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تنفيذا لتوجيهات ولي العهد رئي�س الوزراء..

الأ�سواق  على  لـلـرقابـة  تـفـتـيـ�سـيـة  حـمـالت 

تــنــفــيــًذا لــتــوجــيــهــات صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالتحقق من توافر 
األســواق  فــي  والــضــروريــة  األساسية  االستهالكية  والسلع  المنتجات 
المحلية وأسعارها، أكد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة 
لــلــرقــابــة على  عـــدة حــمــالت تفتيشية  بــاشــرت  الـــــوزارة  أن  والــســيــاحــة 
األسواق المحلية تشمل عدًدا من المحالت والسوبرماركت والبقاالت 
لــضــمــان عـــدم الــتــالعــب بــاألســعــار بــمــا يــصــب فــي تــأمــيــن احــتــيــاجــات 
ومتطلبات المواطنين والمقيمين لهذه السلع والمنتجات األساسية.

وأضاف الزياني أن الوزارة مستمرة في جهودها على األصعدة كافة 
المحلية بصورة دورية بما يسهم في بث الطمأنينة  لتفقد األســواق 
لدى المستهلكين، داعًيا أصحاب المحال التجارية بمختلف أنواعها 
ــى أن أي تـــجـــاوٍز ســيــتــم حــيــالــه أخــذ  لــاللــتــزام بــاألنــظــمــة، مــشــيــًرا إلـ

اإلجراءات المناسبة بشكل فوري.

ــي  ــطــب ــص ال ــ� ــح ــف ــة ال ــخــ�ــس خــ�ــس

ــام »الــتــنــ�ــســيــقــيــة« ــ ــ ــعــمــالــة اأم ــل ل
آل خليفة  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  ترأس صاحب 
الـــ407،  التنسيقية  اللجنة  اجتماع  الــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي 
الذي عقد عن بعد أمس. وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على 
موقع التواصل االجتماعي »تويتر« أن اللجنة التنسيقية استعرضت 
لــمــواكــبــة مــتــطــلــبــات التنمية،  الــتــشــريــعــات  تــطــويــر  ــر مــســتــجــدات  آخـ
واستعرضت  مـــزاد.  شركة  أنشطة  مستجدات  آخــر  على  اطلعت  كما 
ناقشت  كــمــا  للعمالة،  الــطــبــي  الــفــحــص  خصخصة  مــشــروع  اللجنة 
»كوفيد-19«، واإلجراءات  كورونا  التعامل مع فيروس  آخر مستجدات 

المتعلقة بذلك. 

الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  أكــد 
البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
الدور المحوري الذي تسهم به المشاريع 
ــي رفـــد  ــرى فــ ــبـ ــكـ الـــحـــيـــويـــة الـــتـــنـــمـــويـــة الـ
االقتصاد الوطني وإيجاد الفرص الواعدة 
لــتــحــقــيــق أهـــــــداف الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة 

الشاملة لصالح الوطن والمواطن.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال جاللته 
فـــي قــصــر الــصــخــيــر أمـــس الــشــيــخ دعــيــج 
رئيس  خليفة  آل  دعــيــج  بــن  ســلــمــان  بــن 
مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا 
وعلي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة 
بــمــنــاســبــة االحــتــفــال بــالــيــوبــيــل الــذهــبــي 
إلنــشــاء الــشــركــة، وتــشــرف رئــيــس مجلس 
اإلدارة بتقديم هدية تذكارية إلى جاللة 
خمسين  مــرور  بمناسبة  المفدى  الملك 
في  التشغيلية  العمليات  بــدء  على  عاما 

الشركة.
القائمين  الجاللة  صاحب  هنأ  وقــد 
وتقديره  شكره  عــن  معربا  الشركة،  على 
لــلــجــهــود الــمــثــمــرة الــتــي يــبــذلــهــا رئــيــس 
الــتــنــفــيــذي  والـــرئـــيـــس  اإلدارة  مــجــلــس 
إدارة  ــــي  فـ ــة  ــركــ الــــشــ مــنــتــســبــي  وجـــمـــيـــع 
التي  والتسويقية  التشغيلية  العمليات 
انعكست على أدائها المتقدم وتنافسيتها 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى اإلقـــلـــيـــمـــي والـــعـــالـــمـــي، 
البحرين  في  األلمنيوم  قطاع  أن  مؤكدا 
يعد أحد الركائز المهمة واإلستراتيجية 
لالقتصاد البحريني وقد أسهم في تنويع 
من  الكثير  ووفـــر  المملكة  دخــل  مــصــادر 

فرص العمل لكفاءاتها الوطنية.

دور ا�سـتراتيجي ل�سـركة األبا في دعم القت�ساد الوطني
الذهب�ي يوبيله�ا  ف�ي  فيه�ا  والعاملي�ن  ال�ش�ركة  ب�اأداء  ي�ش�يد  المل�ك 

} جاللة الملك يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة ألبا ويتسلم هدية تذكارية في يوبيلها الذهبي.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خالل ترؤسه اجتماع التنسيقية.

ص٢ أخبار البحرين
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الأهلـي  البنـك 

يفــوز المتحـد 

بجائزتي اأف�سل 

تـ�سـغيلـي اأداء 

ص10 مال وأعمال

كتب وليد دياب:

أحال مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة 
إلى  اقــتــراحــا مستعجال   13 زيــنــل  فــوزيــة  الــنــواب  مجلس 
ــة لــطــرح خطة  الــحــكــومــة، جـــاء فــي مقدمتها عــمــل دراســ
جديدة لدعم القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا، 
ــوء الــمــســتــجــدات الــتــي تــطــرأ عــلــى تــطــور فــيــروس  فــي ضـ
هناك  تكون  بأن  النفيعي  إبراهيم  النائب  وطالب  كورونا، 
تعويضات لكل من يتضرر عمله من اإلجــراءات الجديدة 
المالزمة لمتحور كورونا الجديد، مطالبا أيضا بإجراءات 
احترازية استباقية وخاصة مع احتفاالت رأس السنة وما 

يحدث فيها من تجمعات.

ــراءات الــالزمــة  ــ ــ كــمــا طــالــب الـــنـــواب بــاتــخــاذ كـــل اإلجـ
لــحــمــايــة الــبــحــريــنــيــيــن الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــخــاص، 
ــرواتــــب مـــدعـــومـــة مـــن صـــنـــدوق الــعــمــل )تـــمـــكـــيـــن(، من  بــ
بــعــد أن تنتهي مـــدة دعــم  الــتــعــســفــي  الــتــســريــح والــفــصــل 
رواتــبــهــم مــن تــمــكــيــن، كــمــا طــالــب الـــنـــواب بــحــصــر تــوزيــع 
أمــر  الــتــي  الـــوحـــدات  الـــوحـــدات اإلســكــانــيــة المتبقية مــن 
بتوزيعها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
أيضا  مطالبين  القديمة،  الطلبات  أصحاب  على  الــوزراء 
ــوم عــلــى الــتــحــويــالت الــمــالــيــة األجــنــبــيــة إلــى  بــفــرض رســ
الخارج، وإسقاط القروض الشخصية والعقارية، مع تكفل 
المواطنين بدفع الفوائد المستحقة للبنوك والمصارف، 

وتقسيطها بشكل ميسر.

وطالبوا أيضا بمنع األطباء العاملين في المؤسسات 
العمل  أو  خــاصــة،  عــيــادات  فتح  مــن  الحكومية  الصحية 
وفتح عيادات خاصة  الخاصة،  الصحية  المؤسسات  لدى 
فــي مــجــمــع الــســلــمــانــيــة الــطــبــي، واســتــخــدام اإلمــكــانــيــات 
وبتحويل  الحكومية،  الصحية  المؤسسات  في  المتوافرة 
مستشفى  إلــى  الشرقي  بالرفاع  القديم  الصحي  المركز 
لــم تحصل على  الــتــي  الــفــئــات  وبــشــمــول جميع  لـــلـــوالدة، 
جائحة  لمكافحة  األمامية  بالصفوف  الخاص  التكريم 

كورونا.

ــات الــمــتــ�ــســررة ــاع ــط ــق ــدة لـــدعـــم ال ــديـ ــب بــخــطــة جـ ــال ــط الـــنـــواب ي

ص11ص4 مال وأعمالأخبار البحرين



في إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير 40 ألف وحدة 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صاحب  ألمــر  وتنفيًذا  سكنية، 
بتوزيع  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد 
اإلســكــان  وزارة  واصــلــت  المواطنين،  على  سكنية  وحـــدة   2000
اإلسكانية  الوحدات  لتوزيع  الالزمة  االستعدادات  كافة  اتخاذ 
الستكمال  زمني  جــدول  ضمن  المملكة  محافظات  جميع  في 

التوزيع قبل نهاية الشهر الجاري.
إلى  تضاف  اإلسكانية  المشاريع  إن  اإلســكــان  وزارة  وقالت 
المسيرة  ظل  في  تحققت  التي  اإلسكانية  اإلنــجــازات  سلسلة 

التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
االهتمام  مــؤكــدًة  الــمــفــدى،  الــبــالد  ملك  آل خليفة  عيسى  بــن 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة  توليه  الــذي  الكبير 
اإلسكانية  الوحدات  لتوفير  الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي 

للمواطنين.
بالتوافق  تأتي  اإلسكانية  التوزيعات  أن  إلى  الــوزارة  ولفتت 
ألف وحدة سكنية   25 توفير  بالعمل على  الحكومة  التزام  مع 

ضمن برنامج الحكومة، بما يحقق تطلعات المواطنين. 
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بـــــــــــدأ طـــــلـــــبـــــة الـــــــــمـــــــــدارس 
ــذ  ــيــ ــفــ ــنــ الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة فــــــــــي تــ
الشاملة  التقويمية  التطبيقات 
مــن  األول  الـــــدراســـــي  لــلــفــصــل 
الــعــام الــدراســي الــحــالــي 2021-
 11 حتى  تستمر  والــتــي  2022م، 
يناير 2022م، حيث يقوم الطلبة 
عبر  وإرسالها  التطبيقات  بحل 
فترة  خــالل  التعليمية  الــبــوابــة 

الدوام المدرسي. 
وفي هذا اإلطار، قام الدكتور 
مــاجــد بــن عــلــي الــنــعــيــمــي وزيــر 
لعدد  بزيارات  والتعليم  التربية 
ــمـــدارس، اطــمــأن خاللها  الـ مــن 
عـــلـــى اســــتــــعــــداداتــــهــــا لــتــنــفــيــذ 
الــتــطــبــيــقــات، ســـــواًء مـــن خــالل 
المنصات الرقمية، أو عبر نظام 
في  الراغبين  للطلبة  الحضور 
ذلك، وذلك الستخدام األجهزة 
الـــمـــوجـــودة فـــي مـــدارســـهـــم، مع 
تقديم الدعم الفني الالزم لهم 
المطلوب  تنفيذ  مــن  ليتمكنوا 
بــاإلجــراءات  منهم، مع االلــتــزام 

االحترازية المتبعة. 
ــع الــــــوزيــــــر عــلــى  ــ ــلـ ــ ــا اطـ ــمــ كــ
اإلجـــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي تـــتـــخـــذهـــا 
الــمــدارس في حــال تعّذر إرســال 
الطلبة للتطبيقات، حيث يجب 
عــلــى الـــطـــالـــب إبـــــالغ مــدرســتــه 
الفني  الدعم  تقديم  يتم  حتى 
تقديمه  إجـــراءات  ترتيب  أو  لــه، 
وفق  التطبيق  من  آخــر  لنموذج 

جدول اإلعادة، بعد حصر جميع 
الذين لم  أو  المتغيبين  الطلبة 
التطبيقات  إرســال  من  يتمكنوا 
الــمــقــررة، علمًا  فــي مــواعــيــدهــا 
اإلدارات  تـــوجـــيـــه  ــم  تــ ــد  قــ بـــأنـــه 
المدرسية إلى فتح خط ساخن 
ــاء أمـــورهـــم  ــ ــيـ ــ مــــع الــطــلــبــة وأولـ
لــرصــد الــمــالحــظــات واإلجـــابـــة 
ــارات وتـــقـــديـــم  ــســ ــفــ ــتــ ــلـــى االســ عـ

الدعم الالزم لهم. 
أكــد مديرو  اخـــرى  ومــن جها 
مــــــدارس حــكــومــيــة انـــتـــظـــام سير 
الشاملة  األداء  تقويم  تطبيقات 
لجميع الطلبة، في ظل إجراءات 
للتواصل  عديدة  وقــنــوات  دقيقة، 
ــارات وتـــوفـــيـــر  ــســ ــفــ ــتــ ــلـــقـــي االســ وتـ

مشيرين  والتقني،  الفني  الدعم 
والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  أن  ــى  إلـ
نــجــحــت فــــي اســـتـــكـــمـــال الــفــصــل 
الجاري  الدراسي  العام  األول من 
لــيــشــكــل  ــاح،  ــنــــجــ بــ  2022-2021
صفحة مضيئة جديدة في قصة 
ــة تــبــعــات  ــهــ ــي مــــواجــ ــ نـــجـــاحـــهـــا فـ

جائحة كورونا.
ــى الـــســـيـــد  ــفــ ــطــ وقــــــــــــال مــــصــ
بهجت مدير مدرسة وادي السيل 
ــة اإلعـــــداديـــــة لــلــبــنــيــن  ــيـ ــتـــدائـ االبـ
ــة الـــمـــعـــدة مــن  ــق الـــخـــطـ ــ ــه وفــ ــ إنــ
الوقفات  بخصوص  الــــوزارة  قبل 
التقويمية فقد استعدت المدرسة 
ــي  ــ ــدراســ ــ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ مــ
بــتــشــكــيــل فـــريـــق لـــلـــدعـــم الــفــنــي 

أي  لتذليل  والمعلمين،  للطلبة 
التطبيقات،  تنفيذ  تــواجــه  عقبة 
وأوضـــحـــت نـــور الــســبــيــعــي مــديــرة 
مـــدرســـة الــعــهــد الـــزاهـــر الــثــانــويــة 
ــام  ــعــ ــذ بـــــــدء الــ ــنــ لـــلـــبـــنـــات أنـــــــه مــ
الدراسي تمكنت جميع الطالبات 
التطبيقات  مختلف  تنفيذ  مــن 
بنسبة 100%، واألمر ذاته متوقع 
في التطبيقات الشاملة الحالية، 
الــتــي تـــم االســـتـــعـــداد لــهــا بــوضــع 
جدول للمراجعة اليومية لجميع 
الــــمــــقــــررات بـــعـــنـــوان )الـــســـاعـــات 
الذهبية(، وذلك بإقبال كبير بلغ 
لــمــقــررات  اآلن 300 طــالــبــة  حــتــى 
الرياضيات، و234 طالبة لمقررات 
لــمــقــررات  طــالــبــة  و115  الـــعـــلـــوم، 
طــالــبــة  و40  اإلنــجــلــيــزيــة،  الــلــغــة 
الــعــربــيــة، و155  الــلــغــة  لــمــقــررات 

طالبة للمقررات التخصصية.
ــار مـــاهـــر مــحــمــود  ــ بــــــدوره، أشـ
مــديــر مــعــهــد الــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
ــــى أنـــه  ســـلـــمـــان لــلــتــكــنــولــوجــيــا إلـ
التطبيقات  تنفيذ  فــي  الــبــدء  تــم 
الدراسي  الفصل  لنهاية  الشاملة 
بناًء  ومــرونــة،  ســالســة  بكل  األول 
الــذي تم  على جــدول االختبارات 
الــمــعــهــد،  إدارة  قــبــل  مـــن  إعــــــداده 
ــة  ــ وفــــي ظـــل قـــيـــام الــهــيــئــة اإلداريــ
والتعليمية بمتابعة سير التنفيذ 
ــز(  ــمـ ــيـ ــة )تـ ــنـــصـ ــبــــر بــــرنــــامــــج مـ عــ
والبوابة التعليمية، وذلك لتذليل 

أي عقبات.
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} وزير التربية خالل زيارته للمدار�س.

اإلدارة  مــعــهــد  ــاف  ــتـــضـ اسـ
الــــعــــامــــة الـــشـــيـــخـــة مـــــي بــنــت 
رئـــيـــســـة  ــة  ــفـ ــيـ ــلـ خـ آل  مـــحـــمـــد 
ــة الــــبــــحــــريــــن لـــلـــثـــقـــافـــة  ــئــ ــيــ هــ
واآلثــار صباح أمــس، وذلــك في 
البحرين  محاضرة في متحف 
الــوطــنــي تــمــحــورت حــول موقع 
التحتية  والبنية  اللؤلؤ  مسار 
وشهدت  المستدامة.  للسياحة 
الـــمـــحـــاضـــرة حـــضـــور الـــدكـــتـــور 
رائــــد مــحــمــد بــن شــمــس مدير 
ــة،  ــامـ ــعـ الـ اإلدارة  مـــعـــهـــد  ــام  ــ عــ

ووجــود عدد من المديرين من 
مــخــتــلــف الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
الدفعة  ضمن  المشاركين  مــن 
الخامسة والعشرين في برنامج 
ــيــــادات الــتــنــفــيــذيــة  إعـــــــداد الــــقــ

»قيادات«.
ــقـــت  ــا ألـ ــهــ ــثــ وخـــــــــالل حــــديــ
الــشــيــخــة مـــي بــنــت مــحــمــد آل 
ــوء عـــلـــى أهــمــيــة  خــلــيــفــة الــــضــ
مـــوقـــع مـــســـار الـــلـــؤلـــؤ، الــمــوقــع 
على  البحرين  لمملكة  الثاني 
قائمة التراث العالمي لمنظمة 

االرتــقــاء  فــي  ودوره  اليونسكو، 
بـــالـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــمــديــنــة 
ــة ودعــــم  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــّرق الـ ــحــ ــمــ الــ
ــود الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــهـ جـ
فـــي الــمــديــنــة، حــيــث أكــــدت أن 
القائمة  على  الموقع  تسجيل 
اسهم في حضور المحّرق على 
ــي، قــائــلــة إن  ــدولــ الــمــســتــوى الــ
الـــمـــشـــروع حــظــي مــنــذ بــدايــتــه 
بــدعــم كــامــل مــن قــيــادة مملكة 
حضرة  رأســهــا  وعــلــى  البحرين 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 

البالد المفدى.
المباني  أن  إلـــى  وتــطــّرقــت 
ــة والــــتــــراثــــيــــة فــي  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
من  للعديد  تعّرضت  المحّرق 
الـــتـــحـــديـــات وواجــــهــــت عـــوامـــل 
مــســار  مــوقــع  أن  إال  ــار،  ــدثــ االنــ
لــــه دور مـــهـــم فــي  ــان  ــ كـ الـــلـــؤلـــؤ 
إعادة أحياء الكثير من مالمح 
الــمــديــنــة الــتــاريــخــيــة، مــشــيــرة 
يــعــزز جهود  الــمــشــروع  أن  ــى  إلـ
من خالل  المستدامة  التنمية 
العمرانية،  بالمالمح  االرتــقــاء 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــمــســاحــات 
ــة الـــتـــي تــعــمــل كــنــقــاط  ــامـ ــعـ الـ
المنطقة  زّوار  بين  مــا  اتــصــال 

واألهالي.
الـــمـــشـــروع  أن  وأوضـــــحـــــت 
لـــــــــم يـــــحـــــقـــــق فـــــــــوائـــــــــد عـــلـــى 
تــعــّداه  بــل  الــثــقــافــي،  المستوى 

ــتـــوى االجـــتـــمـــاعـــي  ــمـــسـ ــى الـ ــ إلــ
ــادي، حـــيـــث يــســهــم  ــ ــصــ ــ ــتــ ــ واالقــ
ــذب اهــتــمــام  ــ الـــمـــشـــروع فــــي جـ
ــر الـــمـــحـــلـــي واإلقـــلـــيـــمـــي  ــ ــزائـ ــ الـ
إلـــى توفير  والــعــالــمــي، إضــافــة 
التنموية  الــفــرص  مــن  العديد 
منّوهة  الــواعــدة،  واالقتصادية 
إلى سوق القيصرية الذي يعد 
اللؤلؤ،  مسار  مالمح  أهم  أحد 
والذي يستضيف اليوم العديد 

من المشاريع الصاعدة.
من جانبه أكد الدكتور رائد 
محمد بن شمس المدير العام 
»بــيــبــا«  الــعــامــة  اإلدارة  لــمــعــهــد 
أجــل  دائــمــا  يسعى  المعهد  أن 
بــنــاء جــســور الــتــواصــل مــا بين 
الصاعدة  الحكومية  القيادات 
ــات  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــخـ ــ ــشـ ــ والــــــــشــــــــابــــــــة والـ
المؤثرة  الحكومية  والــقــيــادات 

والفاعلة في تحقيق المنجزات 
لمملكة  والحضارية  اإلنسانية 
البحرين، مشيدًا بجهود هيئة 
الـــبـــحـــريـــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــار 
وعمل الشيخة مي بنت محمد 
آل خــلــيــفــة رئــيــســة الــهــيــئــة في 
الدولية  البحرين  تعزيز مكانة 
فــي قــطــاع الــثــقــافــة والــســيــاحــة 
وإعـــــــــــداد بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة قـــويـــة 
للسياحة المستدامة الوطنية.

إلـــى  بــــن شـــمـــس  وأشـــــــار د. 
سياق  فــي  يأتي  اللقاء  هــذا  أن 
جهود المعهد من أجل تعريف 
الحاضرين بفضلى الممارسات 
والـــــــخـــــــبـــــــرات اإلداريــــــــــــــــــة بـــمـــا 
االرتــقــاء  فــي  مستقباًل  يــســهــم 
ــادرات الــتــي  ــبـ ــمـ بــالــمــشــاريــع والـ
ســتــقــوم الـــقـــيـــادات الــحــكــومــيــة 

الشابة بتقديمها.

في محا�شرة نظمها معهد الإدارة العامة في متحف البحرين الوطني.. ال�شيخة مي:

م�شار اللوؤلوؤ يوفر العديد من الفر�س التنموية واالقت�شادية الواعدة

} ال�ضيخة مي خالل المحا�ضرة التى نظمها معهد الإدارة العامة.

الحد و�شرق  �شلمان  بمدينتي  االإ�شكانية  الوحدات  توزيع  توا�شل  االإ�شكان 

كتبت زينب إسماعيل:
أطباء  من  مجموعة  طالب 
لوزارة  األولية  الصحية  الرعاية 
النظام  إلــى  بإرجاعهم  الصحة 
التي  العقود  بحسب  االعتيادي 
تم توقيعها معهم قبل عامين. 

وذكــر األطــبــاء أنهم مــازالــوا 
يــعــمــلــون ضــمــن نــظــام الــنــوبــات 
فـــي الــمــراكــز الــصــحــيــة بــعــد أن 
ــلـــوا يـــخـــدمـــون ضــمــن مــراكــز  ظـ
شددوا  الــذي  الوقت  في  كورونا، 
ــعــــات  ــلــــى ضــــــــــرورة إدمــــــــــاج دفــ عــ
الرعاية الصحية األولية  أطباء 
األخــــرى لــلــخــدمــة ضــمــن نظام 
الـــنـــوبـــات وعــــدم قــصــر الــخــدمــة 

على الدفعات الجديدة فقط.
وقـــال األطــبــاء وعــددهــم 34 
فــــــردا: »تــوظــفــنــا بــعــقــود دائــمــة 
ــلــــب مــنــا  ــادي وطــ ــيــ ــتــ ــام اعــ ــنـــظـ بـ
تــغــطــيــة مـــراكـــز جــائــحــة كــورونــا 
بــنــظــام الـــنـــوبـــات عــلــى أن نــعــود 
بمجرد  االعــتــيــادي  النظام  إلــى 
العمل في مواقعنا  إلى  رجوعنا 
بــــالــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة، ولــبــيــنــا 
فــي  األول  ــيــــوم  الــ مـــنـــذ  الــــنــــداء 
إيمانا  تـــردد  دون  مــن  الجائحة 
وعانينا  وطني،  واجــب  بأنه  منا 
كثيرا أثناء عملنا بمراكز كورونا 
ــيـــروس  ــفـ وأصـــــيـــــب مـــعـــظـــمـــنـــا بـ

كورونا أثناء تغطيتنا«.
وتـــابـــع األطــــبــــاء: »فــوجــئــنــا 
عــنــد رجـــوعـــنـــا إلــــى الــعــمــل في 

على  ببقائنا  الصحية  المراكز 
نظام النوبات وعدم إرجاعنا إلى 
ومعاملتنا  االعــتــيــادي  الــنــظــام 
لمجهوداتنا  ترتقي  ال  بمعاملة 
الـــتـــي قــدمــنــاهــا وبـــذلـــنـــاهـــا في 

التصدي لجائحة كورونا«.
بـــالـــقـــول:  األطــــبــــاء  وأردف 
بعد  مــرارا  المسؤولين  »طالبنا 
مواقعنا  إلـــى  بــإرجــاعــنــا  الــعــودة 
ــادي، حــيــث  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ بــــالــــنــــظــــام االعــ
دفعتين  على  بإرجاعنا  وعــدونــا 

 2021 ــبــــر  ديــــســــمــ ــي  ــ فــ األولـــــــــــى 
لكن   ،2022 أبــريــل  فــي  والثانية 
تتحقق حتى  لــم  الـــوعـــود  تــلــك 
تم  الــذيــن  األطــبــاء  وبين  اآلن«. 
تعيينهم خالل دفعتين -األولى 
في  والــثــانــيــة   2020 مــــارس  فـــي 
األطباء  أن  العام-  نفس  أكتوبر 
األولــى يحصلون  الدفعة  ضمن 
نظام  عـــالوة خــدمــة ضمن  على 
الثانية  الــدفــعــة  فيما  الــنــوبــات، 

مستثناة من تلك العالوة.

اأط������ب������اء ال�����رع�����اي�����ة ي���ط���ال���ب���ون 

ب��اإرج��اع��ه��م اإل����ى ال��ن��ظ��ام االع��ت��ي��ادي

تـــحـــت رعـــــايـــــة وزيــــــــر الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة 
علي  بــن محمد  الــســيــد جميل  االجــتــمــاعــيــة، 
حميدان، أقامت جمعية مدينة حمد التعاونية 
الجهات  مــن  نخبة  تكريم  حفل  االستهالكية 
الحكومية واألهلية والخاصة، أمس الثالثاء، 
بنادي عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين، 
السيد  الجمعية،  إدارة  رئيس مجلس  بحضور 
يوسف عبداهلل المحميد، وذلك تقديرًا لدورها 
عام،  بشكل  المجتمع  تنمية  في  ومساهماتها 

ومدينة حمد بشكل خاص.
وقام حميدان بتكريم الجهات الحكومية، 
وكذلك المنظمات والجمعيات األهلية بمدينة 
حـــمـــد، إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن وســـائـــل اإلعــــالم 
المحلية، حيث أشاد بمبادرة الجمعية لتكريم 
هـــذه الــفــئــات مـــن شـــركـــاء الــجــمــعــيــة لــدورهــم 

في  التنمية  وبـــرامـــج  بــمــجــاالت  االرتـــقـــاء  فــي 
حمد  مدينة  أهالي  وخدمة  البحرين،  مملكة 
عــلــى نــحــو خـــاص، مــؤكــدًا أهــمــيــة تــعــزيــز هــذه 
الجهات  مختلف  بــيــن  المجتمعية  الــشــراكــة 
روح  لتنمية  والــخــاصــة  واألهــلــيــة  الــحــكــومــيــة 
البالد، مشيدًا  في  والخيري  التطوعي  العمل 
في هذا السياق بجهود الجهات واألفراد الذين 
تم اختيارهم للتكريم في هذا الحفل، والذين 
الجمعية  مبادرات  دعم  في  بعطائهم  ساهموا 
التنموي  بالعمل  واالرتقاء  المنطقة،  لتنمية 

في المملكة.
جمعية  إن  المحميد  قــال  لــه،  كلمة  وفــي 
مستمرة  االستهالكية  التعاونية  حمد  مدينة 
بــهــدف تحسين شئون  مــبــادراتــهــا  إطــــالق  فــي 
الجمعية  إدارة  أن  مؤكدًا  وتنميتها،  المنطقة 

في  دورهــا  تعزيز  اإلمكانيات ألجــل  كل  تسخر 
خدمة األهالي، مشيدًا في هذا اإلطار بجهود 
ودعمها  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية  الــعــمــل  وزارة 
أهدافها  تحقيق  أجل  األهلية من  للمنظمات 
الــتــنــمــوي  ــا  ــ ودورهــ رســالــتــهــا  وأداء  الــمــنــشــودة 

بمهنية واقتدار.
دعـــم  إدارة  الـــمـــكـــرمـــيـــن  قـــائـــمـــة  وضـــمـــت 
والتنمية  الــعــمــل  بــــوزارة  األهــلــيــة  الــمــنــظــمــات 
االجــتــمــاعــيــة، رئــيــس مــركــز أمـــن مــديــنــة حمد 
مركز  الشمالية،  المحافظة  بلدية  الشمالي، 
مــديــنــة حــمــد الــصــحــي، مــركــز مــحــمــد جاسم 
كانو الصحي، مركز مدينة حمد االجتماعي، 
ومـــركـــز مــديــنــة حــمــد الـــريـــاضـــي، إلــــى جــانــب 
أهــلــيــة، فــضــاًل عــن عــدد مــن ممثلي  منظمات 

وسائل اإلعالم المحلية.

آل  أحمد  بن  الشيخ خليفة  الــلــواء  قــام 
خــلــيــفــة الــمــفــتــش الـــعـــام بـــــوزارة الــداخــلــيــة، 
أمـــــــس، بـــــزيـــــارة لــــــــــإدارة الــــعــــامــــة لـــإعـــالم 
والثقافة األمنية، في إطار زياراته التفقدية 
للوقوف  الداخلية،  وزارة  وإدارات  لمديريات 
عــلــى درجــــات االســتــعــداد والــجــاهــزيــة التي 

تضمن تقديم أفضل الخدمات األمنية.
وخالل الزيارة، استعرض العميد محمد 
لإعالم  العامة  اإلدارة  عــام  مــديــر  ديــنــه  بــن 
ودورهــا  اإلدارة  عمل  مهام  األمنية  والثقافة 
في  المجتمعية  الشراكة  ثقافة  ترسيخ  في 
وتحقيق  الوطن  وسالمة  أمــن  حفظ  سبيل 
ــى أن مــركــز  الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة، مــنــوهــا إلــ
استراتيجية  أحــد ثمار  هــو  األمــنــي  اإلعـــالم 
قواعدها  أرســـى  الــتــي  والــتــحــديــث  التطوير 
الــفــريــق أول الــشــيــخ راشــــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
تحقيقه  يتم  ما  وأن  الداخلية  وزيــر  خليفة 
ــازات يــعــود إلـــى تــوجــيــهــاتــه ودعــمــه  مــن إنـــجـ
ــات اإلعــــــالم األمـــنـــي،  ــيــ لــتــنــفــيــذ خــطــط وآلــ
بموجب استراتيجية وزارة الداخلية وضمن 
اإلدارة  أن  وأضـــاف  المتكاملة.  منظومتها 
الــعــامــة لـــإعـــالم والــثــقــافــة األمــنــيــة تعمل 
ــدار  مـــن خــــالل مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة عــلــى مـ
الساعة على أداء دورها التوعوي والتثقيفي 

بمهنية عالية وفق معايير سرعة االستجابة 
رسالة  أن  موضحا  والــجــاهــزيــة،  والشفافية 
والدقة  المصداقية  تعتمد  األمني  اإلعــالم 
المحيطة  والمتغيرات  التحديات  ومواكبة 
التأثير  إحــداث  بما يضمن  األمني،  بالعمل 

المطلوب لدى الجمهور المستهدف.
من جهته، أشاد المفتش العام بمستوى 
لإعالم  العامة  اإلدارة  فــي  المتميز  األداء 

الــــدور اإلعــالمــي  والــثــقــافــة األمــنــيــة، مثمنا 
ــذي تــقــدمــه من  والــتــثــقــيــفــي والـــتـــوعـــوي، الــ
خالل كوادرها وخبراتها، لكون مركز اإلعالم 
الداخلية  لــوزارة  اإلعالمية  الواجهة  األمني 
عنها  الصادرة  والمعلومات  األخبار  ومصدر 
إلى وسائل اإلعالم، معربًا عن شكره لجميع 
من  يقدمونه  لما  الــعــامــة  اإلدارة  منتسبي 

عمل وجهد في سبيل خدمة الوطن.

تكريم جهات حكومية واأهلية الإ�شهاماتها في تنمية المجتمع

المفت�ش العام ي�شيد باأداء اإدارة الإعالم والثقافة الأمنية

ت��ع��م��ل على  م��ت��ك��ام��ل��ة  ب���ن دي���ن���ه: م��ن��ظ��وم��ة  ال��ع��م��ي��د م��ح��م��د 

وال��ت��ث��ق��ي��ف��ي ال���ت���وع���وي  دوره�������ا  الأداء  ال�������ش���اع���ة  م������دار 

} المفت�س العام خالل زيارته اإدارة الإعالم والثقافة المنية. 

} وزير العمل يكرم الجمعيات الهلية.

ــلـــمـــات  ــتـــظـ عـــــقـــــدت لـــجـــنـــة الـ
اجتماعها  والتعليم  التربية  بوزارة 
المادة 30  تنفيذًا ألحكام  الــدوري، 
من قانون الخدمة المدنية، وذلك 
بـــرئـــاســـة الـــدكـــتـــور مــحــمــد مــبــارك 
ــام لــشــئــون  ــعـ بـــن أحـــمـــد الــمــديــر الـ
المدارس وبحضور أعضاء اللجنة.

وقــد تــم خــالل هــذا االجتماع 
المرفوعة  التقارير  نتائج  مناقشة 
الفرعية  الــلــجــان  مــن  اللجنة  إلــى 
بـــشـــأن تــظــلــمــات مـــا مــجــمــوعــه 56 
تقرير تقييم أداء وظيفي لعدد من 
المؤسسات  ومنتسبي  المعلمين 
ــيــــة. وبـــعـــد  ــكــــومــ ــة الــــحــ ــيــ ــدرســ ــمــ الــ
مــنــاقــشــة تــفــاصــيــل هـــذه الــتــقــاريــر 
والــتــوصــيــات الــــــواردة فــيــهــا، قـــررت 

األداء  تـــقـــيـــيـــم  تـــعـــديـــل  ــة  ــنـ ــلـــجـ الـ
الــوظــيــفــي لــــ 38 مــعــلــمــًا وتــربــويــًا، 
ــاز الـــخـــدمـــة  ــهــ ــع جــ ــ ــيـــق مـ ــنـــسـ ــتـ والـ

فــي هذا  يــلــزم  مــا  المدنية التــخــاذ 
الـــشـــأن، فــيــمــا أبــقــت الــلــجــنــة على 
إلــى  نــظــرًا  تغيير  دون  تقييمًا   17

سالمة هذه التقييمات، كما أرجأت 
للمزيد من  واحــد  تقييم  البت في 
اللجنة  وقـــــررت  بــشــأنــه.  الــــدراســــة 
إدارة  إلــــى  إحـــالـــة 4 حــــاالت  أيـــضـــًا 
تقييم المخاطر والشئون القانونية 
ــراءات الــالزمــة تجاه  ــ لــدراســة اإلجـ
التقييم  خـــطـــوات  اســتــيــفــاء  عــــدم 
في  عليها  الــمــنــصــوص  الــقــانــونــيــة 
تعليمات الخدمة المدنية من قبل 

المسئولين المباشرين.
ــد نـــاقـــشـــت الــلــجــنــة أيـــضـــًا  ــ وقـ
عــــــددًا مـــن الــتــظــلــمــات الــمــتــعــلــقــة 
ــزاءات الــــصــــادرة عـــن لــجــان  ــالــــجــ بــ
الوظيفية،  والــتــرقــيــات  التحقيق، 
ــن قــــــــرارات  ــ ــزم مـ ــلــ ــا يــ ــ واتـــــخـــــذت مـ

بشأنها.

»تظلمات التربية« تعدل تقييم االأداء الوظيفي ل�38 معلما وتربويا

} اجتماع لجنة التظلمات.

كتبت فاطمة علي:
أظــهــر مــوقــع إحــصــائــي عــالــمــي أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن حــلــت في 
المرتبة األولى في منح جرعات تعزيز اللقاح المضاد لفيروس كورونا 
 » our world in data« بالنسبة إلى تعداد السكان، إذ أشار موقع
والمقيمين  المواطنين  من   %46.82 تطعيم  أتمت  المملكة  أن  إلى 

بالجرعات المنشطة.
بالمستشفى  الــمــعــديــة  ــراض  ــ األمــ اســتــشــاري  غـــرد  ومـــن جــهــتــه 
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق  عضو  العسكري 
)كوفيد-19( المقدم طبيب مناف القحطاني في تغريدة عبر صفحته 
الموقع اإلحصائي وهو  »تويتر« بصورة من  المنصة االجتماعية  في 
يين تصدر مملكة البحرين قائمة الدول في منح الجرعات المنشطة 

المضادة لفيروس كورونا.
ــال: إن الــبــحــريــن ســبــقــت دول الــعــالــم فـــي أخـــذ االحـــتـــرازات  ــ وقـ
المواطنين  بحماية  الكفيلة  كــورونــا  لفيروس  المضادة  االستباقية 

والمقيمين.

ال���ب���ح���ري���ن االأول��������ى ع��ال��م��ي��ا ف��ي 

ال��ت��ط��ع��ي��م ب���ال���ج���رع���ات ال��م��ن�����ش��ط��ة

بن  األمير سلمان  الملكي  السمو  صدر عن صاحب 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميٌم 

بشأن عطلة رأس السنة الميالدية الجديدة 2022.
ــلـــول الــســنــة  ــه بــمــنــاســبــة حـ ــ ــاء فــــي الــتــعــمــيــم أنـ ــ وجــ
المملكة  وزارات  ُتــعــطــل   ،2022 الـــجـــديـــدة  الــمــيــالديــة 

وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم السبت األول من شهر 
يناير 2022، الموافق الثامن والعشرين من شهر جمادى 
األولى 1443هـــ، وحيث إن هذا اليوم يصادف يوم عطلة 
أسبوعية، فيعوض عنه بيوم األحد الثاني من شهر يناير 

.2022

ول�ي العه�د رئي��س ال�وزراء ي�ش�در تعميم�ا ب�ش�اأن 

2022 الجدي�دة  الميالدي�ة  ال�ش�نة  راأ��س  عطل�ة 
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الجنائية  الــكــبــرى  المحكمة  عــاقــبــت 
ووضــع  الماريجوانا  زراعـــة  اعــتــاد  أربعينيا 
ــا شــــرســــة لـــحـــمـــايـــة مـــحـــصـــولـــه غــيــر  كــــالبــ
ــي، بــالــســجــن الـــمـــؤبـــد وتــغــريــمــه  ــونـ ــانـ ــقـ الـ
الــمــضــبــوطــات،  ومــــصــــادرة  ديـــنـــار  آالف   5
ــانـــت تــحــريــات الــشــرطــة قـــد دلــــت على  وكـ
بقصد  مخدرة  مــواد  بحيازة  المتهم  قيام 
فتم  الــمــحــرق،  بمنطقة  والــتــعــاطــي  البيع 
تــكــثــيــف الــتــحــريــات والــبــحــث عـــن مــصــدر 
سري يوطد عالقته بالمتهم لشراء المواد 
األخير  لكن  كمين،  وترتيب  منه  المخدرة 
كان شديد الحرص، فتمت مراقبته لفترة 
واتخاذ القرار بالتوجه إلى مقر سكنه بعد 

استصدار إذن من النيابة العامة.
وقــامــت الــشــرطــة بــطــرق الــبــاب ففتح 
وبسؤاله  بحالة غير طبيعية،  كان  شخص 
الصالة،  في  موجود  بأنه  أقــر  المتهم  عن 
وعــنــدمــا شــاهــد الــمــتــهــم الــشــرطــة قــادمــة 
ــه إلـــيـــهـــم كــلــبــيــن ضــخــمــيــن  ــ بـــاتـــجـــاهـــه وجـ
اضطر  ما  وهــو  لمهاجمتهم،  برفقته  كانا 

المتهم  مــع  التعامل  إلــى  الــشــرطــة  رجـــال 
وتأمين المداخل والمخارج، بينما الكلبان 
مــتــمــركــزان عــلــى بـــوابـــة الــبــنــايــة يــدافــعــان 
األمــر  واســتــغــرق  الــمــتــهــم،  عــن صديقهما 
محاوالت  في  الساعة  ونصف  ساعة  قرابة 

الشرسين،  الكلبين  على  للسيطرة  مكثفة 
وبــطــريــقــة فــنــيــة تـــم اقــتــيــاد الــكــلــبــيــن إلــى 
سطح البناية وغلق الباب عليهما، وعادت 

القوة إلى المتهم وقامت بالقبض عليه.
وبتفتيش المتهم عثرت الشرطة على 

مواد مخدرة باإلضافة إلى أصيص به نبات 
الماريجوانا وعازل حراري وإضاءة خاصة 
يتعاطى  بأنه  المتهم  أقــر  فيما  بــالــزراعــة، 
ــال إنــه  الــمــواد الــمــخــدرة، وأنــكــر الــبــيــع، وقـ
ــام ســــنــــوات الــحــشــيــش  ــ ــذ عــ ــنـ يـــتـــعـــاطـــى مـ
إلى  مشيرا  الــمــخــدرة،  ــراص  واألقــ والشبو 
باكستاني  شخص  من  عليها  يتحصل  أنه 
يرسل  »واتــســاب« بحيث  عبر  يتواصل معه 
ــة، ويــتــســلــم الـــمـــواد  ــوالـ ــحـ ــيـــه الــمــبــلــغ بـ إلـ
الـــمـــخـــدرة بــالــبــريــد الـــمـــيـــت، إلــــى أن قــرر 
مقاطع  شاهد  أن  بعد  الماريجوانا  زراعــة 
من  وطلب  يــوتــيــوب،  على  تعليمية  فيديو 
الــبــاكــســتــانــي إرســــــال بـــــذور الــمــاريــجــوانــا 

وحاول الزراعة.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه 
وزرع بقصد االتجار  في غضون 2021 حاز 
نباتا مخدرا »ماريجوانا«، وحاز وأحرز وباع 
ــدون مــقــابــل  ــ ــه بـ مـــخـــدر الــحــشــيــش، وقـــدمـ
ــرز بــقــصــد الــتــعــاطــي  ــ ــاز وأحـ لــلــتــعــاطــي وحــ

مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.

الم�ؤب���د الأربعيني ي���زرع المخ���درات في منزله به���دف االتجار

ــع الـــمـــحـــكـــمـــة  ــتــ ــمــ ــتــ ــســ تــ
ــدا  ــ الـــــكـــــبـــــرى الــــجــــنــــائــــيــــة غـ
ــة مــن  ــيـ ــامـ ــتـ ــخـ ــة الـ ــعـ ــرافـ ــمـ ــلـ لـ
قــبــل الــنــيــابــة الـــعـــامـــة ودفــــاع 
إفشاء  قضية  فــي  المتهمين 
أســــــرار تــخــص شـــركـــة بــتــرول 
تــتــعــلــق بـــــاإليـــــرادات وكــمــيــات 
اإلنـــــتـــــاج وعـــــالقـــــات الـــشـــركـــة 
وتعاقداتها الخارجية، وتزوير 
ــيـــة  ــالـ ــنـــد لــــلــــقــــدرة الـــمـ ــتـ مـــسـ
الثاني  المتهم  لشركة تخص 
حيث  األول،  الــمــتــهــم  رفـــقـــة 
نــســبــا صـــــدور الــمــســتــنــد إلــى 

خــارج  األجنبية  البنوك  أحــد 
الـــبـــحـــريـــن وكــــــان بــقــيــمــة 20 
وكــانــا  أمـــريـــكـــي،  دوالر  مــلــيــار 
يعدان المستند لتقديمه إلى 
الجهات المعنية في البحرين 
للدخول في مناقصات لبعض 
إدارة  أن  إال  الــــمــــشــــروعــــات 
مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد أحــبــطــت 

عملهما.
وتــعــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة 
مــكــافــحــة  إدارة  تـــلـــقـــي  إلــــــى 
جرائم الفساد معلومات سرية 
األول  الــمــتــهــم  بــقــيــام  تــفــيــد 

الشركة  فــي  مــســؤوال  بصفته 
بتمرير معلومات إلى المتهم 
الــثــانــي وهـــو صــديــقــه ويعمل 
التي  الشركات  مديرا إلحدى 
تــتــعــاون مـــع شــركــة الــبــتــرول، 
حيث قام األخير بدوره بنقل 
المتهم  إلــى  المعلومات  تلك 
الــثــالــث )أجــنــبــي الــجــنــســيــة( 
الـــــذي كــــان يــعــمــل مــســتــشــارا 
كان  حيث  الشركة  فــي  سابقا 
يـــســـتـــغـــل تـــلـــك الـــمـــعـــلـــومـــات 
لتحقيق منافع له بينما تضر 

بعمل الشركة.

من  بــالــرغــم  الــمــخــدرات  لمكافحة  الــعــامــة  اإلدارة  قبضة  فــي  آسيويين   3 سقط 
المخدرات  تهريب  أحدهم  اعتاد  حيث  المخدرة  المواد  لتهريب  الشيطانية  حيلتهم 
يقوم  الذي  لألول  وتسليمها  المخدرة  المادة  بإنزال  بعدها  يقوم  ثم  أحشائه  بداخل 
قادم  وهو  آسيويا  المخدرات  لمكافحة  العامة  اإلدارة  رجال  استقبل  بترويجها، حيث 
من الخارج إلى البحرين بعد إعــداد كمين محكم له كشف عن بلعه 66 كبسولة من 

مخدر الميتافيتامين.
بوجود  تفيد  المخدرات  مكافحة  إدارة  إلى  وردت  سرية  بمعلومات  كانت  البداية 
شبكة يقوم أعضاؤها من الجنسية اآلسيوية بتهريب المواد المخدرة عبر المنفذ إذ 
يقوم أحد أفرادها بإخفاء المواد المخدرة في أحشائه، وتبين أن المتهم في الخارج 
ومقرر وصوله إلى المملكة حيث أعد له كمين وتم استقباله في المطار بعد استصدار 
اإلجــراءات الالزمة، حيث نقل المتهم إلى المستشفى وعمل أشعة سينية له كشفت 
عن إخفاء 66 كبسولة بداخل معدته تبين احتواؤها على مخدر الميتافيتامين بعد 

إنزاله الكبسوالت من معدته على مراحل.
المخدرة بداخل أحشائه حيث يستقبله  المادة  بأنه يهرب  المتهم  اعترف  حيث 
في المطار المتهم الثاني ويبقي معه في منزله حتى استخراج المادة المخدرة ومن 

بعد تهيئتها استعدادا لترويجها على المتعاطين عن طريق المتهم الثالث أيضا.
وعلى أثر ذلك توجهت قوة أمنية رفقة المتهم إلى مكان الثاني وتم ضبطه وعثر 
في منزله على عدد من لفافات المواد المخدرة ومبلغ مالي قدر بـ1700 دينار وبطاقات 
حيث  الذهبية  المصوغات  من  وعــدد  نسائية  وساعة  أشخاص  لعدة  بنكية  ائتمانية 
تبين أن المتهم مسؤول عن إعادة تحويل حصيلة البيع إلى الخارج عن طريق إرسال 
األموال في شكل حواالت أو شراء مصوغات وإكسسوارات نسائية وإرسالها مع مهربين 

إلى خارج البحرين، فيما تم القبض على المتهم الثالث في المطار قبل مغادرته. 
البحرين:  أنهم في عام 2021 بدائرة أمن مملكة  المتهمين  إلى  النيابة  وأسندت 
عقليا  مؤثرا  االتــجــار  بقصد  وباعا  وأحـــرزا  وحــازا  جلبا  أنهما  والثاني  األول  المتهم 
)ميتافيتامين( في غير األحوال المصرح بها قانونا، وللمتهمين الثاني والثالث أنهما 

حازا مواد إباحية بداخل جهاز تقنية المعلومات.
حيث احالتهم النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقضت بمعاقبة المتهمين 
األول والثاني بالسجن 5 سنوات والغرامة 3 آالف دينار لكل منهما وإبعادهما نهائيا 
عن البالد عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات، وحبس المتهم الثالث 6 أشهر 

واإلبعاد.

صــــرح رئـــيـــس نــيــابــة الـــــــــوزارات والــجــهــات 
الــعــامــة بـــأن الــنــيــابــة الــعــامــة قــد تــلــقــت ثالثة 
بالغات من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة 
والمقاهي  المطاعم  من   3 عدد  رصد  تم  بأنه 
الصحية  واإلجـــــراءات  لــالشــتــراطــات  مخالفة 
الــمــســتــوى األصــفــر  اتــبــاعــهــا فــي  الــتــي يتعين 
انتشار  لمستوى  الضوئية  اإلشــارة  عمل  آللية 
ــد تـــنـــوعـــت الــمــخــالــفــات  ــ ــا، وقـ ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ فــ
المرصودة بالمحالت، وتمثلت في عدم التأكد 
الزبائن  استكمال  حــول  الموظفين  قبل  مــن 
ــول زبـــائـــن غير  ــ الــتــطــعــيــمــات الــمــطــلــوبــة، ودخـ
إن بعضهم غير  الدرع األخضر حيث  حاملين 
وزارة  اشتراطات  بحسب  التطعيمات  مكتملي 

والمتعافين،  بالمطعمين  الــخــاصــة  الــصــحــة 
وقـــد تــم تــحــريــر الــمــخــالــفــات وغــلــق المطاعم 

المخالفة إداريا.
فور  إجراءاتها  العامة  النيابة  باشرت  وقد 
ورود البالغات، وأسندت االتهام إلى ثالثة عمال 
تجاريين  تقديم محلين  مخالفين فضاًل عن 
إلى  القضايا  وأحــالــت  اعتباريين،  كشخصين 
قاضي المحكمة الصغرى الجنائية المختصة 
لمنع  االحترازية  ــراءات  اإلجـ مخالفات  بنظر 
المحكمة  أصدرت  وقد  كورونا،  فيروس  انتشار 
المخالفين  ضــد  أحــكــامــًا  الجنائية  الصغرى 
دينار  وألــفــي  ألــف  بين  تــتــراوح  التي  بالغرامة 

وبلغ مجموعهما 7 آالف دينار.

ق�ضية  ف��ي  ال��خ��ت��ام��ي��ة  ال��م��راف��ع��ة  غ���دا 

اإف�������ش���اء اأ�����ش����رار ���ش��رك��ة ال��ب��ت��رول

دي���ن���ار  اآالف   7 م���ط���اع���م   3 ت���غ���ري���م 

ل��م��خ��ال��ف��ة االإج����������راءات االح���ت���رازي���ة

66 كب�ش���ولة مح�ش���وة بالمخ���درات داخ���ل معدته اآ�ش���يوي يه���رب 
وقـــعـــت فـــتـــاة آســـيـــويـــة فــريــســة لــبــحــريــنــي وصــديــقــتــه 
اآلسيوية بعد أن استدرجاها عن طريق إعالن على مواقع 
التدليك  خدمات  في  العمل  بوهم  االجتماعي  التواصل 
تــم تحريرها  إلــى ان  الــدعــارة  ثــم أجــبــراهــا على مــمــارســة 
الكبرى  المحكمة  أصــدرت  المتهمين حيث  على  والقبض 
الجنائية حكما بسجن كالهما 10 سنوات وإبعاد المتهمة 
إن  عليها  المجني  وقالت  العقوبة.  تنفيذ  عقب  اآلسيوية 
الواقعة كانت عن طريق مشاهدة إعالن على موقع  بداية 
الفيسبوك للعمل في البحرين وتواصلت مع الرقم المبين 
باإلعالن وتقدمت للعمل في مجال التدليك حيث أرسلت 
األوراق المطلوبة منها وبالفعل حضرت إلى المملكة وكان 
في  ســيــكــون  عملها  أن  وعــلــمــت  المتهمان  استقبالها  فــي 
الدعارة.  وأشارت المجني عليها إلى أنها أخبرت المتهمة 
نهرتها  المتهمة  أن  إال  التدليك  في  للعمل  حضرت  أنها 
وهــددتــهــا بــأنــه حـــال رفــضــهــا الــعــمــل ســتــتــعــرض لمشاكل 

إلى  استقدامها  تكاليف  دينار  دفع 1300  وأن عليها  كثيرة 
البحرين والعودة إلى بلدها مرة أخرى، حيث تم إجبارها 
على ممارسة الدعارة مع عدد من الزبائن وكان المتهمان 

يتحصالن على الريع لصالحهما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق فور إبالغها بالواقعة 
ــى أقــــوال الــمــجــنــي عليها وأمــــرت بــإيــداعــهــا  واســتــمــعــت إلـ
االتــجــار  لــمــكــافــحــة  الــوطــنــيــة  للجنة  الــتــابــعــة  األمــــان  دار 
بعد  وأمرت بحبسهما،  المتهمين  باألشخاص واستجوبت 
عليها  المجني  شخص  في  اتجرا  أنهما  إليهما  أسنت  أن 
بأن قاما بإيوائها ونقلها وتنقيلها بغرض إساءة استغاللها 
في ممارسة الدعارة بطريق اإلكراه والحيلة واإلجبار على 
كما  حريتها،  على  حصولها  مقابل  مديونية  مبلغ  ســداد 
حجزا حريتها بغير وجه حق قانوني وحمال المجني عليها 
على ارتكاب الدعارة، كما اعتمدت المتهمة األولى على ما 

تكسبه المجني عليها والغير من ممارسة الدعارة.

10 �شنوات لبحريني و�شديقته اأجبرا اآ�شيوية على الدعارة
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»التن�شيقية« ت�شتعر�ض م�شروع 

خ�شخ�شة الفح�ض الطبي للعمالة

تطوير  م�ستجدات  اآخر  اأم�س،  لها  اجتماع  يف  التن�سيقية،  اللجنة  ا�ستعر�ست 

الت�سريعات ملواكبة متطلبات التنمية.

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  وتراأ�س �ساحب 

الطبي  الفح�س  خ�سخ�سة  م�سروع  ا  اأي�سً ا�ستعر�س  الذي  الجتماع  الوزراء  جمل�س 

للعمالة.

100 مليون دولر التبادل التجاري مع البحرين.. وزير خارجية اإ�شرائيل لـ»الأيام«: 

اإيران تهديد للعامل.. و�شندافع عن اأنف�شنا

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأكد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ت�سهم  الذي  املحوري  الدور  املفدى على 

الكربى  التنموية  احليوية  امل�ساريع  به 

واإيجاد  الوطني  القت�ساد  رفد  يف 

الفر�س الواعدة لتحقيق اأهداف امل�سرية 

ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء  التنموية. 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأم�س  جاللته 

�سركة اأملنيوم البحرين »األبا« والرئي�س 

التنفيذي لل�سركة. واأعرب العاهل املفدى 

عن �سكره وتقديره للجهود املثمرة التي 

والرئي�س  الإدارة  رئي�س جمل�س  يبذلها 

التنفيذي وجميع منت�سبي ال�سركة والتي 

انعك�ست على اأدائها املتقدم وتناف�سيتها 

على امل�ستوى الإقليمي والعاملي، موؤكًدا 

اأن قطاع الأملنيوم يف البحرين ُيعد اأحد 

الركائز املهمة وال�سرتاتيجية لالقت�ساد 

البحريني.

اأ�شاد بدور »األبا« وتناف�شّيتها اإقليمًيا وعاملًيا.. امللك:

 قطاع الأملنيوم ركيزة ا�شرتاتيجية لالقت�شاد

ويل العهد رئي�س الوزراء يرتاأ�س اجتماع اللجنة التن�سيقية

امللك يت�سلّم هدية تذكارية مبنا�سبة اليوبيل الذهبي على اإن�ساء »األبا« 

بن�شبة 47 % من اإجمايل عدد ال�شكان

البحرين الأوىل عاملًيا يف احلا�شلني على »املن�ّشطة«
حمرر ال�سوؤون املحلية:

 our world« ك�سفت اإح�ساءات موقع

الإح�ساءات  يف  املتخ�س�س   »in data
عر�س  على  ترّبعت  البحرين  باأن  العاملية 

دول العامل يف الن�سبة املئوية للحا�سلني 

امل�ساد  اللقاح  من  املن�سطة  اجلرعة  على 

لفريو�س كورونا »كوفيد-19« من اإجمايل 

اإح�ساءات  ح�سب  وذلك  ال�سكان،  عدد 

ال�سابع والع�سرين من دي�سمرب املا�سي.

وبح�سب املوقع، فاإن ن�سبة %46.82 

البحرين  مملكة  �سكان  عدد  اإجمايل  من 

فيما  املن�سطة،  اجلرعة  على  ح�سلوا  قد 

بن�سبة  اإ�سرائيل  الثانية  املرتبة  جاءت يف 

45.29% من اإجمايل ال�سكان.

 الدول املجاورة لإيران عانت من اأن�شطتها ال�شريرة ويجب ال�شتماع لها

حمرر ال�سوؤون املحلية:

اأكد وزير اخلارجية الإ�سرائيلي يائري لبيد وجود فر�س ا�ستثمارية كبرية لتعميق الروابط بني بالده والبحرين، م�سرًيا 

اإىل ت�سكيلة وا�سعة من امليادين التي ميكن التعاون فيها وت�سمل جمالت الأمن الغذائي والزراعة واملياه والرعاية ال�سحية. 

العام  البحرين واإ�سرائيل خالل  التجاري بني  التبادل  باأن يزيد  الوزير يف حوار �سحايف مع »الأيام«  وتوقع 

احلايل 2021 عن 100 مليون دولر، م�سرًيا يف الوقت ذاته اإىل تنامي حركة التبادل ال�سياحي بني البلدين اإثر 

الرحالت اجلوية املبا�سرة بني املنامة وتل اأبيب. 

وعن م�سارات املداولت ب�ساأن الربنامج النووي الإيراين، اأكد اأن اإ�سرائيل تاأمل يف التو�سل اإىل 

حّل �سامل ودائم للتهديد النووي الإيراين، ولكنها من جهة ثانية ل تطلب من اأحد �سمان اأمنها، 

م�سرًيا اإىل اأن اإ�سرائيل �ستدافع دائًما عن نف�سها بنف�سها. 

اإيران ل ت�سكل تهديًدا لإ�سرائيل وال�سرق الأو�سط فح�سب، بل هي ت�سكل تهديًدا  باأن  وقال 

منها  عانت  لإيران  املجاورة  الدول  جميع  اأن  اإىل  ذاته  الوقت  يف  م�سرًيا  قاطبة،  للعامل 

ويجب ال�ستماع لها ولأفكارها يف خ�سم املفاو�سات حول الربنامج النووي لإيران.

اأقّر اإلغاء حظر ت�شغيل املراأة لياًل.. يف جل�شة �شاخنة:

 طلـــب نيـــابي م�شتعجــــل.. اإ�شـــقـاط القـــرو�ض
م�سطفى ال�ساخوري - اأبرار �سكري:

رفع جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س 13 مقرتًحا م�ستعجاًل 

للحكومة، كان من اأبرزها مقرتح باإ�سقاط القرو�س ال�سخ�سية 

للبنوك  امل�ستحقة  الفوائد  بدفع  املواطنني  تكفل  مع  والعقارية، 

وامل�سارف، وتق�سيطها ب�سكل مي�سر.

كما رفع النواب مقرتًحا م�ستعجاًل يطالب احلكومة بخطة 

يف  كورونا،  جائحة  جراء  املت�سررة  القطاعات  لدعم  جديدة 

كورونا.  فريو�س  تطور  على  تطراأ  التي  امل�ستجدات  �سوء 

و�سهدت اجلل�سة م�ساّدات عديدة ومداخالت �ساخنة حول عدد 

ال�سكنية  الوحدات  توزيع  اأبرزها  من  كان  املو�سوعات،  من 

املجل�س  و�سّوت  الأهلي.  القطاع  يف  العمل  قانون  وتعديالت 

يف  لياًل  املراأة  ت�سغيل  حظر  يلغي  قانون  على  باملوافقة  اأم�س 

بع�س الأعمال، وذلك انطالًقا من م�ساواتها مع الرجل. النواب خالل جل�سة املجل�س اأم�س
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تراجع طفيف يف اإ�شغالت الفنادق 

األعاب نارية وعرو�ض مبنا�شبة العام اجلديد
كاظم عبدالـله:

لل�سياحة  البحرين  هيئة  اأعلنت 

كبري  احتفال  تنظيم  عن  واملعار�س 

يت�سمن  اجلديد  امليالدي  العام  مبنا�سبة 

ودولية  حملية  وفنية  ترفيهية  ا  عرو�سً

متنوعة بع�سها يقام لأول مرة يف مملكة 

نارية، و�سا�سة  األعاب  البحرين، عرو�س 

لتوديع  التنازيل  العد  تعر�س  عمالقة 

العام 2021 وا�ستقبال عام 2022.

الحتفال  هذا  ال�سياحة  هيئة  وتقيم 

الأفنيوز،  مبجمع  بارك«  »ذي  منطقة  يف 

متام  يف  احلفل  فقرات  �ستنطلق  حيث 

ال�ساعة 11 م�ساَء يوم اجلمعة املوافق 31 

دي�سمرب 2021، لت�ستمر الفعاليات حتى 

�ساعات ال�سباح الأوىل.

يف الوقت ذاته، اأ�سار بع�س م�سوؤويل 

طفيف  تراجع  اإىل  لـ»الأيام«  الفنادق 

النتقال  بعد  الفنادق  اأ�سغال  ن�سبة  يف 

الإ�سابات  وارتفاع  الأ�سفر  امل�ستوى  اإىل 

04-10بفريو�س كورونا.

08

اإجازة راأ�ض ال�شنة ال�شبت والأحد
�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اجلديدة  امليالدية  ال�سنة  راأ�س  عطلة  ب�ساأن  تعميٌم  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

.2022

اجلديدة 2022،  امليالدية  ال�سنة  حلول  اأنه مبنا�سبة  التعميم  وجاء يف 

ُتعّطل وزارات اململكة وهيئاتها وموؤ�ّس�ساتها العامة يوم ال�سبت الأول من �سهر 

الأوىل 1443هـ،  للثامن والع�سرين من �سهر جمادى  املوافق  يناير 2022، 

وحيث اأن هذا اليوم ي�سادف يوم عطلة اأ�سبوعية، فيعّو�س عنه بيوم الأحد 

الثاين من �سهر يناير 2022.
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»التن�شيقية« ت�شتعر�ض م�شروع

 خ�شخ�شة الفح�ض الطبي للعمالة

ا�شتعر�شت اللجنة التن�شيقية، يف اجتماع لها اأم�س، اآخر م�شتجدات تطوير الت�شريعات 

ملواكبة متطلبات التنمية.

وتراأ�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

ا م�شروع خ�شخ�شة الفح�س الطبي للعمالة. الوزراء الجتماع الذي ا�شتعر�س اأي�شً

م�شتجدات  اآخر   ،407 الرقم  حمل  الذي  الجتماع  خالل  التن�شيقة،  اللجنة  واطلعت 

والإجراءات  »كوفيد-19«  كورونا  فريو�س  مع  التعامل  وم�شتجدات  مزاد،  �شركة  اأن�شطة 

املتعلقة بذلك.

امللك ي�شادق على اإن�شاء جلنة للتعاون الثنائي

 بني »اخلارجية« البحرينية و»اخلارجية« الإيطالية

خالد بن اأحمد: هيئة الثقافة حتفظ الرتاث الوطني

امللك  اآل خليفة م�شت�شار جاللة  اأحمد بن حممد  ال�شيخ خالد بن  ا�شتقبل 

لل�شوؤون الدبلوما�شية يف مكتبه اأم�س ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�شة 

هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وخالل اللقاء، رحب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بال�شيخة مي 

بنت حممد اآل خليفة، معرًبا عن تقديره لدور وجهود هيئة البحرين للثقافة 

والآثار يف احلفاظ على الرتاث الوطني وتنمية املواقع الأثرية والتاريخية، 

اآل  بنت حممد  مي  ال�شيخة  تنجزه  وما  به  تقوم  الذي  الكبري  بالدور  م�شيًدا 

الثقافية  املقومات  لإبراز  متنوعة  ومبادرات  وطنية  م�شاريع  من  خليفة 

والرتاثية وتعزيز املكانة احل�شارية ململكة البحرين على الأ�شعدة الإقليمية 

والدولية، متمنًيا لها كل التوفيق والنجاح.

ومن جانبها، اأعربت ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة عن �شعادتها بلقاء 

ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، وتقديرها لهتمامه بهيئة البحرين 

للثقافة والآثار وملختلف اأن�شطتها وفعالياتها.

م�شت�شار امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية 

ي�شتقبل �شفرينا لدى اأملانيا

م�شت�شار امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية:

الفنانون ُيرثون احلركة الثقافية بالبحرين

ا�شتقبل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 

اأم�س  الدبلوما�شية،  لل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شار 

مبكتبه يف ق�شر الق�شيبية ال�شفري عبداهلل عبداللطيف 

اأملانيا  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  عبداهلل 

الحتادية.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  رّحب  اللقاء،  وخالل   

بال�شفري عبداهلل عبداللطيف عبداهلل،  اآل خليفة  حممد 

معرًبا باجلهود التي يبذلها ال�شفري يف تنمية خمتلف 

اأ�شكال التعاون والعمل امل�شرتك بني مملكة البحرين 

م�شالح  يعزز  ومبا  الحتادية  اأملانيا  وجمهورية 

البلدين و�شعبيهما ال�شديقني على امل�شتويات كافة.

عبداللطيف  عبداهلل  ال�شفري  عّب  جانبه،  ومن 

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  بلقاء  اعتزازه  عن  عبداهلل 

لهتمامه  وتقديره  �شكره  وعميق  خليفة،  اآل  حممد 

ودعمه.

ا�شتقبل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 

م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية يف مكتبه 

اأم�س الفنان الت�شكيلي خالد حممد فرحان.

 وخالل الجتماع، اأ�شاد ال�شيخ خالد بن اأحمد بن 

حممد اآل خليفة بالقدرات الإبداعية للفنان الت�شكيلي 

اأعمال فنية راقية  خالد حممد فرحان وما يقّدمه من 

وتعك�س  النحت  جمال  يف  ومتكنه  متيزه  جت�ّشد 

البحرين  الثقافية مبملكة  اإثراء احلركة  حر�شه على 

دوام  له  متمنًيا  والفني،  الثقايف  باملنتج  والرتقاء 

التوفيق والنجاح فيما يقدمه من اأعمال.

نّظمها معهد الإدارة العامة يف متحف البحرين الوطني.. ال�شيخة مي:

 ت�شجيل موقع م�شار اللوؤلوؤ اأ�شهم يف ح�شور املحرق على امل�شتوى الدويل
الإدارة  معهد  ا�شت�شاف 

حممد  بنت  مي  ال�شيخة  العامة 

البحرين  هيئة  رئي�س  خليفة  اآل 

اأم�س  �شباح  والآثار،  للثقافة 

دي�شمب   28 املوافق  الثالثاء 

حما�شرة  يف  وذلك   ،2021

الوطني  البحرين  متحف  يف 

م�شار  موقع  حول  متحورت 

اللوؤلوؤ والبنية التحتية لل�شياحة 

املحا�شرة  و�شهدت  امل�شتدامة. 

بن  حممد  رائد  الدكتور  ح�شور 

الإدارة  معهد  عام  مدير  �شم�س 

من  املديرين  من  فوعدد  العامة، 

من  احلكومية  اجلهات  خمتلف 

امل�شاركني �شمن الدفعة اخلام�شة 

اإعداد  برنامج  يف  والع�شرين 

القيادات التنفيذية »قيادات«. 

وخالل حديثها، األقت ال�شيخة 

ال�شوء  اآل خليفة  بنت حممد  مي 

اللوؤلوؤ،  م�شار  موقع  اأهمية  على 

البحرين  ململكة  الثاين  املوقع 

على قائمة الرتاث العاملي ملنظمة 

الرتقاء  يف  ودوره  اليوني�شكو، 

املحرق  ملدينة  التحتية  بالبنية 

التنمية  جهود  ودعم  التاريخية 

امل�شتدامة يف املدينة، اإذ اأكدت اأن 

ت�شجيل املوقع على القائمة اأ�شهم 

يف ح�شور املحرق على امل�شتوى 

حظي  امل�شروع  اإن  قائلة  الدويل، 

قيادة  من  كامل  بدعم  بدايته  منذ 

راأ�شها  وعلى  البحرين  مملكة 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه. 

املباين  اأن  اإىل  وتطّرقت 

املحرق  يف  والرتاثية  التاريخية 

تعّر�شت اإىل العديد من التحديات 

اإل  الندثار،  عوامل  وواجهت 

له  كان  اللوؤلوؤ  م�شار  موقع  اأن 

الكثري  اأحياء  اإعادة  مهم يف  دور 

التاريخية،  املدينة  مالمح  من 

يعزز  امل�شروع  اأن  اإىل  م�شرية 

من  امل�شتدامة  التنمية  جهود 

خالل الرتقاء باملالمح العمرانية 

وامل�شاحات  التحتية  والبنية 

العامة التي تعمل نقاط ات�شال ما 

بني زوار املنطقة والأهايل. 

مل  امل�شروع  اأن  واأو�شحت 

يحقق فوائد على امل�شتوى الثقايف 

امل�شتوى  اإىل  تعداه  بل  فقط، 

والقت�شادي،  الجتماعي 

جذب  يف  امل�شروع  ي�شهم  اإذ 

والإقليمي  املحلي  الزائر  اهتمام 

توفري  اإىل  اإ�شافة  والعاملي، 

التنموية  الفر�س  من  العديد 

اإىل  لفتة  الواعدة،  والقت�شادية 

اأحد  يعد  الذي  القي�شرية  �شوق 

والذي  اللوؤلوؤ،  م�شار  مالمح  اأهم 

من  العديد  اليوم  ي�شت�شيف 

جانبه،  من  ال�شاعدة.  امل�شاريع 

بن  حممد  رائد  الدكتور  اأكد 

الإدارة  ملعهد  العام  املدير  �شم�س 

ي�شعى  املعهد  اأن  »بيبا«  العامة 

التوا�شل  ج�شور  لبناء  دائًما 

احلكومية  القيادات  بني  ما 

وال�شخ�شيات  وال�شابة  ال�شاعدة 

املوؤثرة  احلكومية  والقيادات 

املنجزات  حتقيق  يف  والفاعلة 

ململكة  واحل�شارية  الإن�شانية 

هيئة  بجهود  م�شيًدا  البحرين، 

وعمل  والآثار  للثقافة  البحرين 

ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة 

مكانة  تعزيز  يف  الهيئة  رئي�س 

قطاع  يف  الدولية  البحرين 

بنية  واإعداد  وال�شياحة،  الثقافة 

امل�شتدامة  لل�شياحة  قوية  حتتية 

�شم�س  بن  د.  واأ�شار  الوطنية. 

ياأتي يف �شياق  اللقاء  اأن هذا  اإىل 

تعريف  اأجل  من  املعهد  جهود 

املمار�شات  بف�شلى  احلا�شرين 

ي�شهم  مبا  الإدارية،  واخلبات 

بامل�شاريع  الرتقاء  يف  م�شتقبالً 

القيادات  التي �شتقوم  واملبادرات 

بتقدميها،  ال�شابة  احلكومية 

اإىل  اليوم  ي�شعى  املعهد  اإن  قائالً 

تزويد القيادات الوطنية بالآليات 

العمل  منظومة  لإدارة  املمكنة 

احلكومي وحتقيق الرتقاء الدائم 

احلكومية  اخلدمات  م�شتوى  يف 

الروؤى  يحقق  مبا  املقدمة، 

الوطنية وطموحات املواطنني.

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عن  �شدر 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

مر�شوم رقم )121( ل�شنة 2021 بالت�شديق 

مبملكة  اخلارجية  وزارة  بني  التفاق  على 

البحرين ووزارة اخلارجية والتعاون الدويل 

جلنة  اإن�شاء  ب�شاأن  الإيطالية  باجلمهورية 

م�شرتكة للتعاون الثنائي، جاء فيه:

بني  التفاق  على  ودق  �شُ الأوىل:  املادة 

ووزارة  البحرين  مبملكة  اخلارجية  وزارة 

باجلمهورية  الدويل  والتعاون  اخلارجية 

الإيطالية ب�شاأن اإن�شاء جلنة م�شرتكة للتعاون 

بتاريخ 17  املنامة  مدينة  املوّقع يف  الثنائي، 

نوفمب 2021، واملرافق لهذا املر�شوم.

املادة الثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ 

التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  املر�شوم،  هذا 

لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

جاللته ي�شتقبل �شفري اململكة اجلديد لدى ال�شعودية.. امللك: 

نعتز بالعالقات التاريخية املتجذرة مع ال�شعودية
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ا�شتقبل 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

اأم�س  ورعاه  اهلل  املفدى حفظه  البالد 

ال�شيخ  ال�شفري  ال�شخري،  ق�شر  يف 

علي بن عبدالرحمن بن علي اآل خليفة 

امللكي  املر�شوم  �شدور  مبنا�شبة 

الدبلوما�شية  للبعثة  رئي�ًشا  بتعيينه 

العربية  اململكة  لدى  البحرين  ململكة 

ال�شعودية ال�شقيقة بلقب �شفري فوق 

باأداء  ت�شّرف  حيث  مفوَّ�س،  العادة 

امللك  جاللة  اأمام  القانوين  الق�شم 

املفدى.

وقد هّناأ ح�شرة �شاحب اجلاللة، 

عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  ال�شفري 

حتّمل  يف  بكفاءته  واأ�شاد  خليفة،  اآل 

عن  معرًبا  الوطنية،  امل�شوؤولية  هذه 

متنياته الطيبة له بالتوفيق وال�شداد 

الدبلوما�شي  عمله  مهام  اأداء  يف 

اجلديد، واأبلغه جاللته بنقل حتياته 

ال�شريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  اإىل 

امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 

ملك اململكة العربية ال�شعودية حفظه 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل، 

الأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز 

رئي�س  نائب  العهد  ويل  �شعود  اآل 

جمل�س الوزراء وزير الدفاع ومتنياته 

اخلال�شة لل�شعب ال�شعودي ال�شقيق 

بدوام التطور والرفعة، معرًبا جاللته 

التاريخية  بالعالقات  العتزاز  عن 

املتجذرة والروابط الأخوية الرا�شخة 

ال�شقيقتني  اململكتني  بني  جتمع  التي 

توثيقها  على  املتبادل  واحلر�س 

م�شاحلهما  يحقق  مبا  وتطويرها 

وتطلعات �شعبيهما ال�شقيقني.
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»الرتبية« تعدل تقارير الأداء الوظيفي لـ38 معلًما وتربوًيا
عقدت جلنة التظلمات بوزارة 

اجتماعها  والتعليم  الرتبية 

الدوري، تنفيًذا لأحكام املادة 30 

املدنية، وذلك  قانون اخلدمة  من 

مبارك  حممد  الدكتور  برئا�سة 

ل�سوؤون  العام  املدير  اأحمد  بن 

اأع�ساء  وبح�سور  املدار�س 

اللجنة.

الجتماع  هذا  خالل  مت  وقد 

مناق�سة نتائج التقارير املرفوعة 

الفرعية  اللجان  من  اللجنة  اإىل 

جمموعه  ما  تظلمات  ب�ساأن 

وظيفي  اأداء  تقييم  تقرير   56

ومنت�سبي  املعلمني  من  لعدد 

احلكومية.  املدر�سية  املوؤ�س�سات 

هذه  تفا�سيل  مناق�سة  وبعد 

الواردة  والتو�سيات  التقارير 

فيها، قررت اللجنة تعديل تقييم 

معلًما  لـ38  الوظيفي  الأداء 

جهاز  مع  والتن�سيق  وتربوًيا، 

يلزم  ما  لتخاذ  املدنية  اخلدمة 

يف هذا ال�ساأن، فيما اأبقت اللجنة 

تغيري  دون  تقييًما   17 على 

التقييمات،  هذه  �سالمة  اإىل  نظًرا 

البت يف تقييم واحد  اأرجاأت  كما 

للمزيد من الدرا�سة ب�ساأنه.

ا  اأي�سً اللجنة  وقررت 

تقييم  اإدارة  اإىل  حالت   4 اإحالة 

القانونية  وال�سئون  املخاطر 

الالزمة جتاه  الإجراءات  لدرا�سة 

التقييم  خطوات  ا�ستيفاء  عدم 

يف  عليها  املن�سو�س  القانونية 

قبل  من  املدنية  اخلدمة  تعليمات 

امل�سئولني املبا�سرين.

ا  اأي�سً اللجنة  ناق�ست  وقد 

املتعلقة  التظلمات  من  عدًدا 

جلان  عن  ال�سادرة  باجلزاءات 

الوظيفية،  والرتقيات  التحقيق، 

قرارات  من  يلزم  ما  واتخذت 

ب�ساأنها.

ال�صالح ترتاأ�ص اجتماع اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة النق�ص املناعي 

تاأكيد توافر الأدوية والربوتكولت العالجية ملر�صى »الإيدز«

عقدت اللجنة الوطنية ملكافحة متالزمة 

�سباح  »الإيدز«  املكت�سب  املناعي  النق�س 

يوم الإثنني اجتماًعا مرئًيا عن ُبعد برئا�سة 

ال�سالح،  �سعيد  بنت  فائقة  ال�سحة  وزيرة 

والهيئات  الوزارات  ممثلي  وبح�سور 

الر�سمية يف اللجنة.

وزيرة  رحبت  الجتماع،  م�ستهل  ويف 

اللجنة،  اأع�ساء  من  باحل�سور  ال�سحة 

وهناأتهم بقرب حلول العام امليالدي اجلديد، 

اجلهات  جلميع  والتقدير  ال�سكر  مقدمة 

الأع�ساء يف اللجنة على دورهم وجهودهم 

ثم  ومن   ،2021 العام  خالل  بذلت  التي 

ا�ستعر�ست جدول الأعمال ومت اإقراره، كما 

مت اعتماد حم�سر الجتماع ال�سابق.

نائب  ا�ستعر�ست  الجتماع،  وخالل 

الهاجري  مرمي  الدكتورة  اللجنة  رئي�س 

متابعة تو�سيات اللجنة، كما مت ا�ستعرا�س 

التنفيذية  واخلطط  الفرعية  اللجان  عمل 

اأهداف  على  بناًء  جلنة  كل  و�سعتها  التي 

ملكافحة  ال�سرتاتيجية  واخلطة  اللجنة 

الإيدز.

اأبوالفتح  جناة  الدكتورة  وتطرقت 

باملعلومات  املعنية  الفرعية  اللجنة  رئي�س 

يف  العلمية  والبحوث  والإح�ساءات 

الجتماع اإىل اأن اللجنة تعمل على النتهاء 

بالإح�ساءات  اخلا�س  التقرير  اإعداد  من 

�سامالً  الإيدز  بربنامج  املتعلقة  والبحوث 

الإجنازات وتاريخ الإيدز والو�سع العالجي 

وذلك  البحرين،  مملكة  يف  الإيدز  ملر�سى 

ا�ستعداًدا لن�سره.

ال�سيخ �سقر بن  الدكتور  اأكد  من جهته 

الفرعية  اللجنة  رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان 

والتثقيف،  والتوجيه  بالإر�ساد  املعنية 

الإعالمية  اخلطة  تنفيذ  يف  البدء  مت  اأنه 

التف�سيلية ال�ساملة واملتنوعة لعمل اللجنة 

املكت�سبة  املناعة  نق�س  ملر�سى  الوطنية 

هذه  تقييم  على  العمل  و�سيتم  »الإيدز« 

مبا  وحتليلها  الفعل  ردود  ور�سد  احلملة 

ُي�ساهم يف تطوير احلملة الإعالمية.

ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  تطرقت  كما 

بالعالج  املعنية  الفرعية  اللجنة  رئي�س 

يف  واإجنازاتها  اللجنة  عمل  اإىل  والتاأهيل 

جمال اختبارات وفحو�سات الإيدز بالتن�سيق 

توافر  وتاأكيد  املعنية،  اجلهات  بني خمتلف 

الأدوية للمر�سى، والربوتكولت العالجية، 

ملكافحة  ال�سنوي  للموؤمتر  ت�سور  وو�سع 

»الإيدز« مع ت�سكيل فرق عمل للوقوف على 

كافة ال�ستعدادات الالزمة لتنظيم املوؤمتر.

الوزيرة  تقدمت  الجتماع،  ختام  ويف 

اللجنة  اأع�ساء  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بجزيل 

املناعي  النق�س  متالزمة  ملكافحة  الوطنية 

املكت�سب »الإيدز«، ومتنياتها لهم بالتوفيق 

وال�سداد يف كل ما يبذلونه من جهود �سمن 

مهام واأهداف اللجنة، ودعت جميع الأع�ساء 

العملي  والعطاء  اجلهد  من  املزيد  بذل  اإىل 

الفاعل مبا يحقق اللتزام بن�سو�س القانون 

الأ�سخا�س  حقوق  حماية  ي�سمن  الذي 

املتعاي�سني مع املر�س ووقاية املجتمع منه.

ق�سيدة مرفوعة �إىل مقام ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك 

مملكة �لبحرين �ملفدى حفظه ورعاه، وذلك مبنا�سبة �إطالق �لقمر �ل�سناعي »�سوء 1« 

بنجاح وو�سوله �إىل حمطة �لف�ساء �لدولية وفق �مل�سار �ملر�سوم له.

ـــي الــنَّــْجـــــَم َيــــا ِبـــــــــالِدي َجـــَهـــــــاَرا ـــِق ـــاِن َع

ـــَخـــاَرا ـــِت اْف َو  ًة  ـــــزَّ ِع ـــسَ  اأ� ـــرَّ ــــ ال ـــي  ـــِع ــــ َوارَف  

ــالً ـــ ــْي ـــاَر َيـــْبـــــــُرُق َل ـــوَم �ـــسَ ـــَي ــــوُءِك« ال ــــسَ �«

ــاَرا ـــ ـــ ــَه َن ــا  ـــً ــم ـــ جَنْ الـــُعـــــــُيـــوُن  َتـــــــراُه  َو   

َقــَطــْعـــــَنـــــا ـــٌد  ــــ َوْع ــاِء  ـــ ــسَ ــ� ــَف ال ـــْزَو  ــــ َغ اإَنّ 

ـــاَرى ـــَي َح َنـــــــــُروُم  ــا  ـــ َم يِف  ــا  ــَن ــس ــ� َل ـــُن  ـــْح َن  

ــرَنــا ــوِء« �ــسُ ــاَء ِبـــ»الــ�ــسَّ ــسَ ــ� ــَف ــا ال ــَن ــرَتْق ــاْخ َف

َنــَتـــــَبـــــاَرى َغــــــــــــــْزِوِه  ـــني  ــــ ـــاِط ـــسَ اأَ� َو   

ــا ـــ ــَن ــْي َوَف ـــا  ــــ ـــْدَن ــــ َوَع اإَذا َ ـــوٌم  ــــ َق َنـــْحـــــــُن 

ــــا َنـــُقـــــــوُل اْعــِتــَبـــــاَرا َ ــي مِل ــِط ـــ ــْع ــُن ُن ــْح ـــ  َن

ــا ـــ ــَن ــْظ ــِف َح ـــِك  ـــْي ــــ ـــِل املَ ـــــَن  ِم َدْر�ـــــــسٌ  َذاَك 

ــاَرا ـــ ــَب ــِط ــسْ ا� َو  ــًة  ـــ ــَم ــْك ِح ــسِ  ــا� ـــ ــنَّ ال ُمــلْــِهــِم   

ــذٌّ ـــ َف ِبـــــــالـــَوْعـــــــِد  ـــاِء  ــــ الـــــــوَف يِف  ـــٌد  َحـــمــــَ

َيـــَتـــَواَرى اأَو  الـــــُوُعـــــوَد  ــى  ــسَ ــ� ــْن َي ــسَ  ــ� ــي َل  

ــي ــسِ ــ� ـــمَّ َيْ ــــ ــى ُث ـــَ ــل ــُع ــل ــــدَّرَب ل ـــــ ـــُم ال ـــر�ـــسُ َي

ـــَداَرا ـــِت ــــ ــَة الـــــــواِثـــــــِق املـَـــِكــــنِي اْق ـــ ــَي ــسْ ــ�  َم

ــا ـــً ــع ـــ ــْي ــى ِبــالــِبـــــالِد اأُْفـــــقـــًــا َرِف ــَق ـــ ــارَت ـــ َف

ــاَرا ـــ ــَع ــسِ  َراِفــــَعـــــــــاً، ِلــلــِبـــــالِد ُروِحـــــــي، �

ــٌل ـــ ــْع ـــوُل َيــْتـــــلُـــــوُه ِف ــــ ـــُق ـــيٍء َي ـــسَ ـــلُّ � ــــ ُك

ـــاَرى ــــ ـــَج ُي ل  ـــِه  ــــ ـــاِل ــــ ـــَع ِف يِف  ـــٌد  ــــ ـــَم َح  

ـــى ــــ َوَلّ َو  ِمـــــــْنـــُه  ــُل  ــي ــِح ــَت ــسْ ــ� ــُم ـــ ال ــسَ  ــ� ــِئ ي

ــاَرا ــ�ــس ــِت ان ــو  ـــ ــلُ ــْت َي ـــــدَّرِب  ال يِف  ــاٌر  ــسَ ــ� ــِت ــاْن َف  

ــا ــسً ــا� ــَم َح ـــاِب  ـــَب ـــسَّ ـــ� ال اأذَكــــيــــَت يف  اأَنـــــــَت 

َداَرا ــِم  ـــ ــلْ ــِع ـــ ــل ِل ــَت  ـــ ــْي ـــَ ــن َب َقـــــــْد  ــم  ـــ ــُه َل َو   

ــــا ُدُرو�ــــسَ ـــــــاِن  ـــَف الـــتَّ ـــسَ يف  ـــا� ـــنَّ ال َعـــلَّـــــــَم 

اأََداَرا ِبـــاْقـــــــِتـــــــَداٍر  ــِم  ـــ ــْك ـــ ــُح ــل ِل ــَو  ـــ ــْه ـــ َف  

ـــاٍد ــــ اأَي َو  ـــْت  ــــ ـــَدَع ــــ اأَْب ـــْد  ــــ َق َفــُعـــــُقـــــوٌل 

ـــــُذوا ِفـــــــْكـــــــَرَك املـُــــــِنـــــــرْيَ َمـــَنـــــــاَرا ــــــ  اأََخ

ــٍل ـــ ــْح ــَة َن ـــ ــيَّ ـــ ــِل ـــاٌب َغـــــــــَدوا َخ ـــَب ـــْم �ـــسَ ــــ ُه

ـــَداَرا ـــَت ا�ـــسْ َو  َعــْنــُهــُم  الـــَوَهـــُن  ــى  ــسَ ــ� َم َقــــْد   

ــٍب ـــ ــْع ــسَ ـــْدَرِة � ــــ ــــ ـــُق ــٌة اآَمـــــــُنـــــــوا ِب ـــ ــَي ــْت ـــ ِف

ــاَرى ـــ ــَي ـــ َغ الـــــِبـــــالِد  ــِة  ـــ ــَع ــْم ــسُ � َعــلــى  َو   

ــرٌي ـــ ـــَو َخ ــــ ــَتــَجــاُبــوا ِلـــُكـــــــلِّ َمـــــا ُه َفـــــا�ــسْ

ــاَرا ـــ ــَت ــسِّ ــ� ال ــوِل  ـــ ــُق ـــ ــُع ال َعـــــِن  ــــوا  ـــــ اأَزاُح َو   

َويِفٌّ ـــْعـــــــٌب  �ـــسَ َو  ـــْم  ــــ ـــُك َل َداٌر  ِتـــلـــــــَك 

ــاَرا ـــ ــَح ــِب ال َو  ــُم  ـــ ــُه ــْن َع ــــــسَ  الأَر� ـــاأَِل  ـــسْ ـــا� َف  

ــم ـــ ــِه ــي ـــَتـــَجـــاب اإَل َغـــاَلـــُبـــــــوا املَــــْجــــَد َفـــا�ـــسْ

ــاَرا ـــ ــَظ ــِت ان ــاِح  ـــ ــَج ــنَّ ال َعــلَــى  ــوا  ـــ ــُق ــي ــِط ُي َلْ   

ــٌم ـــ ــْي ـــ ــم عــِظ ـــ ــُت ـــ ــْع ــن َمــــا �ــسَ ــْم و  ــُت ــي ــن َب ـــا  م

َحـــــاَرا ــَن  ـــ ــعَّ ـــ مَتَ ــو  ـــ َل ــِل  ـــ ــق ــَع ال ُذو  ــِه  ــي ـــ ِف  

ـــاِح َجـــِدْيـــــــًدا ـــَج ـــنَّ ــــَن ال ــَت َلـــــوًنــا ِم ـــ ــْغ ــسُ �

ــاَرا ـــ ــَه ــِب ان ــــاُدوا  ــــسَ اأَ� ــْد  ـــ َق ــسُ  ــا� ـــ ــنَّ ال ــِه  ـــ ِب َو   

َجــِمـــــْيــعـــًــا الـــِبـــــــالِد  يِف  ــسَ  ــا� ـــ ــنَّ ال ـــَر  ــــ ـــَه اأَْب

ـــاَرا ــــ َج َو  ـــلٍّ  ــــ ِخ ـــلَّ  ــــ ُك َو  ــٍم  ـــ ــسْ ــ� َخ ُكــــلَّ   

ـــــا ــْمـــــَن ــَك َعـــــِل ـــ ــْن ـــ ــاَن ِم ـــ ــَم ــل ــس ـــا � ــــ َيـــــا اأَب

ــاَرا ـــ ــَع ــَت ــسْ ــ� ُي ـــــــْن  َل ــــُروُم  ـــــ َن ـــــــًدا  جَمْ اأَن   

ِعــلـــــٍم َو  َعـــــــْزٍم  ـــدِق  ِبـــ�ـــسِ ــى  ــَن ــْب ــُي ــسَ � َبـــــــْل 

ــي الـــدَِّيـــــــاَرا ــِن ـــ ــْب ــوُل الـــــرَِّجـــــاِل َت ـــ ــُق ـــ ــُع  َف

ـــْرَحـــاً َعـــــِظـــــْيــمــــًـا ــَت الـــَبـــــــاَلَد �ـــسَ ــي ـــ ــَن ـــد َب َق

ــاَرى ـــ ــَم ـــ ــَت َي اأَْن  ــُع  ــْي ــِط ــَت ــسْ ــ� َي ُتـــــرى  َمـــــْن   

ــالً ـــ ــَث ـــ ـــاَر ِم ــــ ــوِك �ـــسَ ـــ ــلُ ـــ ــُم ـــ ــل ـــٌد ِل ــــ ـــَم َح

ٍة َقـــــــْد اأََجـــــــــاَرا ــــْن َعـــــــــْ�َ ــــْم َعـــــــِزيـــٍز ِم  َك

ــا ــكـــً ـــ ــي ـــ ــِل َم ـــالِد  ــــ ـــِب ـــل ِل اهللُ  َفـــــاْحـــــَفـــــِظ 

ـــــــــــاَرا ِوَق َو  ًة  ِعـــــــــــزَّ َو  ــا  ـــً ــم ـــ ــلْ ِح ِزْدُه   

د. عبداهلل اأحمد من�صور اآل ر�صي

بن�صبة %47 من اإجمايل عدد ال�صكان.. وتطعيم 240 األف منذ مطلع دي�صمرب

البحرين الأوىل عاملًيا يف ن�صبة احلا�صلني »اجلرعة املن�صطة«

حمرر ال�سوؤون املحلية:

يف  املتخ�س�س   )our world in data( موقع  اإح�ساءات  ك�سفت 

الإح�ساءات العاملية باأن البحرين تربعت على عر�س دول العال يف الن�سبة 

املئوية للحا�سلني على اجلرعة املن�سطة من اللقاح امل�ساد لفريو�س كورونا 

»كوفيد19« من اإجمايل عدد ال�سكان، وذلك ح�سب اإح�ساءات ال�سابع والع�سرين 

عدد  اإجمايل  من  ن�سبة %46.82  فاإن  املوقع،  وبح�سب  املا�سي.  دي�سمرب  من 

�سكان مملكة البحرين قد ح�سلوا على اجلرعة املن�سطة، فيما جاءت يف املرتبة 

الثانية اإ�سرائيل بن�سبة 45.29% من اإجمايل ال�سكان.

وزادت وترية تطعيمات اجلرعة املن�سطة للقاح امل�ساد لفريو�س كورونا 

يف البحرين منذ �سهر نوفمرب املا�سي، وتظهر الأرقام ح�سول اأك� من 240 

وحتى  اجلاري  دي�سمرب  �سهر  بداية  منذ  الثالثة«  لـ»اجلرعة  �سخ�س  األف 

األف �سخ�س على ذات اجلرعة ال�سهر املا�سي  اأم�س، فيما ح�سل 134.885 

»نوفمرب«. كما ح�سل خالل الفرتة املا�سية ـ منذ مطلع ال�سهر - حوايل 14 

األف �سخ�س على اجلرعة الثانية، و10 اآلف �سخ�س على اجلرعة الأوىل.

ول  املا�سي،  ال�سهر  منذ  لها  م�ستوى  لأدنى  الوفيات  حالت  وتراجعت 

ت�سّجل اململكة اأي حالة وفاة خالل ال�سهر اجلاري، فيما �سّجلت حالتي وفاة 

ال�سهر املا�سي. 

وتقرتب البحرين من ت�سجيل رقم جديد بح�سول ن�سف عدد ال�سكان على 

بتقدمي  عديدة  بلدان  للتو  فيه  بداأت  الذي  الوقت  وذلك يف  املن�سطة،  اجلرعة 

»املن�ّسطة«  على  �سخ�س  األف   800 من  اأك�  ح�سل  حيث  الثالثة،  اجلرعة 

اليومية  الفحو�سات  من  كبري  عدد  اإجراء  يف  اململكة  وت�ستمر  البحرين.  يف 

 20 حوايل  اليومية  الفحو�سات  عدد  متو�سط  بلغ  حيث  كورونا،  لفريو�س 

الأ�سبوعني  القائمة اجلديدة خالل  األف فح�س. وبلغ متو�سط ن�سبة احلالت 

املا�سيني 0.69%، وخالل الأ�سبوع املا�سي %1.05.

اأكد الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير 

الرتبية  ب وزارة  املدار�س  ل�سوؤون  العام 

�سوؤون  قطاع  م�سوؤويل  جميع  اأن  والتعليم 

قد عكفوا على  الداعمة  والقطاعات  املدار�س 

للف�سل  النهائي  التقومي  عملية  �سري  مراقبة 

العمليات  اإدارات  واأن  الأول،  الدرا�سي 

تتلَق  ل  املدار�س  �سوؤون  بقطاع  التعليمية 

من  حتديات  اأو  جوهرية  مالحظات  اأي 

عمليات  انتظام  حول  املدر�سية  املوؤ�س�سات 

التقومي والتزام الطلبة. 

واأ�سار املدير العام ل�سوؤون املدار�س اإىل 

اأن جميع املدار�س احلكومية قد وّفرت خيار 

الراغبني  الطلبة  جلميع  الإلكرتون  التقومي 

املن�سات  عرب  التقومي  عملية  اإجراء  يف 

اأولياء  وموافقة  طلب  ووفق  الرقمية، 

عمليات  اإجراء  اإمكانية  وفرت  كما  اأمورهم، 

التقومي بنظام احل�سور يف املدر�سة للراغبني 

قد  وا�سحة  توجيهات  اأن  مبيًنا  ذلك،  يف 

التعليمية  العمليات  اإدارات  جلميع  �سدرت 

الطالب  م�سلحة  بو�سع  املناطق  جميع  يف 

ورغبة ويل الأمر فوق كل اعتبار يف عملية 

التقومي، تنفيًذا لل�سيا�سات الطبية الوطنية، 

الرتبية  وزارة  اتخذتها  التي  والقرارات 

الأول  الدرا�سي  الف�سل  بداية  منذ  والتعليم 

يتم  �سوف  التي  التقومي  اآليات  يخ�س  فيما 

اتباعها. 

اليوم  اأن  مبارك  الدكتور حممد  وك�سف 

التقومي قد �سهد م�ساركة  الأول من عمليات 

حوايل 100 األف طالب من املراحل البتدائية 

والإعدادية والثانوية، حيث ت�ستمر عمليات 

حتى  ومتتد  الأ�سبوع،  هذا  خالل  التقومي 

تاريخ 11 يناير املقبل، وفق جداول التقومي 

ل�سوؤون  العام  املدير  اأ�ساد  وقد  املعلنة. 

املدار�س مبا اأبداه الطلبة من انتظام والتزام 

اأولياء  وتعاون  ال�ساملة،  التقويات  باأداء 

الأمور، مثنًيا على ما بذلته الإدارات املدر�سية 

التعليمية  اخلطط  تطبيق  يف  جهود  من 

جلميع  ومتمنًيا  التقومي،  بعمليات  املتعلقة 

الطلبة كل التوفيق والنجاح.

بداية موفقة لعمليات التقومي النهائي للف�صل الدرا�صي الأول.. املدير العام ل�صوؤون املدار�ص:

انتظام اأكرث من 100 األف طالب وطالبة يف 

اأداء التقومي ال�صامل دون اأي مالحظات اأو حتديات

العام امليالدي  البحرين لل�سياحة واملعار�س عن تنظيم احتفال كبري مبنا�سبة  اأعلنت هيئة 

اجلديد يت�سمن عرو�ساً ترفيهية وفنية حملية ودولية متنوعة بع�سها يقام لأول مرة يف مملكة 

 2021 العام  لتوديع  التنازيل  العد  تعر�س  عمالقة  و�سا�سة  نارية،  األعاب  عرو�س  البحرين، 

وا�ستقبال عام 2022، و�سط اأ�سواء واأ�سكال تر�سم معال ابتهاج وفرح تزين �سماء املكان واململكة.

الأفنيوز، حيث �ستنطلق  ال�سياحة هذا الحتفال يف منطقة »ذي بارك« مبجمع  وتقيم هيئة 

لت�ستمر   ،2021 دي�سمرب   31 املوافق  اجلمعة  يوم  م�ساء   11 ال�ساعة  متام  يف  احلفل  فقرات 

الفعاليات حتى �ساعات ال�سباح الأوىل من يوم 1 يناير 2022، و�سط التزام كامل بالجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية املقررة يف مملكة البحرين للحد من انت�سار فريو�س كورونا. وتبداأ 

فقرات الحتفال بعر�س من �سريك »دي البحرين«، حيث يقدم 11 �ساباً و�سابة مغامرات واألعاباً 

بهلوانية على م�سرح كبري يف املكان جرى تزويده بالإ�ساءة واحلبال والأدوات الالزمة لإ�سفاء 

املزيد من الإثارة على العر�س الذي ي�ستمر على مدى 30 دقيقة كاملة. كما تلتقي املغنية املعروفة 

»بانة« مع جمهورها ومعجبيها خالل احلفل لتقدم لهم مع فرقتها املو�سيقية عدداً من الو�سالت 

�سهرة  خالله  من  وحققت  به  تفردت  الذي  املو�سيقي  باأ�سلوبها  واحلديثة  الكال�سيكية  الغنائية 

وا�سعة.

لل�سياحة  البحرين  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قائدي  نا�سر  الدكتور  قال  ال�سدد،  هذا  ويف 

ل�ستقبال  احلفل  هذا  خالل  من  ا�ستثنائية  جتربة  تقدمي  على  حري�سة  الهيئة  »اإن  واملعار�س 

املواطنني واملقيمني والزوار وال�سياح للعام امليالدي اجلديد، موؤكدا يف الوقت ذاته اأهمية اللتزام 

بالتعليمات ال�سادرة من الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا، حيث خ�س�ست هيئة 

ال�سياحة طواقم لتقدمي الإر�سادات ومراقبة الأو�ساع يف هذا الإطار«.

بحفل ا�صتقبال العام امليالدي اجلديد.. »ال�صياحة«:

األعاب نارية و�صريك وعرو�ص حملية واأجنبية



م�شطفى ال�شاخوري - اأبرار �شكري:

اأم�س  جل�شته  يف  النواب  جمل�س  رفع 

من  كان  للحكومة،  م�شتعجلاً  ا  مقرتحاً  13

ال�شخ�شية  القرو�س  باإ�شقاط  مقرتح  اأبرزها 

الفوائد  بدفع  املواطنني  تكفل  مع  والعقارية، 

وتق�شيطها  وامل�شارف،  للبنوك  امل�شتحقة 

ب�شكل مي�شر.

ا م�شتعجلاً يطالب  كما رفع النواب مقرتحاً

القطاعات  لدعم  جديدة  بخطة  احلكومة 

�شوء  يف  كورونا،  جائحة  جراء  املت�شررة 

فريو�س  تطور  على  تطراأ  التي  امل�شتجدات 

الإجراءات  باتخاذ  اآخر  ومقرتح  كورونا، 

يف  العاملني  البحرينيني  حلماية  اللزمة 

القطاع اخلا�س.

عديدة  م�شاّدات  اجلل�شة  و�شهدت 

ومداخلت �شاخنة حول عدد من املو�شوعات، 

ال�شكنية  الوحدات  توزيع  اأبرزها  من  كان 

وتعديلت قانون العمل يف القطاع الأهلي.

على  باملوافقة  اأم�س  املجل�س  و�شّوت 

يف  ليلاً  املراأة  ت�شغيل  حظر  يلغي  قانون 

م�شاواتها  من  انطلقاًا  وذلك  الأعمال،  بع�س 

بع�س  عليه  حتفظ  الذي  الأمر  الرجل،  مع 

اأن  العمل  وزير  طماأن  حني  يف  النواب، 

القانون لن يرتتب عليه اأي تاأثري �شلبي على 

املراأة وعلى اأمومتها.

ا م�شتعجلاً يق�شي  كما اأقّر النواب مقرتحاً

مبنع الأطباء العاملني يف املوؤ�ش�شات ال�شحية 

احلكومية، من فتح عيادات خا�شة، اأو العمل 

وفتح  اخلا�شة،  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  لدى 

الطبي،  ال�شلمانية  عيادات خا�شة يف جممع 

وا�شتخدام الإمكانيات املتوفرة يف املوؤ�ش�شات 

ال�شحية احلكومية.

امل�شتعجلة  املقرتحات  من  ا  عدداً واأقّر 

الأخرى، من اأبرزها: �شمول جميع الفئات التي 

بال�شفوف  اخلا�س  التكرمي  على  حت�شل  مل 

الأمامية ملكافحة جائحة كورونا، من الأطباء 

وموظفي  ال�شحة  وزارة  يف  والعاملني 

املدار�س  يف  والعاملني  واجلوازات  اجلمارك 

مبختلف وظائفهم، بالتكرمي مبختلف اأنواعه، 

ح�شر توزيع الوحدات الإ�شكانية املتبقية من 

ال�شمو  اأمر بتوزيعها �شاحب  التي  الوحدات 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

على اأ�شحاب الطلبات القدمية،، وتخ�شي�س 

الأندية  يف  الإعاقة  لذوي  ريا�شية  �شاعات 

والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  لوزارة  التابعة 

بالإ�شافة  البحرين،  يف كل حمافظات مملكة 

ال�شامل  الرعاية  جممع  باإرجاع  مقرتح  اإىل 

الجتماعية  والتنمية  العمل  لوزارة  »عايل« 

وت�شغيله خلدمة ذوي الإعاقة، ومقرتح برفع 

ا«  عاماً  40« مزايا  لربنامج  القانوين  ال�شن 

النتظار  قوائم  على  اأ�شمائهم  املدرجة  فقط 

من  لل�شتفادة  فوق،  فما  �شنوات«   5 »مدة 

فر�شات  اأ�شحاب  واإعفاء  »مزايا«،  برنامج 

�شوق �شرتة املركزي من الر�شوم نظرا حلال 

ال�شوق املتدهورة.

النواب  جمل�س  وافق 

م�شتعجل  مقرتح  على 

ال�شحي  املركز  بتحويل 

ال�شرقي  بالرفاع  القدمي 

من  للولدة.  مل�شت�شفى 

الثاين  النائب  اأكد  جانبه، 

زايد  علي  النواب  ملجل�س 

اأن منطقة الرفاع بحاجة اىل 

ي�شطر  اإذ  للولدة،  م�شت�شفى 

مل�شت�شفيات  التوّجه  اىل  الأهايل 

بعيدة.

ياأتي  برغبة  القرتاح  اأن  اإىل  واأ�شار 

والنواب  الأهايل  من  املطالبات  تكرار  بعد 

ومنذ فرتات طويلة، اإذ تفتقد منطقة الرفاع 

مل�شت�شفى للولدة، موؤكداًا اأنه »هذه فر�شة 

تتعذر  كانت  احلكومة  اإن  حيث  مواتية، 

الآن  اأما  امليزانية،  وجود  بعدم 

اأو  مليزانيات  حاجة  فل 

موازنات لبناء م�شت�شفى، 

اىل  حتويله  واإمنا 

م�شت�شفى للولدة«.

احلاجة  اأن  موؤكداًا 

هنالك  يكون  لأن  ملّحة 

بالرفاع،  ولدة  م�شت�شفى 

الأول  املجل�س  منذ  اإنه  اإذ 

على  املوافقة  مت   2005 للنواب 

اإقامة هذا امل�شت�شفى، فهذه فر�شة لتحويله 

نعرف  حني  خا�شة  ولدة،  مل�شت�شفى 

يف  عناءاً  يتكبدن  والأمهات  الأخوات  اأن 

اأو م�شت�شفى  ال�شلمانية  الذهاب مل�شت�شفى 

امل�شت�شفيات  من  غريهما  اأو  جدحف�س 

اخلا�شة التي تكّبدهن اخل�شائرة الطائلة.

وافق جمل�س النواب اقرتاح 

م�شتعجلة«  »ب�شفة  برغبة 

درا�شة  عمل  بخ�شو�س 

لطرح خطة جديدة لدعم 

املت�شررة  القطاعات 

كورونا  جائحة  جراء 

�شوء  يف  »كوفيد-19« 

على  تطراأ  التي  امل�شتجدات 

تطور فريو�س كورونا.

اأحد مقّدمي املقرتح النائب  واأكد 

لتوفري  جاء  املقرتح  اأن  النفيعي  اإبراهيم 

اخلا�س،  للقطاع  اللزمة  ال�شيولة 

ملواجهة  الوطنية  اجلهود  توحيد  بهدف 

لفريو�س  العاملي  النت�شار  انعكا�شات 

كورونا على امل�شتوى املحلي، مبا يحافظ 

واملقيمني  املواطنني  و�شلمة  �شحة  على 

برامج  ا�شتمرار  مع  بالتوازي 

عملها  وم�شرية  الدولة 

التنمية  مل�شاعي  حتقيقاًا 

ل�شالح  امل�شتدامة 

واملقيمني،  املواطنني 

احلفاظ  يف  وللإ�شهام 

امل�شتدام  النمو  على 

اخلا�س  القطاع  ومتكني 

البحريني من جتاوز تاأثريات 

ال�شيولة  بتوفري  وذلك  الأزمة،  هذه 

الأعباء  من  خففت  التي  الكافية  املالية 

واللتزامات التي يتحملها �شاحب العمل، 

الظروف  توفري  يف  �شاعدت  اأنها  كما 

اخلا�س  للقطاع  ت�شمح  التي  امللئمة 

ا�شتمرار  يف  و�شركاته  وموؤ�ش�شاته 

ن�شاطها قدر الإمكان.

املالكي: ر�سوم

 لتحويالت اخلارج 

لت�سجيع الإنفاق الداخلي

القرتاح  على  النواب  جمل�س  وافق 

التحويلت  على  ر�شوم  بفر�س  بقانون 

�شريبة  فر�س  املت�شمن  للخارج،  النقدية 

تتم  نقدي  حتويل  عملية  كل  على  مالية 

مبلغ  بح�شب  البحرين  مملكة  خلارج 

التحويل، يبلغ 1% من قيمة التحويل.

با�شم  النائب  املقرتح  مقّدمي  اأحد  وقال 

ت�شجيع  اىل  يهدف  املقرتح  اإن  املالكي 

على  املقيمني  الأجانب  والعاملني  املواطنني 

ا�شتثمارها  اأو  النقدية  مدخراتهم  اإنفاق 

ال�شلطة  اأجهزة  اأداء  وتطوير  اململكة،  داخل 

على  الرقابة  اإحكام  خلل  من  التنفيذية 

عمليات  و�شبط  املحولة  النقدية  املبالغ 

وبالأخ�س  اخلارج،  اإىل  الأموال  حتويل 

الوافدون  يقوم  التي  النقدية  التحويلت 

الأجانب بها.

الدو�سري يطالب با�ستعجال 

تخطيط اأرا�سي داركليب

�شرورة  الدو�شري  بدر  النائب  اأكد 

قبل  للمناطق  ال�شكاين  اجلانب  مراعاة 

مراحل  �شري  اأثناء  ويف  بالتخطيط  البدء 

تخطيط وت�شنيف املناطق، موؤكداًا اأن منطقة 

لديها  يوجد  ل   »1048« جممع  داركليب 

اأر�س واحدة جماورة، مطالباًا ب�شرورة  اإل 

تخ�شي�شها للم�شاريع الإ�شكانية لكي يتمّكن 

هذا  من  ال�شتفادة  يف  داركليب  قرية  اأهايل 

املنطقة  لأهايل  تخ�شي�شه  ليتم  امل�شروع، 

�شمن م�شروع امتداد القرى.

يف  �شديداًا  بطئاًا  هناك  اأن  واأ�شاف 

ميتد  قد  اإذ  الأرا�شي،  وت�شنيف  تخطيط 

الأمر ل�شنوات، وهذا بل �شك ُيعيق ويوؤّدي 

لتاأخري البناء العمراين والروؤية القت�شادية 

ب�شرورة  مطالباًا   ،2030 البحرين  ململكة 

وت�شنيف  بتخطيط  الإ�شراع  يف  النظر 

الأرا�شي، مبا يلّبي ال�شرتاتيجية الوطنية، 

مع  املخت�شة  اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك 

حتديد جدول زمني حمدد ووا�شح للنتهاء 

من هذه الإجراءات.

القرو�س  اإ�شقاط  مقرتح  مقّدمة  قالت 

ياأتي  املقرتح  اإن  عبدالرحيم  مع�شومة 

اإىل  املواطن  عن  املعاناة  رفع  بهدف 

والقيمة  املحلي  ال�شوق  تن�شيط  جانب 

ت�شقط  مل  اأنه  موؤكدة  ال�شرائية، 

متمنية  البحرين،  تاريخ  يف  القرو�س 

اأحد  النور ويكون  املقرتح  اأن يرى هذا 

يف  احلايل  النيابي  املجل�س  منجزات 

اأحد  دورته الأخرية. واأكد عبداهلل الدو�شري 

مقّدمي املقرتح اأن املواطنني ت�شّرروا من اجلائحة، 

والكثري منهم خ�شروا مبالغ طائلة وبع�شهم من اأ�شحاب املحال والتجار، 

مطالباًا باأن يتم اإ�شقاط القرو�س عن املواطنني مع احت�شاب الفوائد.

توّجه ع�شو جمل�س النواب يو�شف زينل 

مرتبط  م�شطلح  تغيري  حول  بت�شاوؤل 

غرّيمت  »اأنتم  وقال:  �شوري،  بقانون 

هو  فما  »�شفة«،  اإىل  »م�شلحة«  كلمة 

ال�شبب؟«. ليعلّق اأحد النواب: بـ»اأوه«، 

النائب زينل  اأ�شعل حفيظة  الذي  الأمر 

ما  اإذا  اأوه؟  لي�س  عيب،  »ترى  ليعلق: 

عجبكم روحوا بيوتكم«، لي�شحك النواب 

ويعلّق زينل مرة اأخرى: »من حقي اأن اأ�شاأل، 

اأوه؟ �ش�شالفتكم انتو؟ ترى بروح  فلي�س تقولون 

البيت«، واأ�شار اإىل اأحد النواب بيده قائلاً: »اأنت اأ�شا�س البلء«.

م�شتعجل  مقرتح  على  النواب  جمل�س  وافق 

بقيام احلكومة باتخاذ جميع الإجراءات حلماية 

البحرينيني املدعومني من متكني من الت�شريح 

والف�شل التع�شفي من العمل.

وقال النائب حممد العبا�شي اإن القرتاح 

القطاع  �شركات  بع�س  قيام  تكرر  بعد  ياأتي 

اخلا�س بت�شريح البحرينيني بعد �شنتني اأو 3 

�شنوات مع انتهاء فرتة دعم متكني لهم، وكاأّن 

ل�شنتني  البحرينيني  لدعم  ُو�شع  ال�شندوق  هذا 

وعودتهم بعد ذلك عاطلني عن العمل، فجاء املقرتح لو�شع 

عدم  وي�شرتط  يق�شي  العمل متكني  و�شندوق  ال�شركة  بني  ملزم  عقد 

ت�شريح البحرينيني مع انتهاء فرتة الدعم، ما ي�شمن حق البحرينيني يف 

ما  التعطل،  اإعانات  لهم  ُت�شرف  ل  امل�شّرحني  اأن  العبا�شي  واأكد  الوظيفة. 

يزيد من معاناتهم.

بنت  فوزية  النواب  جمل�س  رئي�س  اأكدْت 

عبداهلل زينل اأن زيارة وفد نيابي اإىل دولة 

ر�شمية  مهمة  �شياق  يف  جاء  خليجية 

يف  املتبعة  والأنظمة  اللوائح  ووفق 

جمل�س النواب.

النائب  ا�شتف�شار  على  ا  رداً وقالت 

»�شياأتيك  الزيارة:  عن  ال�شالح  ممدوح 

الزيارة  باأن  اأطمئنكم  ولكن  لحقاًا،  الرد 

جاءت ملهمة ر�شمية«.

وكانت �شفر 6 نواب لدولة خليجية قبل اأيام 

ا واتهامات باأّن فيها هدر للمال العام، لين�شر املجل�س  قد اأثار �شّجة وانق�شاماً

على ح�شابه بـ»اإن�شتغرام« اأن الزيارة جاءت �شمن خّطة الزيارات النيابية 

التي تاأتي تفعيلاً للدبلوما�شية الربملانية.

موؤّيد  بني  اأم�س  النواب  انق�شم 

ليلاً  املراأة  اإلغاء حظر عمل  لقانون 

ومعار�س.

وتوقع النائب حممود البحراين 

زيادة  يف  القانون  ي�شاهم  اأن  من 

بطالة املراأة، فيما راأى النائب عي�شى 

خا�شة  طبيعة  للمراأة  اأن  القا�شي 

يجب مراعاتها وعدم ت�شغيلها ليلاً 

يف كّل الأعمال.

زينب  النائب  وت�شاءلت 

على  تقبلونها  »هل  عبدالأمري 

ت�شاءل  فيما  وبناتكن؟!  اأخواتكن 

و�شيد  �شلمان  عبدالنبي  النائبان 

الحتاد  راأي  عن  ها�شم  فلح 

الن�شائي وموؤ�ش�شات املجتمع املدين 

يف القانون و�شبب عدم اإرفاق راأيهم 

يف تقرير جلنة اخلدمات.

اأما النائب مع�شومة عبدالرحيم 

فَراأْت اأن املراأة البحرينية اأف�شل من 

كثري من الرجال وقادرة على العمل 

العمل  وزير  اأكد  جانبه،  من   . ليلاً

والتنمية الجتماعية جميل حميدان 

اجلديدة  القانونية  التعديلت  اأن 

عاملياًا،  البحرين  مكانة  من  �شتعزز 

كما �شتكون �شبباًا يف حت�شني رتبة 

البحرين يف بعد املوؤ�شرات الدولية، 

�شامناًا للنواب عدم تاأثر املراأة �شلباًا 

بهذه التغيريات، واأنه لن يوؤثر على 

تعديلت  اأنها  اإىل  م�شرياًا  اأمومتها، 

و�شع  تغيري  يف  اأثر  لها  يكون  لن 

الواقع،  اأر�س  على  العاملة  املراأة 

التي  الدول  من  اململكة  اأن  موؤكداًا 

حقوق  تدعم  عديدة  قوانني  �شّنت 

الأمومة  يف  حقها  وت�شمن  املراأة 

وتربية الأ�شرة.
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ت�سوير: ح�سن قربانجانب من جل�سة يوم �أم�س

�سيد فالح ها�سمزينب عبد�لأمريوزير �لعمل

ا م�ستعجالاً للحكومة يف جل�سة �ساخنة.. »النواب« يرفع 13 مقرتحاً

اإ�سقاط القرو�ض.. وا�ستمرار دعومات كورونا للمت�سررين

حميدان: لن يوؤثر على الأمومة

انق�سام حول اإلغاء حظر العمل الليلي للمراأة

اإ�سقاط قرو�ض املواطنني

 ودفـــــع فــــوائدهــــا للبنــــوك

زينل »زعالن« على النواب

العبا�سي: �سركات ت�سّرح 

البحرينيني فور انتهاء دعم »متكني«

الرئي�سة: �سفر النواب الـ6 ملهمة ر�سمية

زايد: الرفاع بال م�ست�سفى ولدة

النفيعي: لدعم

 القطاعات املت�سررة من »كورونا«
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ط�ل انتظ�ر وحدتي

 ال�سكنية دون �سبب

اأبناء، يل طلب  واأم خلم�شة  بحرينية  مواطنة  اأنا 

للح�شول على وحدة اإ�شكانية منذ العام 2000 واإىل 

الآن مل اأح�شل عليها ول زلت اأ�شكن يف �شقة �شغرية 

مبنزل اأهل زوجي، مع العلم اأن اأكرب اأبنائي يبلغ من 

العمر 18 عاًما، ونعي�س جميعنا يف غرفة واحدة ول 

علم يل عن �شبب التاأخري من وزارة الإ�شكان، فالرجاء 

من امل�شوؤولني املعنيني النظر يف اأمري هذا لل�شرورة 

وحدتي  على  احل�شول  يف  وم�شاعدتي  الق�شوى 

ال�شكنية التي طال انتظارها.

البي�ن�ت لدى املحرر

زوجتي اختلت مع �سخ�ص 

غريب خلوة غري �سرعية 

اأنا مواطن بحريني قمت بتقدمي بالغ �شد �شخ�س 

طويلة  ل�شاعات  حمرمة«  »خلوة  زوجتي  مع  اختلى 

قامت  حيث  الزوجية،  لبيت  هتكا  يعد  ما  وهذا 

يف  معه  وذهبت  املجمعات  احد  مبواقف  مبواعدته 

فرا  يل  م�شاهدتهما  وعند  اراقبهما  كنت  وقد  �شيارته 

عن  بي  ال�شطدام  معها  كان  الذي  ال�شخ�س  وحاول 

طريق �شيارته، وعلى اثر ذلك تقدمت ببالغ اىل مركز 

ال�شرطة ومل يتم اتخاذ اجراءات قانونية حيال ما اقدم 

املخت�س،  الطبيب  عند  يتم فح�س زوجتي  عليه ومل 

مع العلم ان هذه ال�شلوكيات تتنافى مع قيم املجتمع 

كامريات  من  ت�شجيل  بطلب  قمت  وقد  البحريني، 

وعر�شتها  بي  ال�شطدام  ملحاولته  باملجمع  املراقبة 

للهواتف  الرجوع  منهم  طلبت  كما  ال�شرطة  على 

معي،  التعاون  يتم  مل  انه  ال  الدلة  على  للح�شول 

انه  كما  �شديدا  نف�شيا  تعبا  يل  �شببت  امل�شكلة  وهذه 

�شيارة  بوا�شطة  اخذي  اليوم ومت  ذات  اغمي علي يف 

ال�شعاف للم�شت�شفى، وانا من هذا املنرب انا�شد وزير 

الداخلية للتدخل يف ق�شيتي هذه وان�شايف حيث اننا 

نعي�س يف بلد القانون.

البي�ن�ت لدى املحرر

متييز يف املخ�لف�ت 

من قبل البلدية

ول  العمارات  احدى  يف  ن�شكن  مواطنون  نحن 

ي�شمح لنا بو�شع انابيب للغاز، ولكن يتواجد بالقرب 

و�شع  خالل  من  بالتو�شع  قام  مطعم  عمارتها  من 

ا�شطوانات  لو�شعه  ا�شافة  املطعم  ملرتادي  كرا�شي 

قاطنو  نحن  علينا  مينع  التي  املنطقة  ذات  يف  الغاز 

املبنى من و�شع النابيب، وقمنا بالتوا�شل مع البلدية 

خمالف،  غري  انه  اخربونا  انهم  ال  امره  يف  للنظر 

هذا  يف  للنظر  املعنيني  انا�شد  املنرب  هذا  من  وانا 

المر وتطبيق القانون على اجلميع دون اي ا�شتثناء 

فجميعنا مواطنون.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�سكُن مبنزل اآيل لل�سقوط وطلبي 

الإ�سك�ين يعود اإىل 30 ع�ًم�!

لل�شقوط،  اآيل  مبنزل  اأ�شكُن  بحريني  مواطن  اأنا 

ويل طلب اإ�شكاين منذ العام 1990! ولدي تقرير من 

املحافظة ال�شمالية ح�شلت عليه من مو�شم الأمطار يف 

لل�شقوط، وقد  اآيل  املنزل  باأن هذا  ُيفيد  العام 2014 

م�شتحق  اأنني  واأخربتني  املنزل  ملعاينة  جاءت جلنة 

ا اأن طلبي الإ�شكاين يعود  للوحدة ال�شكنية، خ�شو�شً

النتظار  هذا  وبعد  عاًما،   31 قبل  اأي   1990 للعام 

مت  التي  باملنازل  املنتفعني  �شمن  اأكن  مل  الطويل 

املنازل  هذه  منح  مت  اأنه  العلم  مع  موؤخًرا  توزيعها 

لأ�شخا�س تعود طلباتهم اإىل 17 عاًما واأنا طلبي يعود 

نحن  والآن  لل�شقوط!  اآيل  مبنزل  واأ�شكن  عاًما  لـ30 

مبو�شم الأمطار، وعند مراجعتي للوزارة اأخربوين اأنه 

من  واأنا  امل�شتقبلية،  للم�شاريع  جمدًدا  النتظار  علّي 

�شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  اأنا�شد �شاحب  املنرب  هذا 

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

حفظه اهلل ورعاه للتدّخل والنظر يف مو�شوعي.

البي�ن�ت لدى املحرر

الطبيب يرف�ص ار�س�ل ابنتي للعالج

 يف اخل�رج والعالج غري متوفر ب�لبحرين

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأنا�شد 

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

مل�شاعدتي، يل ابنة تبلغ من العمر 8 اعوام واكت�شفنا 

الرجل  يف  الفخذ  ع�شلة  داخل  حميد  ورم  بوجود 

لها  ي�شبب  كان  تقريبا  اأعوام  خم�شة  قبل  اليمنى 

انتفاخ �شديد يف الرجل ولت�شتطيع احلركه ب�شببه 

فحو�شات  لعمل  ال�شلمانية  م�شت�شفى  اىل  وذهبنا 

هذه  ان  الطبيب  ابلغنا  والتاأكد  الفحو�شات  وبعد 

مملكة  يف  قبل  من  عالجها  يتم  ومل  نادره  احلالة 

البحرين، فطلبت منه تقرير حتى امتكن من ال�شفر 

للخارج لعالجها عن طريق وزارة ال�شحة فاأجابني 

بعدم احلاجة لذلك و�شنقوم باإكت�شاف ما تعاين منه 

ابنتي، فرف�شت  انهم �شيحاولون ويجربون يف  اي 

ذلك وقمت بال�شفر على نفقتي اخلا�شة لعالج ابنتي 

البحرين  اىل مملكة  عدت  بعدها  تايلند،  اىل مملكة 

وخاطبت ديوان �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

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

حفظه اهلل ورعاه وهلل احلمد مت قبول منا�شدتي ومت 

طريق  عن  للعالج  تركيا  جمهورية  اىل  ار�شالها 

كل  مرات ويف   3 لرتكيا  وتوجهت  ال�شحة،  وزارة 

مرة اعود يتوجب علي مراجعة ذات الدكتور حتى 

يتم ار�شال ابنتي ملوا�شلة العالج ال انه ل يتجاوب 

اىل  الذهاب  من  ت�شبع  امل  ويخربين  ار�شالها  يف 

هناك؟! ويف املرة الأخرية عند مراجعتي له كان لدى 

ابنتي موعد يف �شهر يناير القادم بح�شب امل�شت�شفى 

انه علي  التقرير واخربين  اعداد  يف تركيا، فرف�س 

فاخربته  البحرين  مملكة  يف  ابنتي  عالج  موا�شلة 

انها تتعالج يف اخلارج من قبل وزارة ال�شحة نظرا 

لعدم وجود العالج لها، فاخربين انه �شريى ما اذا 

كان �شيعد التقرير ومل يعاملني معاملة جيدة، وانا 

املنرب  هذا  من  وانا  ابنتي،  على  يحرتق  وقلبي  اب 

انا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء للتدخل 

وم�شاعدتي يف عالج ابنتي.

البي�ن�ت لدى املحرر

نداء من اأه�يل الديه بخ�سو�ص

 توزيع الوحدات الإ�سك�نية

�شاحب  ننا�شد  الديه  قرية  اأهايل  من  جمموعة  نحن 

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

على  �شموه  قبل  من  لالإ�شراف  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

عملية التوزيع وحتقيق العدالة واعتماد الأقدمية معياًرا 

وحيًدا للطلبات ال�شكانية، بح�شب اأوامره ال�شامية لوزارة 

ال�شكان.

الثالثة يف حمافظة  الديه بالدائرة  اأهايل قرية   فنحن 

قريتنا  تنتفع  مل  حيث  احلرمان،  من  نعاين  العا�شمة 

الإ�شكانية منذ العام 2001، ولقد مت  و�شكانها بالطلبات 

ا�شتحقاق منذ  اأ�شحاب  طلبات عام 2000 �شهادة  اإعطاء 

عامني تقريًبا ومل يتم ال�شحب على اأي وحدة حتى الآن!

لالطالع  الكرمي  �شموكم  ننا�شد  املنرب  هذا  من  ونحن 

وزارة  به  اأمرمت  ما  وفق  التوزيع  عملية  على  والإ�شراف 

لديهم طلبات من بعدنا وقد  اإن هناك من  الإ�شكان، حيث 

مع  يتما�شى  ل  وهذا  ال�شكنية،  الوحدات  على  ح�شلوا 

توجيهات �شموكم الكرمي!

البي�ن�ت لدى املحرر

اأن��سد املعنيني الت�سريع يف ح�سويل

 على وحدة �سكنية نظًرا لظروف ع�ئلتي

الر�س  هذه  على  اعي�س  بحريني  مواطن  انا 

الذين ح�شلوا  املواطنني  اخواين  الطيبة حايل حال 

بقيادة  الر�شيدة  والقيادة  اهلل  بف�شل  وحدة  على 

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

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه و�شاحب 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، ونحن على 

لكافة  كرمية  عي�س  �شبل  تكلف  تكفل  كرمية  ار�س 

املواطنني، وانا مواطن بحريني من ا�شحاب الدخل 

املحدود اعي�س يف م�شكن العائلة، امي امراأة كبرية 

اخواتي  وكذلك  خا�شة،  رعاية  اإىل  حتتاج  بال�شن 

اي�شا، وت�شكن معي اي�شاً والدة زوجتي وهي اأمراأة 

كبرية بال�شن �شريرة وطاعنة بال�شن ل يوجد لها 

معني وتعاين من عدة امرا�س ول ت�شتطيع احلركة 

اي�شا،  �شحية  وبيئة  خا�شة  رعاية  اإىل  وحتتاج 

من  مكونة  اأ�شرتي  مع  فيه  اأعي�س  الذي  واملكان 

زوجتي وابني وابنتي وامي وام زوجتي، واأنا من 

هذا املنرب انا�شد امل�شوؤولني املعنيني النظر يف خطابي 

هذا بعني العتبار والرحمة وامل�شاعدة يل ولأ�شرتي 

ولأمي واأم زوجتي الطاعنة بال�شن من خالل ت�شريع 

ح�شويل على وحدة ا�شكانية وتف�شلوا بقبول فائق 

التحية والحرتام.

البي�ن�ت لدى املحرر

تقدمت للح�سول على اإج�زة من دون راتب فف�سلت من العمل!

انا موظفة بجامعة البحرين اأحمل اجلن�شية البحرينية تقدمت بطلب احل�شول 

على اجازة يف �شهر دي�شمرب 2018 ملدة عام كامل من دون راتب لظروف خا�شة 

بالت�شال  قمت  حيث  راتب،  دون  من  الجازة  اخذ  يف  وا�شتعجلت  علي  طراأت 

مب�شوؤولتي املبا�شرة عن طريق الهاتف ومل اتوجه اىل اجلامعة وبعدها ات�شح يل 

انه يتم التجديد لهذه الإجازة ب�شكل تلقائي كل 3 ا�شهر وكانوا يقومون بالت�شال 

بي كل 3 ا�شهر ل�شوؤايل حول ما اذا ارغب يف جتديدها حتى اكمل العام وقد تقدمت 

دي�شمرب   29 حتى   2018 دي�شمرب   28 تاريخ  يف  اجازتي  على  احل�شول  بطلب 

من  يناير  �شهر  ببداية  بزوجي  بالت�شال  املبا�شرة  م�شوؤولتي  قامت  وقد   ،2019

العام 2020 وب�شبب ظرويف التي متنعني من احل�شور طلبت التجديد لثالثة ا�شهر 

اخذ  املمكن  قانوين وانه من غري  المر غري  ان هذا  اخرى ولكنها مل تخرب زوجي 

اجازة من دون راتب لكرث من عام!. ويف تاريخ 4 فرباير من العام 2020 ذهبت 

اىل اجلامعة بهدف العمل والغاء الإجازة ال ان الزمالء اخربوين ان هناك ورقة يل 

يف �شوؤون املوظفني فذهبت وات�شح انها ا�شتقالة �شمنية وعلي ان اوقعها ا�شافة 

مع العلم انه مل يتم منحي اي اإنذار �شفهي او حتى كتابي، مع علمهم باأنني تقدمت 

للح�شول على اجازة من دون راتب لكنهم مل ي�شجلوها واعتربوا غيابي عن العمل 

كت�شيب مني وتفاجاأت باأن هذه الورقة مت ار�شالها اىل بيتي، بعدها جلاأت ل�شوؤون 

املوظفني ل�شوؤالهم عن ب�شمة احل�شور حيث انهم الغوها فاأخربوين بعدم ح�شوري 

للجامعة حتى يتم حل هذه امل�شكلة، فاأخربتهم انني ارغب بالدوام ومن حقي هذا 

ال�شيء لنني اريد الراتب فاأخربوين انه عليك عدم احل�شور لننا نتابع قرار ف�شلك 

عن العمل مع العلم انه لي�س هناك قرار للف�شل �شوى ورقة ال�شتقالة ال�شمنية مع 

ان اجراءات الف�شل حتتاج اىل جلنة حتقيق، وفعال تقدمت بتظلم يف اجلامعة ويف 

ديوان اخلدمة املدنية واجتمعت معي جلنة التظلمات وبعد الجتماع ات�شح ان هذه 

كانا حا�شران وكان  اللجنة وهما  من  تقاعد ع�شوين  ب�شبب  قانونية  اللجنة غري 

الجتماع عن طريق النرتنت حيث ان اجلائحة قد دخلت.

 ومن ذلك اليوم اىل يومنا هذا وانا اقوم بعدة ات�شالت وار�شال الربيد اللكرتوين 

ولكن من دون اية ا�شتجابة، كما انني ملزمة بالعديد من امل�شوؤوليات فعلي قرو�س 

والتزامات اخرى وانا اريد حقوقي، وموؤخرا حاولت مقابلة رئي�شة اجلامعة ولكن 

�شاحب  اأنا�شد  املنرب  هذا  من  وانا  تقابلني،  مل  انها  تذكر حيث  فائدة  اي  دون  من 

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  المري  امللكي  ال�شمو 

حفظه اهلل ورعاه مل�شاعدتي يف احل�شول على رواتبي املرتاكمة ملدة عامني لت�شديد 

قرو�شي املتاأخرة وللعودة اىل عملي ب�شكل منتظم.

البي�ن�ت لدى املحرر

لها  فقال  معاوية،  بن  زياد  تناه�س  امراأة  وكانت  بال�شجاء  جيء 

زياد: ما تقولني يف اأمري املوؤمنني معاوية؟ قالت: ماذا اأقول يف رجل اأنت 

خطيئة من خطاياه! فقال بع�س جل�شائه: اأيها الأمري، احرقها بالنار، وقال 

ف�شحكت  عينيها.  اأ�شمل  بع�شهم:  وقال  ورجليها،  يديها  اقطع  بع�شهم: 

حتى ا�شتلقت، وقالت: عليكم لعنة اهلل. فقال لها زياد: مّم ت�شحكني؟ قالت: 

َ؟ قالت: ا�شت�شارهم يف مو�شي  جل�شاء فرعون خرًيا من هوؤلء، قال لها: َوملمِ

ورجلها  يديها  اقطع  يقولون:  وهوؤلء  واأخاه،  اأرجه  فقالوا:  وهارون، 

واقتلها. ف�شحك زياد منها وخلّى �شبيلها.

يء بها مكّبلة وامتحنت فنطقت بل�شان  هذه امراأة ذات قوة و�شجاعة جمِ

�ْشن مْنطقها اأُْخلي �شبيلها.  ُ احلق وال�شجاعة، َوحلمِ

�سالح عبدال�ست�ر حممد ال�سه�وي
�سالح عبدال�ستار 

ابنتي الغ�لية نور

اأن  اأ�شاألك  اإين  اللهم  اآمنا،  البلد  هذا  اجعل  ربي 

تدوم  واأن  الغالية من كل �شوء ومكروه  حتفظ مملكتنا 

والأمان. الأمن  نعمة 

حكيمة  قيادة  قيادتنا  باأن  ونعتز  نفخر  اإننا 

وعزمية،  قوة  بكل  رائدة  حكومة  وحكومتنا  ا�شتثنائية 

بف�شل  اإجنازات  من  حتقق  مبا  الدنيا  نفاخر  نحن  وها 

احلكيمة  ال�شيا�شة  هذه 

�شمن  الوطني  العمل  م�شرية  يف  جهودهم  نظري 

بهيج  حفل  ويف  كورونا.  جلائحة  الأمامية  ال�شفوف 

�شيدي  رعاية  حتت  العامر  الق�شيبية  بق�شر  اأقيم 

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

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

و�شام  مبنح  الأمامية  ال�شفوف  يف  العاملني  تكرمي  مت 

كانت  اإذ  الطبي،  لال�شتحقاق  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

اإبراهيم  حافظ  نور  الغالية  ابنتي  املكرمني  �شمن  من 

بوعلي.

دائما  الذي  البحرين  فريق  قائد  من  التكرمي  هذا  اإن 

لتحقيق  الوطنية ودعمها  ت�شجيع اجلهود  يحر�س على 

على  لدليل  واملواطن  الوطن  خدمة  يف  الأهداف  اأف�شل 

ورعاه. اهلل  به حفظه  يتمتع  الذي  النبيل  احل�س 

لبنتي  اأتقدم  اأن  اإل  ي�شعني  ل  املقام  هذا  يف  اإنني 

التكرمي،  هذا  على  تهنئة  واأرق  دعوة  باأ�شدق  الغالية 

والمتنان.  بالفخر  �شعادتي  عن  معربا 

النجاح  على  اإ�شرارك  على  دليل  املتميز  اإن جناحك 

م�شوارك،  يف  به  مررت  التي  ال�شعاب  كل  وتخطيك 

الطموح  من ميتلك  اإل  النجاح  اإىل  ي�شل  األ  على  موؤكدا 

هو  الذي  الو�شام  بهذا  ولك  جميعا  لنا  فهنيئا  اأمثالك، 

واعتزاز. فخر  م�شدر 

ينتظرها  التي  الأ�شياء  اأجمل  من  التكرمي  اإن 

من  قدمه  ما  خاللها  من  ويح�شد  بحياته  الإن�شان 

وعطاء. جمهود 

�شوء  كل  من  يحفظك  اأن  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأدعو 

التميز  من  للمزيد  يوفقك  واأن  القومي،  الطريق  ويلهمك 

الغايل. الوطن  هذا  والعطاء يف خدمة 

ال�سجـــــــ�ء
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اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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هيئة احلكومة الإلكرتونية اأعلنت اأن ن�سبة التحول 

عن  ماذا  ولكن   ،%95 البطاقة  خدمات  يف  الرقمي 

ن�سبته يف اخلدمات الأخرى؟

ل يقت�سر �سعار #جمتمع_واعي على نكبة كورونا فقط 

ان كنت تفقه انه جمتمع واع فعالً، يجب اأن حترتم العقول 

ول تفكر حتى بالتالعب بامل�ساعر، اأنا معجب جداً بالتعليقات 

هذه  باأن  بالفهم  املقرتن  وال�ستنكار  #ا�سقاط_القرو�ض  عن 

دعاية انتخابية تتكلم يف امل�ستحيل ، تذكر #جمتمع_واعي واحرتم.
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الث�رة  خالل  الأعيان  جمعية  انعقاد   -  1786

الفرن�شية.

ُقتل  التي  الركبة اجلريحة،  ـ وق�ع مذبحة   1890

يد  على  الالك�تا  هن�د  من   150 عن  يقل  ل  ما  فيها 

اجلي�ص الأمريكي.

1930 - حممد اإقبال يلقي خطاًبا رئا�شًيا يف مدينة 

العري�شة  واخلط�ط  الدولتني  نظرية  فيه  قدم  اأباد  اهلل 

لروؤية اإن�شاء باك�شتان.

ل�م�ند  جريدة  من  عدد  اأول  �شدور   -  1944

الفرن�شية.

1989 - انتخاب فات�شالف هافيل كاأول رئي�ص غري 

�شي�عي لت�شيك��شل�فاكيا.

اإ�شرائيلية    / فل�شطينية  حمادثات  ختام   -  1993

يف القاهرة بني وزير اخلارجية اإ�شرائيلي �شمع�ن برييز 

وممثل ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية حمم�د عبا�ص دون 

ت�ش�ية العقبات املتعلقة بالأمن.

وفاة املمثل ال�شوري حممد ال�شماط

الثالثاء،  اأم�ص  ال�ش�رية،  الفنانني  نقابة  نعت 

املمثل حممد ال�شماط الذي ت�يف يف ال�ليات املتحدة 

حافلة  فنية  م�شرية  بعد  عاًما،   85 ناهز  عمر  عن 

امل�شرح  خالدة يف  اأعمالً  واأثمرت  امتدت طيلة عق�د 

والدراما.

ونعى عدد من الفنانني ال�ش�ريني املمثل الراحل، 

عن  واأعرب�ا  الجتماعي،  الت�ا�شل  و�شائل  عرب 

تاأثرهم ب�فاته، ومن بينهم تيم ح�شن وت�لي هارون 

ومتا�شر غامن وندمي �شراباتي و�شالف ف�اخرجي.

من  م�ش�اره  وبداأ   1936 عام  ال�شماط  ُولد 

امل�شرح، اإذ كان من اأوائل املن�شمني اإىل امل�شرح الق�مي 

يف �ش�ريا، ثم انتقل اإىل التلفزي�ن ومنه اإىل ال�شينما.

كان  الراحل  الفنان  اأداها  التي  الأدوار  اأبرز  ومن 

الن�م( مع دريد  »اأب� رياح« يف م�شل�شل )�شح  دور 

حلام ونهاد قلعي واإخراج خلدون املالح ودور »اأب� 

مرزوق« يف م�شل�شل )باب احلارة( باأجزائه الأوىل.

وفاة رجل النمل عن 92 عاًما

ا�شتهر عاملًيا  الذي  اإدوارد ويل�ش�ن  العامل  ت�يف 

التن�ع  اأهمية  على  وت�شديده  النمل  عن  باأبحاثه 

احلي�ي.

اأو�شب�رن  اإدوارد  الكامل  وا�شمه  العامل،  وغادر 

ولية  يف  عاًما   92 عن  الأحد  عاملنا  ويل�ش�ن، 

ما�شات�ش��شت�ص الأمريكية.

واأ�شدر الراحل ع�شرات الكتب، ح�شل اثنان منها 

بعن�ان  كتاب  عن  الأوىل  »ب�ليتزر«،  جائزتي  على 

»ل�مني نات�ر« )الطبيعة الب�شرية( ُن�شر عام 1978، 

العام  ُن�شر  الذي  )النمل(  ف�رمي«  »يل  عن  والثانية 

1990 و�شارك يف كتابته مع بريت ه�لدوبلر.

اأن  وذكرت امل�ؤ�ش�شة، التي حتمل ا�شم ويل�ش�ن، 

بجامعة  التعليم  ط�ياًل يف جمال  عمل  الذي  الراحل 

هارفارد »كّر�ص حياته لدرا�شة عامل الطبيعة واإلهام 

الآخرين لالهتمام بهذا احلقل كما فعل ه�«.

اأعلن رجل الأعمال 

ح�سن �سامي، اأم�ض 

الثالثاء، اإ�سابته 

بفريو�ض كورونا 

هو وزوجته الفنانة 

امل�سرية داليا البحريي 

واأبناوؤهما ق�سمت 

وحبيبة وزوجها 

اأدهم.

وكتب من خالل 

من�سور على ح�سابه 

ال�سخ�سي على 

»في�سبوك«: »قدر 

اهلل وما �ساء فعل. 

اأنا وداليا وق�سمت 

وحبيبة وزوجها اأدهم 

اإيجابي كورونا.. 

وجاٍر اختبار باقي 

الفريق، احلمدهلل على 

كل �سيء، دعواتكم«.

اأمريـــكي يحتجــــز 836 ببغـــــاًء يف منزلـــــه!
تلقى ملجاأ للحي�انات يف ولية مي�شيغن 

الأمريكية هدية »غري مت�قعة« يف عيد امليالد، 

اأكرث من 800 ببغاء عهد بها  اإذ ح�شل على 

داخل غرفة يف  يكد�شها  كان  اإليه جنل رجل 

منزله، على ما اأفادت امل�ؤ�ش�شة وال�شحافة.

ويلفري  اأنيمل  »ديرتويت  ملجاأ  واأو�شح 

»ثالث  اأن  الأحد  »في�شب�ك«  عرب  غروب« 

جمعيات حلماية الطي�ر تتعاون الي�م لإنقاذ 

اأكرث من 800 ببغاء اأودعت« لديه.

ف�شل  حي�انات  جامع  جنل  وبادر 

امللجاأ  ت�شليم  اإىل  الطي�ر  لرتبية  م�شروعه 

امليالد،  الببغاوات ع�شية عيد  497 من هذه 

 339 معه  حم�شًرا  الأحد  عاد  اأن  لبث  وما 

طائًرا اإ�شافًيا. وكتب »ديرتويت اأنيمل ويلفري 

غروب«: »اإنها هدية عيد امليالد التي مل نكن 

فري  »ديرتويت  �شحيفة  ونقلت  نت�قعها«ز 

الببغاوات  �شاحب  جنل  عن  املحلية  بر�ص« 

اأقفا�ص  داخل  يحتجزها  كان  والده  اإن  ق�له 

يف غرفة مبنزله وينفق 1200 دولر �شهرًيا 

لإطعامها.

كيلي  ديرتويت  يف  امللجاأ  مدير  وروت 

»كانت  الببغاوات  اأن  لل�شحيفة  ليب�نتي 

بع�شها ف�ق بع�ص وتختنق« بفعل تكد�شها، 

تتحرك«.  وبالكاد  جًدا  مت�ترة  و»كانت 

اإخراجها وو�شعها يف  واأ�شافت »عملنا على 

اأقفا�ص خمتلفة«.

الإمارات جتيز ا�شتخدام 

لقاح جديد �شد كوفيد- 19

على  امل�افقة  الإماراتية  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ال�شتخدام الطارئ »للقاح اجلديد املعتمد على الربوتني امل�ؤتلف« من 

�شركة »�شين�فارم �شي اإن بي جي«.

واأكدت ال�زارة اأن هذا ال�شتخدام الطارئ للقاح يت�افق ب�شكل تام 

مع الل�ائح والق�انني التي ت�شمح مبراجعة اأ�شرع لإجراءات الرتخي�ص، 

وذلك يف اإطار جه�د ال�زارة ال�شاملة واملتكاملة بالتعاون مع اجلهات 

ال�شحية لتعزيز وقاية اأفراد املجتمع من جائحة ك�فيد-19 يف الدولة.

و�شملت الدرا�شة م�شاركني مت تطعيمهم م�شبًقا بجرعتني من لقاح 

�شجل  اإذ  ك�فيد-19،  الن�شط �شد  بي جي« غري  اإن  �شي  »�شين�فارم 

الأج�شام  من  املئة  يف  لـ100  ت�شل  ن�شبة  امل�شلي  النقالب  معدل 

امل�شادة املحايدة، وترافق ذلك مع معدلت �شالمة عالية وانعدام الآثار 

اجلانبية اخلطرية لدى جميع امل�شاركني.

�شد  حم�شنة  مناعية  قدرة  اأظهر  اللقاح  اأن  ال�زارة  واأو�شحت 

اأمان  بن�شبة   )2-SARS-CoV( فريو�ص  من  النا�شئة  املتح�رات 

عالية، ت�شمح بالإنتاج ال�شريع و�شه�لة التخزين والت�زيع.

مناعية  ا�شتجابة  الإمارات  يف  اأجريت  التي  الدرا�شة  اأظهرت  كما 

�شابًقا  تلق�ا  الذين  املتط�عني  لدى  للفريو�ص  النا�شئة  املتح�رات  �شد 

الن�شط، وفق ما  اإن بي جي« غري  جرعتني من لقاح »�شين�فارم �شي 

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية »وام«.

�شاحنة ت�شطدم مب�شجد يف جدة واإ�شابة 5 م�شلني

ا�شطدمت �شاحنة م�شرعة مب�شجد العمار يف حي 

وحطمت  بال�شع�دية،  جدة  �شرق  جن�ب  املتنزهات 

جدار امل�شجد خالل ال�شالة، وت�شببت باإ�شابة خم�شة 

واأ�شرار  امل�شجد  ال�شالة يف  ي�ؤدون  كان�ا  اأ�شخا�ص 

عرب  ال�شع�دي«،  »املرور  واأعلن  امل�شجد.  يف  مادية 

عن  اأ�شفر  احلادث  اأن  »ت�يرت«،  م�قع  يف  ح�شابه 

امل�شت�شفى  اإىل  نقلهم  مت  اأ�شخا�ص،  خم�شة  اإ�شابة 

لتلقي العالج. وتداول مغردون على م�قع »ت�يرت« 

مقطع فيدي� من داخل م�شجد العمار بحي املتنزهات 

اقتحمته �شاحنة،  الذي  جن�ب �شرق حمافظة جدة، 

بعد  الأر�ص  على  امل�شابني  �شق�ط  الفيدي�  واأظهر 

املطل  اجلدار  وحتطيم  للم�شجد،  ال�شاحنة  اقتحام 

الدفاع املدين  الرئي�ص، فيما كانت فرق  ال�شارع  على 

م�ج�دة باملكان ملبا�شرة احلادث.

»ال�شحة«: ت�شجيل 366 اإ�شابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وتعايف 107 حالت

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

 366 ت�شجيل  اأظهرت   ،2021 دي�شمرب   28 ي�م  يف   21295

حالة  و 228  وافدة،  لعمالة  حالة   94 منها  جديدة  قائمة  حالة 

ملخالطني حلالت قائمة، و 44 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 

107 حالت اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 

.277022

حالة،   2056 بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

قائمة  حالت  اأي  ت�جد  ول   ، م�شتقر  ال�شحي  و�شعها  وجميعها 

حتت العناية. 
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كّرم جهات حكومية وأهلية لمساهمتها في تنمية مدينة حمد والمجتمع

 وزير العمل: تعزيز الشراكة المجتمعية 
لتنمية روح العمل التطوعي والخيري

أكد وزي��ر العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل 
حمي��دان عل��ى أهمية تعزي��ز هذه الش��راكة 
المجتمعي��ة بي��ن مختلف الجه��ات الحكومية 
واألهلية والخاصة لتنمية روح العمل التطوعي 
والخيري في البالد. جاء ذلك خالل رعايته حفل 
تكري��م نخبة من الجه��ات الحكومية واألهلية 
والخاصة نظمته جمعية مدينة حمد التعاونية 
االس��تهالكية، أمس، بنادي عبد الرحمن كانو 
االجتماع��ي للوالدين، بحض��ور رئيس مجلس 
إدارة الجمعية يوسف المحميد، تقديرًا لدورها 
ومساهماتها في تنمية المجتمع بشكل عام، 

ومدينة حمد بشكل خاص.
وخالل الحفل، كرم حميدان الجهات الحكومية، 
وكذلك المنظمات والجمعيات األهلية بمدينة 
حم��د، إل��ى جان��ب عدد م��ن وس��ائل اإلعالم 
المحلية، مش��يدًا بمب��ادرة الجمعي��ة لتكريم 
ه��ذه الفئ��ات من ش��ركاء الجمعي��ة لدورهم 
ف��ي االرتق��اء بمج��االت وبرام��ج التنمية في 
المملك��ة، وخدمة أهالي مدينة حمد على نحو 
خاص، مثمن��ًا جهود الجهات واألف��راد الذين 
ت��م اختيارهم للتكريم في هذا الحفل، والذين 

ساهموا بعطائهم في دعم مبادرات الجمعية 
لتنمي��ة المنطقة، واالرتق��اء بالعمل التنموي 
في المملكة. وضمت قائم��ة المكرمين إدارة 
دعم المنظمات األهلية بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة، ورئيس مركز أم��ن مدينة حمد 

الش��مالي، بلدية المحافظة الشمالية، ومركز 
مدينة حمد الصحي، ومركز محمد جاسم كانو 
الصحي، ومركز مدينة حمد االجتماعي، ومركز 
مدينة حم��د الرياض��ي، إلى جان��ب منظمات 
أهلي��ة، فض��اًل عن عدد م��ن ممثلي وس��ائل 

اإلعالم المحلية. من جانبه، قال المحميد، في 
كلم��ة له إن جمعي��ة مدينة حم��د التعاونية 
االس��تهالكية مس��تمرة في إطالق مبادراتها 
بهدف تحس��ين ش��ؤون المنطق��ة وتنميتها، 
مؤكدًا أن إدارة الجمعية تسخر كل اإلمكانيات 

ألجل تعزيز دورها في خدمة األهالي، مش��يدًا 
في ه��ذا اإلطار بجه��ود وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة ودعمها للمنظم��ات األهلية من 
أجل تحقيق أهدافها المنش��ودة وأداء رسالتها 

ودورها التنموي بمهنية واقتدار.

 أب ينكر ابنه ويتسبب في عجزه 
عن استصدار شهادة ميالد لطفلته

أيمن شكل «

بس��بب عدم اعتراف أبيه بنس��به 
إلي��ه، اضط��ر بحريني للج��وء إلى 
ال��زواج العرفي لالرتب��اط بالزوجة 
الت��ي أحبه��ا، لكنه واجه مش��كلة 
ع��دم إمكانية اس��تخراج ش��هادة 
ميالد للبنت التي أنجبها بعد سنة 
من ال��زواج، وكذلك إثب��ات زواجه 
الكبرى  رس��ميًا، فلج��أ للمحكم��ة 
الش��رعية والت��ي قض��ت بإثب��ات 
نس��ب  وإثبات  الزوجي��ة  العالق��ة 
الطفلة لهما في سجالت المحكمة 
الش��رعية مع ما يترت��ب عليه من 

آثار شرعية وقانونية.
القص��ة س��ردتها المحامي��ة فداء 
حي��ث  الزوج��ة،  وكيل��ة  عب��داهلل 
أرادت  موكلته��ا  أن  أوضح��ت 
االرتباط بزوجه��ا لكن واجهتهما 
مش��كلة أن وال��د ال��زوج يرف��ض 
االعت��راف ب��ه ابن��ًا ل��ه، رغ��م أنه 

نسخة طبق األصل منه، وقد ماتت 
والدت��ه من��ذ فت��رة طويل��ة، ولم 
يتمكن الش��اب م��ن الحصول على 
إثبات نسب من والده منذ والدته، 
وواجهت��ه مش��كالت كثي��رة حيث 
لم يتمك��ن من اس��تخراج بطاقة 
سكانية أو جواز س��فر، وظل طوال 

تلك السنوات يحمل رقمًا مؤقتًا.
وتفاقمت مش��كلة الش��اب عندما 
أراد ال��زواج لكنه ل��م يجد محكمة 
تقبل إثب��ات زواجه ألن��ه ال يحمل 
بطاقة س��كانية أو جواز سفر، فلجأ 
إل��ى الزواج العرف��ي بموافقة والد 
الع��روس وأهلها، وت��م الزواج في 
يناي��ر 2020، ث��م حمل��ت الزوجة 
وأنجب��ت طفلتهم��ا، وعندما حاوال 
له��ا،  مي��الد  ش��هادة  اس��تخراج 
اصطدما مرة أخرى بمشكلة إثبات 
العالق��ة الزوجي��ة رس��ميًا وكذلك 
افتق��اد األب ألوراق ثبوتي��ة، وكل 
ذلك بس��بب تعنت والده الرافض 

لالعتراف به.
وقال��ت المحامي��ة ف��داء: »رفعن��ا 
دع��وى مدني��ة إلثب��ات زواج والد 
الش��اب من والدته الت��ي توفيت، 
وه��ي قضي��ة ال يمك��ن الحصول 
فيه��ا عل��ى حك��م بس��بب الوفاة، 
لكنن��ا رفعنا دع��وى إثبات نس��ب 

االبن ألبيه وطالبنا بإصدار بطاقة 
والت��زال  س��فر،  وج��واز  س��كانية 
الدع��وى منظ��ورة أم��ام القض��اء 
ونحن عل��ى ثقة في عدالة القضاء 

البحريني«.
وأش��ارت المحكم��ة الش��رعية في 
حكمه��ا إل��ى أن الزوجي��ن حضرا 
عق��د  عل��ى  وتوافق��ا  الجلس��ات، 
ال��زواج العرف��ي بحضور الش��هود 
وعلى ص��داق 1500 دينار، وطلبت 
المحكمة ول��ي الزوجة الذي حضر 
العق��د،  عل��ى  موافقت��ه  وأب��دى 
وتوافقوا عل��ى أن الطفلة الولودة 
ف��ي ديس��مبر 2020 ه��ي نتيجة 

العالقة الزوجية.
وقض��ت المحكم��ة بإثب��ات صحة 
العالقة الزوجية ونس��ب الصغيرة 
وإثبات ذلك في س��جالت المحكمة 
الش��رعية مع ما يترتب عليها من 
آثار ش��رعية وقانونية في مواجهة 

المدعى عليهم.

فداء عبداهلل

األنصاري يتسّلم نسخة من 
رسالة الماجستير لمنى أحمد

تس��لم الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد 
األنصاري، خالل اس��تقباله، مسؤولة وحدة النطق واللغة بدائرة 
األذن واألن��ف والحنج��رة بمجمع الس��لمانية الطب��ي منى أحمد، 
نس��خة من ش��هادة تخرجها بماجس��تير اإلدارة العامة بتقدير 
امتي��از مع مرتبة الش��رف والتي كانت بعن��وان »تقييم إمكانية 
الحصول على الرعاية الصحية ف��ي العيادات الخارجية في مجمع 

السلمانية الطبي.. تجربة المرضى والموظفين«.
وأشاد األنصاري بالجهود التي بذلتها الباحثة في إعداد رسالتها 
العلمية، ومتمنيًا لها المزيد من التقدم على الصعيد األكاديمي 
والمهن��ي. حض��ر اللق��اء، رئيس دائ��رة األذن واألن��ف والحنجرة 

بمجمع السلمانية الطبي الدكتور لؤي العكري.

تطوير تقاطع شارع الحد مع »46« خالل األسابيع المقبلة

خلف: تنفيذ حزمة مشروعات تطويرية خدمية
أكد وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
المهن��دس عصام بن عب��داهلل خلف أن مش��روعات البنية 
التحتي��ة في المملكة تحظى بدفعة قوية وتطور ملحوظ، 
ذلك بفضل التوجيهات الملكية الس��امية من لدن حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، ومتابع��ة واهتمام من 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل. وقال: »تقوم 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
بتنفي��ذ حزمة م��ن المش��روعات التطويري��ة ذات الطابع 
الخدمي من أجل تحس��ين الخدم��ات المقدمة للمواطنين، 
بمختلف مناطق المملكة والتي تس��هم في تحقيق أهداف 
المسيرة التنموية الش��املة بقيادة حضرة صاحب الجاللة 
الملك المف��دى حفظه اهلل، وبعد موافق��ة مجلس الوزراء 
برئاسة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك خ��الل الزيارة الميدانية التفقدي��ة التي قام بها 
م��ع النائب عمار قمب��ر لمحافظة المح��رق، بحضور وكيل 
الوزارة لشؤون األشغال المهندس أحمد الخياط، والوكيل 
المس��اعد للطرق المهندس كاظم عبداللطيف، ومدير عام 
بلدي��ة المحرق المهندس إبراهيم الجودر، والعضو البلدي 

أحمد المقهوي، وعدد من مهندسي الوزارة.
وخالل الزيارة تم االطالع على المشروعات التطويرية ذات 
الطابع الخدمي ومنها مش��روع تطوير تقاطع ش��ارع الحد 
مع ش��ارع 46 المتضمن تطوير الطريق رقم 4338 وإنشاء 
مواقف للسيارات على جانبه، باإلضافة إلى مشروع تطوير 

عدد من الطرق بمجمع 245 بمنطقة عراد ضمن المرحلة 
األولى.

وحول مشروع تطوير تقاطع شارع الحد مع شارع 46، أوضح 
الوزي��ر أنه من المخط��ط أن يتم البدء ف��ي تنفيذه خالل 
األس��ابيع القادمة، حيث يتضمن المش��روع إضافة مس��ار 
ثاٍن على ش��ارع الحد لالنعطاف ش��مااًل باتج��اه 46 لزيادة 
الطاقة االستيعابية للتقاطع وتنظيم حركة سير المركبات 
وتسهيلها، مشيرًا إلى أّن المشروع يشمل إضافة وتوسعة 
مس��ار على ش��ارع 46 لالنعطاف يمينًا باتجاه الحد، فضاًل 

عل��ى تطوي��ر طري��ق 4338 لخدم��ة المنطق��ة المتواجد 
بموازاة ش��ارع الحوض الجاف، وذلك بإعادة إنشاء الطريق 

ومواقف للسيارات واألرصفة الجانبية.
ش��بكة  إنش��اء  كذل��ك  سيش��مل  المش��روع  أن  وأض��اف 
لتصريف مياه األمطار ووضع القنوات األرضية لالس��تخدام 
المس��تقبلي من قبل الجه��ات الخدمية األخ��رى، وتركيب 
العالم��ات المرورية وصباغ��ة الخطوط األرضي��ة وحماية 

الخدمات وتطوير اإلنارة.
كم��ا تم تفقد س��ير عمل تطوير عدد م��ن الطرق بمجمع 

245 عراد ضمن المرحلة األولى، حيث ذكر الوزير أّن نسبة 
اإلنج��از بلغت نح��و 60%، ومن المأم��ول االنتهاء منه في 
الربع الثاني من عام 2022، مفيدًا بأن المشاريع تتضمن 
األعمال المدنية واإلس��فلتية الالزمة لرصف وإعادة رصف 
الطرق والممرات، وإنش��اء ش��بكة لتصري��ف مياه األمطار، 
وإنش��اء األرصفة، إلى جانب العمل على مواقف للس��يارات 
وتركيب وس��ائل الس��المة والعالمات المرورية، باإلضافة 
إل��ى إنش��اء قن��وات أرضية وحماي��ة ونقل الخدم��ات التي 

تتعارض مع المشاريع.
م��ن جانبه، تق��دم النائب عم��ار قمبر بالش��كر واالمتنان 
إل��ى صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل على توجيهات س��موه لمواصلة تطوير 
مش��روعات البنية التحتية واإلس��راع بوتي��رة اإلنجاز، بما 

يعود بالنفع والنماء على الجميع.
وأك��د قمب��ر أن المش��روعات التطويري��ة والخدمية التي 
أطلقته��ا وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمراني وال س��يما بالدائرة الس��ابعة بمحافظة المحرق 
ستس��هم بال شك في حل مش��كلة تجمعات مياه األمطار، 
وتوفي��ر مواقف للس��يارات، وزي��ادة الطاقة االس��تيعابية 
للطرق والش��وارع، والحد من االزدحام المروري بما يواكب 
التطور العمراني المتسارع الذي تشهده مملكة البحرين. 
وتوجه قمبر بالش��كر إلى وزارة األشغال وشؤون البلديات 
والتخطيط العمراني وعلى رأسها سعادة الوزير ومهندسو 
الوزارة على جهودهم الملحوظة في تطوير ش��بكة الطرق 
بالمملك��ة، وذلك بما يتماش��ى مع المتطلب��ات التنموية 

ويحقق التطلعات المنشودة.

تنفيذًا لتوجيهات ولي العهد رئيس الوزراء.. »الصناعة«:

حمالت تفتيشية للرقابة على األسواق المحلية
أك��د وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد بن راش��د الزياني 
أن الوزارة باش��رت عدة حمالت تفتيشية للرقابة على األسواق 
المحلية تش��مل ع��ددًا من مح��الت الس��وبرماركت والبقاالت 
لضمان عدم التالعب باألسعار بما يصب في تأمين احتياجات 
ومتطلب��ات المواطني��ن والمقيمي��ن لهذه الس��لع والمنتجات 
األساس��ية. ويأت��ي ذل��ك تنفي��ذًا لتوجيهات صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل بالتحقق من توافر المنتجات والسلع 
االس��تهالكية األساس��ية والضروري��ة ف��ي األس��واق المحلية 

وأس��عارها. وأضاف الزيان��ي أن الوزارة مس��تمرة في جهودها 
على كافة األصعدة لتفقد األس��واق المحلية بصورة دورية بما 
يس��هم في بث الطمأنينة ل��دى المس��تهلكين، داعيًا أصحاب 
المحال التجارية بمختلف أنواعها لاللتزام باألنظمة مشيرًا إلى 
أن أي تجاوٍز سيتم حياله أخذ اإلجراءات المناسبة بشكل فوري.

وأردف الزياني أن المس��اعي مستمرة لدعم المنتجات الوطنية 
الغذائية بمختلف أنواعها والتوسع في إنتاجها وهناك تنسيق 

مستمر في هذا الشأن.
وبينت الوزارة في الس��ياق ذاته أن الحملة جاءت اس��تجابًة لما 

أثي��ر مؤخرًا ح��ول قيام عدد من ش��ركات األلبان برفع أس��عار 
منتجاته��ا، حيث باش��ر فريق الوزارة بالتفتي��ش والتحقق من 
أس��عار المنتج��ات الضرورية مث��ل الحليب ومش��تقاته وأنواع 
العصائر، والتأكد من عدم اإلضرار بالمستهلك بأي شكل من 

األشكال.
وأوضح��ت الوزارة أن بإمكان المواطني��ن والمقيمين التواصل 
م��ع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المس��تهلك ألي ش��كاوى أو 
مخالف��ات، وذلك من خالل االتصال بمركز البالغات في الوزارة 
أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى »تواصل«. وزير الصناعة



في جلسة الدفاع عن المرأة العاملة

نواب: نساء سيعملن لياًل.. حميدان: أحسنوا الظن
حسن الستري «

م��رر مجلس الن��واب المرس��وم بقانون رقم 16 لس��نة 
2021 بتعدي��ل بعض أحكام قان��ون العمل في القطاع 
األهلي الصادر بالقانون رقم 36 لس��نة 2012 ويتضّمن 
المرس��وم بقانون ضمان المس��اواة بين الجنس��ين في 
العمل في القطاع األهلي، إذ حظر التمييز في األجور بين 
الُعمال والَعام��ات في العمل ذي القيمة المتس��اوية، 
وألغى بعض النصوص التي تبّرر الفجوة بين الجنسين، 
كمنح القانون للوزير صاحي��ة تحديد األحوال واألعمال 
التي يحظر تشغيل النساء فيها مطلقًا أو تشغيلهن ليًا.

وانتقد النائب فاح هاش��م غي��اب رأي الجهات المعنية 
كاالتحاد النس��ائي واتح��ادي النقابات ع��ن تقرير لجنة 
الخدمات المتعلق بمرسوم يتضمن إلغاء صاحية وزير 
العم��ل بتحديد األعم��ال التي يحظر فيها عمل النس��اء 
ليًا، وأيده في هذا الط��رح النائب األول لرئيس مجلس 

النواب عبدالنبي سلمان. 
من جهته، رد رئيس لجنة الخدمات أحمد األنصاري: »لم 
نرفع التقري��ر إال بعد أن خاطبنا جميع الجهات، من ردوا 
أرفقنا ردودهم، خاطبناهم مرتين، ال يمكن أن نخاطبهم 
7 م��رات«، وزادت علي��ه مق��ررة اللجنة سوس��ن كمال: 
»اللجنة ال تس��تطيع إل��زام الجهات المختص��ة بتقديم 

مرئياتهم«.
وقال النائب عيس��ى القاضي: »ال يختل��ف اثنان على أن 
المرأة البحريني��ة قادرة على تولي جميع المس��ؤوليات 
أثن��اء العمل، والس��ؤال إذا ل��م تكن ترغ��ب ذلك فهل 
سيكون المرس��وم المتضمن إلغاء صاحية وزير العمل 
بتحديد األعمال التي يحظر فيها عمل النساء ليًا ذريعة 

لصاحب العمل للتأثير على مستقبلها الوظيفي؟«.
وأب��دى النائب محم��ود البحراني تخوفه م��ن أن تكون 

بطالة مؤنث��ة، وقال: »التكريمات الدولية ليس��ت أهم 
من التش��ريعات التي تتناس��ب واقعنا وأعرافنا، والدول 
المانحة لهذه التكريمات يعان��ون ارتفاع الوفيات أكثر 
من المواليد، لماذا نتابعهم، إذا مش��ينا س��نصبح نحن 

القارة العجوز«.
م��ن جانبه، ق��ال النائ��ب األول لرئيس مجل��س النواب 
عبدالنبي سلمان إن منظمة العمل الدولية رفعت القيود 
عن عمل المرأة ليًا، واستبدلتها بتدابير حماية للمرأة، 
وحماية األمومة والسامة، وكان يفترض أن تدخل هذه 

التعديات الضرورية في المرسوم لكي يكون مكتمًا.
والتنمي��ة  العم��ل  مداخل��ة س��لمان، اس��تفزت وزي��ر 
االجتماعية جميل حميدان، فطمأن النواب بأن المرسوم 
المتضم��ن إلغاء صاحية وزير العم��ل بتحديد األعمال 
التي يحظر فيها عمل النس��اء ليًا، ال يمس حقوق المرأة 

ف��ي حماي��ة المرأة، وإنم��ا ألغى مادة ليس��ت موجودة، 
متس��ائًا: »ليس لدي نس��اء يعمل��ن ف��ي المحاجر، أو 
يعملن ف��ي درجات حرارية عالية، لماذا أتمس��ك بمواد 
ليس��ت موجودة أصًا، وتؤثر على سمعة البحرين، ذلك 
أن إعط��اء وزي��ر العمل صاحي��ة الحظر يعتب��ر تقييدًا 
لحرية المرأة، وال يوجد رب عمل يستطيع إجبار أحد على 

العمل، لنحسن الظن في رجال األعمال«.
وذكر أن »منطلق المناقشات حماية المرأة، وليس هناك 
أدنى ش��ك من أن النواب يلتقون مع الحكومة في زيادة 
فرص العمل والحماية«، مبينًا أن »هناك مهنًا يتجاوزها 
الزمن، بعض االتفاقيات مضى عليها أكثر من 60 سنة، 
اتفاقية الس��يداو جاءت بأحكام أكثر حداثة، يريدون أن 
يعط��وا المرأة حري��ة أكثر، إعطاء وزي��ر العمل صاحية 
المن��ع يعتبر تقييدًا له��ا، والمادة الملغ��اة تنص على 

أشياء ليست موجودة عندنا بالبحرين«.
وق��ال النائب عبدالرزاق حط��اب إن القانون جاء من أجل 
ضمان المس��اواة بين الجنسين وحظر التمييز في األجور 
بين الجنسين في األعمال ذات القيمة المتساوية، فيما 
بي��ن النائب أحم��د العامر أنه خال أزم��ة كورونا كانت 

الشابات يمثلن 70% من الجنود المجهولين.
بينما بين النائب عمار البناي أن مملكة البحرين تحظى 
بمكان��ة عالمي��ة متقدم��ة ف��ي المحافل الدولي��ة، أما 
النائب محمد العباسي فقال إن المنظمات الدولية تريد 
أن تحقق أهدافًا معينة، فيما ردت مقررة لجنة الخدمات 
سوسن كمال: »البحرين ليست الوحيدة في هذا الجانب، 
الس��عودية أيض��ًا ألغت الحظ��ر على عمل الم��رأة ليًا، 
وحصل��ت على تقييم أفضل م��ن البحرين، ونحن نتطلع 

إلى هذا التقييم«.
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رفع مقترح بصفة االستعجال للحكومة 

 »النواب« يسقط القروض 
ويلزم المواطنين بدفع فوائد البنوك

حسن الستري «

وافق مجل��س النواب باألغلبي��ة على اقتراح 
الش��خصية  الق��روض  إلس��قاط  برغب��ة 
والعقاري��ة، م��ع تكف��ل المواطني��ن بدف��ع 
الفوائ��د المس��تحقة للبن��وك والمص��ارف، 

وتقسيطها بشكل ميسر.
وأكد النائب عبداهلل الدوسري، تراكم الديون 

عل��ى المواطني��ن بس��بب جائح��ة كورون��ا، 
ما يتطل��ب وقفة ج��ادة من قب��ل الحكومة 
لدع��م البحريني، مبين��ًا أن المقت��رح برغبة 
بإسقاط القروض الش��خصية والعقارية عن 
المواطنين، وتحملهم فوائد البنوك سينعش 
السوق البحريني ويرفع مس��تواه المعيشي، 
وذكر أن خطة التعاف��ي االقتصادي تتطلب 
وجود مشتٍر بالسوق المحلي، لذلك ال بد من 

إسقاط القروض الشخصية والعقارية.
وفيما قالت النائب معصومة عبدالرحيم عن 
المقترح الذي أقره النواب اليوم: »إن ش��عب 
البحرين يستاهل أن يكون من أفضل شعوب 
العال��م«، بي��ن النائ��ب محم��د بوحمود أن 
»المواطن يعاني، فقد فرح بتأجيل األقساط 
عل��ى الرغم م��ن الض��رر علي��ه، ونتمنى أن 

تستجيب الحكومة للمطلب الشعبي«.

13 مقترحًا مستعجاًل للحكومة بجلسة النواب
 أحمد بن عيسى: القانون 

البحري جهد 8 سنوات

محمد رشاد  «

أكد وكيل ش��ؤون الموانئ والماحة البحري��ة بوزارة المواصات 
واالتصاالت الش��يخ أحمد بن عيسى بن خليفة آل خليفة، في أول 
تصريح ل��ه منذ توليه منصب وكي��ل وزارة المواصات: »إن فقد 
أو تلف شهادة تس��جيل في الخارج يتطلب اعتمادها وتصديقها 
من جهة رس��مية العتمادها هنا ف��ي البحرين حاله حال الوثائق 
الرس��مية األخرى بما يطمئن أيضًا بأن الشخص المبلغ هو ذاته 

مخول من جهة رسمية وهو القصد من ذلك«.

المصادقة على النظام 
األساسي لتنمية المرأة

حسن الستري «

أق��ر مجلس الن��واب مش��روعًا بقان��ون للمصادقة عل��ى النظام 
األساس��ي لمنظم��ة تنمية الم��رأة في الدول األعض��اء بمنظمة 
المؤتمر اإلس��امي. م��ن جانبه، ق��ال النائب فاطم��ة القطري: 
»إنن��ا نفتخر بم��ا حققته المرأة البحرينية م��ن تقدم على جميع 
المستويات والتي ترتكز على العادات والتقاليد التي تربى عليها 
البحرينيون، فهي مصدر فخر للمرأة البحرينية التي أعلى اإلسام 
من ش��أنها«. من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: »إن المشروع 
يعطي مكانة إقليمية للبحرين، لذلك وافقنا عليه حتى وإن كانت 

عليه تبعات مالية«.

إسقاط القروض الشخصية والعقارية 
مع تكفل المواطنين بدفع الفوائد 

المستحقة للبنوك والمصارف 
وتقسيطها بشكل ميسر.

حصر توزيع الوحدات اإلسكانية 
المتبقية  من الوحدات التي أمر 

بتوزيعها صاحب السمو ولي العهد 
رئيس الوزراء على أصحاب الطلبات 

القديمة.

اتخاذ الحكومة اإلجراءات الالزمة 
لحماية البحرينيين العاملين بالقطاع 

الخاص، من التسريح والفصل التعسفي 
برواتب مدعومة من »تمكين«.

رفع السن القانوني لبرنامج مزايا 40 
عامًا فقط المدرجة أسماؤهم  على 

قوائم االنتظار لمدة 5 سنوات فما فوق.

منع األطباء العاملين بالمؤسسات 
الصحية الحكومية، من فتح عيادات 

خاصة، أو العمل لدى المؤسسات 
الصحية الخاصة، وفتح عيادات خاصة  

في السلمانية، واستخدام اإلمكانات 
المتوافرة بالمؤسسات الصحية 

الحكومية.

دراسة خطة جديدة لدعم القطاعات 
المتضررة جراء جائحة كورونا، في ضوء 

المستجدات التي تطرأ على تطور 
»كورونا«.

شمول الفئات التي لم تحصل على 
التكريم الخاص بالصفوف األمامية 

لمكافحة »كورونا«، من األطباء 
والعاملين في وزارة الصحة وموظفي 

الجمارك والجوازات والعاملين في 
المدارس بالتكريم بمختلف أنواعه.

تحويل المركز الصحي القديم بالرفاع 
الشرقي إلى مستشفى والدة.

فرض رسوم على التحويالت المالية 
األجنبية للخارج.

إعفاء أصحاب فرشات سوق سترة 
المركزي  من الرسوم نظرًا لحال 

السوق المتدهورة.

تخصيص ساعات رياضية لذوي اإلعاقة 
في األندية التابعة لوزارة شؤون 

الشباب بالمحافظات.

إرجاع مجمع الرعاية الشامل »عالي« 
لوزارة العمل والتنمية االجتماعية 

وتشغيله لخدمة ذوي اإلعاقة.

تحويل عقار رقم )01013882( إلى 
األوقاف السنية بوزارة العدل والشؤون 

اإلسالمية واألوقاف.
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 »االقتصاديين« لـ                    : يعكس اإلمكانات لتمويل المشروعات المستقبلية 

ارتفاع أصول القطاع المصرفي 6 أضعاف الناتج المحلي
عباس المغني «

القط��اع  أص��ول  قيم��ة  ارتفع��ت 
المصرف��ي ف��ي البحري��ن م��ع نهاية 
نوفمبر الماضي لتصل إلى 6 أضعاف 
النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي، بحس��ب 
بيان��ات مص��رف البحري��ن المرك��زي 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  وهيئ��ة 

اإللكترونية. 
وأك��د »المركزي«، أن أص��ول القطاع 
ملي��ار   79 نح��و  بلغ��ت  المصرف��ي 
دين��ار بنهاية نوفمب��ر الماضي، فيما 
تش��ير إحصائيات هيئ��ة المعلومات 
والحكومة اإللكتروني��ة إلى أن الناتج 

المحلي بلغ نحو 13 مليار دينار. 
وق��ال رئي��س جمعي��ة االقتصاديين 
البحرينية عمر العبيدلي ل� »الوطن«: 
»إن ارتف��اع أص��ول القط��اع المال��ي 
مؤشر إيجابي مش��جع، خصوصًا وأنه 
واحد من أهم القطاعات التي تساهم 
ف��ي الناتج المحل��ي اإلجمالي، ويخلق 
وظائ��ف ذات روات��ب عالي��ة مرغوبة 
للبحرينيي��ن، إذ إن الكثير من طلبات 
الجامع��ات يطمح��ون العمل في هذا 
القط��اع«. وأض��اف، أن ق��وة متان��ة 

القط��اع المال��ي يعود إل��ى المصرف 
المرك��زي وقدرت��ه على توفي��ر بيئة 
مثالي��ة لنم��و المش��روعات المالي��ة 
ف��ي البحرين، مؤك��دًا أن قوة القطاع 
المصرف��ي تعط��ي دالالت على قدرة 
القطاع ومس��اهمته بشكل فاعل في 
واالقتصاد  المس��تقبلية  المشروعات 
الوطني. وأش��ار العبيدل��ي، إلى وجود 
إمكاني��ات ل��دى القطاع للمس��اهمة 
الفاعلى في خطة التعافي االقتصادي 
الت��ي أعلنت عنه��ا حكوم��ة الحبرين 

وتبلغ 32 مليار دوالر.

وأوض��ح أن القط��اع المصرف��ي بات 
ف��ي  مس��اهمًة  القطاع��ات  أكث��ر 
الدخل الوطني بع��د النفط، ووصفه 
المؤسس��ات  لعجل��ة  بالمح��رك 
والش��ركات ف��ي القطاع الخ��اص بما 
في ذلك الش��ركات العاملة في مجال 
الطاق��ة النظيفة من خ��ال القروض 
الخضراء، والممول الرئيس لمش��اريع 
البنية التحتية العماقة، والمس��اهم 
األكبر ف��ي المس��ؤولية االجتماعية، 
والوجه��ة األولى لتوفير فرص العمل 
النوعية أمام البحرينيين، والمدرس��ة 
الت��ي تخ��رج منه��ا بحريني��ون كث��ر 
اتجهوا نحو تأس��يس أعم��ال خاصة 
بهم مس��تفيدين من الخب��رات التي 
تلقوه��ا خال عملهم في مؤسس��ات 
القط��اع المالي��ة والمصرفي��ة، وغير 

ذلك الكثير. 
وأطلقت البحرين في نوفمبر الماضي 
اس��تراتيجية تطوير قط��اع الخدمات 
المالي��ة 2022-2026 والت��ي تهدف 
إلى رفع مس��اهمة القطاع المالي في 
النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي إلى %20 
حت��ى نهاي��ة الع��ام 2026 ومن ثم 
رفعه��ا إل��ى 25%، وزيادة مس��اهمة 

قط��اع التأمين في الناتج المحّلي من 
5.8% إلى 8% بنهاية 2026.

أكب��ر  المص��رف  القط��اع  ويعتب��ر 
وع��اء لج��ذب االس��تثمارات األجنبية 
المباشرة، حيث بلغ مخزون االستثمار 
األجنب��ي في قطاع الخدم��ات المالية 
بل��غ 21 ملي��ار دوالر ف��ي 2020 وبما 

يعادل 61% من الناتج المحلي.
ويتمحور أداء االستراتيجية حول زيادة 
حّص��ة تمويل المؤسس��ات الصغيرة 
وعلى  مرحلية  بطريقة  والمتوّس��طة 
أس��اس تدريجي لتص��ل إلى 20% من 
محفظ��ة التموي��ل المحّلي��ة لبن��وك 
وخف��ض   ،2025 بنهاي��ة  التجزئ��ة 
معدل التداول النقدي الورقي بنس��بة 
والحف��اظ عل��ى نم��و س��نوي   ،%25
مس��تمر لع��دد التحوي��ات المالي��ة 
اإللكتروني��ة بم��ا ال يقل ع��ن %10، 
االحتياج��ات  تلبي��ة  إل��ى  باإلضاف��ة 
التدريبية ألبرز مجاالت تطوير القطاع 
المال��ي بواقع 3 آالف متدّرب س��نويًا 
بنهاية 2024، وزيادة نسبة مشاركة 
األفراد والمؤسسات في السوق األولي 
إلصدارات الدي��ن العام للحكومة إلى 

.%20

عمر العبيدلي
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ضمن نخبة الـ5٪ من الموانئ الجوّية األكثر نظافة في العالم

 مطار البحرين يحصد تصنيف 5 نجوم 
في تدابير سالمة مكافحة »كورونا«

حص��ل مطار البحرين الدولي، عل��ى تصنيف 5 نجوم األعلى من نوعه في تدابير 
الس��امة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا )كوفي��د-19( في المطارات، إذ نجح 
في تحقيق أعلى المعايير العالمّية فيما يتعلق ببروتوكوالت النظافة والسامة 
التي تحد من انتش��ار الفيروس. وبذلك يأتي مطار البحرين الدولي ضمن نخبة 

ال� 5% من الموانئ الجوّية األكثر نظافة حول العالم.
وحصل المطار على هذا التصنيف عالي المس��توى، عقب عملية تدقيق ش��املة 
لجميع معايير الس��امة الخاصة ب�)كوفيد-19( أجرتها ش��ركة س��كاي تراكس 

العالمّية المتخصصة على مدى 3 أيام في ديسمبر الحالي. 
ويمث��ل هذا االعتماد في مجال الس��امة المعيار العالمي الذي يضمن للعماء 
تجربة س��فر آمنة على جمي��ع األصعدة، كما يعتبر إقرارًا بم��دى فاعلية تدابير 
الس��امة التي تطبقها ش��ركة مطار البحرين في مطار البحرين الدولي لحماية 

المسافرين والموظفين من انتشار فيروس كورونا.
واشتملت عملية التدقيق، على 175 بروتوكول سامة مختلف متعلق بالجائحة 
تحديدًا، والتي من ش��أنها جميعًا الحد من خطر العدوى وتعزيز سامة العماء 
والموظفي��ن، إذ اس��تعرضت إج��راءات التدقي��ق م��دى فاعلية تدابي��ر الصحة 
والنظافة والس��امة المطبقة وفقًا لتوصيات فريق عمل مجلس منظمة اإليكاو 
إلنعاش قطاع الطيران »CART«، إلى جانب االش��تراطات الصادرة عن حكومة 
البحرين. ويعني تصنيف 5 نجوم في تدابير السامة الخاصة بمكافحة الجائحة، 
أن المط��ار نج��ح في تطبي��ق معايير عالية ج��دًا فيما يخص إج��راءات النظافة 
والصيان��ة، مع المواظبة على االلتزام الص��ارم بهذه البروتوكوالت طيلة الوقت 

وبشكل متسق.
وأعرب الرئيس التنفيذي لش��ركة مطار البحرين محم��د البنفاح عن فخره بأن 
يكون مط��ار البحرين الدولي من أوائل المطارات ف��ي العالم التي تحصل على 
تصني��ف 5 نجوم والذي يعد اعترافًا بالجهود التي يبذلها فريق المطار بش��كل 

يومي لضمان سامة المسافرين والموظفين.
وهنأ حكومة البحري��ن والفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا، الذين اتخذوا 
تدابي��ر اس��تباقّية فّعالة منذ بداية الجائحة لحماية الصح��ة العامة في الباد، 
ولجمي��ع العاملين بالصفوف األمامّية الذي��ن تفانوا في العمل ليًا ونهارًا دون 

كلل للحفاظ على سامة المواطنين والمقيمين منذ بدء الجائحة وحتى اليوم.
وأض��اف أنه من��ذ يناي��ر الماضي، حصل مط��ار البحري��ن الدولي عل��ى العديد 
م��ن الجوائز واألوس��مة الب��ارزة من جهات عالمّي��ة مرموقة تقدي��ًرا لمعاييره 
االس��تثنائّية والجه��ود الدؤوب��ة الت��ي يبذله��ا لحماي��ة صح��ة المس��افرين 
وسامتهم، مشددًا على التزام المطار الصارم والمتواصل بضمان تجربة سفر 

تتسم باألمان والراحة والرفاهية دون أي عناء لجميع مرتاديه.
من جانبه قال إدوارد بايستيد من شركة سكاي تراكس: »يطبق مطار البحرين 
الدولي بروتوكوالت س��امة ممتازة ومتس��قة لمكافحة كورونا تتس��م بأعلى 

معايي��ر الكف��اءة والفاعلي��ة والجودة، ومن ه��ذا المنطلق نهنئ ش��ركة مطار 
البحري��ن على حصولها على أعل��ى تصنيف لتدابير الس��امة الخاصة بفيروس 
كورون��ا«. وأكد، أن هذا التصنيف يضمن للعماء المس��افرين عبر المطار أعلى 
قدر من االطمئنان وراحة البال، إذ يؤكد على مدى فاعلية بروتوكوالت النظافة 
والس��امة المطبقة. وينبغي أن تنطوي إجراءات السامة على توفير بيئة آمنة 
للغاية للعماء والموظفين على حد س��واء، وأثبت مطار البحرين الدولي ريادته 

في هذا المجال باعتباره مثااًل ُيحتذى به دون شك.
وكان مطار البحرين الدولي، طرح برنامجًا ش��امًا ومكثفًا لتدابير السامة للحد 
من تفش��ي في��روس كورونا، إذ تنتش��ر معقمات األيدي في جمي��ع أرجاء مبنى 
المسافرين، وال سّيما عند نقاط االتصال والتامس األكثر ازدحامًا مثل مكاتب 

إنهاء إجراءات السفر وبوابات السفر ومرافق الخدمة الذاتّية. 
كذلك تم��ت معالجة األس��طح الُمعرض��ة لّلم��س المتكرر بدهان��ات مضادة 
للميكروب��ات، ويتم تطبيق تدابي��ر التباعد االجتماعي في جمي��ع أنحاء المطار 
باستخدام مجموعة من العامات والملصقات المخصصة لألرضيات والمقاعد. 
أما مكاتب الخدمات المباش��رة فق��د تم تزويدها بحواجز ش��فافة، كما تتوافر 
معقم��ات األيدي بج��وار كل نقاط الخدم��ة الذاتّية مثل أجه��زة الصّراف اآللي 
وماكين��ات البيع وغيره��ا. ويتعين على جميع مرتادي المط��ار ارتداء الكمامات 

الطبّية.

 مؤشر البحرين العام
يقفل بارتفاع 4.42 نقاط

أقفل مؤشر البحرين العام أمس عند مستوى 1,791.23 بارتفاع 
وقدره  4.42 نقطة مقارنة بإقفاله اإلثنين، في حين ُأقفل مؤشر 
البحرين اإلس��امي عند مس��توى 749.78 بارتف��اع وقدره 0.75 
نقطة مقارنة بإقفاله الس��ابق. وتداول المستثمرون في بورصة 
البحرين 511.62 ألف س��هم، بقيمة إجمالية قدرها 201.91 ألف 
دين��ار، تم تنفيذها من خال 45 صفقة، حيث ركز المس��تثمرون 
تعاماتهم على أس��هم  قطاع المال والتي بلغت قيمة أس��همه 
المتداول��ة 100.32 ألف دينار أي ما نس��بته 49.68% من القيمة 
اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 301.55 ألف سهم، تم تنفيذها 
من خال 18 صفقة. وجاءت ألمني��وم البحرين »ألبا« في المركز 
األول إذ بلغ��ت قيمة أس��همها  المتداول��ة 68.20 ألف دينار أي 
ما نس��بته 33.78% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 

قدرها 85.12 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 10 صفقات.
أم��ا المركز الثاني فكان لبن��ك البحرين والكوي��ت بقيمة قدرها 
46.56 أل��ف دين��ار أي م��ا نس��بته  23.06% م��ن إجمالي قيمة 
األسهم المتداولة وبكمية قدرها 88.15 ألف سهم، تم تنفيذها 

من خال 6 صفقات.
ث��م جاء البنك األهلي المتحد بقيمة قدره��ا 31.41 ألف دينار أي 
ما نس��بته 15.56% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 

قدرها 89.60 ألف سهم، تم تنفيذها من خال 7 صفقات.
وتم تداول أس��هم 14 شركة، ارتفعت أس��عار أسهم 3 شركات، 
في حين انخفضت أس��عار أس��هم ش��ركة واحدة، وحافظت بقية 

الشركات على أسعار إق�فاالتها السابقة.

 »البورصة« تستضيف 
 مؤتمر اتحاد أسواق المال

العربية مارس المقبل

أعلن��ت بورصة البحرين، الس��وق متعددة األص��ول ذات التنظيم 
الذاتي، عن اس��تضافتها للمؤتمر الس��نوي التحاد أسواق المال 
العربية تحت مس��مى »المؤتمر الس��نوي التحاد أس��واق المال 

العربية: البحرين 2022« ، يومي 29 و30 مارس 2022. 
ويعتب��ر المؤتمر أكب��ر حدث للبورص��ات واألس��واق المالية في 
الش��رق األوس��ط، ويس��عى لخلق بيئة مواتية لألس��واق المالية 

العربية، فضًا عن تعزيز التكامل والسيولة فيما بينها. 
ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 350 مشارًكا من خال 
الحض��ور الفعلي واالفتراضي، من البورص��ات العربية و الهيئات 
التنظيمية لألس��واق المالية وشركات الوس��اطة المالية ومدراء 

صناديق االستثمار والصحفيين االقتصاديين.
وس��يتضمن المؤتمر 19 جلسة نقاش��ية و 55 متحدثًا، ويسلط 
الضوء على مجموعة من المواضيع المتنوعة المتعلقة بأس��واق 

رأس المال.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لبورص��ة البحرين، الش��يخ خليفة بن 
إبراهي��م آل خليف��ة: »يمث��ل المؤتم��ر نقط��ة انط��اق لعرض 

المواضيع المهمة حول أسواق رأس المال في المنطقة«.
وأضاف: »ن��درك الدور الهام الذي قد تلعب��ه البورصة في توفير 
بيئة مستقرة وش��فافة، وأهمية سعينا لتحقيق أهداف المؤتمر 
المتمثلة في تعزيز بيئة اس��تثمارية شفافة ألسواق رأس المال 
العربية، وسيوفر هذا الحدث منتدى نقاش رئيسي لتبادل األفكار 
والخبرات بين قادة الفكر، حيث نتطلع إلى رؤية النتائج المرجوة 

بطريقة متكاملة«.
من جانبه، أكد األمين العام التحاد أس��واق المال العربية، رامي 
الدكان��ي، أنه مع حل��ول العام الجديد سيس��لط المؤتمر الضوء 
على الدروس المس��تفادة من العام 2021 لاستفادة منها خال 
الفت��رات المقبلة، حيث يعد المؤتمر فرصة لخلق بيئة ش��فافة 
ومتط��ورة ألس��واق رأس الم��ال العربي��ة، وتش��جيع المزيد من 

التعاون وتعزيز التواصل بين أعضاء االتحاد. 

رامي الدكاني

»براكستون« تستحوذ على »أفرو أشين أسيستانس«
براكس��تون  مجموع��ة  كش��فت 
-المتخصص��ة ف��ي تقدي��م خدمات 
للش��ركات  واإلداري  الفن��ي  الدع��م 
العاملة ف��ي قطاع التأمي��ن وإعادة 
التأمين- عن استحواذها على شركة 
أفرو أش��ين أسيس��تانس في سلطنة 
عمان. وهي ش��ركة ش��ركة مملوكة 
من ش��ركة أفرو أش��ين أسيستانس 

ِالبحرين »تحت التصفية«.
وقال رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة 
»إن  العجم��ي:  أيم��ن  براكس��تون 
اس��تحواذنا على ش��ركة أفرو أش��ين 
أسس��تانس يأت��ي ضم��ن خططن��ا 
وزي��ادة  المملك��ة  خ��ارج  للتوس��ع 
حصتنا الس��وقية في منطقة الخليج. 
كذل��ك فإن هذه الخطوة تأتي ضمن 

خطط المجموع��ة ألن تكون المزود 
الدع��م  وخدم��ات  لحل��ول  الرئي��س 
الفني واللوجس��تي لشركات التأمين 

ش��ركات  وتمكي��ن  المنطق��ة  ف��ي 
التأمين من تقدي��م خدمات متميزة 

لزبائنها«.
وأضاف: »إن خطوة االستحواذ شملت 
أيضًا عملية االس��تحواذ على محفظة 
أسيس��تانس  أش��ين  أف��رو  ش��ركة 
البحري��ن »تح��ت التصفي��ة« والتي 
تشمل العديد من الزبائن المهمين 
من شركات التأمين ووكاء السيارات 

في المملكة«.
من جهته، قال رئي��س مجلس إدارة 
ش��ركة أف��رو أش��ين أسيس��تانس - 
البحرين »تحت التصفية« نبيل حجار: 
»إن قاعدة الزبائن التي بنتها شركة 
أفرو أش��ين أسيس��تانس ف��ي عمان 
وتميزه��ا في خدمة العماء. أدى إلى 

اختيار »براكس��تون« االستحواذ على 
هذه الش��ركة. و«براكستون« شركة 
معروف��ة وذات س��معة جي��دة ف��ي 
مج��ال خدمة الزبائ��ن وذلك يضمن 
االستمرارية في خدمة عماء الشركة 

في المستقبل.
فيما أكد الرئيس التنفيذي للعمليات 
لشركة براكس��تون محمد رضي على 
أهمي��ة االس��تحواذ في ه��ذا القطاع 
باعتب��ار أن��ه يس��هم ف��ي تقوي��ة و 
تحسين نوعية و مس��توى الخدمات، 
الفتًا إلى أنها خطوة في طريق طويل 
تسير فيه »براكستون« وتسعى فيه 
للمس��اهمة بش��كل كبير ف��ي خدمة 
ف��ي  اللوجس��تية  الخدم��ات  قط��اع 

المنطقة.

أيمن العجمي

 المستثمرون يشترون
70 مليون دينار أذونات خزانة حكومية

أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية 
 )ISIN BH0006T87517( 1893 اإلص��دار رق��م
من أذون��ات الخزانة الحكومية األس��بوعية التي 
يصدره��ا مص��رف البحري��ن المرك��زي نيابة عن 
الحكومة، حيث تبلغ قيمة هذا اإلصدار 70 مليون 

دين��ار لفت��رة اس��تحقاق 91 يومًا تب��دأ ف�ي 29 
ديس��مبر 2021 وتنتهي في 30 م��ارس 2022، 
كما بلغ معدل س��عر الفائدة على هذه األذونات 
1.45% مقارنة بس��عر الفائ��دة 1.47% لإلصدار 

السابق بتاريخ 22 ديسمبر 2021.

وبلغ معدل س��عر الخصم 99.63504%وتم قبول 
أقل س��عر للمش��اركة بواق��ع 99.62700% علمًا 
بأنه ق��د تمت تغطي��ة اإلصدار بنس��بة %180، 
فيم��ا بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع هذا 

اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

»الصداقة البحرينية اليابانية« 
 تستعرض أنشطتها

وتقريرها األدبي والمالي

اس��تعرضت جمعية األعمال والصداقة البحريني��ة اليابانية، 
خال عقدها اجتماعها السنوي عن بعد، قراءة التقرير األدبي 

والتقرير المالي إلى جانب إبراز األنشطة الناجحة للجمعية. 
وخال االجتماع، أطلع رئيس الجمعية ناصر العريض األعضاء 
عل��ى تق��دم الجمعي��ة والفعالي��ات، مقدمًا ش��كره للس��فير 
الياباني الجديد مياموتو ماس��ايوكي، وأعضاء مجلس اإلدارة 
وم��ن بينهم يوش��يوكي كويك��ي، وناوكي ناكام��ورا، وقيس 
الزعبي، وإبراهيم طالب، وجاس��م الشيراوي، ويوشيو ميناغي، 
وكاتس��ويوكي كيتاجوش��ي، وأنوب كيول��رام، وكذلك أعضاء 
اللج��ان الفرعية أحم��د جواهري، ونبيل أج��ور وجميع األعضاء 
عل��ى دعمهم المس��تمر أثن��اء األزم��ة االقتصادي��ة. وأعرب 
العريض عن تقديره للس��فير الياباني الس��ابق هيديكي إيتو 
لدعمه الدائم خال فترة عمله في البحرين مش��يدًا بالجهود 
التي بذلها يوش��يوكي كويكي ف��ي دعم أهداف الجمعية بعد 

إعان مغادرته إلى اليابان وإخاصه وتفانيه في الجمعية.

الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة بمكتبـــه أمـــس رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مي بنت 
محمـــد آل خليفـــة.  وخالل اللقاء، رحب الشـــيخ خالد بن أحمـــد بن محمد آل خليفة 
بالشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة، معربا عن تقديره لـــدور وجهود هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار في الحفاظ على التراث الوطني وتنمية المواقع األثرية والتاريخية، 
مشـــيًدا بالـــدور الكبيـــر الذي تقوم به وما تنجزه الشـــيخة مي بنـــت محمد آل خليفة 
من مشـــاريع وطنيـــة ومبادرات متنوعة إلبراز المقومـــات الثقافية والتراثية وتعزيز 
المكانـــة الحضارية لمملكة البحرين على األصعدة اإلقليمية والدولية، متمنًيا لها كل 

التوفيق والنجاح.
 مـــن جانبهـــا، أعربت الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة عن ســـعادتها بلقاء الشـــيخ 
خالـــد بن أحمد بن محمـــد آل خليفة، وتقديرها الهتمام ودعم معاليه لهيئة البحرين 

للثقافة واآلثار ولمختلف أنشطتها وفعالياتها.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، فـــي مكتبـــه بمقـــر وزارة 
الخارجيـــة، أمـــس، ســـفير المملكـــة المتحـــدة لـــدى مملكـــة البحريـــن رودي 

دراموند.
وتـــم خـــالل اللقاء بحث عالقـــات الصداقـــة التاريخية الوثيقـــة القائمة بين 
مملكـــة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة في مختلف المجاالت، وســـبل 
تنميـــة وتطويـــر التعاون المشـــترك بمـــا يخدم المصالـــح المشـــتركة للبلدين 

والشعبين الصديقين.
كما تم اســـتعراض النتائج اإليجابية التي أســـفرت عنها المباحثات الرسمية 
التـــي عقـــدت في لنـــدن بين وزيـــر الخارجية، ووزيـــرة الخارجيـــة والتنمية 
بالمملكة المتحدة ليز تروس، وكذلك االجتماع الوزاري المشترك بين وزراء 

الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.

مشاريع وطنية إلبراز المقومات الثقافية

تقوية المصالح مع المملكة المتحدة

العالم وسع دائرة المستهدفين 
باللقاح لتشمل األطفال 

إغالق مطعمين ومخالفة 23 مطعًما ومقًهى

بوهندي ألولياء األمور: أنتم مسؤولون عن صحة أبنائكم

“الصحة” تخالف 7 محالت حالقة رجالية

مملكة  أن  بوهندي  جهينة  الصحة  وزارة  في  العائلة  طب  استشارية  أكــدت 
البحرين وبقية دول العالم قامت بتوسيع دائرة الفئات المستهدفة بالتطعيم 
المضاد لفيروس كورونا )كوفيد- 19( لتشمل األطفال من الفئة العمرية البالغة 

من 3 إلى 17 عامًا لتوفير الوقاية لتعزيز سبل الوقاية الممكنة لهم.

ــارت إلـــى أن الــحــمــلــة الــوطــنــيــة  ــ وأشــ
لــلــتــطــعــيــم أتـــاحـــت تــطــعــيــم األطــفــال 
مــن الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 11-3 عــامــا، 
كــورونــا  لــفــيــروس  الــمــضــاد  بالتطعيم 
الفئة  بينما  “سينوفارم”،   ”19 “كوفيد 
17 عــامــًا أتيح  إلـــى   12 الــعــمــريــة مــن 
“فايزر  أو  “سينوفارم”  التطعيمين  لهم 
إلى  األمـــور  أولــيــاء  داعــيــة  -بيونتك”، 
أطفالهم  بتطعيم  ــمــبــادرة  ال ــرورة  ضــ
على  العمرية؛ حفاظًا  الفئات  من هذه 
صحتهم وسالمتهم وإكسابهم المناعة 

ضد الفيروس.
المبذولة  الوطنية  الجهود  أن  وبينت 
كورونا  فيروس  لجائحة  التصدي  في 

مستمرة،  انتشاره  الحد  على  والعمل 
ــتــحــلــي بـــروح  الفـــتـــًة إلــــى أهــمــيــة ال
هــذه  ودعـــم  المجتمعية  الــمــســؤولــيــة 
بــاإلجــراءات  االلــتــزام  يتطلب  الجهود 
التطعيم  على  واإلقــبــال  االحــتــرازيــة 

والجرعة المنشطة منه.
األمـــور مسؤولين  أولــيــاء  أن  وأكـــدت 
عن صحة األبناء والمبادرة بإعطائهم 
ــوف يـــرفـــع االســتــجــابــة  الــتــطــعــيــم ســ
الــمــنــاعــيــة ألجــســامــهــم، مـــشـــددًة على 
أولياء األمور بضرورة تطعيم أطفالهم 
يحفظ  بما  العمرية،  الفئات  هــذه  مــن 

صحتهم وسالمتهم.

ا في  أعلنت وزارة الصحة عن إغالق مطعمين غلًقا إداريًّ
المحافظة الشـــمالية مســـاء يوم أمس االثنين الموافق 
27 ديســـمبر 2021، لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية 
واالشـــتراطات المعلـــن عنها للتصدي لفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد19-(، المدرجـــة تحت المســـتوى األصفر ضمن 
آلية اإلشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، 

و تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها.
جـــاء ذلـــك خـــالل الزيـــارات التفتيشـــية التـــي تمـــت 
ووزارة  الداخليـــة،  وزارة  مـــع  والتنســـيق  بالتعـــاون 
البحريـــن  وهيئـــة  والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة 
الزيـــارات  تكثيـــف  إطـــار  فـــي  والمعـــارض،  للســـياحة 
التفتيشية والتي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت 
باالشـــتراطات الصحيـــة واإلجـــراءات المدرجـــة ضمن 
المســـتوى األصفر وفق آلية اإلشارة الضوئية لمستوى 

الجهـــات  مفتشـــو  ورصـــد  كورونـــا.  فيـــروس  انتشـــار 
المعنية عدًدا من المخالفات خالل الزيارات التفتيشية 
الرجاليـــة،  الحالقـــة  ومحـــالت  النســـائية  للصالونـــات 
حيث تمت زيارة 298 منشـــأة من المطاعم والمقاهي، 
والمجمعـــات التجارية، ومخالفة 23 منها لعدم االلتزام 
باإلجراءات االحترازية، وتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
بشـــأنها. ومن جانب آخر، وخالل الزيارات التفتيشـــية 
للصالونـــات التـــي بلـــغ عددهـــا 38 زيارة تـــم مخالفة 7 
محالت حالقـــة رجالية خالفوا االشـــتراطات الصحية 
المطلوبـــة، كما تـــم عمل محاضر متابعة لهـــا. إلى ذلك، 
دعـــت وزارة الصحـــة الجميـــع إلـــى مواصلـــة االلتـــزام 
والتحلي بالمســـؤولية العاليـــة، واإلبالغ الفوري عن أي 
مخالفـــات أو تجاوزات يتم رصدهـــا، موضحة أن هذه 
الخطوات المهمة تأتي لتأمين الصحة العامة للحد من 

انتشار الفيروس وضمان صحة وسالمة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة، أمس بمكتبه بقصر القضيبية سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا 
االتحادية عبدهللا عبداللطيف.  وخالل اللقاء، رحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة بالســـفير عبدهللا عبداللطيف عبدهللا، معرًبا بالجهود التي يبذلها الســـفير 
في تنمية مختلف أشـــكال التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية 
ألمانيا االتحادية وبما يعزز مصالح البلدين وشـــعبيهما الصديقين على المســـتويات 
كافة.  من جانبه، عبر عبداللطيف عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 

آل خليفة، وعميق شكره وتقديره الهتمامه ودعمه.

تقوية التعاون مع ألمانيا

المنامة - بنا

استقبل مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خليفة، بمكتبه أمس، الفنان التشكيلي خالد محمد فرحان.

وخالل االجتماع، أشاد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالقدرات اإلبداعية 
للفنان التشكيلي خالد محمد فرحان وما يقدمه من أعمال فنية راقية تجسد تميزه 
وتمكنـــه فـــي مجـــال النحت وتعكـــس حرصه علـــى إثراء الحركـــة الثقافيـــة بمملكة 
البحريـــن واالرتقاء بالمنتج الثقافي والفنـــي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح فيما 
يقدمه من أعمال. من جانبه، عبر الفنان خالد فرحان عن اعتزازه بلقاء الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، وعميق تقديره لدعمه واهتمامه والذي يدفعه لتقديم 

المزيد من األعمال الفنية الهادفة والمتميزة.

خالد بن أحمد يشيد بقدرات فرحان اإلبداعية

أداء مـتـمـيـــز لــ “اإلعــــالم األمــنــــي”
وفق معايير سرعة االستجابة والشفافية والجاهزية... المفتش العام:

بــن دينــة: “اإلعــالم األمني” يعتمــد المصداقية والدقة ومواكبــة التحديات

زار المفتـــش العـــام بـــوزارة الداخليـــة اللـــواء الشـــيخ 
خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، اإلدارة العامـــة 
لإلعـــالم والثقافة األمنية، في إطـــار زياراته التفقدية 
لمديريـــات وإدارات وزارة الداخليـــة؛ للوقـــوف علـــى 
درجـــات االســـتعداد والجاهزيـــة التـــي تضمـــن تقديم 

أفضل الخدمات األمنية.
وخـــالل الزيارة، اســـتعرض مديـــر عـــام اإلدارة العامة 
لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة العميـــد محمـــد بـــن دينـــة، 
ثقافـــة  فـــي ترســـيخ  مهمـــات عمـــل اإلدارة ودورهـــا 
الشـــراكة المجتمعيـــة فـــي ســـبيل حفظ أمن وســـالمة 
الوطـــن وتحقيق المصلحة العامـــة، الفتا إلى أن مركز 
التطويـــر  ثمـــار إســـتراتيجية  اإلعـــالم األمنـــي، أحـــد 
والتحديـــث التـــي أرســـى قواعدهـــا وزيـــر الداخليـــة 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة وأن 
مـــا يتـــم تحقيقـــه من إنجـــازات يعـــود إلـــى توجيهاته 
ودعمـــه لتنفيذ خطط وآليات اإلعالم األمني، بموجب 
منظومتهـــا  وضمـــن  الداخليـــة  وزارة  إســـتراتيجية 

المتكاملة.

وأضـــاف أن اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافة األمنية، 
تعمل ومن خالل منظومة متكاملة على مدار الســـاعة 
علـــى أداء دورهـــا التوعـــوي والتثقيفـــي بمهنية عالية 
وفق معايير سرعة االستجابة والشفافية والجاهزية، 
موضحا أن رســـالة اإلعالم األمنـــي، تعتمد المصداقية 
والدقـــة ومواكبـــة التحديـــات والمتغيـــرات المحيطـــة 
بالعمـــل األمنـــي، بما يضمـــن إحداث التأثيـــر المطلوب 

لدى الجمهور المستهدف.

من جهته، أشاد المفتش العام بمستوى األداء المتميز 
فـــي اإلدارة العامـــة لإلعـــالم والثقافـــة األمنيـــة، مثمنا 
الدور اإلعالمي والتثقيفي والتوعوي الذي تقدمه من 
خـــالل كوادرهـــا وخبراتها؛ كون مركـــز اإلعالم األمني 
الواجهـــة االعالمية لـــوزارة الداخليـــة ومصدر األخبار 
والمعلومـــات الصادرة عنها إلى وســـائل االعالم، معربًا 
عـــن شـــكره إلـــى جميـــع منتســـبي اإلدارة العامـــة لمـــا 

يقدمونه من عمل وجهد في سبيل خدمة الوطن.

المنامة - وزارة الداخلية



local@albiladpress.com

األربعاء 29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى األولى 1443 - العدد 4824

07

أول اطاللة برلمانية للوكيل الجديد لشئون الموانئ والمالحة البحرية بوزارة 
المواصالت واالتصاالت الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة

تحويل “الرفاع الصحي” 
لمستشفى للوالدة

^ صــــوت مــجــلــس الــنــواب 
برغبة  االقتراح  على  بالموافقة 
بصفة االستعجال بشأن تحويل 
المركز الصحي بالرفاع الشرقي 

لمستشفى للوالدة.
 وقـــال الــنــائــب عــلــي الـــزايـــد إن 
منطقة الرفاع تفتقد لمستشفى 
اســتــغــال  إلــــى  داعـــيـــا  والدة، 
المبنى الحالي لهذا الغرض، بدال 
إداريــة  مكاتب  إلــى  تحويله  من 

لوزارة الصحة.

10 مليارات دينار حجم القروض الشخصية

إسقــاط القـــروض بقـــرار نيابـــي
صـــوت مجلس النـــواب بالموافقـــة على االقتـــراح برغبة 
بصفـــة االســـتعجال بشـــأن إســـقاط القروض الشـــخصية 
والعقارية، مع تكفل المواطنين بدفع الفوائد المســـتحقة 

للبنوك والمصارف، وتقسيطها بشكل ميسر.
مـــن جانبهـــا، قالـــت النائـــب معصومـــة عبدالرحيـــم فـــي 
تاريخ البحرين لم يشـــهد إســـقاط القـــروض بأنواعها من 
قبل، مؤكدة أن مطلب شـــعبي خاصـــة وأن زيادة القيمة 
ن النائب عبدهللا الدوســـري  المضافـــة على األبـــواب. وبيَّ
أن االقتـــراح يأتي لدعم المواطن بعد تضرره من جائحة 
كورونـــا وتراكم الديون عليه، وهنـــاك الكثير من القضايا 

في المحاكم جراء هذه القروض والديون المتراكمة.
القـــروض  حجـــم  إن  بوحمـــود  محمـــد  النائـــب  وقـــال 
الشـــخصية للمؤسســـات واالفـــراد تجـــاوز 10 مليـــارات 

دينار، وهو مؤشر خطير لحاجة المواطن للسيولة. معصومة عبدالرحيم وأحمد األنصاري

البحراني: لمراعاة المرأة.. عبداألمير: ال نعاني تمييزا في األجور

إلغــــاء حظــــر عمــــل المــــــرأة ليـــــال
^وافق مجلس النواب على مرســوم يقضي بإلغاء حظر تشــغيل المرأة في بعض األعمال 
ليًا وحظر التمييز في األجور والرواتب بين العّمال والعامات في العمل ذي القيمة المتساوية. 

مـــن جانبه، قال النائب فالح هاشـــم إن التقرير 
غاب عنـــه رؤية الجهات المعنية من االتحادات 
العمالية واالتحاد النســـائي. أمـــا النائب محمود 
البحرانـــي، فقـــال إن المرســـوم لم يراِع مســـألة 
قبول النســـاء لهذا النوع مـــن العمل في الوقت 
الـــذي تـــم فيـــه مراعـــاة أربـــاب العمـــل، وكانـــت 
النتيجـــة وصولنـــا إلـــى بطالة مؤنثـــة وهي في 
ازديـــاد، الفتـــا إلـــى أن التكريمـــات الدوليـــة لـــن 
تكون أهم من تطوير التشـــريعات لتتناسب مع 

المجتمع واألعراف المحلية.
وتســـاءل النائـــب عبدالنبـــي ســـلمان أيـــن هـــي 
تدابيـــر حمايـــة العامليـــن والعامـــالت علـــى حد 
ســـواء بالنســـبة للعمل الليلي في قانون العمل، 
حيـــث إنـــه غير واضح فـــي القانون، بعـــد إلغاء 
المـــادة 30 مـــن هـــذا القانـــون، معتبـــرا أن إلغاء 
يمثـــل تمييـــزا ضد النســـاء. وقـــال النائب أحمد 

العامـــر إن المرســـوم يحفـــظ حقـــوق العامليـــن 
والعامـــالت دون تمييـــز، كمـــا أنـــه يتماشـــى مع 
مشـــروع جاللة الملـــك ورؤية البحريـــن 2030. 
فيما أوضحت النائب زينب باألمير أن المرسوم 
يقيـــد عمـــل المـــرأة ليـــال وال يوجـــد فيـــه حفظ 
لحريـــة المـــرأة، وتابعـــت نحـــن ال نعانـــي تفرقة 
فـــي األجـــور بين المـــرأة والرجل فـــي البحرين، 
متســـائلة إذا كان هناك دراســـات من قبل وزارة 

العمل تثبت التمييز في األجور.
وأشـــار النائب عمار البناي إلى قدرة المرأة على 
تحمـــل مســـؤوليات العمـــل وأن تكـــون عنصـــرا 
فاعال في عملية اإلنتاج على جميع المستويات، 
فضـــال عن قدرتهـــا في المســـاهمة فـــي التنمية 
ال تقـــل عن قـــدرة الرجـــل، مؤكدا أن المرســـوم 

يضمن المساواة بين الجنسين في العمل. زينب عبداألمير

بدر الدوسري

إلغاء حظر عمل المرأة ليال يحسن من تصنيف المملكة دوليا

وزير العمل: حقوق المرأة محفوظة ولن تمس
^قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان إن المملكة أخذت بالمبادئ 
المقررة في االتفاقيات الدولية الحديثة ضد التمييز، مفيدا أن من شأن المرسوم بشأن 
إلغـــاء حظر عمل المرأة ليال أن يحســـن من تصنيف المملكـــة دوليا. معتبرا أن التعديل 

في المرسوم ال يعدو كونه شكليا باستبدال القيمة المتساوية لألعمال المتماثلة. 
وتابع ال يسمح بالتمييز بكل أشكاله، وان إلغاء بعض المواد من القانون لن يمس بحق 
المرأة في حماية األمومة وغيرها من الحقوق، بل يهدف إلى إعطائها حرية وحقوق، 
باعتبـــار إن إعطـــاء الوزيـــر الحـــق في حظـــر العمل ليال يعتبر مساســـا بحـــق المرأة في 

االختيار.
وأكـــد ان إلغـــاء المـــادة 30 من القانون يشـــجع أصحاب العمل؛ وذلك لقلـــة القيود على 
توظيـــف المـــرأة فـــي مجـــاالت أرحـــب وهي ال تلغـــي كل أوجـــه الحماية فـــي القوانين 

األخرى.

^ طالـــب عضـــو مجلـــس النـــواب بـــدر الدوســـري بتخصيـــص 
مســـاحات األراضـــي الزراعيـــة غير المســـتخدمة في مجمـــع 1048 
بقريـــة دار كليـــب ضمـــن مشـــاريع امتدادات القـــرى؛ ليســـتفيد منها 

أهالي القرية، مؤكدا أنه ال توجد أراض مجاورة لالستفادة منها.
وشـــدد على ضرورة مراعاة الجانب اإلســـكاني قبل البدء بتخطيط 
المناطـــق وتصنيفهـــا، الفتا إلى أن هناك بطئا في تخطيط وتصنيف 
األراضي مما يعيق التطور العمراني في المملكة والرؤية االقتصادية 

2030، مطالبا بتحديد جدول زمني واضح لهذه اإلجراءات.

مشروع إسكاني ألهالي داركليب

^ وافق مجلس النواب على االقتراح برغبة بصفة االستعجال 
قيـــام الحكومـــة الموقرة باتخاذ كافـــة اإلجراءات الالزمـــة؛ لحماية 
البحرينييـــن العامليـــن فـــي القطاع الخـــاص، برواتـــب مدعومة من 

صندوق العمل )تمكين( من التسريح والفصل التعسفي.
وذكر النائب محمد العباســـي أن بعض الشـــركات تســـتفيد من دعم 
تمكيـــن لألجور وتســـرح الموظفين البحرينيين بعـــد انقضاء الفترة 
المحـــددة للدعـــم، ثم تقـــوم بتوظيـــف آخرين دون مراعـــاة لحقوق 

المواطنين هدفها استغالل صندوق العمل.

العباسي: شركات تسرح بحرينيين 
بعد انتهاء دعم “تمكين” لهم

ليلى مال اهلل | تصوير: رسول الحجيري

بوعنق: طلبات إسكانية تجاوز عمرها 24 عاًما

حصر توزيعات البيوت على الطلبات القديمة
^ صـــوت مجلـــس النـــواب بالموافقـــة على 
بشـــأن  االســـتعجال  بصفـــة  برغبـــة  االقتـــراح 
حصـــر توزيع الوحـــدات اإلســـكانية المتبقية من 
الوحـــدات التـــي أمـــر بتوزيعهـــا صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء على 

أصحاب الطلبات القديمة. 
وقـــال النائـــب خالـــد بوعنـــق إن بعـــض الطلبـــات 
تجـــاوز عمرهـــا 24 ســـنة، فـــي حيـــن ان بعـــض 
لطلبـــات  وحـــدات  تخصيـــص  تـــم  المحافظـــات 
2010.  وقالت النائب زينب عبداألمير: إن لجان 
التحقيـــق فـــي اإلســـكان اعتمـــدت األقدمية في 

توزيـــع الوحـــدات، إال أن التوزيعـــات األخيرة لم 
تتم وفق ذلك، متســـائلة عن المســـؤول عن هذه 
التوزيعـــات، ومطالبـــة بوقـــف التوزيعـــات حـــاال 
وتوزيعهـــا وفـــق األقدميـــة. وذكـــرت أن الدائـــرة 
الســـابعة مـــن محافظـــة العاصمة تم اســـتبعادها 
مـــن التوزيعات األخيرة وفيها طلبات تعود لـ 21 

عاما.
وبيـــن النائـــب فاضـــل الســـواد أن عدالـــة التوزيع 
للوحدات اإلســـكانية تســـبب توترا في العالقات 
االجتماعية بين المواطنين، وقال إن المواطنين 
في بعض الدوائر حرموا من حقهم في اإلسكاني. خالد بوعنق

وزير العمل  وزير المجلسين
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