
رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر 
)24( لسنة 1976، حيث تم عرض 
للتأمين  العامة  الهيئة  مرئيات 
مخاطبة  وارت����أت  االج��ت��م��اع��ي، 
التباحث  لمزيد  االقتراح  مقدمي 

حول االقتراح.
بقانون  االقتراح  اللجنة  وناقشت 
بشأن الزيادة السنوية للمعاشات 
قانون  ألحكام  طبقًا  المستحقة 
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد 
البحرين  دفاع  قوة  وأفراد  لضباط 
بالمرسوم  الصادر  العام  واألمن 
 ،1976 لسنة   )11( رقم  بقانون 
صندوق  مرئيات  عرض  تم  حيث 
ال��ت��ق��اع��د ال��ع��س��ك��ري، وارت���أت 
لمزيد  االقتراح  مقدمي  مخاطبة 

التباحث حول االقتراح.
برغبة،  االق��ت��راح��ات  بند  وف��ي 

ناقشت اللجنة االقتراح ببفتح باب 
التطوع ألولياء األمور المتقاعدين 
على  المساهمة  ي���ودون  وم��ن 
س��ام��ة ال��ط��ل��ب��ة ب��ال��ق��رب من 
استعراض  تم  حيث   ، المدارس 
التربية  وزارة  من:  كل  مرئيات 
والتعليم، ووزارة الداخلية، وقررت 
لمزيد  االقتراح  مقدمي  مخاطبة 

من التشاور.
برغبة  االقتراح  اللجنة  وناقشت 
السامة  اش��ت��راط��ات  بتضمين 
بتركيب  العمل  أصحاب  بإلزام 
مراوح هوائية ذات الرذاذ المائي، 

مرئيات  اس��ت��ع��راض  ت��م  حيث 
والتنمية  العمل  وزارة  من:  كل 
االجتماعية، وغرفة تجارة وصناعة 
لنقابات  العام  واالتحاد  البحرين، 
تقرير  رفع  وقررت  البحرين،  عمال 

بشأنه.
كما ناقشت اللجنة االقتراح برغبة 
البحرينيين  أج���ور  دع��م  ب��ش��أن 
الصحافة  مؤسسات  في  العاملين 
بنسبة  الخاصة  والنشر  واإلع��ام 
عن  سنوات  خمس  لمدة   )%50(
تمكين،  العمل  صندوق  طريق 

وارتأت اللجنة رفع تقرير بشأنه.

اللجنة توافق على تعديل »تنظيم الطيران المدني«

 »مرافق النواب«: إنشاء 
مجمع تجاري خدمي بمدينة سلمان

ناقش��ت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس 
الن��واب، خال عقده��ا اجتماعها العاش��ر قرار 
قانون  مشروع  بخصوص  الشورى  مجلس 
بتعدي��ل بعض أحكام قانون تنظي��م الطيران 
المدني الصادر بالقانون رقم )14( لسنة 2013، 
المرافق للمرسوم رقم )11( لسنة 2020، حي��ث 
ت��م االط��اع عل��ى قرار مجلس الشورى، ورأي 
لجنة الشؤون التشريعي��ة والقانونية، ومذكرة 
المستشار القانوني، وق��ررت الموافق��ة علي��ه 

وإحالته إلى مكتب المجلس.
ثم انتقل��ت اللجنة إلى بن��د االقتراحات برغبة 
حيث، ناقشت االقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع 
تجاري خدمي ألهالي مدينة سلمان بالمحافظة 
الشمالي��ة، حي��ث اس��تعرضت مرئي��ات وزارة 
األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، 

وقررت اللجنة الموافقة على المقترح.
كم��ا ناقش��ت اللجن��ة مناقشة االقتراح برغبة 
للوحدات  مشروع  كل  مع  ممشى  إنشاء  بشأن 
السكنية من قبل وزارة اإلسكان، واس��تعرضت 
اللجنة بشأنه مرئيات وزارة اإلسكان، ومرئيات 

المجلس  ومرئي��ات  العاصمة،  أمانة  مجلس 
البلدي للمنطقة الشمالي��ة، ومرئيات المجلس 
ق��ررت  وعلي��ه  الجنوبي��ة،  للمنطقة  البلدي 
مخاطب��ة مقدم المقت��رح لمزيد من التش��اور 

بشأنه.

 »مرافق الشورى« تناقش  
»تنظيم مزاولة المهن الهندسية«

ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة 
بمجلس الشورى في اجتماعها أمس 
برئاس��ة نائب رئيس اللجنة جمعة 
الكعبي المرسوم بقانون رقم )18( 
لع��ام 2021 بتعديل بعض أحكام 
 2014 لس��نة   )51( رق��م  القان��ون 
ف��ي ش��أن تنظي��م مزاول��ة المهن 
الهندس��ية، والذي يهدف إلى إزالة 
العوائ��ق أمام تأس��يس الش��ركات 
العاملة في القطاع الهندس��ي عبر 
تس��هيل إجراءات ومتطلبات إصدار 
تراخيصها ف��ي مختلف التخصصات 
الهندس��ية، بحيث تكون  والف��روع 
المكت��ب  عب��ر  المهن��ة  مزاول��ة 
الهندسي في شكل مؤسسة تجارية 
فردي��ة بما يتي��ح اس��تمرارها بعد 
وف��اة المرخص له وفق��ًا لضوابط 

تستهدف مصلحة الورثة.
أه��داف  اللجن��ة  أعض��اء  وبح��ث 
المرس��وم بقان��ون المتمثل��ة في 
تطوير النظام التأديبي للخاضعين 
ألح��كام القان��ون عب��ر اس��تحداث 
عقوب��ات تأديبية جدي��دة، وتعزيز 

دور الرقابة والتفتيش على مزاولي 
اختصاص��ات  وتطوي��ر  المهن��ة، 
مجل��س مزاولة المهن الهندس��ية 
بم��ا يضف��ي مزيدًا من االس��تقال 

عليها.
فيما نظر أعض��اء اللجنة في مبادئ 
وأس��س المرس��وم بقان��ون والتي 
تعال��ج أوج��ه النق��ص والقص��ور، 

وتع��زز مس��يرة القطاع الهندس��ي 
ليتمك��ن م��ن أداء دوره ف��ي دع��م 
االقتصاد الوطني، إلى جانب مواكبة 
المس��تجدات الت��ي ش��هدها قطاع 
الهندسة، وتلبية احتياجات األسواق 
الهندسية،  التخصصات  في مختلف 
والعم��ل عل��ى تذلي��ل المعوق��ات 
الت��ي تواج��ه المكاتب الهندس��ية 

في توس��عة أعمالها باتخاذ أشكال 
الش��ركات التجاري��ة، فض��ًا عل��ى 
التغلب عل��ى التحديات التي تواجه 
المكات��ب بس��بب انتش��ار جائح��ة 
فيروس كورونا، وقررت اللجنة دعوة 
عدد من الجهات المعنية لمناقشة 
مرسوم القانون، واألخذ بمرئياتهم 

وماحظاتهم حوله.

مذكرة تعاون بين »البرلمان 
العربي« و»طالل أبوغزالة«

ع رئي��س البرلمان العربي عادل العس��ومي مذك��رة تعاون مع  وقَّ
رئي��س مجموعة طال أبوغزالة العالمي��ة الدكتور طال أبوغزالة، 
والتي من ش��أنها تنظيم التع��اون بين الجانبين ف��ي العديد من 
المجاالت محل االهتمام المشترك، وخاصًة تلك التي تخدم مصالح 
الش��عوب العربية، بما في ذلك التحول الرقمي واألمن الس��يبراني 
والتنمي��ة المس��تدامة بمفهومها الش��امل، ودعم تعلي��م اللغة 
العربي��ة، باإلضافة إل��ى تنظيم مؤتمرات مش��تركة، وعقد دورات 
تدريبية حول القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلماني.
د رئيس البرلمان العرب��ي أن هذه االتفاقية  وف��ي هذا الس��ياق، أكَّ
س��يكون لها دور كبير في تعظيم االستفادة من الخبرات المتبادلة 
بي��ن الجانبي��ن، ُمش��يدًا بالنش��اطات المتع��ددة لمجموعة طال 
أبوغزالة العالمية وفروعها المنتش��رة في العديد من دول العالم، 
مضيفًا أن البرلم��ان العربي يحرص دائمًا على توثيق التعاون مع 
المؤسسات العربية الرائدة، مثل مجموعة طال أبوغزالة العالمية، 
وذل��ك لتعزيز الجهود المبذولة لخدمة مصالح الش��عوب العربية، 
مش��يرًا إلى أهمية وضع برامج عمل مشتركة لتفعيل التعاون بين 
الجانبي��ن في العديد من المجاالت التي تضمنتها مذكرة التعاون 
د أبوغزال��ة أنَّ التحول الرقمي لم  الموقع��ة بينهما.من جانب��ه، أكَّ
يع��د ترفًا أو اختيارًا، وإنم��ا أصبح ضرورة حتمية إذا ما أرادت الدول 
العربي��ة النهوض واالبتكار والتقدم، مش��ّددًا على أهمية التعاون 
مع البرلمان العربي لدعم التحول الرقمي في المجتمعات العربية، 
واالقتداء بالتجارب الرائدة في هذا المجال، مضيفًا أن المش��رعين 
يتحملون مس��ؤولية كبيرة ف��ي توفير البنية التش��ريعية الداعمة 
للتح��ول الرقمي، مؤكدًا ضرورة بدء تفعي��ل التعاون مع البرلمان 
العرب��ي في أقرب وقت ممك��ن، وفق خطة عمل مش��تركة طويلة 
األمد. واتفق الجانبان على تأس��يس ش��راكة مؤسسية مستدامة، 
بما يشمله ذلك من تنظيم فعاليات مشتركة وعقد دورات تدريبية 
متخصص��ة في العديد من المجاالت التي تغطيها مذكرة التعاون 

المشترك.

 رئيس الشورى: جهود 
مخلصة لناصر بن حمد في 
األعمال الخيرية واإلنسانية

هّنأ رئيس مجلس الشورى علي 
الصالح سمو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة، ممث��ل جالة 
اإلنس��انية  لألعم��ال  المل��ك 
وشؤون الشباب مستشار األمن 
الوطن��ي رئي��س مجل��س أمناء 
لألعمال  الملكي��ة  المؤسس��ة 
بمناس��بة  وذل��ك  اإلنس��انية، 
فوز المؤسس��ة بجائ��زة األمير 
محم��د بن فه��د ألفض��ل أداء 
خيري ف��ي الوط��ن العربي في 
دورتها الثانية، والتي نظمتها 
للتنمي��ة  العربي��ة  المنظم��ة 

اإلداري��ة بجامعة الدول العربية، مؤكدًا أن هذا الفوز جاء نتاجًا لما 
تحظى به المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية من دعٍم واهتماٍم 
ال مح��دود من حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليف��ة عاهل الب��اد المفدى الرئيس الفخري للمؤسس��ة الملكية 
لألعمال اإلنسانية حفظه اهلل ورعاه، ودعم الحكومة بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وأش��اد الصالح بالجهود الرائدة والمتواصلة والمميزة التي يبذلها 
س��مو الشيخ ناصر بن حمد في قيادة العمل الخيري واإلنساني من 
خ��ال المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية، بم��ا ينعكس على 
حجم الجهود اإلغاثية واإلنس��انية الت��ي تقدمها المملكة لمختلف 
الش��عوب الت��ي تعان��ي م��ن آالم الصراع��ات والح��روب والكوارث 
الطبيعي��ة، وح��رص المملك��ة على إقام��ة العديد من المش��اريع 
التنموي��ة التي تس��هم ف��ي توفير الخدم��ات الصحي��ة والعاجية 
والتعليمية وبناء اإلنس��ان، مشيرًا إلى أنَّ هذا الفوز جاء ليضاف إلى 
العديد من اإلنجازات اإلنسانية والتنموية التي حققتها المؤسسة 
الملكية لألعمال اإلنس��انية على المس��تويين الوطن��ي والخارجي، 

والجوائز التي أحرزتها خال األعوام الماضية.

رئيس الشورى

العسومي: الكويت تجربة عربية 
تحتذى في حقوق اإلنسان

ثم��ن رئي��س البرلمان العربي ع��ادل بن عبد الرحمن العس��ومي 
الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به صاحب الس��مو الش��يخ 
ن��واف األحم��د الجابر الصباح أمي��ر دولة الكويت، وصاحب الس��مو 
الش��يخ مش��عل األحمد الجابر الصب��اح ولي العه��د، حفظهما اهلل 
ورعاهما، من أجل تعزيز واحترام وحماية حقوق اإلنس��ان في دولة 
الكويت، مما س��اهم في تطوير منظومة كويتية متكاملة في هذا 
المج��ال، مضيفًا أن دولة الكويت تمثل تجرب��ة عربية ُيحتذى بها 
على المس��تويات التش��ريعية والمؤسسية والسياس��ية في مجال 
حقوق اإلنس��ان. جاء ذلك خال كلمة رئي��س البرلمان العربي في 
فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة حقوق اإلنسان »لجنة الميثاق« 
التابعة لجامعة الدول العربية، وهي الدورة المخصصة لمناقش��ة 

م من دولة الكويت.  التقرير الُمقدَّ
وأشاد العسومي كذلك بالدور الذي يقوم به مجلس األمة الكويتي 
بقيادة مرزوق الغانم، في سن التشريعات الداعمة لحقوق اإلنسان، 
انطاقا من المبادئ الدستورية الكويتية المتطورة، والتي تتناغم 
م��ع المعايي��ر الدولية والعربية، وف��ي مقدمتها الميث��اق العربي 
لحقوق اإلنس��ان، الذي يمثل بدوره آلية عربية مهمة لتعزيز جهود 

الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق اإلنسان.

 الدوسري يسأل وزير الخارجية
 عن التعامل مع اإلساءة

المتكررة إلى البحرين
تقدم النائ�ب ب��در الدوس����ري بس���ؤال إلى وزي���ر 
الخارجي��ة الدكت�ور عبداللطي���ف بن راش��د الزياني 
ح��ول اإلج��راءات الدبلوماس��ية المتخ��ذة للتعامل 
مع اإلس��اءة المتك��ررة إل��ى مملكة البحري��ن، هذا 
نصه: م��ا ه��ي اإلج��راءات الدبلوماس��ية المتخذة 

للتعامل مع اإلس��اءة المتكررة إلى مملكة البحرين 
بالس��ماح لممثل��ي الجمعي��ات المنحل��ة بالقانون 
باإلس��اءة إلى مملكة البحرين بشكل علني ورسمي 
 ف��ي جمهورية لبنان الش��قيقة والع��راق وبريطانيا 

وغيرها؟ بدر الدوسري
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يوسف لـ                : نمو إقراض قطاع األعمال مؤشر جيد

 قروض المصارف لألفراد 
والمؤسسات ترتفع إلى 10.90 مليار دينار

عباس المغني «

الت��ي  الق��روض  حج��م  ارتف��ع 
قدمتها مص��ارف التجزئة لألفراد 
والمؤسس��ات إلى 10.90 مليارات 
 ،2021 نوفمب��ر  بنهاي��ة  دين��ار 
مقارنة بنحو 10.35 مليارات دينار 
لنفس الش��هر م��ن ع��ام 2020، 

وبنسبة نمو تبلغ %5.3.
وبلغ حجم الق��روض التي قدمتها 
المصارف لألف��راد بنهاية نوفمبر 
الماض��ي نح��و 5 ملي��ارات دينار، 
منه��ا 2.24 ملي��ار دين��ار بضمان 
العقار، و1.92 مليار دينار بضمان 
دين��ار  ماليي��ن  و108  الرات��ب، 
بضمان المركبة )الس��يارة(، ونحو 
124 مليون دينار بضمان الودائع، 
ونحو 98 مليون دينار عبر بطاقات 

االئتمان.
وبلغ حجم الق��روض التي قدمتها 
مص��ارف التجزئة لقط��اع األعمال 

بنهاية نوفمب��ر الماضي نحو 5.4 
ملي��ارات دينار، منها ملي��ارا دينار 
ونحو  والتعمير،  اإلنشاءات  لقطاع 
1.32 مليار دينار لقطاع الصناعة، 
ونح��و 900 ملي��ون دين��ار لقطاع 
التج��ارة، ونح��و 75 ملي��ون دينار 
لقط��اع المناج��م والمحاجر، ونحو 
13 ملي��ون دين��ار لقط��اع الزراعة 

وصيد األسماك واأللبان.
وقال رئي��س مجلس إدارة جمعية 
مص��ارف البحرين عدنان يوس��ف: 
»إن ارتفاع القروض التي تقدمها 
المص��ارف، مؤش��ر عل��ى قوته��ا 
المالي��ة ف��ي تقدي��م  ومالءته��ا 
التمويالت لقط��اع األفراد وقطاع 

األعمال«.
وأضاف ف��ي تصري��ح ل�»الوطن«: 
البن��وك لقطاع  »نم��و تموي��الت 
األعم��ال مؤش��ر اقتص��ادي جيد، 
يحمل كثي��رًا من ال��دالالت؛ إذ إن 
التاج��ر أو المس��تثمر ي��رى فرصًا 

ويريد التوس��ع، والبن��وك ترى أن 
الوضع تحسن، ولهذا تقدم مزيدًا 

من القروض لقطاع األعمال«.
وتحقق مص��ارف التجزئة العاملة 
ف��ي البحري��ن أرباح��ًا ضخمة من 
الس��وق  عملي��ات اإلق��راض ف��ي 
والمؤسس��ات؛  لألف��راد  المحل��ي 

إذ قف��زت أرب��اح البن��وك التجارية 
الت��ي تعمل ف��ي قط��اع التجزئة 
بالمملك��ة والمدرج��ة في بورصة 
البحري��ن إل��ى 294 ملي��ون دينار 
خ��الل التس��عة إش��هر األولى من 
العام الجاري مقارن��ة بأرباح تبلغ 
264 ملي��ون دينار لنف��س الفترة 
من ع��ام 2020، وبنس��بة ارتفاع 

تبلغ %11.23.
وتع��د األرب��اح المجمع��ة للبنوك 
األول��ى  التس��عة  األش��هر  خ��الل 
م��ن العام الجاري ه��ي األعلى في 
تاري��خ قطاع المص��ارف التجارية، 
نتيجة الفوائد الناتجة عن تأجيل 

القروض خالل جائحة كورونا.
البحرين  بيان��ات مص��رف  وأكدت 
المركزي أن ربحية البنوك تحسنت 
القروض  بفضل تأجي��ل أقس��اط 
والتي بل��غ مجموعها ملياري دينار 
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أكتوبر 2021.

وبين المصرف المركزي أن تأجيل 
أقساط القروض تم على 4 مراحل، 
جائحة  تداعيات  لمواجه��ة  وذلك 

كورونا.
وامت��دت المرحلة األولى 6 أش��هر 
من مارس 2020 حتى أغس��طس 
األقس��اط  حج��م  وبل��غ   ،2020
المؤجل��ة فيه��ا نح��و 1.08 مليار 
دينار، أما المرحلة الثانية فامتدت 
4 أش��هر، من سبتمبر 2020 حتى 
ديسمبر 2020، وبلغ حجم األقساط 
المؤجلة 255 ملي��ون دينار. فيما 
امت��دت المرحلة الثالثة 6 أش��هر 
من يناير 2021 حتى يونيو 2021، 
وبلغ حجم األقساط المؤجلة فيها 
343 ملي��ون دين��ار، أم��ا المرحلة 
الرابعة فتمتد 6 أش��هر من يوليو 
2021 حتى ديسمبر 2021، ويبلغ 
حجم األقساط المؤجلة فيها 382 
ملي��ون دين��ار، كما يبل��غ إجمالي 
المراحل  ف��ي  المؤجلة  األقس��اط 

األربع أكثر من ملياري دينار.
وبس��بب تأجيل األقساط انخفض 
إل��ى  حج��م الق��روض المتعث��رة 
إجمالي القروض إلى 3.8% بنهاية 
2021، وهو أدنى مس��توى  يونيو 
بحس��ب آخر إحصائية تعود لعام 
2012، حيث كانت  نسبة القروض 
المتعث��رة تبل��غ 7.2% في 2012، 
ف��ي  و%5.6   ،2013 ف��ي  و%6.2 
و%5.9   ،2015 ف��ي  و5.3   ،2014
 ،2017 ف��ي  و%5.6   ،2016 ف��ي 
ف��ي  و%4.8   ،2018 ف��ي  و%5.5 
2019، و4.2% ف��ي 2020، و%3.8 

في يونيو 2021.
وكانت األكثر اس��تفادة من تأثير 
تأجيل األقس��اط على تراجع حجم 
الق��روض المتعث��رة ه��ي البنوك 
اإلسالمية في قطاع التجزئة، حيث 
انخفض حج��م القروض المتعثرة 
لديها من 10.4% في نهاية 2019 

إلى 5.5 بنهاية يونيو 2021.

عدنان يوسف

 8 شركات تتنافس على توفير معدات مستشفى التصلب اللوي

17.8 مليون دينار لبناء 284 شقة بـ»شرق الحد«
عباس المغني «

فتح مجلس المناقصات والمزايدات مناقصة 
لوزارة اإلسكان ألعمال إنشاء 284 شقة سكنية 
- الحزم��ة )D( في القري��ة )C2/C1/A2( في 
مش��روع شرق الحد اإلس��كاني، باإلضافة إلى 
أعمال اإلنش��اءات الخارجي��ة والبنية التحتية 
المرافق��ة لها، وتنافس��ت عليها 8 ش��ركات 
بدافع تحقيق أرباح عالية مضمونة، وبلغ أقل 
عطاء 17.80 مليون دينار مقدمًا من ش��ركة 
دار الكوهج��ي للمقاوالت والتج��ارة، فيما بلغ 
أكبر عطاء 22 مليون دينار مقدمًا من ش��ركة 

مجموعة بوخوة للتجارة والمقاوالت. 
كما فت��ح المجلس لوزارة اإلس��كان مناقصة 
تعيي��ن مقاول إلنش��اء 3 مجمع��ات خدمية، 
وتنافس��ت عليها 9 ش��ركات، وبلغ أقل عطاء 
349 أل��ف دين��ار مقدم��ًا من ش��ركة س��راب 
للمقاوالت، فيما بلغ أكبر عطاء 632 ألف دينار 

مقدمًا من شركة كونتركت.
وفتح المجلس لش��ركة نف��ط البحرين بابكو 
مناقصة تش��تمل  األعم��ال فيها على إصالح 
وتجدي��د المباني والبن��ى التحتي��ة للمباني 
القائم��ة باإلضاف��ة إل��ى تش��ييد المبان��ي 
الجدي��دة، وإذا ل��زم األم��ر س��تكون مواق��ع 
األعمال بش��كل أساسي داخل منطقة عوالي، 
ولك��ن األعم��ال في مكات��ب الجب��ل وكذلك 
المنش��آت المختلف��ة ف��ي حق��ل نف��ط وغاز 
البحرين ستكون مطلوبة أيضًا، بينما سيكون 
العمل في بعض األحيان في محطة والمواقع 
والمرافق يشمل أيضًا القيام بأعمال الصيانة 

الصغيرة المتنوعة على أساس يومي.
وتنافس��ت على مناقص��ة بابكو 8 ش��ركات، 
وبلغ أقل عط��اء 5.8 ماليين دينار مقدمًا من 

شركة مشاريع لإلنشاءات، فيما بلغ أكبر عطاء 
69 ملي��ون دينار مقدمًا من ش��ركة الخدمات 
الحديثة للمقاوالت الميكانيكية والكهربائية 

والنقليات.
وفت��ح المجلس ل��وزارة الصح��ة مناقصتين، 
األولى مناقصة معدات طبية إضافية مطلوبة 
لمستشفى التصلب اللويحي وتنافست عليها 
األجه��زة  الثاني��ة  والمناقص��ة  ش��ركات،   8
الطبية لقس��م الطوارئ والحوادث من برنامج 

التوسعة، وتنافست عليها 11 شركات.
وفتح المجلس لشركة مطار البحرين مناقصة 
بناء منش��أة تدخين في قاعة اللؤلؤة بمطار 
البحري��ن الدولي. فيما فت��ح المجلس لوزارة 

األول��ى  مناقصتي��ن،  والبلدي��ات  األش��غال 
مناقصة إنشاء مدخل إلى فلل مجلس العائلة 
الحاكم��ة )المرحل��ة 3(، والثاني��ة مناقص��ة 
المقاول��ة الزمنية ألعم��ال الصيانة المدنية 
والميكانيكية والكهربائية للسنتين )2021-

م��ن  ش��ركة  عليه��ا11  وتنافس��ت   ،)2023
القطاع.

وفت��ح المجل��س لش��ركة تطوي��ر للبت��رول 
مناقصتي��ن، األول��ى مناقصة اتفاقية ش��راء 
طويل��ة المدى لم��دة خمس س��نوات لتوريد 
قطع التركيبات على حس��ب الحاجة، والثانية 
مناقصة توفير األدوات والخدمات التحفيزية 

لألسمنت )األسمنتية(.

أكد االنعكاسات المهمة لتطوير المنظومة التشريعية

السلوم: جدولة »جارمكو« تطبيقًا لـ»إعادة 
التنظيم واإلفالس« ساهم في استمراريتها

المالي��ة  اللجن��ة  رئي��س  أش��اد 
واالقتصادية بمجلس النواب النائب 
أحم��د صب��اح الس��لوم بالمصادقة 
عل��ى خط��ة إع��ادة هيكلة ش��ركة 
»جارمكو«  األلمنيوم  لدرفلة  الخليج 
بموج��ب قان��ون إع��ادة التنظي��م 
واإلف��الس الجدي��د ال��ذي طبقت��ه 
محاك��م البحرين بناًء عل��ى تطوير 
لمجل��س  التش��ريعية  المنظوم��ة 
النواب، وج��اء قانون إعادة التنظيم 
واإلفالس ليس��اهم مساهمة فاعلة 
ف��ي تحقي��ق االس��تقرار الوظيف��ي 
للموظفي��ن البحرينيين والمحافظة 
على وظائفهم في هذه الشركة مع 
اتخ��اذ العديد من الس��بل الكفيلة 
الداعمة إلنقاذ الشركة من اإلفالس 
عبر الخطوات الت��ي تمت من خالل 
البنود واإلج��راءات التي تم االتفاق 

عليها.
وأك��د النائ��ب الس��لوم أن إتاح��ة 
المج��ال والخي��ارات للمحافظة على 
اس��تمرارية الش��ركات وديمومتها 
من أج��ل قدرته��ا على المنافس��ة 
والعط��اء والب��ذل ف��ي س��بيل ضخ 
مزيد من المكاسب للسوق التجاري 
االقتصادي��ة  الحرك��ة  وتنش��يط 
بوج��ود ه��ذه الش��ركات كان لزامًا 
اتخاذ العديد م��ن اإلجراءات والذي 
جاء مجلس الن��واب داعمًا ومحافظًا 

م��ن  وبقائه��ا  الش��ركات  له��ذه 
خ��الل موافقته على ه��ذا القانون، 
والتي  المماثلة  األخ��رى  والقوانين 
تحف��ظ وتكرس وج��ود العديد من 
البدائل المس��اهمة إلع��ادة هيكلة 
الش��ركات المتضررة وعدم لجوئها 
إلى اإلغ��الق مباش��رة وإنما بوجود 
العدي��د من الخي��ارات الت��ي تتيح 
لها االستمرارية والبقاء والمنافسة 
الربحي��ة  إل��ى  والع��ودة  مج��ددًا 

باالستفادة من القانون الحالي.
وذكر أن وج��ود العديد من البدائل 
االستمرارية  للشركات  التي تعطي 
ج��اء م��ن خ��الل ال��رؤى المقدم��ة 

والت��ي تبين حج��م االنط��الق نحو 
بما  التش��ريعية  المنظومة  تطوير 
يحفظ لهذه الش��ركات م��ن البقاء 
العدي��د  وج��ود  وأن  والمنافس��ة، 
م��ن التش��ريعات قي��د المناقش��ة 
والت��ي م��ن بينه��ا تعدي��ل قانون 
الس��جل التج��اري اله��ادف إلى نقل 
التجاري  الس��جل  بعض صالحي��ات 
إلى بورص��ة البحرين هو أمر كذلك 
يعم��ل على تعزيز مكان��ة البحرين 
ويعطي  البورص��ات  بي��ن  إقليمي��ًا 
المرون��ة الكامل��ة لالنضم��ام إلى 
ش��ركة البحري��ن للمقاص��ة الت��ي 
وع��دم  االندماجي��ة  إل��ى  ته��دف 
التضرر والخسارة وهي جاءت كذلك 
ضمن الخطط االقتصادية للتعافي 
االقتصادي في ظل الظروف الراهنة 
وم��ا تمر به البحري��ن ودول العالم 
من تداعيات جائحة فيروس كورونا 
التي ته��دف إلى البحث عن البدائل 
المناسبة والكفيلة والتي تتسق في 
المحافظة على هذه الش��ركات لما 
له��ا من دور ري��ادي وكبير في دعم 

االقتصادي الوطني.
المالي��ة  اللجن��ة  رئي��س  وأش��ار 
الن��واب  بمجل��س  واالقتصادي��ة 
النائب أحمد صباح الس��لوم إلى أن 
القانون يحمل العديد من الجوانب 
المضيئ��ة والمهم��ة والت��ي تع��د 

منظومة متكاملة في صون الحقوق 
للش��ركات  س��واء  والمكتس��بات 
ذاتها أو من خ��الل محافظتها على 
الموجودي��ن  البحرينيي��ن  وظائ��ف 
في هذه الش��ركات بما يحفظ لهم 
استقرارهم الوظيفي ويعود بالنفع 
لعدم وجود أي تس��ريحات تطالهم 
جراء الخس��ارة أو اإلغالق واإلفالس، 
وهو ما يحفظ ويوجه إلى اس��تثمار 
البدائل المناس��بة من أجل العودة 
والربحي��ة  للمنافس��ة  التدريجي��ة 
األولوي��ات  وترتي��ب  واالس��تمرار 
الموج��ودة لهذه  المعطي��ات  وفق 

الشركات.
ون��وه: »نرى الي��وم أول��ى التجارب 
والتي حافظت  والمطبقة  الحقيقية 
عل��ى ه��ذه المكتس��بات للش��ركة 
والموظفي��ن بعد صدور المرس��وم 
الملك��ي من ل��دن حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظه 
اهلل للقان��ون رقم 22 لس��نة 2018 
بإع��ادة التنظيم واإلف��الس والذي 
يه��دف بش��كل رئي��س ال��ى إعادة 
وتجن��ب تصفيته  المدين  تنظي��م 
كلم��ا كان ذل��ك ممكن��ًا عل��ى نحو 
معق��ول، ونظ��ر إج��راءات اإلفالس 
بنزاهة وشفافية وفاعلية وعلى نحو 

عادل ويتسم بالسرعة والتنظيم.

أحمد السلوم

المستشفيات الحكومية توّقع 
اتفاقية تعاون مع »البحرين 

للدراسات المصرفية والمالية«

وقعت المستشفيات الحكومية اتفاقية تعاون مع معهد 
البحرين للدراس��ات المصرفية والمالي��ة، وذلك في إطار 
االس��تراتيجية التدريبية الهادفة إلى االرتقاء بمنتس��بي 

المستشفيات الحكومية في مختلف مواقعهم.
وص��رح الرئي��س التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة 
الدكت��ور أحمد محمد األنصاري، بأن ه��ذا التعاون يأتي 
انطالق��ًا م��ن توجيه��ات مجل��س أمن��اء المستش��فيات 
الحكومية الهادفة إلى رفع مس��توى أداء الطواقم الطبية 
والتمريضي��ة والفنية واإلدارية في كافة المستش��فيات 
الحكومي��ة، ضم��ن اس��تراتيجية تدريبي��ة تق��وم عل��ى 
دراس��ة االحتياجات الحالية وتلبيته��ا عبر برامج تدريبية 
متخصصة، مقدمة من أبرز المؤسسات التدريبية، ووفق 
أحدث األس��اليب والمنهجيات، بما يساهم في رفع كفاءة 
الخدمات الصحية وتحس��ين التجربة العالجية للمرضى. 
مثمن��ًا ف��ي هذا الش��أن التع��اون م��ع معه��د البحرين 
للدراس��ات المصرفية والمالية ضمن شراكة استراتيجيٍة 

متميزة تدعم الوصول إلى األهداف المرجوة.
من جانب��ه، أعرب مدير ع��ام معهد البحرين للدراس��ات 
المصرفية والمالي��ة )BIBF( الدكتور أحم��د عبدالحميد 
الش��يخ، ع��ن س��عادته بالتع��اون م��ع المستش��فيات 
الحكومية، لطرح برامج تدريبية متخصصة تعنى بتطوير 
وتدري��ب الكوادر اإلداري��ة العاملة في القط��اع الصحي، 
وذل��ك لتعزيز كفاءاتهم وصق��ل مهاراتهم بما ينعكس 
على الخدمات الصحية المقدمة للجميع. مش��يدًا بجهود 
الكفاءات الطبية واإلدارية العاملة في القطاع الصحي في 
مملكة البحرين، والتي أثبتت خالل أزمة جائحة »كورونا« 
قدرتها على التعامل بحرفي��ة تامة مع متطلبات الوضع 
الراه��ن، األمر الذي يش��ير إل��ى الجاهزي��ة العالية التي 
يتمت��ع بها ه��ذا القطاع المح��وري، مؤك��دًا على أهمية 
تزويد الك��وادر اإلدارية العاملة في ه��ذا المجال بفرص 
التدري��ب باعتب��اره الضمان��ة األساس��ية للتغل��ب على 
التحديات الراهنة والتكيف مع متطلبات ما بعد الجائحة.

 مؤشر البحرين العام 
يقفل مرتفعًا 0.33 نقطة

أقفل مؤش��ر البحري��ن العام يوم أمس عند مس��توى 1,786.81 
بارتفاع قدره 0.33 نقطة مقارن��ة بإقفاله األحد، في حين أقفل 
مؤشر البحرين اإلسالمي عند مس��توى 749.03 بانخفاض قدره 

1.60 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.
وت��داول المس��تثمرون في بورصة البحرين 1.59 مليون س��هم، 
بقيم��ة إجمالية قدرها 390.18 ألف دينار، تم تنفيذها من خالل 
65 صفقة، حيث ركز المس��تثمرون تعامالتهم على أسهم قطاع 
المواد األساس��ية التي بلغت قيمة أس��همها المتداولة 190.52 
ألف دينار أي ما نس��بته 48.83% من القيم��ة اإلجمالية للتداول 
وبكمي��ة قدرها 237.75 ألف س��هم، تم تنفيذه��ا من خالل 11 
صفق��ة. وج��اءت ألمني��وم البحرين »ألب��ا« في المرك��ز األول إذ 
بلغت قيمة أس��همها المتداولة 190.52 ألف دينار أي ما نسبته 
48.83% م��ن إجمالي قيمة األس��هم المتداول��ة وبكمية قدرها 

237.75 ألف سهم ، تم تنفيذها من خالل 11 صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك الس��الم بقيم��ة قدرها 89.80 ألف 
دينار أي ما نسبته 23.02% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة 
وبكمية قدرها 900 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 5 صفقات.
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مدارات

تغيير زوايا الصواريخ اإليرانية
في ختام المناورات التي أجرتها إيران األس��بوع الماضي قال قائد الحرس 
الثوري الجنرال حسين سالمي: »إن التدريبات التي أجريناها هي رد حقيقي 
عل��ى تهدي��دات الكي��ان الصهيوني« و»س��نقطع أيديه��م إذا ارتكبوا أي 
حماقة« و»المس��افة بين العمليات الحقيقية والمناورات هي فقط تغيير 
زواي��ا إطالق الصواري��خ« وهو كالم تدرك إس��رائيل ومعها كل من يعرف 
أحوال النظام اإليراني أنه غير ذي قيمة وهدفه االستمرار في الضحك على 
الش��عب اإليراني والقول إن النظام قادر على قمع االحتجاجات المستمرة 
في المدن اإليرانية منذ شهور. فالنظام القادر على تهديد إسرائيل وقطع 
يده��ا بمجرد تغيير زوايا إطالق الصواريخ ه��و أكثر قدرة على التحكم في 

زوايا إطالق الرصاص على المحتجين وقمعهم.
مثل هذه التهديدات س��بق لس��المي وغيره من مسؤولي النظام اإليراني 
كب��ارًا وصغارًا توجيهها إلى إس��رائيل، ولكن لم تأت بعدها الخطوة التي 
يفت��رض أن تأتي رغم الكثير الذي عملته إس��رائيل بعد تلك التهديدات 

مباشرة. ما يؤكد أن المستهدف بها ليس إسرائيل.
كل المؤشرات تؤكد أن تلك التدريبات التي ضخمها إعالم الماللي رسالة 
موجهة إل��ى الداخل اإليراني وإلى دول المنطقة وليس��ت إلى إس��رائيل. 
النظام اإليراني يدرك جيدًا أنه في حالة نش��وب حرب بين إيران وإسرائيل 
فإن الش��عب اإليراني الذي عانى كثيرًا من��ه ومن ديكتاتوريته على مدى 
أربع��ة عقود ونيف لن يقف إلى جانبه بل لعله يس��اند إس��رائيل أماًل في 
التخلص من معاناته. واألكيد أنه لن يفوت مثل هذه الفرصة ليعود إلى 

الحياة من جديد.
ليس الش��عب اإليراني وحده الذي ش��بع من كذب النظام اإليراني، ولكن 
العالم كله ش��بع م��ن ذلك، والمثي��ر أن هذا النظام ال يزال مس��تمرًا في 
ممارسة الكذبة التي أطلقها وصار يصدقها، والمثير أنه ال يمر يوم يخلو 
من تصريحات تناقض فعل المن��اورات، ملخصها أن إيران يهمها إصالح 

عالقتها بدول المنطقة كافة.
يكفي الش��عب اإليراني والعالم كله رؤية رصاصة واحدة يطلقها النظام 

اإليراني تجاه إسرائيل ليصدق ادعاءاته.

300 إصابة يومية و»الحسابة بتحسب«..
في مطلع ديس��مبر الجاري احتفلت البحرين بتحقيق المركز األول عالميًا في 
مستوى مؤشر التعافي من فيروس كورونا، بحسب ما أعلن مؤشر »نيكاي« 
اليابان��ي للتعافي من الفي��روس، وهو الخبر الذي أس��عد كل أهل البحرين، 
مواطني��ن ومقيمين، وجعل م��ن البحرين نموذجًا ملهمًا ف��ي االنتقال من 

مرحلة التصدي للفيروس إلى التعافي عالميًا.
ولم تكد فرحتنا تكتمل، ومع االرتفاع الكبير في أعداد اإلصابات حول العالم 
بالمتح��ور الجديد أوميكرون، حتى بدأت أيضًا أعداد اإلصابات تزداد بش��كل 
واض��ح، فبع��د أن وصلنا إل��ى 15 إصابة يومية وأقل م��ن 200 حالة قائمة، 
س��جلت وزارة الصحة، في يوم كتابة هذا المقال حوالي 300 إصابة جديدة، 

فيما تجاوز عدد الحاالت القائمة أكثر من 1500 حالة.
هذا التحول الكبير يضعنا أمام سؤال مهم جدًا، نترك إجابته إلى المسؤولين 
والمختصي��ن: لماذا حدثت ه��ذه الطفرة في عدد اإلصاب��ات؟! مع العلم أن 
بيانات وزارة الصحة تش��ير إلى أنه تم إعط��اء 3 ماليين جرعة من التطعيم 
بين جرعة أولى وثانية ومنشطة، إلى جانب وجود عمليات رقابة على المنافذ 
وف��رض اإلجراءات الوقائية الالزمة على المس��افرين، إلى جانب االس��تمرار 

بشكل عام في التقييد بكافة اإلجراءات االحترازية التي تفرضها الدولة.
لس��ت هنا في وارد وضع نظريات وتحليل موق��ف، ولكنني أفترض أن الوضع 
الذي وصلت إليه البحرين قبل شهر من اآلن كان »أقرب إلى التعافي«، وهو 
التصنيف الذي وضعه مؤش��ر »نيكاي«، والذي يؤك��د أن هناك انخفاضًا في 
أع��داد الحاالت المؤك��دة، وتحقيق معدالت تطعيم أفض��ل، واتباع إجراءات 

تباعد اجتماعي أقل صرامة، فما الذي حدث؟!!!!!!
خيرًا فعل الفريق الوطني الطبي بتفعيل اإلشارة في المستوى األصفر، حيث 
نأمل جميعًا أن يعود االلتزام بين جميع أفراد المجتمع، وأن نستطيع بإرادتنا 
وتكاتفن��ا أن نعود مرة أخ��رى إلى التميز والريادة على مس��توى العالم في 
تحقيق أقل معدالت إصابة، ونس��ير جميعًا بهذا الوطن إلى »صفر إصابة«.. 
وأن��ا على قناعة أننا نس��تطيع، فمن حققوا كل هذه اإلنج��ازات قادرون مرة 

أخرى على تحقيقها، بل تحقيق أفضل منها.

إضاءة
اتخذت الدولة منذ تفش��ي جائحة كورونا العديد من اإلجراءات االس��تباقية 
الصحية واالقتصادية؛ حفاظًا على صحة المواطن والمقيم وضمانًا الستمرار 
م��ورد أرزاقهم، وم��ن ضمنها اإليعاز للمؤسس��ات المالية بتأجيل أقس��اط 
الق��روض وفق إجراءات محددة، وخصوصًا للش��ركات واألفراد الذين تضررت 

أعمالهم بسبب الجائحة.
وقد جاء قرار مصرف البحرين المركزي األخير بالسماح بتأجيل األقساط حتى 
شهر يونيو المقبل في هذا السياق أيضًا، وال سيما في ظل ما يشهده العالم 
والبحرين من زيادة كبيرة في أعداد اإلصابات الجديدة، وهو ما قد يؤشر إلى 

أن هناك إجراءات قد تكون أكثر صرامة قادمة في المستقبل القريب.

صّرح مصدر مسؤول..
عرفت آخر خبر؟؟ مس��كين أنت، معقول ما عندك علم آخر 
الدراس��ات شو ذكرت من كم يوم! من األفضل أن تشاهد 
األخبار وش��و عم يصير في العالم وبالبلد، أو تتابع برامج 
التواصل االجتماعي؛ فهي تعج وتضج بآخر المس��تجدات 

واألحداث على لسان فالن وعالن من الفاشينستات وأنت 
وال دريان؟!

هكذا تبدأ الخبرية، وأقصد بالخبرية أي »الشائعة« التي 
س��رعان ما يتم نقلها كسرعة انتش��ار النار في الهشيم، 

وخاصة مع برام��ج التواصل االجتماعي. ولكن مع الوقت 
أصبحت الشائعات تتميز بنكهة عقالنية وصفة منطقية 
بحي��ث يمكن لقارئها أن يقع في فخ ش��باك زيفها، كيف 
ال والكالم المذكور تم نقله على لس��ان مصدر مس��ؤول 
أو عال��م مش��هور أو ش��خص ذي ش��أن مرم��وق أو فك��ر 
م��وزون أو دراس��ات علمية موثوقة أو أخبار من أس��اطير 
األولين مسموعة. لنكتش��ف مع الوقت أنه ال يوجد شيء 
مما ه��و منقول بالحقيقة موجود، تمام��ًا كما هو الحال 
وعلى س��بيل المثال ال الحصر؛ ما حصل وجرى بالنس��بة 
إلى التطعيم الخاص بمكافحة وباء جائحة كورونا وبين 
الحوار والجدال والنش��ر والتحريض والِعناد نجد اليوم أن 
األعداد ح��ول العالم بدأت بازدياد شاس��ع بعد أن كانت 
في انحس��ار خامد، كله لس��بب االنس��ياق إلى ش��ائعات 
غي��ر مرتبطة بمصدر حقيقي صري��ح يواجه العالم أجمع 

وُيسكت صوت قليلي الحيلة والمغرضين.
خ��الل كتابت��ي مقالي هذا تلقيت أكثر م��ن خبر أولها أن 
البحرين ستعلن حااًل إطالق الشارة الحمراء خالل سويعات، 
وأن الش��عب في لبنان س��وف يقوم غدًا صباحًا بثورة ضد 
الفس��اد والطغيان وأن الشعب السوري سيرجع إلى أرضه 
معززًا مكرمًا بامتياز، والمطر هذه الس��نة لن يكون عبئًا 
على المواطن؛ فأصحاب المقاوالت عملوا بذمة وإخالص 
وجهزوا الشوارع والطرقات وأّهلوا البنيان وضريبة القيمة 
المضافة لن ترتفع وسيبقى وضعها على ما كان وبطالة 

الشباب وجد لها الحل المثالي الرنان.
المذك��ور ال يقع في دائرة المحظور ولكن يحتاج إلى قليل 
من التدقيق وكثير من الوعي والترّيث قبل الضغط على 
»إرس��ال«، فأنت في جميع األحوال لن تحصل على جائزة 

أو ثوابًا.

إيران عندما تلّوح بورقة السالم
من المالحظ أن إيران تسعى للتودد إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية 
الس��عودية بأي ش��كل من األش��كال؛ فإعالمها يضغط بهذا االتجاه، وهي 
تحاول أن تصور للعالم أن النظام اإليراني مع السالم في المنطقة، وال يزال 

باسطًا يده لتحقيقه بانتظار االستجابة السعودية.
المتابع لمؤتمر وزير خارجية النظام اإليراني األخير مع نظيره العراقي، يرى 
أن األول تطرق إلى ذلك »السالم« الذي تنشده إيران وتطلبه من السعودية، 
ب��ل تنتظر اس��تجابتها له، وكأن��ه يلقي الكرة في الملعب الس��عودي، إلى 
درج��ة أنه تطرق إلى إمكانية ع��ودة العالقات الدبلوماس��ية بين البلدين، 
وتفقد الس��عودية مبنى سفارتها في طهران الذي تعرض العتداء وهجوم، 

وكان سببًا في قطع العالقات بداية عام 2016.
ولكن في اعتقادي أن التودد اإليراني الحالي للس��عودية سببه وفاة المدعو 
حس��ن إيرلو، الس��فير اإليراني لدى الحوثيين أو باألحرى الحاكم العس��كري 
والفعلي فيها، وما س��بق وفاته من خالفات مع مليش��يا الحوثي المدعومة 
من إيران، حول سياسته في إدارة العاصمة المختطفة، حيث ُاعتبر »إيرلو« 
-الضابط الس��ابق فيما يس��مى بفيلق الق��دس اإليراني- أن��ه مرحلة من 
»التدخ��ل الجديد« إليران في اليمن، وقد كان قبيل موته يباش��ر صالحيات 

مطلقة أزعجت حتى قيادات الحوثي أنفسهم.
وبغ��ض النظر عن ظروف وفاة »إيرلو« والروايات التي صاحبت ذلك، س��واء 

بكورون��ا أو بإح��دى غارات ق��وات التحال��ف العربي فإن وفات��ه تعد ضربة 
موجع��ة إليران، وخلفت فراغ��ًا كبيرًا في التواجد اإليران��ي باليمن، وجعلت 
من النظام اإليراني وميليش��يات الحوثي ف��ي تخبط واضطراب، وخاصة مع 
اس��تمرار قوات التحالف في دك حصون الحوثي الذي لقي أكثر من 300 من 

ميليشياته مصرعهم في يومين فقط.
لذل��ك، ومع تلك الخس��ائر اإليرانية واضطراب المش��هد اإليراني في اليمن 
بوف��اة »إيرل��و«، فإن هذا النظام يمي��ل إلى ما يجيده دائم��ًا في مثل هذه 
الظروف الصعبة، وهو »ادعاء السالم« وطلبه له، وإصراره عليه؛ ليظهر أمام 
العالم أنه حمامة سالم حقًا، وأنه »ينتظر« السعودية لتبادله ذلك السالم، 
وهذا كله بهدف كس��ب الوقت للحصول على بدي��ل »إيرلو« وإعادة ترتيب 
أوراق النظ��ام في اليمن، وال ب��أس من اختالقه أع��ذارًا للتقارب مثل إعادة 

العالقات الدبلوماسية مع السعودية.
إن الحذر من »السالم اإليراني« هو المطلوب اآلن، وخاصة أن هذا »السالم« 
يأت��ي من نظام عرف عنه الخبث والبراعة في التعاطي مع األحداث، ويجعل 
من المش��هد العام يميل لصالحه، فهو اآلن يلّوح بورقة الس��الم، الذي هو 
هدف ينشده الجميع وال يختلف عليه أحد، ولكن عندما يتعلق األمر بمفهوم 
النظ��ام اإليراني للس��الم ال بد من الح��ذر والتأني، والنظر إل��ى أبعاد ذلك 

السالم المزعوم.

منطق األمن واألمان من ملك السالم
هلل درك أب��ا س��لمان في أقوال��ك وأفعالك ودعواتك للخي��ر وحرصك على 
أن يدوم األمن والس��الم من أجل خير البش��رية جمعاء، فما رس��ائلك إلى 
أصحاب الجاللة والفخامة ملوك ورؤساء الدول الصديقة بمناسبة احتفال 
دولهم بأعياد الميالد إال تكريس للمبادئ التي يقوم عليها مجتمع مملكة 
البحري��ن وتعبير عن مش��اعر ش��عب البحرين الطيبة وعن قي��م الثقافة 
العربية اإلس��المية التي تس��تمد منها البحرين أصالتها واس��تمراريتها 
وتتأصل فيها قيم التعايش الس��لمي فهي جذور ه��ذه الثقافة األصلية. 
لذلك حقا إنك من أهل العزم الذين قال عنهم الشاعر المبدع المتنبي:  

َعلى َقْدِر أْهِل الَعْزم تأتي الَعزاِئُم 
َوتأتي عَلى َقْدِر الِكراِم الَمكارُم 

َوَتْعُظُم في َعيِن الّصغيِر صغاُرها 
َوَتْصُغُر في َعين الَعظيِم الَعظاِئُم 

مر علينا يوم الس��ادس عش��ر من ديس��مبر يوم اس��تقالل الوطن المجيد 
من الش��هر الحالي والكل عبر عن مش��اعره وأحاسيسه من خالل الحفالت 
والمهرجانات والزينة التي تألألت بها أش��جار الش��وارع هن��ا، وهناك في 
هذا الوطن، بيد أن هذه األحاس��يس والمشاعر الصادقة تبقى وال تنتهي 
وال��والء للوطن ليس ل��ه نهاية إنما يبقى فهو رديف للروح التي تس��كن 
أبداننا منه ونس��تمد منها عبير الماضي وصور الذكريات الجميلة آلبائنا 
وأجدادنا األوائل الذين صارعوا األهوال في أعماق البحار وأمواجها للبحث 

عن أرزاقهم معرضين أنفسهم لكل األخطار. 
ف��ي مرتع طفولتن��ا ولعبنا في رمال الس��واحل التي كان��ت تغوص فيها 
أرجلن��ا وكل تل��ك الذكريات الت��ي ال تزال تجول في عقلنا الباطن بش��كل 
الش��عوري تجعلنا نش��عر أننا عش��نا في ذل��ك الزمن الجميل رغم قس��وة 
ظروف��ه المعيش��ية، وعلمن��ا أباؤنا وأجدادن��ا أن الوطن ه��و البيت الذي 
احتضننا جميعًا ومهما بعدنا عنه يظل يتطلع إلى عودتنا. وصدق رس��ول 
اهلل محمد صلى اهلل عليه وس��لم عندما أخرج��ه كفار قريش من مكة قال 
ِ، َوَلْواَل َأنِّي ُأْخِرْجُت ِمْنِك  ِ إَلى اهللهَّ ِ، َوَأَحبُّ َأْرِض اهللهَّ ِ إنهَِّك َلَخْيُر َأْرِض اهللهَّ »َوَاهللهَّ

َحه.   ْرِمِذيُّ َوَصحهَّ َما َخَرْجُت«. َرَواُه َأْحَمُد َواْبُن َماَجْه َوالتِّ
وصدق أحد رؤس��اء أمريكا الس��ابقون عندما قال: »ال تس��أل ماذا قدم لك 
وطنك ولكن اسأل ماذا قدمت أنت لوطنك«، فنحن أبناء هذا الوطن عشنا 
ومازلنا نعيش فيه بحلو الحياة ومرها بين أهلنا وقيادتنا والجميع يعيش 
في��ه بطمأنين��ة وأمان تفتقدها كثي��ر من البالد األخرى، ف��ي ظل قيادة 
حكيمة، وقفنا معًا أمام أعتى العواصف واألعاصير في كل مجال، ناس��ين 
أو متناس��ين أنه كما أنك ترى لك حقًا من وطنك فعليك بالمثل حق لهذا 
الوطن بالوق��وف صفًا واحدًا تجاه كل من يطمع أو يحقد على هذا الوطن 
م��ن عدو خارجي واضح العداء أو من بعض من ينتس��ب لنا ممن اس��تبد 
بهم الحقد ونك��ران الجميل وطغيان المصالح األنانية الذاتية الموهومة 
ليبيعوا وطنهم ويكونوا خنجرًا مسمومًا في خاصرته مشتركين في الحقد 
والكراهي��ة مع أع��داء الوطن الذي��ن يظهرون العداء ممن يس��وؤهم أن 
يعيش الوطن باس��تقرار وأم��ان يفتقدونه في بلدانه��م التي عبثوا بها 
وأفس��دوها بسياس��اتهم الفاس��دة الغاش��مة. وحفظ اهلل مملكتنا ملكًا 

وحكومًة وشعبًا من كل مكروه.

ال عاطل في البحرين
م��ازال موضوع »البحرن��ة« وإحالل المواطن محل األجنب��ي يحظى بالنقاش 
واألخذ والرد بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى، في حوار إيجابي طالما 
أنه يص��ب في صالح المواطن، وفت��ح أبواب أكثر له لش��غل مواقع العمل، 

وباألخص في القطاع العام. 
جهاز الخدمة المدنية من جانبه أشار إلى األعداد، وبين سرعة اإلحالل التي 
اتبعت بالمقارنة مع الس��ابق، وهو ما يوجد وظائف للمواطنين، ويقلل من 
جان��ب آخر من عدد األجانب في هذه القطاع��ات، وهذا هو المطلوب والذي 

ينادي به الجميع. 
وزارة العم��ل بدورها تنش��ر اإلحصائيات بش��كل دوري، وتس��هم في جانب 
آخر في طرح الوظائ��ف المتاحة للراغبين في العمل، وهذا أمر إيجابي أيضًا 

ُيقدره من يبحث بالفعل عن عمل يؤمن له رزقه ومعيشته. 
بالمعطيات التي تطرح تتبين لنا عدة أمور على رأس��ها »تحديد المشكلة« 
والت��ي تتمثل في وجود ع��دد من األجانب يجب العمل عل��ى إبدالهم وفق 
خط��ة زمنية قصي��رة المدى تضمن ع��دم تأثر مواقعهم م��ن خالل إيجاد 
البدي��ل البحرين��ي المناس��ب والمؤه��ل، ونحن عل��ى ثقة ب��أن المؤهلين 

موجودون وسينجحون في سد هذه المواقع والتميز فيها. 
ثانيًا: هذا الحوار الحاصل بش��أن الموضوع من ش��أنه »تنقيح« التخصصات 
التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي، وذلك عبر ربطها بشكل »واقعي« 
مع متطلبات سوق العمل، إذ يجب أن تنتهي تلك الحاالت التي يتخرج فيها 

البحرينيون في تخصصات معينة دون وجود شواغر متاحة. 
ثالث��ًا: ما طرح بش��أن بعض الوظائف التي ال يقب��ل عليها الخريجون، يجب 

أن يدفعن��ا للتفكي��ر بجدية لط��رح للباحثين عن عمل من حملة ش��هادات 
الثانوية العامة، وبعضهم بالتأكيد لم تسمح ظروفهم الستمرار دراستهم 
ف��ي المرحلة الجامعية، وعلي��ه التفكير فيهم أمر الزم ب��ل حتمي، وخاصة 
أن هناك وظائف قد ال تتطلب دراس��ة جامعية، وبالتالي نتخلص من حاجز 
»الش��هادة الجامعي��ة« لتوظيف بعض األفراد، وهو أمر س��ينعكس عليهم 

بشكل إيجابي بالتأكيد. 
هنا ليس من الخطأ أن تكون هناك تجاذبات بين الجهات المعنية، بش��رط 
أن يعم��ل الجميع باتجاه ه��دف رئيس واحد، وفي ش��أن البحرنة ومواجهة 
البطالة، من المهم جدًا أن يعمل الجميع وفق شعار موحد يجمع جهودهم، 
ويس��تفيد منها مواطنو هذا الوطن الغالي، كشعار »ال عاطل في البحرين«، 
وهو شعار يستوجب عماًل مس��تمرًا وجهودًا كبيرة تضمن خالل مدى زمني 
»تصفير« البطالة، س��واء من خالل شغل المواقع في الحكومة وخاصة التي 
س��يتركها األجانب أو المتقاعدون، أو ش��غل المواقع العدي��دة في القطاع 
الخ��اص، هذا القطاع ال��ذي يجب أن يص��ل إلى مرحل��ة متقدمة من جعل 
المواط��ن هو »الخيار األول والثاني والثالث« وبعدها األجنبي إن اس��تدعت 

الحاجة. 
نثق بأن الجمي��ع في كل الجهات يعمل ألجل الوصول إلى مثل هذا الهدف، 
وإيجاب��ي م��ا يعبر عن��ه المواطن��ون أيضا، إذ ه��م بآرائه��م وتجاربهم قد 
يس��اعدون ف��ي إيجاد الحل��ول، وقد يكش��فون بعض الثغرات في أس��اليب 
العم��ل والمعالجة يجب االلتفات لها، وفي النهاية كل هذا يصب في صالح 

البحرين وأهلها الذين يستحقون كل الخير.
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات العامـــة بـــأن النيابـــة العامـــة قـــد 
تلقـــت بالغـــات مـــن إدارة الصحـــة العامـــة برصـــد 8 مطاعم ومقـــاٍه مخالفة 
لالشـــتراطات واإلجـــراءات الصحية التـــي يتعين اتباعها وااللتـــزام بها في 
ظل المســـتوى األصفر آللية منع انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد، حيث 
تمثلـــت المخالفـــات المرصودة في عدم تأكد المســـؤولين بهـــذه المحال من 
حصول الزبائن على التطعيمات المطلوبة، والسماح بدخول غير الحاصلين 
على الدرع األخضر؛ نظرًا لعدم اســـتيفائهم التطعيمات بحســـب اشتراطات 
وزارة الصحـــة الخاصـــة بالمتطعميـــن والمتعافيـــن، فضـــالً عن عـــدم التزام 
الزبائـــن بارتداء كمـــام الوجه الوقائي أثناء وجودهـــم بالمحال، فيما قامت 

اإلدارة بضبط تلك المخالفات وغلق المطاعم المخالفة إداريًا.

24 ألف دينار غرامات مطاعم ومقاٍه مخالفة
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الجفير - مركز عيسى الثقافي

نظـــم مركز عيســـى الثقافي نـــدوة فكرية 
بعنوان “الشيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة 
والتاريـــخ”، بالتزامـــن مع اجتمـــاع األمانة 
العامـــة لمراكـــز الوثائق والدراســـات بدول 
مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، 
بحضـــور رئيـــس مجلـــس الشـــورى علـــي 
صالـــح الصالـــح، ورئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة الفريـــق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، ورئيس هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت محمد آل 
خليفة، وأعضـــاء األمانة العامة وعدد من 

كبار المسؤولين بالمملكة.
وافتتح الندوة األمين العام لمراكز الوثائق 

عـــام دارة  أميـــن  الخليجيـــة  والدراســـات 
الملك عبدالعزيز بالرياض، فهد الســـماري، 
حيث تطرق في كلمته إلى جهود المغفور 
له بإذن هللا ســـمو الشيخ عبدهللا بن خالد 

آل خليفة، في تأســـيس مراكز الدراســـات 
الخليجية منذ انطالقتها في العام 1976، 
وتوليه لشؤونها منذ العام 1985 إلى العام 

.2005)06(

ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، االجتماع 
االعتيادي األســـبوعي لمجلس الـــوزراء الذي عقد أمس، 
بقصـــر القضيبيـــة. واطلـــع المجلـــس عبـــر اإليجـــاز الذي 

قدمـــه وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة على خطة 
إعادة هيكلة شـــركة الخليـــج لدرفلة األلمنيوم )جارمكو( 
بموجب قانون إعادة التنظيم واإلفالس الذي تم تطبيقه 
بمحاكـــم مملكة البحرين مؤخرًا، الـــذي أوضح أن إعادة 
هيكلة الشـــركة ســـاهم في اســـتمرار نشـــاطها والحفاظ 
علـــى 700 وظيفـــة فيهـــا. وأدان المجلس بشـــدة إطالق 

ميليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة مقذوفات تجـــاه مدينتي 
نجـــران وجـــازان بالمملكة العربية الســـعودية الشـــقيقة؛ 
ممـــا أدى إلى وفاة اثنين من المدنيين في مدينة جازان 
وإصابـــة آخرين، مؤكدًا دعم مملكة البحرين لإلجراءات 
كافة التي تتخذها المملكة العربية الســـعودية الشقيقة؛ 

للحفاظ على أمنها واستقرارها وسالمة أراضيها.

إعادة الهيكلة ينجح في استمرار “جارمكو” وبقاء 700 وظيفة
دعم اإلجراءات السعودية للحفاظ على أمنها من االعتداءات الحوثية ضد جازان

المنامة - بنا

أعلـــن صنـــدوق العمـــل “تمكين”، 
النســـخة  لتدشـــين  اســـتعداًدا 
تطويـــر  برنامـــج  مـــن  المحدثـــة 
األعمـــال، عـــن تعليـــق اســـتقبال 
الطلبـــات ضمن البرنامـــج، وذلك 
 ،2022 ينايـــر   10 مـــن  اعتبـــاًرا 
ولغايـــة إعـــادة إطـــالق البرنامج 
بنســـخته المحدثـــة تدريجًيا في 
فبرايـــر 2022، وســـيتم اإلعـــالن 
عن تاريخ محدد في وقت الحق.

وأوضـــح “تمكيـــن” أن البرامـــج األخـــرى بما فيهـــا برامج دعـــم التدريب 
والتوظيـــف ســـتكون متاحة، ويمكـــن للعمالء مواصلة تقديـــم طلباتهم 

بشكل اعتيادي دون أي تغيير.
وأّكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لـ “تمكين”، حســـين رجـــب، أّن الخطـــوة تأتي 
تمهيـــًدا إلعـــادة إطالق برنامـــج تطوير األعمال بحلتـــه الجديدة، وقال: 
“إّن تمكين وخالل مســـيرة عمله الممتـــدة ألكثر من 15 عاًما لطالما كان 
دائمـــا حريصـــا علـــى مواكبة المتغيـــرات وتلبيـــة المتطلبـــات التي تطرأ 
على المشـــهد االقتصادي وواقع ســـوق العمل، وذلك من خالل التطوير 

المستمر لبرامج الدعم والخدمات”.

“تمكين” يعلق استقبال طلبات 
“تطوير األعمال” مؤقًتا من 10 يناير

السنابس - تمكين
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سموه دشن أرشيف الصحافة الوطنية منذ العام 1939... متحدثون في ندوة فكرية:

الفريق الوطني الطبي: المؤشرات تثبت فاعلية الجرعة في حفظ األرواح

دور بارز لعبداهلل بن خالد في تأسيس مراكز الدراسات الخليجية
قـــدر الرئيـــس اإلقليمـــي الســـابق 
لمنطقة الشـــرق األوسط وإفريقيا 
وباكســـتان بمنظمـــة رواد األعمال 
العالميـــة، صفا شـــريف، مســـاهمة 
األعمـــال  رواد  منظمـــة  أعضـــاء 
العالمية في االقتصاد البحريني بـ 

100 مليون دينار.
وركـــزت الفقـــرة الرئيســـة بعنوان 
حديـــث الســـاعة االقتصاديـــة في 
برنامـــج “البحرين في أرقام” على 
العالميـــة،  األعمـــال  رواد  منظمـــة 
تضـــم  شـــبكة  عـــن  عبـــارة  وهـــي 
أكثـــر مـــن 15 ألـــف رائـــد عمل من 
مختلف دول العالم، ولديها فروع 
بعـــدد من الدول، منها فرع مملكة 
البحرين، ويترأس مجلس إدارتها 
للـــدورة الحالية، جاســـم درويش، 
مشـــروع  مشـــاريعها  أبـــرز  ومـــن 

مـــع  بالتعـــاون  األعمـــال  مســـرعة 
صندوق العمل “تمكين”.

االســـتثماري  المستشـــار  وتوقـــع 
أســـامة معيـــن أن يؤثـــر المتحـــور 
الجديد “أوميكرون” الذي ينتشـــر 
أوروبـــا  دول  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 

علـــى اقتصـــاد الـــدول وإنتاجيـــة 
الموظفين، متوقًعا أن تكون سنة 
2022 عاًمـــا متعًبـــا جـــًدا القتصاد 
العالم، وسنشهد ذلك في الربعين 
الثانـــي والثالث من العـــام المقبل 

وسيكون تأثيره سلبي جًدا.

 2022 سنة متعبة.. برنامج “البحرين في أرقام”:

مساهمة منتسبي “رواد األعمال” باالقتصاد
مليون دينار
100

إعداد وتقديم: محمد الجيوسي | أعدها للنشر: أمل الحامد | تصوير: رسول الحجيري وحوراء مرهون
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أكـــد الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي 
أن   )19 )كوفيـــد-  كورونـــا  لفيـــروس 
الدراسات والمؤشـــرات الوطنية كشفت 
فاعليـــة الجرعة المنشـــطة مـــن التطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونـــا )كوفيد- 19( 
فـــي رفـــع االســـتجابة المناعيـــة للجســـم 
في ظل التحـــورات الجديدة للفيروس، 
المصاحبـــة  المضاعفـــات  وتخفيـــف 
للفيروس عند الحـــاالت القائمة التي قد 
تســـتدعي تلقي العالج أو دخول العناية 
المركـــزة أو التـــي قـــد تـــؤدي فـــي بعض 
األحيان للوفـــاة، حيث بلغ عدد الحاالت 
القائمـــة التـــي تطلـــب وضعهـــا الصحـــي 
تلقي عـــالج في المستشـــفى 242 حالة، 
الجرعـــة  يأخـــذوا  لـــم  198 حالـــة  منهـــا 
المنشـــطة فيما توفي نتيجة مضاعفات 
الفيروس 6 حـــاالت جميعهم لم يأخذوا 

الجرعـــة المنشـــطة، وذلك خـــالل الفترة 
من سبتمبر لغاية ديسمبر 2021.

وشـــدد الفريق الوطني الطبـــي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا علـــى أهميـــة مواصلة 
التعامـــل  مســـارات  لتعزيـــز  الجهـــود 
يكفـــل  الـــذي  بالشـــكل  الفيـــروس  مـــع 
أن  مؤكـــدًا  الجميـــع،  وســـالمة  صحـــة 
وعـــي المجتمـــع والتزامـــه باإلجـــراءات 
التطعيـــم  علـــى  واإلقبـــال  االحترازيـــة 

بجرعاتـــه الكاملـــة والجرعـــة المنشـــطة 
منـــه يشـــكل علـــى الـــدوام الفـــارق فـــي 
كافة مراحـــل التصدي للفيروس، لتعزيز 
إلـــى  والوصـــول  المجتمعيـــة  المناعـــة 
التحصيـــن المطلـــوب بمـــا يحفظ صحة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
ولفـــت الفريق الوطنـــي الطبي أنه يمكن 
للراغبيـــن بأخـــذ الجرعـــة المنشـــطة من 
كورونـــا  لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
للحصـــول  المؤهليـــن  مـــن  )كوفيـــد19-( 
عليهـــا التوجه مباشـــرًة للمراكز الصحية 
بجميع محافظـــات مملكة البحرين دون 
الحاجة للحصول على موعد، حيث يتم 
اســـتقبال جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
المنشـــطة  الجرعـــة  لتلقـــي  المؤهليـــن 
المـــراد تلقيها في المراكـــز الصحية التي 
تـــم اإلعالن عنها مســـبًقا مـــن قبل وزارة 

الصحة.

6 حاالت وفاة من سبتمبر لغاية ديسمبر لم تأخذ “المنشطة”
بنا



أكد مستشـــار شـــؤون اإلعـــام بديوان 
ولـــي العهـــد عيســـى الحمـــادي بالـــدور 
الوطنـــي  واإلعـــام  للصحافـــة  البنـــاء 
فـــي مســـيرة التنميـــة الشـــاملة لمملكة 
البحريـــن بقيادة عاهـــل الباد صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، حيـــث شـــكل دعـــم واهتمـــام 
جالتـــه أيـــده هللا للصحافـــة واإلعام 
مكانـــة  لهـــم  لتكـــون  باعثـــًا  الوطنـــي 
بارزة وركنـــًا أصياً في مســـيرة العمل 
الوطنـــي، منوًهـــا بما يبديـــه ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
بـــن حمـــد آل  الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفـــة  مـــن حـــرٍص واهتمـــام بدعـــم 

الوطنـــي؛ كونهـــا  الصحافـــة واإلعـــام 
شريًكا في التنمية والبناء والتطوير.

وأشـــار لـــدى اســـتقباله رئيـــس جمعية 

عيســـى  البحرينيـــة  الصحفييـــن 
الجمعيـــة   رئيـــس  ونائـــب  الشـــايجي 
عبدالرحمن المدفـــع والمدير التنفيذي 

بالجمعيـــة فـــواز ســـليمان إلـــى الـــدور 
الـــذي توليـــه الجمعيـــة لتطويـــر العمل 
الصحافـــي بما يرفـــد القطاع اإلعامي 
في المملكـــة، الفًتا إلـــى دور الصحافة 
علـــى  الوطنيـــة  الجهـــود  دعـــم  فـــي 
األصعـــدة كافـــة ومختلـــف المجـــاالت 
وإبراز اإلنجازات الداعمة لمسيرة نماء 

الوطن وازدهاره. 
جمعيـــة  رئيـــس  أعـــرب  جهتـــه،  مـــن 
وتقديـــره  شـــكره  عـــن  الصحفييـــن 
لمستشار شـــؤون اإلعام بديوان ولي 
العهـــد، مؤكـــًدا حـــرص الجمعيـــة علـــى 
تحقيق األهداف المنشـــودة بما يحقق 
تطلعات منتســـبيها ويعود بالخير على 

الصحافة واإلعام الوطني بالمملكة.

local@albiladpress.com

الثالثاء 28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى األولى 1443 - العدد 4823
04

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ 
خليفـــة بن أحمـــد آل خليفة في 
القيـــادة العامة، أمـــس، الملحق 
المملكـــة  بســـفارة  العســـكري 
األردنية الهاشمية الشقيقة لدى 
مملكـــة البحريـــن العميـــد الركن 
الصمـــادي  علـــي  محمـــد  طيـــار 
عملـــه،  فتـــرة  انتهـــاء  بمناســـبة 
بحضـــور رئيـــس هيئـــة األركان 

الفريق الركن ذياب النعيمي.
 وشـــكر القائد العـــام لقوة دفاع 
العســـكري  الملحـــق  البحريـــن 
األردنيـــة  المملكـــة  بســـفارة 
الهاشـــمية الشـــقيقة لدى مملكة 
البحريـــن علـــى جهـــوده الطيبة 

التـــي بذلها في فتـــرة عمله في 
مملكة البحرين، والتي أسهمت 
التعـــاون  عاقـــات  تعزيـــز  فـــي 
القائمـــة بين البلدين الشـــقيقين 
في جميـــع المجـــاالت خصوصا 
في المجال العسكري والتعاون 
دوام  لـــه  متمنًيـــا  الدفاعـــي، 
التوفيـــق والنجاح فـــي مهمات 

المقبلة.
ديـــوان  مديـــر  اللقـــاء  حضـــر   
الركـــن  اللـــواء  العامـــة  القيـــادة 
حســـن ســـعد، و مديـــر التعـــاون 
العســـكري اللـــواء الركـــن طيـــار 
الشـــيخ محمـــد بـــن ســـلمان آل 
خليفـــة، وعـــدد من كبـــار ضباط 

قوة دفاع البحرين.

مملكة  خــارجــيــة  وزارة  دانـــت 
ــتــفــجــيــر  ــدة ال ــشــ ــ الـــبـــحـــريـــن ب
اإلرهابي الذي استهدف مركبة 
في مدينة مقديشو بجمهورية 
الــفــيــدرالــيــة، وأودى  الــصــومــال 
بــحــيــاة عــــدد مـــن الــمــســؤولــيــن 
ــغ  ــال ــن ب ــيـــن، مـــعـــربـــة عــ ــيـ ــنـ األمـ
التعازي والمواساة ألسر وذوي 
والشعب  وللحكومة  الضحايا 
هذا  جــراء  الشقيق  الصومالي 
ــــي اآلثــــم الـــذي  ــاب الــعــمــل اإلرهــ

يتنافى مع كافة القيم والمبادئ 
األخاقية واإلنسانية والدينية.

الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــدت 
تــضــامــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن مع 
الفيدرالية  الصومال  جمهورية 
لإلرهاب  للتصدي  في جهودها 
موقف  على  مشددة  ومموليه، 
ــابـــت  ــثـ مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن الـ
ــلــتــطــرف  ــــشــــدة ل ــاهـــض ب ــنـ ــمـ الـ
ــى صـــــوره  ــتـ ــشـ واإلرهـــــــــــــاب بـ

وأشكاله.

عن  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــربــت 
مع  الــبــحــريــن  مملكة  تــعــاطــف 
االتحادية،  البرازيل  جمهورية 
ووقــوفــهــا إلــى جــانــب حكومة 
ــل وشــعــبــهــا الــصــديــق  ــرازيـ ــبـ الـ
ــات الـــتـــي  ــ ــان ــيــــضــ ــفــ ــ جــــــــراء ال
وأدت  باهيا،  واليـــة  اجتاحت 
ــة عـــدد من  ــابـ إلـــى وفــــاة وإصـ

اآلالف،  ونــــــزوح  ــاص  ــخــ األشــ
في  واســعــة  بــأضــرار  وتسببت 
تعازي  عن  معبرة  الممتلكات، 
ومــــواســــاة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لــحــكــومــة وشـــعـــب الـــبـــرازيـــل، 
الــضــحــايــا،  وذوي  وألهــــالــــي 
وتــمــنــيــاتــهــا بــســرعــة الــشــفــاء 

لجميع المصابين.

... ويشيد بجهود الملحق العسكري 
األردني في تعزيز العالقات

البحرين تدين التفجير اإلرهابي بالصومال

تعاطف مع البرازيل جراء الفيضانات

إغالق مطعمين ومخالفة 25 مطعًما ومقهى
“الصحة” تدعو لإلبالغ عن أي تجاوزات مرصودة

أعلنـــت وزارة الصحة إغاق مطعمين 
ا في المحافظة الشـــمالية،  غلًقـــا إداريًّ
أمـــس األول، لمخالفتهمـــا اإلجراءات 
المعلـــن  واالشـــتراطات  االحترازيـــة 
كورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي  عنهـــا 
)كوفيد19-(، المدرجة تحت المستوى 
األصفـــر ضمـــن آلية اإلشـــارة الضوئية 
لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتم 

اتخاذ اإلجراءات الازمة بشأنها.
جـــاء ذلك خال الزيارات التفتيشـــية 
التـــي تمـــت بالتعـــاون والتنســـيق مـــع 
الصناعـــة  ووزارة  الداخليـــة،  وزارة 
والتجارة والســـياحة، وهيئة البحرين 
إطـــار  فـــي  والمعـــارض،  للســـياحة 
تكثيـــف الزيـــارات التفتيشـــية والتـــي 
تهدف إلى التأكد من التزام المنشـــآت 
باالشـــتراطات الصحيـــة واإلجراءات 
المدرجة ضمن المستوى األصفر وفق 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار 

فيروس كورونا.

المعنيـــة  الجهـــات  مفتشـــو  ورصـــد 
عددا مـــن المخالفات خـــال الزيارات 
التفتيشـــية، حيـــث تمـــت زيـــارة 316 
والمقاهـــي،  المطاعـــم  مـــن  منشـــأة 
االلتـــزام  لعـــدم  منهـــا   25 ومخالفـــة 
باالجـــراءات االحترازيـــة، وتـــم اتخاذ 

اإلجراءات الازمة بشأنها.
كمـــا تمت مخالفـــة )7( محات حاقة 
رجالية خالفوا االشـــتراطات الصحية 

المطلوبة، وعمل محاضر متابعة لها.
إلـــى ذلك، دعت وزارة الصحة الجميع 
والتحلـــي  االلتـــزام  مواصلـــة  إلـــى 

بالمســـؤولية العالية، واإلباغ الفوري 
عـــن أي مخالفـــات أو تجـــاوزات يتـــم 
رصدهـــا، موضحة أن هـــذه الخطوات 
المهمـــة تأتـــي لتأميـــن الصحـــة العامة 
للحد مـــن انتشـــار الفيـــروس وضمان 

صحة وسامة الجميع.

المنامة - بنا

“الصحة” للمؤهلين لـ “المنشطة الثانية”: إما فايزر أو سينوفارم
 من أجل رفع المناعة والوقاية من العدوى ومواجهة متحورات الفيروس

دعــت استشــارية الصحة العامة كوثر العيــد جميع المؤهلين ممن تنطبق 
عليهم شــروط الجرعة المنشــطة الثانية ممن تلقوا 3 جرعات من تطعيم 
)سينوفارم( المضاد لفيروس كورونا )كوفيد- 19(؛ للمبادرة بأخذ الجرعة 
المنشطة الثانية، مؤكدًة أن اإلقبال على أخذ الجرعة يعد أمرًا في غاية 
األهمية؛ من أجل رفع المناعة والوقاية من العدوى ومواجهة متحورات 
الفيــروس، إضافــة إلــى الحــد مــن األعــراض الشــديدة في حــال اإلصابة 

بالفيروس.

وأشـــارت إلى أن الجرعة المنشطة 
الثانيـــة متاحـــة للحاصليـــن على 3 
جرعـــات من تطعيـــم “ســـينوفارم” 
الفئـــة  مـــن  للفيـــروس  المضـــاد 
ومـــا  عاًمـــا   18 البالغـــة   العمريـــة 
فـــوق وذلـــك بعد مرور 3 أشـــهر من 
أخـــذ الجرعة المنشـــطة األولى من 
تطعيـــم “ســـينوفارم”، موضحة أنه 
يمكـــن للمؤهليـــن مـــن هـــذه الفئـــة 
“فايـــزر -بيونتيـــك”،  أخـــذ تطعيـــم 
كجرعـــة  “ســـينوفارم”  تطعيـــم  أو 

منشطة ثانية.
وجـــددت العيـــد دعوتهـــا للمؤهلين 
ألخـــذ المنشـــطة الثانيـــة للمبـــادرة 
دون  الصحيـــة  للمراكـــز  بالتوجـــه 

الحاجة ألخذ موعد؛ وذلك لحماية 
أنفســـهم ومن حولهم في محيطهم 
المجتمعي، مشـــيرة إلـــى أن مملكة 
تكثيـــف  فـــي  مســـتمرة  البحريـــن 
الجهود على كافة المستويات؛ للحد 
من انتشـــار الفيـــروس ومتحوراته 
بين أفراد المجتمـــع، مؤكدة أهمية 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  مواصلـــة 
االحترازيـــة  باإلجـــراءات  االلتـــزام 
جرعـــات  اســـتكمالهم  وضـــرورة 
التطعيـــم والجرعة المنشـــطة منها، 
بالقـــرارات  االلتـــزام  جانـــب  إلـــى 
الصادرة من الجهات المعنية لدعم 
مســـاعي التصدي للجائحـــة والحد 

من انتشار الفيروس.

المنامة - وزارة الصحة

24 ألف دينار غرامات على مطاعم ومقاه مخالفة
صـــرح رئيـــس نيابـــة الـــوزارات والجهـــات العامة 
بـــأن النيابـــة العامـــة قد تلقـــت باغات مـــن إدارة 
الصحـــة العامـــة برصـــد 8 مطاعم ومقـــاٍه مخالفة 
لاشـــتراطات واإلجراءات الصحيـــة التي يتعين 
اتباعهـــا وااللتـــزام بهـــا في ظل المســـتوى األصفر 
آلليـــة منـــع انتشـــار فايـــروس كورونا المســـتجد، 
حيـــث تمثلـــت المخالفـــات المرصـــودة فـــي عـــدم 
تأكد المسؤولين بهذه المحال من حصول الزبائن 
علـــى التطعيمـــات المطلوبـــة، والســـماح بدخـــول 

غيـــر الحاصلين علـــى الدرع األخضر؛ نظـــرًا لعدم 
اســـتيفائهم التطعيمات بحسب اشتراطات وزارة 
الصحـــة الخاصة بالمتطعميـــن والمتعافين، فضاً 
عـــن عـــدم التـــزام الزبائـــن بارتـــداء كمـــام الوجـــه 
الوقائـــي أثنـــاء وجودهـــم بالمحـــال، فيمـــا قامت 
اإلدارة بضبـــط تلـــك المخالفـــات وغلـــق المطاعم 

المخالفة إداريًا.
وقد باشـــرت النيابة العامـــة إجراءاتها فور ورود 
الباغـــات وأســـندت االتهـــام إلـــى ثمانيـــة عمـــال 

مخالفيـــن، فضاً عن تقديم ســـبعة محال تجارية 
كأشـــخاص اعتبارييـــن وأحالـــت القضايـــا لقاضي 
المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة المختصـــة؛ للنظـــر 
ومنـــع  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مخالفـــات  فـــي 
انتشـــار فيـــروس كورونا المســـتجد. وتـــم إصدار 
أحـــكام بتغريـــم كل من المتهمين من األشـــخاص 
الطبيعييـــن واالعتبارييـــن بغرامـــات تتـــراوح مـــا 
بيـــن ألف إلى ألفي دينار بما بلغ مجموعه 24 ألف 

دينار.

المنامة - النيابة العامة

الحمادي: دعم الجهود الوطنية بمؤازرة الصحافة
بوصفها شريًكا في التنمية والبناء والتطوير

المنامة - بنا

المنامة - بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشـــير الركن الشيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، 
فـــي مكتبـــه بالقيـــادة العامـــة، 
أمس، رئيـــس المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ 

محمد بن عبدهللا آل خليفة. 
 ورحب القائد العام لقوة دفاع 
المجلـــس  برئيـــس  البحريـــن 
األعلـــى للصحـــة، مشـــيًدا بمـــا 
األعلـــى  المجلـــس  يقدمـــه 

طيبـــة  جهـــود  مـــن  للصحـــة 
الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة  فـــي 
والرعايـــة الصحيـــة في مملكة 

البحرين.
 ونوه باالهتمام المستمر الذي 
يوليـــه المجلس في اســـتدامة 
تطـــور المؤسســـات واألنظمـــة 
جودتهـــا،  وتحســـين  الطبيـــة 
لمواكبـــة التحديـــث فـــي هـــذا 
المجـــال الحيـــوي بمـــا يخـــدم 

المواطن والمقيم.

المشير: جهود طيبة لمحمد بن 
عبداهلل بإدارة الخدمات الصحية
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مـــا هي مشـــكلة الســـودان في ظل ما يحـــدث بهذا البلـــد العربي من 
مظاهـــرات وتجمعات وتهديدات ومصادمات ســـالت فيها دماء مع 

األسف في بعض أقاليم السودان؟
اختصارا لوقت القارئ وتوصيل المعلومة له بكل وضوح، نســـتطيع 
القول إن مشـــكلة الســـودان في نقطتين. النقطة األولى هي قضية 
أمنية قد تخرج منها قضايا فرعية لكن في مجملها ترتبط باألمن.

والقضيـــة األمنيـــة قضية تؤرق ليس الســـودانيين فحســـب، بل كل 
إنســـان عربي مخلص لعروبته اإلســـامية، وهي مع األســـف تضاف 
إلـــى سلســـلة اآلالم والجـــروح وإراقة الدمـــاء المســـتمرة في وطننا 
العربـــي كســـوريا والعراق وليبيـــا ولبنان، وطبعا المســـؤول عن هذه 
الدمـــاء هـــم الصفويـــون والعثمانيـــون واإلخـــوان المســـلمون وكل 

ديكتاتوري متحالف معهم.
إن مـــا يحدث من صدامـــات يتقاتل بها اإلخوة فيما بينهم وتســـيل 

فيها الدماء وتصبح النســـاء أرامل واألطفال أيتاما، شـــيء ال يمكن 
للســـودانيين الســـكوت عليه، بـــل حتى العرب أيضـــا ممثلين بجهود 
الجامعـــة العربيـــة، لكن علينا أوال أن نحدد المســـؤول عن اســـتمرار 
ذلك األمر حتى اآلن، والمســـؤول األول عن استمرارية تلك المأساة 
كان نظـــام البشـــير المتحالـــف مع اإلخـــوان، فهذا النظـــام جمد على 
قلوب السودانيين ثاثين عاما، وهو نظام يعيش على إفقار الشعب 
وســـرقة مقدراتـــه والفتنة بين شـــرائحه، وحاليا وفـــي كل مرة تهدأ 
األمور بين اإلخوة ويتم الصلح بينهم، يتم تحريض بعض األطراف 
لتعود المصادمات مرة أخرى بينهم، وتلك المصادمات تســـبب عدم 
اســـتقرار الســـودان، وتســـتنزف مقدراته وجهوده في بناء السودان 
الجديـــد، فـــي الوقـــت الذي تســـعى فيه بعـــض األطـــراف الخارجية 

الستغال السودان وابتزازه.

tariq 
@carinter.org

د. طارق آل شيخان

المشكلة بالسودان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قادرون بزادنا الفكري والوعي والمسؤولية
كل شـــيء تفعله يدل على شـــخصيتك، حتى صوتـــك، وحركاتك، 
وإشاراتك، والثياب التي تختارها، ومن هذا المنطلق فإن استمرار 
ارتفـــاع عـــدد اإلصابـــات اليومية بفيـــروس كورونا يعـــود بالدرجة 
األولـــى إلى طباع الناس وميولهم وبما يجول في أعماق أنفســـهم 
مـــن خوالج، فمع األســـف مازال هناك من ال يملك في قلبه شـــعورا 
بالمسؤولية ويتصرف بالمصلحة والهوى، وهو يعرف أن الحكومة 
ســـخرت كل الجهـــود لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا، وأحـــرزت النصر 
بقـــوة اإلرادة، وأعطـــت العالم برنامجا تفصيليـــا يفتح الطريق إلى 
األهداف المنشودة، وكأن هناك من يريد سحبنا إلى الوراء وينتزع 

النصر باستهتاره وإهماله.
المواطن والمقيم الذي يحترم كلمته ووعده وواجبه يحيط اسمه 
بهالـــة عظيمـــة وتفتح له كل األبواب، ألن األمانة رأس مال ال يقدر 
بثمـــن، وهـــي تجـــزي جزاءها الحســـن الســـريع فـــي كل بيئـــة وكل 
وســـط، وهي الـــدرع المعنوي الـــذي يقي المواطـــن الصالح من كل 
شـــيء، والمتحصن بأمانتـــه ورجولته ومســـؤوليته تجاه مجتمعه 

ووطنه يستطيع أن يقتحم كل ميدان وأن يصول ويجول ويتقدم 
الصفوف، ألن االحترام والمسؤولية تحف به أينما حل ورحل.

لقد عاشت المجتمعات تجربة مروعة مع جائحة كورونا استنزفت 
فيهـــا كل اإلمكانيات، وقليل من اســـتطاع أن يمضي ثابت الخطى 
ويتجاوز المحن العصيبة، ومع دخول المتحور الجديد “أوميكرون” 
تعرضـــت الكثير من البلـــدان إلى الضربـــات المتاحقة وفقدت كل 
طاقاتها، لكننا في البحرين ال نعرف العوائق والموانع التي تعترض 
طريقنـــا، ونحن قـــادرون بزادنـــا الفكـــري والوعي والمســـؤولية أن 
نجتاز هذه الفترة وينخفض عدد اإلصابات اليومية، وهذا يتطلب 
تكاتـــف الجميـــع، فكل مواطن ومقيم يقوم بـــدور مؤثر وفعال في 
بلـــوغ الهدف، بشـــرط أن يكـــون قادرا علـــى إضـــاءة جوانب فكره 
وحســـه وتحريـــك طاقـــات كامنة فـــي أعماقـــه، فكما بالعلـــم تبنى 
األوطان، فبالمسؤولية الوطنية وااللتزام ومساندة الجهود الكبيرة 
التـــي يبذلها فريق البحرين ســـنكون قادرين علـــى صنع المعجزات 

في معركتنا ضد كورونا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

استنساخ مشاريع الغير
7 محات “كرك” متراصة بشارع تجاري صغير، و4 محات خياطة 
نسائية في شارع ال يتجاوز نفس المساحة، ومحات اكسسوارات 
للهواتـــف المتنقلة تتزاحـــم جنبا إلى جنب بحال شـــبيه.. وعدد وال 
حـــرج لمشـــاريع تجاريـــة وصناعية أخـــرى كثيرة، بمناطـــق عديدة، 
تتناطح كلها بســـلة المناحسة والمناطحة بالرزق، قبالة زبون مثقل 

بالديون، واألقساط، وااللتزامات.
هذه الحالة الدائرة بفلك استنســـاخ مشـــاريع الغير، تجســـد الكســـل 
وعدم بذل الجهد في االبتكار، أو إعداد دراســـات الجدوى، لمعرفة 
ما تحتاجه المنطقة من أنشطة تجارية مختلفة، قد يضطر البعض 

لغيابها، إلى الذهاب لمناطق أخرى بعيدة، فلماذا؟
وقبل يومين، وأثناء ركني الســـيارة أمـــام أحد محات الفواكه في 
مدينة عيسى، والذي يجاوره تمامًا محل آخر يزاول نفس النشاط، 
تفاجـــأت بخـــروج عاملين آســـيويين مـــن المحلين بســـرعة، وأثناء 
اندفاعهمـــا أمامـــي بقـــوة، تصادمـــا، وســـقط أحدهما على الســـيارة 

بعنف، وهوى أرضًا.
في حين كال اآلخر إليه كلمات حادة ووجهه غاضب، لينهض اآلخر 
بانفعال، ويدخل معه بشـــجار لفظي عنيف، تســـبب بتجمهر الناس 
حولهما، فما كان مني إال أن انسحبت بسيارتي من المكان بهدوء.

مـــن الضـــرورة أن تنظـــر وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة، في 
تصنيـــف األنشـــطة التجاريـــة بـــكل المناطـــق والشـــوارع، وتحديـــد 
حاجتهـــا منهـــا، ووضـــع مســـافات معقولة بينهـــا، بخطوة ستنشـــط 
االقتصـــاد، وســـتوفر الخدمة المطلوبة للمواطن والمقيم، وســـترفع 
كذلك حظوظ نجاح النشـــاط واســـتمراره، بدالً من هذا العبث الذي 

نراه اليوم.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

مؤشرات الموارد البشرية.. القطاع 
الصحي في 50 عاما )2(

بمناســـبة األعيـــاد الوطنية وعيد جلوس حضرة صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل الباد المفدى حفظـــه هللا ورعاه وما 
تقـــوم به حكومة جالته برئاســـة صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه، 
بتنميـــة الموارد البشـــرية للبحريـــن، متابعين مراحل تطـــور هذه الموارد 
المهمـــة منـــذ االســـتقال حتـــى اآلن )1971 - 2021م(، وتناولنـــا ســـابقًا 
تقديـــرات متوســـط العمر المتوقـــع لإلنســـان، ونتابع اليوم نمـــو الكوادر 

الطبية والصحية.
منـــذ بداية ســـبعينيات القرن العشـــرين حتـــى اآلن زاد إجمالي العاملين 
بالقطاع الطبي والصحي، من 1027 شـــاماً 103 أطباء و510 ممرضين 
و414 أخصائيـــًا فـــي )1971م(، مرتفعـــًا بــــ 402 بنســـبة 40 %، بعـــد عقد 
التعداد الســـابع بداية ثمانينات القرن العشـــرين، وَبلـــغ “األطباء وأطباء 
األســـنان والمعاونـــون الطبيـــون والوقائيـــون والممرضـــات والقابـــات 
الفنيات”، 1429، في )1981م(، وحدثت نقلة كبيرة بمستهل التسعينات 
ليامـــس إجمالـــي األيـــدي العاملة 2000 تقريبـــًا، باســـتحواذ الممرضين 
علـــى 57.5 % بعـــدد 1159، ونحـــو 500 طبيـــب و344 اختصاصيا، في 

)1990م(. 
بعد ربع قرن من االهتمام “بتأهيل العنصر البشري في مختلف قطاعات 
العمـــل، بلغت نســـبة القوى العاملة البحرينيـــة 80 % من مجموع القوى 
العاملة بوزارة الصحة، البالغة 9815 من الجنســـين، بمختلف القطاعات 
والمرافـــق بالـــوزارة، وحصـــول اإلنـــاث 64 % بالخدمـــات الصحية، في 

)2015م(”.
فـــي 24 ديســـمبر )2021م(، بلغ مجمـــوع العامليـــن 18672، وفقًا  لوزيرة 
 الصحة، مفيدًة  ”أن  عدد  العاملين  في  القطاع  الطبي  بحسب إحصائيات 
 الهيئـــة  الوطنية  لتنظيـــم  المهن  والخدمات  الصحية  يبلـــغ 10249   عاما 
 صحيـــا  فـــي  القطـــاع  الحكومـــي،  بينما  يبلـــغ  عددهم  7299   فـــي  القطاع 
 الخـــاص  و1124  عامـــا  صحيـــا  غيـــر  محـــددي  القطـــاع،  ويبلـــغ  عـــدد 
 البحرينيين  منهم  8042  ، مع  العلم  أن  عدد  العاملين  في  الوظائف  الطبية 
 والصحية  بوزارة  الصحة  يبلغ  7327   عاما  صحيا  منهم  4611  بحرينيا”. 

وهنـــا نختم بحصول اســـتدامة فـــي تنمية الموارد البشـــرية في القطاع 
الطبـــي والصحـــي منـــذ بدايـــة ســـبعينيات القرن العشـــرين حتـــى وقتنا 

الحاضر، لتأخذ مملكة البحرين مركزًا متقدمًا بين دول العالم.

حسين المهدي
hmaalmahdi@gmail.com

ربما يرتبط اســـتخدام هذا المصطلح العجيب بما يشـــترك في ُحبه جميع 
البشـــر، باعتبـــاره الشـــيء الذي يحتفـــظ بقيمته مهما تواتر عليـــه الزمن أو 
تقلبت به الظروف، فكلما زاد وزنه ارتفعت قيمته.. أراني كما ترون، أصيغ 
لغـــًزا مـــن األفـــكار التي تعطـــي وزًنا لهذه المســـاحة وتجعلها وصـــاً ال أرنو 
انقطاعه، وسؤالي للجميع، ما هو الماذ اآلمن؟ وكيف تستشعرون قيمته؟
بعد فســـحة من التأمل، أعطيكم جزًءا من التحليل الذي اســـتقيت قراءته 
ممـــا جـــاء به خبراء االقتصـــاد والبورصة الذين يعتبـــرون مصطلح “الماذ 
اآلمـــن” تفســـيًرا لاســـتثمار الـــذي يحتفـــظ أو يزيـــد فـــي القيمة بالســـوق، 
ويواجـــه التعرض للخســـائر بصرامـــة تامة، إنه “الذهـــب”، فأينما ذهب فهو 
الذهب، الذي يرفع كل ذي قيمة ومقام، ويعطي العزة واالمتنان، الســـعادة 
والفـــرح، القـــوة واألمـــن واألمان، إنه المـــاذ اآلمن لنا في الشـــدة والرخاء، 

ومن خير سبل االستثمار في وقت األزمات.
هكـــذا وصلنـــا مًعـــا لإلجابة عـــن لغز األفـــكار المختلجـــة اليوم، إنـــه الكيان 
التكوينـــي الخـــاق، فـــي تركيبتـــه التـــي تجمـــع أنفـــاس الذهـــب باختاف 
أنواعها وأشـــكالها وصياغتها، والتي إن أحســـنا تنســـيقها ســـتعطينا لوحة 
ال يمكـــن لفنـــان آخر أن يرســـمها، حيث يـــؤدي ترابط كل منهـــا إلى صياغة 

كيـــان اجتماعـــي ذي جودة وحيـــاة نموذجيـــة، وإظهارها بـــكل فخر وتباه 
ليكون الرمز الحقيقي لقوة الماذ اآلمن في حياة كل فرد، كأكبر اســـتثمار 
حقيقي يعيشه الفرد، واإلطار الحاضن لبلورة القيمة التي تعكس مستوى 

التطلعات واآلمال.
إنهـــا “األســـرة”، نعم.. “األســـرة” هي المـــاذ اآلمن، فماذا لـــو أمعنا النظر في 
مســـألة فـــي غايـــة األهميـــة تتعلـــق بطريقـــة احتفاظنـــا بالذهب وأســـلوب 
استخداماتنا له؟ فكما هو ثروة وغنى، فنحن البشر أغلى قيمة وأرفع، وال 
يمكن لنا جميًعا أن نكون غير ذلك، وأعي هنا حجم االختافات والفروقات 
التي نقف أمامها في نطاقنا األســـري، متناسين ذلك الجمال الروحي الذي 
تـــذوب معه كل اإلشـــكاالت مؤكـــدة أحقية كل منا فـــي االختاف، وهو ما 

يصنع ذلك التناغم في اللوحة الذهبية.
ومـــن هنـــا أرى أننـــا نحتاج إلى وقفـــة صادقة لجمع كل ما لدينـــا من أنواع 
الذهـــب ووضعها فـــي بوتقة األمان، ففـــي اختافها جـــودة وتميز... راحة 
وغنى في وقت ال يوجد لغيرها مكان في مواجهة األزمات، فكل فرد في 
األســـرة هو عبارة عـــن مصوغة جديدة من الذهب، والجميع مســـؤول عن 

طريقة إظهار جمالها وروعتها.

د. حورية الديري

المالذ اآلمن
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