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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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اســتــقــبــل الــمــشــيــر الــركــن 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل 
خليفة القائد العام لقوة دفاع 
العامة  الــقــيــادة  فــي  البحرين 
ــاح أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء 11  ــ ــبـ ــ صـ
السيد  المحامي  يناير 2022م 
عــبــدالــكــريــم الـــدغـــمـــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــالــمــمــلــكــة 
الشقيقة  الهاشمية  األردنــيــة 
والـــــــوفـــــــد الــــــمــــــرافــــــق، وذلــــــك 
الشيخ  الــركــن  الــلــواء  بحضور 
آل خليفة  مــحــمــد  بــن  أحــمــد 

وكيل وزارة الدفاع.
وخال اللقاء رحب القائد 
ــوة دفــــــاع الــبــحــريــن  ــقـ ــام لـ ــعــ الــ
بـــــرئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الهاشمية  األردنــيــة  بالمملكة 
الــشــقــيــقــة والــــوفــــد الـــمـــرافـــق، 
ــمــــق الــــعــــاقــــات  ــعــ مـــــشـــــيـــــدًا بــ

تجمع  التي  المتينة  األخوية 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنــيــة 
الكبير  الــحــرص  مــن  الــنــابــعــة 
والـــدائـــم الــــذي يــولــيــه حضرة 
الملك حمد  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المفدى القائد األعلى، 
وأخوه صاحب الجالة الملك 
الحسين  بــن  الــثــانــي  عــبــداهلل 
ــكــــة األردنــــــيــــــة  ــلــ ــمــ مــــلــــك الــــمــ
لمواصلة  الشقيقة  الهاشمية 

تطويرها في كافة المجاالت.
حضر اللقاء اللواء الركن 
ــعــــد مـــديـــر  ــد ســ ــمـ حــــســــن مـــحـ
واللواء  العامة،  القيادة  ديــوان 
الــركــن الــشــيــخ عــلــي بــن راشــد 
رئـــيـــس  مـــســـاعـــد  خـــلـــيـــفـــة  آل 
البشرية،  للقوى  األركان  هيئة 

ــواء حــــقــــوقــــي الــــدكــــتــــور  ــ ــ ــلـ ــ ــ والـ
ــد فــلــيــفــل رئــيــس  ــ يـــوســـف راشــ
ــاء الـــعـــســـكـــري رئـــيـــس  ــقــــضــ الــ

العسكرية،  التمييز  محكمة 
ــلــــواء الـــركـــن طــيــار الــشــيــخ  والــ
خليفة  آل  سلمان  بــن  محمد 

ــاون الـــعـــســـكـــري،  ــعــ ــتــ ــر الــ ــديــ مــ
والــســيــد رامـــي صــالــح وريــكــات 
الـــــــعـــــــدوان ســـفـــيـــر الـــمـــمـــلـــكـــة 

األردنية الهاشمية لدى مملكة 
ــن كـــبـــار  ــ ــبــــحــــريــــن، وعـــــــدد مـ الــ

ضباط قوة دفاع البحرين.

م�ستقبال رئي�س مجل�س النواب الأردني..

القائ���د الع���ام ي�ش���يد بعم���ق العالق���ات الأخوي���ة بي���ن البحري���ن والأردن

} القائد العام خال لقائه رئيس مجلس النواب األردني.

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، أمـــــس عــبــدالــكــريــم 
الــنــواب  رئــيــس مجلس  الــدغــمــي 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ بــالــمــمــلــكــة األردنــ
ــرافــــق  ــمــ ــة والــــــوفــــــد الــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ
الــنــائــب عــلــي زايـــد  له, بــحــضــور 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
والـــفـــريـــق  البحريني,  ــواب  ــ ــنـ ــ الـ
رئيس  الحسن  حسن  بــن  طـــارق 
نــاصــر بن  والــشــيــخ  العام,  األمـــن 
عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة وكــيــل 

وزارة الداخلية.
رحــب  الــلــقــاء،  وفـــي مستهل 
الـــوزيـــر بــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ــق،  ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ األردنـــــــــــــي والـــــــوفـــــــد الـ
األخوية  العاقات  بعمق  مشيدا 
والتاريخية التي تجمع البلدين 
ورعاية  دعــم  بفضل  الشقيقين, 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الــبــاد الــمــفــدى، وأخــيــه صاحب 

الثاني  عــبــداهلل  الملك  الجالة 
بـــن الــحــســيــن، عـــاهـــل الــمــمــلــكــة 
الشقيقة,  الــهــاشــمــيــة  ــة  ــيــ األردنــ
الــــعــــاقــــات  هــــــــذه  أن  مـــضـــيـــفـــا 
ــع  ــ ــد إلــــــى واقـ ــنـ ــتـ ــسـ ــة  تـ ــراســـخـ الـ
قائم على وحدة  تاريخي أصيل, 

الصف والمصير المشترك.
الداخلية حكمة  وزير  وثمن 

جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى ورؤيــتــه 
الثاقبة ودورها في تجاوز األزمات 
ــالـــح الــوطــنــيــة  وحـــمـــايـــة الـــمـــصـ
األمــر  البحرين,  لمملكة  العليا 
الذي كان له بالغ األثر في تعزيز 
النماء  ونشر  واالســتــقــرار  األمــن 
واالزدهار, مشيدا بقيادة صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 

العهد  ولــي  آل خليفة,  بن حمد 
الــــــوزراء, لفريق  رئــيــس مــجــلــس 
ــنـــي لــمــكــافــحــة  الـــبـــحـــريـــن الـــوطـ
أسهمت  والــتــي  كورونا,  جــائــحــة 
في تطويق الجائحة والحد من 

مخاطرها.
ــيــــة  ــلــ وأعـــــــــــرب وزيـــــــــر الــــداخــ
عـــن تـــقـــديـــره لــمــســيــرة الــتــعــاون 

ــي  ــتــ ــــق األمــــــــنــــــــي, الــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــع   مــ ــمــ ــجــ تــ
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ والــمــمــلــكــة األردنــ
تــعــزيــز  ــي  فــ وتـــســـهـــم  الشقيقة, 
ــتــــرك  ــمــــشــ ــل األمـــــــنـــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
يضمن  بما  االستقرار,  وترسيخ 
حــمــايــة الــمــكــتــســبــات الــوطــنــيــة 

وتعزيز األمن اإلقليمي.

ــيــــس  ــه, أكـــــــــد رئــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــلــــس الـــــــنـــــــواب بـــالـــمـــمـــلـــكـــة  مــــجــ
أمـــن  أن  الـــهـــاشـــمـــيـــة،  األردنـــــيـــــة 
البحرين من أمن األردن, منوها 
إلـــى دعـــم الــمــجــلــس ومــســانــدتــه 

لمملكة البحرين.
وقــد تــم خــال الــلــقــاء بحث 
عدد من الموضوعات والقضايا, 
ــروع الـــعـــقـــوبـــات  ــشــ ــن بــيــنــهــا مــ مــ
البحرين,  تنفذه  الــذي  البديلة 
اإلصــاح  مراكز  برنامج  وتبنيها 
والــســجــون الــمــفــتــوحــة كــمــشــروع 
ــــي وحــــــضــــــاري وإنــــســــانــــي،  ــنـ ــ وطـ
ــر مـــنـــظـــومـــة  ــويــ ــطــ يـــســـتـــهـــدف تــ
الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة، ومــواصــلــة 
اإلنسان,  حـــقـــوق  تــعــزيــز  جـــهـــود 
كــمــا تـــم الــتــطــرق إلــــى عــــدد من 
تعزيز  في  تسهم  التي  المسائل 
التعاون والتنسيق وتطوير آليات 
الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك ومـــواجـــهـــة 
الــــــتــــــحــــــديــــــات األمــــــنــــــيــــــة عـــلـــى 
الساحتين اإلقليمية والدولية. 

لدى ا�ستقباله رئي�س »النواب« الأردني

وزير الداخلية ي�ش�يد بحكمة الملك في تجاوز الأزمات وحماية الم�شالح الوطنية

} وزير الداخلية يلتقي رئيس مجلس النواب األردني.

وزير  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
في  2022م،  يناير   11 الموافق  الثاثاء  أمــس  الخارجية، 
مــديــنــة ووشــــي الــصــيــنــيــة، مــع الــســيــد وانــــغ يـــي، مستشار 
وذلــك  الشعبية،  الصين  جمهورية  خارجية  وزيــر  الــدولــة 
الخارجية  وزير  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  بمناسبة 
لجمهورية الصين الشعبية الصديقة بناًء على دعوة من 

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني.
ــب الـــســـيـــد وانــــــغ يــــي بـــوزيـــر  ــ ــاع، رحـ ــمــ ــتــ وخــــــال االجــ
الــخــارجــيــة، مــعــرًبــا عـــن ســعــادتــه بــتــلــبــيــة الـــدعـــوة لــزيــارة 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة، مـــشـــيـــًدا بــمــا لـــقـــاه خــال 
الــبــحــريــن فــي شــهــر مـــارس الــمــاضــي من  زيـــارتـــه لمملكة 
وزير خارجية  الدولة  وقد كلف مستشار  وترحيب.  حفاوة 
تحيات  بنقل  الخارجية،  وزير  الشعبية  الصين  جمهورية 
وتــقــديــر فــخــامــة الــرئــيــس الــصــيــنــي إلـــى حــضــرة صــاحــب 
ــى صــاحــب السمو  الــجــالــة، عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، وإلــ
بما  مــنــوًهــا  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
من  البحرين  ومملكة  الشعبية  الصين  جمهورية  يربط 
الحرص  ظل  في  ثنائي  وتعاون  تاريخية  صداقة  عاقات 
المجاالت  فــي  المشترك  التعاون  تطوير  على  المتبادل 
وتعزيز  تنمية  الصين وحرصها على  اهتمام  كافة، مؤكًدا 
التعاون الثنائي مع مملكة البحرين وبما يخدم المصالح 
بين  الوثيقة  الــصــداقــة  بــأن  ثقته  عــن  معرًبا  المشتركة، 
الــبــلــديــن ســـوف تــتــطــور وتــزدهــر عــلــى مــر األيــــام، متمنًيا 

للمملكة المزيد من التقدم واالزدهار.  
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة 
السمو  وصاحب  المفدى،  الباد  عاهل  الجالة،  صاحب 
فخامة  إلــى  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي 
للشعب  وتمنياتهما  الشعبية،  الصين  جمهورية  رئــيــس 

الصيني الصديق دوام النماء واالزدهار. 
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للسيد وانغ 
تشهده  لما  تقديره  عــن  معرًبا  الكريمة،  دعــوتــه  على  يــي 
التاريخية بين البلدين الصديقين من  عاقات الصداقة 
الثنائي  التعاون  تطور ونمو، مؤكًدا أهمية تطوير وتعزيز 
ــع وشـــراكـــة شــامــلــة في  ــاء بـــه إلـــى مــســتــويــات أوســ ــقــ واالرتــ
مختلف المجاالت لما من شأنه تحقيق مصالح البلدين 
والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، مــشــيــًدا بــمــا تــبــديــه الــحــكــومــة 
والتنسيق  التواصل  وتقوية  تعزيز  في  رغبة  من  الصينية 
وشعبها  للصين  متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع  المشترك 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وتـــم خـــال االجــتــمــاع، بــحــث مــســار عــاقــات الــتــعــاون 
الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجاالت التي تخدم 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، 

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ون���ظ���ي���ره ال�����ش��ي��ن��ي 
ي��ب��ح��ث��ان ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��م�����ش��ت��رك��ة

}  وزير الخارجية ونظيره الصيني خال اللقاء.

م�شتجدات  على  تطلع  »التن�شيقية« 
م�����ش��روع ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي

بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  تــرأس صاحب 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة 

التنسيقية الـ411 والذي عقد عن بعد أمس.
ــي الــعــهــد« عــلــى مــوقــع  ــر حـــســـاب »أخـــبـــار ســمــو ولــ ــ وذكـ
التنسيقية  الــلــجــنــة  أن  »تـــويـــتـــر«  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
اطلعت على مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني 
»صحتي«، كما ناقشت آخر مستجدات التعامل مع فيروس 

كورونا »كوفيد 19« واإلجراءات المتعلقة بذلك. 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اللجنة التنسيقية.

ول��ي ال�ع�ه��د رئي��س ال��وزراء ي�ش�در 
ق�رارا بنق�ل مدي�ر ف�ي وزارة التربي�ة

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  عــن  صــدر 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رقم )1( 
جاء  والتعليم،  التربية  وزارة  في  مدير  بنقل   2022 لسنة 

فيه:
المادة األولى

تنَقل السيدة لولوة غسان المهنا مدير إدارة تراخيص 
لتكون  والتعليم  التربية  بــوزارة  المبكر  التعليم  ومتابعة 
بذات  الخاصة  المدارس  ومتابعة  تراخيص  إلدارة  مديرا 

الوزارة.
المادة الثانية

القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  والتعليم  التربية  وزير  على 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة وزير الداخلية، أمس الدكتور محمد 
وزراء  لمجلس  الــعــام  عــلــي كــومــان األمــيــن  بــن 
ناصر  الشيخ  بحضور  وذلــك  الــعــرب،  الداخلية 
بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
ــب الــــوزيــــر بـــالـــدكـــتـــور كـــومـــان، مــشــيــدا  ــ ورحـ
ــه األمـــانـــة  بــــالــــدور الــتــنــســيــقــي الــــــذي تـــقـــوم بــ
الــعــامــة لـــمـــجـــلـــس وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب فــي 
تــطــويــر مــســيــرة الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك في 
وزراء  قـــرارات  تنفيذ  ومتابعة  األمــنــي،  المجال 

الداخلية العرب.

ــراض أبــــــرز  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وتــــــــم خــــــــال الـــــلـــــقـــــاء اســ
مناقشتها في الدورة  سيتم  التي  الموضوعات 
القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما تم 
بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات  من  عــدد  بحث 

التعاون األمني العربي.
ــمــــد بــن  ــور مــــحــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه أكــــد الــ
الداخلية، وما  وزيــر  بلقاء  علي كومان اعتزازه 
التعاون  أبــداه من مرئيات حول تطوير مسيرة 

والتنسيق األمني العربي. 
حــضــر الــلــقــاء الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــشــؤون 

القانونية ومدير إدارة التعاون األمني. 

وزي�ر ال�داخ�ل�ية ي�ب�ح�ث م��ع الأم�ي�ن ال�ع�ام لمجل�س
الأم��ن��ي ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

} وزير الداخلية خال لقاء األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ــتــــمــــع الــــفــــريــــق الــــركــــن  اجــ
رئيس  النعيمي  بن صقر  ذيــاب 
الثاثاء 11  هيئة األركان أمس 
يناير 2022م، مع الفريق الركن 
بــحــري عــبــداهلل بــن خميس بن 
أركــان  رئــيــس  الرئيسي  عــبــداهلل 
قوات السلطان المسلحة، بمقر 
ــوات الــســلــطــان  ــ رئـــاســـة أركـــــان قـ
المرتفعة،  بمعسكر  المسلحة 
وذلك خال زيارة رئيس األركان 
لسلطنة عمان الشقيقة. وجرى 
ــاع اســـتـــعـــراض  ــمــ ــتــ خـــــال االجــ
ــاون الــعــســكــري  ــعــ ــتــ عــــاقــــات الــ
األخـــوي الــقــائــم بين قــوة دفــاع 
ــن وقـــــــــوات الـــســـلـــطـــان  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
وما  تعزيزها  وســبــل  المسلحة 
التاريخية  العاقة  هذه  تشهده 
ــور وتـــقـــدم  ــطــ ــن تــ ــ الــــوطــــيــــدة مـ
عــلــى مــخــتــلــف أصـــعـــدة الــعــمــل 
الـــعـــســـكـــري الـــمـــشـــتـــرك وشــتــى 
بما  الدفاعي  التعاون  مجاالت 
يحقق المصالح المشتركة بين 

البلدين  في  المسلحة  الــقــوات 
الشقيقين.

كـــمـــا الـــتـــقـــى رئـــيـــس هــيــئــة 
األركــــــــان الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــن 
نــاصــر بــن عــلــي الــزعــابــي أمين 
مكتبه  فـــي  الــــدفــــاع  وزارة  ــام  عــ

بمعسكر المرتفعة.

بعد ذلك زار الفريق الركن 
رئيس  النعيمي  بن صقر  ذيــاب 
ــن  ــ هـــيـــئـــة األركـــــــــــان مــــركــــز األمـ
الركن  اللواء  والتقى  البحري، 
بحري سيف بن ناصر الرحبي 
ــة الــســلــطــانــيــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــد الـ ــائــ قــ

العمانية. 

رئي�س الأركان يجتمع مع  رئي�س الأركان العماني في ُعمان

} رئيس األركان يلتقي نظيره العماني.

ول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء
حمد  ال�����ش��ي��خ  ج��ام��ع  ب��ت��رم��ي��م  ي���اأم���ر   
ال��م��ح��رق ف���ي  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 

أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
جامع  بترميم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في محافظة المحرق، 
بما يسهم في عودة المصلين ألداء الشعائر الدينية كما 
الــعــدل والــشــؤون  الــســابــق. وبــاشــرت وزارة  كــانــت عليه فــي 
البلديات  ــؤون  وشــ األشــغــال  ووزارة  واألوقـــــاف  اإلســامــيــة 
والتطوير العمراني وإدارة األوقاف السنية تنفيذ أمر سموه 
من خال العمل على االنتهاء من عملية تجهيز وتسليم 
وتم  الترميم،  بمشروع  المتعهد  للمقاول  المسجد  مبنى 

تخصيص فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع.

كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  أعلن 
ــة الــلــجــنــة  ــقـ ــد-19( أنــــه بــعــد الـــعـــرض ومـــوافـ ــيــ ــوفــ )كــ
التنسيقية وبناًء على آخر المستجدات والمعطيات؛ 
تمت الموافقة على إتاحة الجرعة المنشطة اختياريا 
للفئة العمرية البالغة 12-17 عاًما بعد مرور 6 أشهر 
من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم )فايزر-بيونتيك( 
الموافق  اليوم األربعاء  و)سينوفارم(، وذلك بدًءا من 

12 يناير الجاري.
ــه يــمــكــن  ــ  وأوضـــــــح الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي أنـ
تطعيم  أخذ جرعتين من  العمرية ممن  الفئة  لهذه 
)سينوفارم( أخذ تطعيم )فايزر -بيونتيك( أو تطعيم 
لمن  يمكن  حين  فــي  منشطة،  كجرعة  )ســيــنــوفــارم( 
أخذ  بيونتيك(   - )فــايــزر  تطعيم  مــن  جرعتين  أخــذ 
مشيًرا  منشطة،  كجرعة  بيونتك(   - )فــايــزر  تطعيم 
إلى أن الشعار باللون األخضر لن يتغير لألصفر في 
تطبيق »مجتمع واعي« في حال عدم أخذ هذه الفئة 

للجرعة المنشطة.
لفيروس  للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أعــلــن  كــمــا 
كورونا )كوفيد-19( أنه بعد العرض وموافقة اللجنة 
والمعطيات  المستجدات  آخر  على  وبناًء  التنسيقية 
يناير   13 الموافق  الخميس  غــد  يــوم  مــن  بـــدًءا  تقرر 

الجاري تحديث بروتوكول العزل الصحي االحترازي، 
وذلــك بــأن تكون مــدة الــعــزل 7 أيــام مــن تــاريــخ تأكيد 
اإلصابة للحاالت القائمة من حاملي الشعار باللون 
األخضر في تطبيق »مجتمع واعي« من دون الحاجة 
إلى إجراء فحص مختبري )PCR( في اليوم السابع 
إلنهاء العزل، أما الحاالت القائمة من حاملي الشعار 
»مجتمع  تطبيق  فــي  األحــمــر  أو  األصــفــر  بــالــلــونــيــن 
العزل  مــدة  تطبيق  فيكون  المتطعمين  وغير  واعــي« 
الحاجة  دون  إصابتهم، من  تأكيد  تاريخ  أيــام من   10
إلى إجراء فحص مختبري )PCR( في اليوم العاشر.

ــنـــي الـــطـــبـــي تــحــديــث  ــن الـــفـــريـــق الـــوطـ ــلـ كـــمـــا أعـ
للمسافرين  االحــتــرازي  الصحي  الحجر  بــروتــوكــول 
القادمين إلى مملكة البحرين عبر كل المنافذ بدًءا 
الــجــاري،  يــنــايــر  الــمــوافــق 13  يـــوم غــد الخميس  مــن 
ــدة 7 أيـــــام من  وذلـــــك بــتــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي مــ
الشعار  القادمين حاملي  للمسافرين  الوصول  تاريخ 
»مجتمع  تطبيق  فــي  األحــمــر  أو  األصــفــر  بــالــلــونــيــن 
المعمول  اإلبقاء على  المتطعمين، مع  وغير  واعــي« 
الــحــجــر الصحي  إلـــى تطبيق  الــحــاجــة  بــه مــن عـــدم 
الشعار  القادمين من حاملي  للمسافرين  االحترازي 

باللون األخضر في التطبيق.

اإتاحة »المن�سطة« اختياريا للفئة العمرية 12-17 عاما.. الفريق الطبي:

7 اأيام عزل للحالت القائمة من حاملي ال�شعار الأخ�شر

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء
ج�م�ه����ورية وزراء  رئي����س  يهن���ئ 
تعيين���ه بم����نا�شبة  ك�ازاخ�����شتان 

بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
تهنئة  برقية  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل 
ــوزراء بجمهورية  ــ إلـــى الــســيــد الــيــخــان ســمــايــيــلــوف، رئــيــس الـ
أعرب  للوزراء،  رئيسا  تعيينه  بمناسبة  الصديقة،  كازاخستان 
فــيــهــا ســمــوه عـــن أطــيــب الــتــهــانــي والــتــمــنــيــات لـــه بــالــتــوفــيــق 
والنجاح ولجمهورية كازاخستان الصديقة بالمزيد من األمن 

واالستقرار.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16000/pdf/1-Supplime/16000.pdf?fixed7919
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281220
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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اســتــقــبــل الــمــشــيــر الــركــن 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل 
خليفة القائد العام لقوة دفاع 
العامة  الــقــيــادة  فــي  البحرين 
ــاح أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء 11  ــ ــبـ ــ صـ
السيد  المحامي  يناير 2022م 
عــبــدالــكــريــم الـــدغـــمـــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــالــمــمــلــكــة 
الشقيقة  الهاشمية  األردنــيــة 
والـــــــوفـــــــد الــــــمــــــرافــــــق، وذلــــــك 
الشيخ  الــركــن  الــلــواء  بحضور 
آل خليفة  مــحــمــد  بــن  أحــمــد 

وكيل وزارة الدفاع.
وخال اللقاء رحب القائد 
ــوة دفــــــاع الــبــحــريــن  ــقـ ــام لـ ــعــ الــ
بـــــرئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الهاشمية  األردنــيــة  بالمملكة 
الــشــقــيــقــة والــــوفــــد الـــمـــرافـــق، 
ــمــــق الــــعــــاقــــات  ــعــ مـــــشـــــيـــــدًا بــ

تجمع  التي  المتينة  األخوية 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنــيــة 
الكبير  الــحــرص  مــن  الــنــابــعــة 
والـــدائـــم الــــذي يــولــيــه حضرة 
الملك حمد  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المفدى القائد األعلى، 
وأخوه صاحب الجالة الملك 
الحسين  بــن  الــثــانــي  عــبــداهلل 
ــكــــة األردنــــــيــــــة  ــلــ ــمــ مــــلــــك الــــمــ
لمواصلة  الشقيقة  الهاشمية 

تطويرها في كافة المجاالت.
حضر اللقاء اللواء الركن 
ــعــــد مـــديـــر  ــد ســ ــمـ حــــســــن مـــحـ
واللواء  العامة،  القيادة  ديــوان 
الــركــن الــشــيــخ عــلــي بــن راشــد 
رئـــيـــس  مـــســـاعـــد  خـــلـــيـــفـــة  آل 
البشرية،  للقوى  األركان  هيئة 

ــواء حــــقــــوقــــي الــــدكــــتــــور  ــ ــ ــلـ ــ ــ والـ
ــد فــلــيــفــل رئــيــس  ــ يـــوســـف راشــ
ــاء الـــعـــســـكـــري رئـــيـــس  ــقــــضــ الــ

العسكرية،  التمييز  محكمة 
ــلــــواء الـــركـــن طــيــار الــشــيــخ  والــ
خليفة  آل  سلمان  بــن  محمد 

ــاون الـــعـــســـكـــري،  ــعــ ــتــ ــر الــ ــديــ مــ
والــســيــد رامـــي صــالــح وريــكــات 
الـــــــعـــــــدوان ســـفـــيـــر الـــمـــمـــلـــكـــة 

األردنية الهاشمية لدى مملكة 
ــن كـــبـــار  ــ ــبــــحــــريــــن، وعـــــــدد مـ الــ

ضباط قوة دفاع البحرين.

م�ستقبال رئي�س مجل�س النواب الأردني..

القائ���د الع���ام ي�ش���يد بعم���ق العالق���ات الأخوي���ة بي���ن البحري���ن والأردن

} القائد العام خال لقائه رئيس مجلس النواب األردني.

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، أمـــــس عــبــدالــكــريــم 
الــنــواب  رئــيــس مجلس  الــدغــمــي 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ بــالــمــمــلــكــة األردنــ
ــرافــــق  ــمــ ــة والــــــوفــــــد الــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ
الــنــائــب عــلــي زايـــد  له, بــحــضــور 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
والـــفـــريـــق  البحريني,  ــواب  ــ ــنـ ــ الـ
رئيس  الحسن  حسن  بــن  طـــارق 
نــاصــر بن  والــشــيــخ  العام,  األمـــن 
عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة وكــيــل 

وزارة الداخلية.
رحــب  الــلــقــاء،  وفـــي مستهل 
الـــوزيـــر بــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ــق،  ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ األردنـــــــــــــي والـــــــوفـــــــد الـ
األخوية  العاقات  بعمق  مشيدا 
والتاريخية التي تجمع البلدين 
ورعاية  دعــم  بفضل  الشقيقين, 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الــبــاد الــمــفــدى، وأخــيــه صاحب 

الثاني  عــبــداهلل  الملك  الجالة 
بـــن الــحــســيــن، عـــاهـــل الــمــمــلــكــة 
الشقيقة,  الــهــاشــمــيــة  ــة  ــيــ األردنــ
الــــعــــاقــــات  هــــــــذه  أن  مـــضـــيـــفـــا 
ــع  ــ ــد إلــــــى واقـ ــنـ ــتـ ــسـ ــة  تـ ــراســـخـ الـ
قائم على وحدة  تاريخي أصيل, 

الصف والمصير المشترك.
الداخلية حكمة  وزير  وثمن 

جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى ورؤيــتــه 
الثاقبة ودورها في تجاوز األزمات 
ــالـــح الــوطــنــيــة  وحـــمـــايـــة الـــمـــصـ
األمــر  البحرين,  لمملكة  العليا 
الذي كان له بالغ األثر في تعزيز 
النماء  ونشر  واالســتــقــرار  األمــن 
واالزدهار, مشيدا بقيادة صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 

العهد  ولــي  آل خليفة,  بن حمد 
الــــــوزراء, لفريق  رئــيــس مــجــلــس 
ــنـــي لــمــكــافــحــة  الـــبـــحـــريـــن الـــوطـ
أسهمت  والــتــي  كورونا,  جــائــحــة 
في تطويق الجائحة والحد من 

مخاطرها.
ــيــــة  ــلــ وأعـــــــــــرب وزيـــــــــر الــــداخــ
عـــن تـــقـــديـــره لــمــســيــرة الــتــعــاون 

ــي  ــتــ ــــق األمــــــــنــــــــي, الــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــع   مــ ــمــ ــجــ تــ
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ والــمــمــلــكــة األردنــ
تــعــزيــز  ــي  فــ وتـــســـهـــم  الشقيقة, 
ــتــــرك  ــمــــشــ ــل األمـــــــنـــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
يضمن  بما  االستقرار,  وترسيخ 
حــمــايــة الــمــكــتــســبــات الــوطــنــيــة 

وتعزيز األمن اإلقليمي.

ــيــــس  ــه, أكـــــــــد رئــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــلــــس الـــــــنـــــــواب بـــالـــمـــمـــلـــكـــة  مــــجــ
أمـــن  أن  الـــهـــاشـــمـــيـــة،  األردنـــــيـــــة 
البحرين من أمن األردن, منوها 
إلـــى دعـــم الــمــجــلــس ومــســانــدتــه 

لمملكة البحرين.
وقــد تــم خــال الــلــقــاء بحث 
عدد من الموضوعات والقضايا, 
ــروع الـــعـــقـــوبـــات  ــشــ ــن بــيــنــهــا مــ مــ
البحرين,  تنفذه  الــذي  البديلة 
اإلصــاح  مراكز  برنامج  وتبنيها 
والــســجــون الــمــفــتــوحــة كــمــشــروع 
ــــي وحــــــضــــــاري وإنــــســــانــــي،  ــنـ ــ وطـ
ــر مـــنـــظـــومـــة  ــويــ ــطــ يـــســـتـــهـــدف تــ
الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة، ومــواصــلــة 
اإلنسان,  حـــقـــوق  تــعــزيــز  جـــهـــود 
كــمــا تـــم الــتــطــرق إلــــى عــــدد من 
تعزيز  في  تسهم  التي  المسائل 
التعاون والتنسيق وتطوير آليات 
الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك ومـــواجـــهـــة 
الــــــتــــــحــــــديــــــات األمــــــنــــــيــــــة عـــلـــى 
الساحتين اإلقليمية والدولية. 

لدى ا�ستقباله رئي�س »النواب« الأردني

وزير الداخلية ي�ش�يد بحكمة الملك في تجاوز الأزمات وحماية الم�شالح الوطنية

} وزير الداخلية يلتقي رئيس مجلس النواب األردني.

وزير  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
في  2022م،  يناير   11 الموافق  الثاثاء  أمــس  الخارجية، 
مــديــنــة ووشــــي الــصــيــنــيــة، مــع الــســيــد وانــــغ يـــي، مستشار 
وذلــك  الشعبية،  الصين  جمهورية  خارجية  وزيــر  الــدولــة 
الخارجية  وزير  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  بمناسبة 
لجمهورية الصين الشعبية الصديقة بناًء على دعوة من 

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني.
ــب الـــســـيـــد وانــــــغ يــــي بـــوزيـــر  ــ ــاع، رحـ ــمــ ــتــ وخــــــال االجــ
الــخــارجــيــة، مــعــرًبــا عـــن ســعــادتــه بــتــلــبــيــة الـــدعـــوة لــزيــارة 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة، مـــشـــيـــًدا بــمــا لـــقـــاه خــال 
الــبــحــريــن فــي شــهــر مـــارس الــمــاضــي من  زيـــارتـــه لمملكة 
وزير خارجية  الدولة  وقد كلف مستشار  وترحيب.  حفاوة 
تحيات  بنقل  الخارجية،  وزير  الشعبية  الصين  جمهورية 
وتــقــديــر فــخــامــة الــرئــيــس الــصــيــنــي إلـــى حــضــرة صــاحــب 
ــى صــاحــب السمو  الــجــالــة، عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، وإلــ
بما  مــنــوًهــا  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
من  البحرين  ومملكة  الشعبية  الصين  جمهورية  يربط 
الحرص  ظل  في  ثنائي  وتعاون  تاريخية  صداقة  عاقات 
المجاالت  فــي  المشترك  التعاون  تطوير  على  المتبادل 
وتعزيز  تنمية  الصين وحرصها على  اهتمام  كافة، مؤكًدا 
التعاون الثنائي مع مملكة البحرين وبما يخدم المصالح 
بين  الوثيقة  الــصــداقــة  بــأن  ثقته  عــن  معرًبا  المشتركة، 
الــبــلــديــن ســـوف تــتــطــور وتــزدهــر عــلــى مــر األيــــام، متمنًيا 

للمملكة المزيد من التقدم واالزدهار.  
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة 
السمو  وصاحب  المفدى،  الباد  عاهل  الجالة،  صاحب 
فخامة  إلــى  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي 
للشعب  وتمنياتهما  الشعبية،  الصين  جمهورية  رئــيــس 

الصيني الصديق دوام النماء واالزدهار. 
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للسيد وانغ 
تشهده  لما  تقديره  عــن  معرًبا  الكريمة،  دعــوتــه  على  يــي 
التاريخية بين البلدين الصديقين من  عاقات الصداقة 
الثنائي  التعاون  تطور ونمو، مؤكًدا أهمية تطوير وتعزيز 
ــع وشـــراكـــة شــامــلــة في  ــاء بـــه إلـــى مــســتــويــات أوســ ــقــ واالرتــ
مختلف المجاالت لما من شأنه تحقيق مصالح البلدين 
والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، مــشــيــًدا بــمــا تــبــديــه الــحــكــومــة 
والتنسيق  التواصل  وتقوية  تعزيز  في  رغبة  من  الصينية 
وشعبها  للصين  متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع  المشترك 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وتـــم خـــال االجــتــمــاع، بــحــث مــســار عــاقــات الــتــعــاون 
الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجاالت التي تخدم 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، 

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ون���ظ���ي���ره ال�����ش��ي��ن��ي 
ي��ب��ح��ث��ان ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��م�����ش��ت��رك��ة

}  وزير الخارجية ونظيره الصيني خال اللقاء.

م�شتجدات  على  تطلع  »التن�شيقية« 
م�����ش��روع ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي

بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  تــرأس صاحب 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة 

التنسيقية الـ411 والذي عقد عن بعد أمس.
ــي الــعــهــد« عــلــى مــوقــع  ــر حـــســـاب »أخـــبـــار ســمــو ولــ ــ وذكـ
التنسيقية  الــلــجــنــة  أن  »تـــويـــتـــر«  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
اطلعت على مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني 
»صحتي«، كما ناقشت آخر مستجدات التعامل مع فيروس 

كورونا »كوفيد 19« واإلجراءات المتعلقة بذلك. 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اللجنة التنسيقية.

ول��ي ال�ع�ه��د رئي��س ال��وزراء ي�ش�در 
ق�رارا بنق�ل مدي�ر ف�ي وزارة التربي�ة

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  عــن  صــدر 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رقم )1( 
جاء  والتعليم،  التربية  وزارة  في  مدير  بنقل   2022 لسنة 

فيه:
المادة األولى

تنَقل السيدة لولوة غسان المهنا مدير إدارة تراخيص 
لتكون  والتعليم  التربية  بــوزارة  المبكر  التعليم  ومتابعة 
بذات  الخاصة  المدارس  ومتابعة  تراخيص  إلدارة  مديرا 

الوزارة.
المادة الثانية

القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  والتعليم  التربية  وزير  على 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة وزير الداخلية، أمس الدكتور محمد 
وزراء  لمجلس  الــعــام  عــلــي كــومــان األمــيــن  بــن 
ناصر  الشيخ  بحضور  وذلــك  الــعــرب،  الداخلية 
بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
ــب الــــوزيــــر بـــالـــدكـــتـــور كـــومـــان، مــشــيــدا  ــ ورحـ
ــه األمـــانـــة  بــــالــــدور الــتــنــســيــقــي الــــــذي تـــقـــوم بــ
الــعــامــة لـــمـــجـــلـــس وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب فــي 
تــطــويــر مــســيــرة الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك في 
وزراء  قـــرارات  تنفيذ  ومتابعة  األمــنــي،  المجال 

الداخلية العرب.

ــراض أبــــــرز  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وتــــــــم خــــــــال الـــــلـــــقـــــاء اســ
مناقشتها في الدورة  سيتم  التي  الموضوعات 
القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما تم 
بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات  من  عــدد  بحث 

التعاون األمني العربي.
ــمــــد بــن  ــور مــــحــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه أكــــد الــ
الداخلية، وما  وزيــر  بلقاء  علي كومان اعتزازه 
التعاون  أبــداه من مرئيات حول تطوير مسيرة 

والتنسيق األمني العربي. 
حــضــر الــلــقــاء الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــشــؤون 

القانونية ومدير إدارة التعاون األمني. 

وزي�ر ال�داخ�ل�ية ي�ب�ح�ث م��ع الأم�ي�ن ال�ع�ام لمجل�س
الأم��ن��ي ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

} وزير الداخلية خال لقاء األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ــتــــمــــع الــــفــــريــــق الــــركــــن  اجــ
رئيس  النعيمي  بن صقر  ذيــاب 
الثاثاء 11  هيئة األركان أمس 
يناير 2022م، مع الفريق الركن 
بــحــري عــبــداهلل بــن خميس بن 
أركــان  رئــيــس  الرئيسي  عــبــداهلل 
قوات السلطان المسلحة، بمقر 
ــوات الــســلــطــان  ــ رئـــاســـة أركـــــان قـ
المرتفعة،  بمعسكر  المسلحة 
وذلك خال زيارة رئيس األركان 
لسلطنة عمان الشقيقة. وجرى 
ــاع اســـتـــعـــراض  ــمــ ــتــ خـــــال االجــ
ــاون الــعــســكــري  ــعــ ــتــ عــــاقــــات الــ
األخـــوي الــقــائــم بين قــوة دفــاع 
ــن وقـــــــــوات الـــســـلـــطـــان  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
وما  تعزيزها  وســبــل  المسلحة 
التاريخية  العاقة  هذه  تشهده 
ــور وتـــقـــدم  ــطــ ــن تــ ــ الــــوطــــيــــدة مـ
عــلــى مــخــتــلــف أصـــعـــدة الــعــمــل 
الـــعـــســـكـــري الـــمـــشـــتـــرك وشــتــى 
بما  الدفاعي  التعاون  مجاالت 
يحقق المصالح المشتركة بين 

البلدين  في  المسلحة  الــقــوات 
الشقيقين.

كـــمـــا الـــتـــقـــى رئـــيـــس هــيــئــة 
األركــــــــان الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــن 
نــاصــر بــن عــلــي الــزعــابــي أمين 
مكتبه  فـــي  الــــدفــــاع  وزارة  ــام  عــ

بمعسكر المرتفعة.

بعد ذلك زار الفريق الركن 
رئيس  النعيمي  بن صقر  ذيــاب 
ــن  ــ هـــيـــئـــة األركـــــــــــان مــــركــــز األمـ
الركن  اللواء  والتقى  البحري، 
بحري سيف بن ناصر الرحبي 
ــة الــســلــطــانــيــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــد الـ ــائــ قــ

العمانية. 

رئي�س الأركان يجتمع مع  رئي�س الأركان العماني في ُعمان

} رئيس األركان يلتقي نظيره العماني.

ول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء
حمد  ال�����ش��ي��خ  ج��ام��ع  ب��ت��رم��ي��م  ي���اأم���ر   
ال��م��ح��رق ف���ي  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 

أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
جامع  بترميم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في محافظة المحرق، 
بما يسهم في عودة المصلين ألداء الشعائر الدينية كما 
الــعــدل والــشــؤون  الــســابــق. وبــاشــرت وزارة  كــانــت عليه فــي 
البلديات  ــؤون  وشــ األشــغــال  ووزارة  واألوقـــــاف  اإلســامــيــة 
والتطوير العمراني وإدارة األوقاف السنية تنفيذ أمر سموه 
من خال العمل على االنتهاء من عملية تجهيز وتسليم 
وتم  الترميم،  بمشروع  المتعهد  للمقاول  المسجد  مبنى 

تخصيص فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع.

كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  أعلن 
ــة الــلــجــنــة  ــقـ ــد-19( أنــــه بــعــد الـــعـــرض ومـــوافـ ــيــ ــوفــ )كــ
التنسيقية وبناًء على آخر المستجدات والمعطيات؛ 
تمت الموافقة على إتاحة الجرعة المنشطة اختياريا 
للفئة العمرية البالغة 12-17 عاًما بعد مرور 6 أشهر 
من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم )فايزر-بيونتيك( 
الموافق  اليوم األربعاء  و)سينوفارم(، وذلك بدًءا من 

12 يناير الجاري.
ــه يــمــكــن  ــ  وأوضـــــــح الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي أنـ
تطعيم  أخذ جرعتين من  العمرية ممن  الفئة  لهذه 
)سينوفارم( أخذ تطعيم )فايزر -بيونتيك( أو تطعيم 
لمن  يمكن  حين  فــي  منشطة،  كجرعة  )ســيــنــوفــارم( 
أخذ  بيونتيك(   - )فــايــزر  تطعيم  مــن  جرعتين  أخــذ 
مشيًرا  منشطة،  كجرعة  بيونتك(   - )فــايــزر  تطعيم 
إلى أن الشعار باللون األخضر لن يتغير لألصفر في 
تطبيق »مجتمع واعي« في حال عدم أخذ هذه الفئة 

للجرعة المنشطة.
لفيروس  للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أعــلــن  كــمــا 
كورونا )كوفيد-19( أنه بعد العرض وموافقة اللجنة 
والمعطيات  المستجدات  آخر  على  وبناًء  التنسيقية 
يناير   13 الموافق  الخميس  غــد  يــوم  مــن  بـــدًءا  تقرر 

الجاري تحديث بروتوكول العزل الصحي االحترازي، 
وذلــك بــأن تكون مــدة الــعــزل 7 أيــام مــن تــاريــخ تأكيد 
اإلصابة للحاالت القائمة من حاملي الشعار باللون 
األخضر في تطبيق »مجتمع واعي« من دون الحاجة 
إلى إجراء فحص مختبري )PCR( في اليوم السابع 
إلنهاء العزل، أما الحاالت القائمة من حاملي الشعار 
»مجتمع  تطبيق  فــي  األحــمــر  أو  األصــفــر  بــالــلــونــيــن 
العزل  مــدة  تطبيق  فيكون  المتطعمين  وغير  واعــي« 
الحاجة  دون  إصابتهم، من  تأكيد  تاريخ  أيــام من   10
إلى إجراء فحص مختبري )PCR( في اليوم العاشر.

ــنـــي الـــطـــبـــي تــحــديــث  ــن الـــفـــريـــق الـــوطـ ــلـ كـــمـــا أعـ
للمسافرين  االحــتــرازي  الصحي  الحجر  بــروتــوكــول 
القادمين إلى مملكة البحرين عبر كل المنافذ بدًءا 
الــجــاري،  يــنــايــر  الــمــوافــق 13  يـــوم غــد الخميس  مــن 
ــدة 7 أيـــــام من  وذلـــــك بــتــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي مــ
الشعار  القادمين حاملي  للمسافرين  الوصول  تاريخ 
»مجتمع  تطبيق  فــي  األحــمــر  أو  األصــفــر  بــالــلــونــيــن 
المعمول  اإلبقاء على  المتطعمين، مع  وغير  واعــي« 
الــحــجــر الصحي  إلـــى تطبيق  الــحــاجــة  بــه مــن عـــدم 
الشعار  القادمين من حاملي  للمسافرين  االحترازي 

باللون األخضر في التطبيق.

اإتاحة »المن�سطة« اختياريا للفئة العمرية 12-17 عاما.. الفريق الطبي:

7 اأيام عزل للحالت القائمة من حاملي ال�شعار الأخ�شر

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء
ج�م�ه����ورية وزراء  رئي����س  يهن���ئ 
تعيين���ه بم����نا�شبة  ك�ازاخ�����شتان 

بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
تهنئة  برقية  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل 
ــوزراء بجمهورية  ــ إلـــى الــســيــد الــيــخــان ســمــايــيــلــوف، رئــيــس الـ
أعرب  للوزراء،  رئيسا  تعيينه  بمناسبة  الصديقة،  كازاخستان 
فــيــهــا ســمــوه عـــن أطــيــب الــتــهــانــي والــتــمــنــيــات لـــه بــالــتــوفــيــق 
والنجاح ولجمهورية كازاخستان الصديقة بالمزيد من األمن 

واالستقرار.

3العدد )16000( - السنة السادسة واألربعون - األربعاء 9 ُجمادى اآلخرة 1443هـ - 12 يناير 2022م

اســتــقــبــل الــمــشــيــر الــركــن 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن أحــمــد آل 
خليفة القائد العام لقوة دفاع 
العامة  الــقــيــادة  فــي  البحرين 
ــاح أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء 11  ــ ــبـ ــ صـ
السيد  المحامي  يناير 2022م 
عــبــدالــكــريــم الـــدغـــمـــي رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــالــمــمــلــكــة 
الشقيقة  الهاشمية  األردنــيــة 
والـــــــوفـــــــد الــــــمــــــرافــــــق، وذلــــــك 
الشيخ  الــركــن  الــلــواء  بحضور 
آل خليفة  مــحــمــد  بــن  أحــمــد 

وكيل وزارة الدفاع.
وخال اللقاء رحب القائد 
ــوة دفــــــاع الــبــحــريــن  ــقـ ــام لـ ــعــ الــ
بـــــرئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب 
الهاشمية  األردنــيــة  بالمملكة 
الــشــقــيــقــة والــــوفــــد الـــمـــرافـــق، 
ــمــــق الــــعــــاقــــات  ــعــ مـــــشـــــيـــــدًا بــ

تجمع  التي  المتينة  األخوية 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن والــمــمــلــكــة 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنــيــة 
الكبير  الــحــرص  مــن  الــنــابــعــة 
والـــدائـــم الــــذي يــولــيــه حضرة 
الملك حمد  الجالة  صاحب 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المفدى القائد األعلى، 
وأخوه صاحب الجالة الملك 
الحسين  بــن  الــثــانــي  عــبــداهلل 
ــكــــة األردنــــــيــــــة  ــلــ ــمــ مــــلــــك الــــمــ
لمواصلة  الشقيقة  الهاشمية 

تطويرها في كافة المجاالت.
حضر اللقاء اللواء الركن 
ــعــــد مـــديـــر  ــد ســ ــمـ حــــســــن مـــحـ
واللواء  العامة،  القيادة  ديــوان 
الــركــن الــشــيــخ عــلــي بــن راشــد 
رئـــيـــس  مـــســـاعـــد  خـــلـــيـــفـــة  آل 
البشرية،  للقوى  األركان  هيئة 

ــواء حــــقــــوقــــي الــــدكــــتــــور  ــ ــ ــلـ ــ ــ والـ
ــد فــلــيــفــل رئــيــس  ــ يـــوســـف راشــ
ــاء الـــعـــســـكـــري رئـــيـــس  ــقــــضــ الــ

العسكرية،  التمييز  محكمة 
ــلــــواء الـــركـــن طــيــار الــشــيــخ  والــ
خليفة  آل  سلمان  بــن  محمد 

ــاون الـــعـــســـكـــري،  ــعــ ــتــ ــر الــ ــديــ مــ
والــســيــد رامـــي صــالــح وريــكــات 
الـــــــعـــــــدوان ســـفـــيـــر الـــمـــمـــلـــكـــة 

األردنية الهاشمية لدى مملكة 
ــن كـــبـــار  ــ ــبــــحــــريــــن، وعـــــــدد مـ الــ

ضباط قوة دفاع البحرين.

م�ستقبال رئي�س مجل�س النواب الأردني..

القائ���د الع���ام ي�ش���يد بعم���ق العالق���ات الأخوي���ة بي���ن البحري���ن والأردن

} القائد العام خال لقائه رئيس مجلس النواب األردني.

الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، أمـــــس عــبــدالــكــريــم 
الــنــواب  رئــيــس مجلس  الــدغــمــي 
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ بــالــمــمــلــكــة األردنــ
ــرافــــق  ــمــ ــة والــــــوفــــــد الــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ
الــنــائــب عــلــي زايـــد  له, بــحــضــور 
الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مجلس 
والـــفـــريـــق  البحريني,  ــواب  ــ ــنـ ــ الـ
رئيس  الحسن  حسن  بــن  طـــارق 
نــاصــر بن  والــشــيــخ  العام,  األمـــن 
عــبــدالــرحــمــن آل خــلــيــفــة وكــيــل 

وزارة الداخلية.
رحــب  الــلــقــاء،  وفـــي مستهل 
الـــوزيـــر بــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
ــق،  ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ األردنـــــــــــــي والـــــــوفـــــــد الـ
األخوية  العاقات  بعمق  مشيدا 
والتاريخية التي تجمع البلدين 
ورعاية  دعــم  بفضل  الشقيقين, 
الملك  الجالة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الــبــاد الــمــفــدى، وأخــيــه صاحب 

الثاني  عــبــداهلل  الملك  الجالة 
بـــن الــحــســيــن، عـــاهـــل الــمــمــلــكــة 
الشقيقة,  الــهــاشــمــيــة  ــة  ــيــ األردنــ
الــــعــــاقــــات  هــــــــذه  أن  مـــضـــيـــفـــا 
ــع  ــ ــد إلــــــى واقـ ــنـ ــتـ ــسـ ــة  تـ ــراســـخـ الـ
قائم على وحدة  تاريخي أصيل, 

الصف والمصير المشترك.
الداخلية حكمة  وزير  وثمن 

جــالــة الــمــلــك الــمــفــدى ورؤيــتــه 
الثاقبة ودورها في تجاوز األزمات 
ــالـــح الــوطــنــيــة  وحـــمـــايـــة الـــمـــصـ
األمــر  البحرين,  لمملكة  العليا 
الذي كان له بالغ األثر في تعزيز 
النماء  ونشر  واالســتــقــرار  األمــن 
واالزدهار, مشيدا بقيادة صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 

العهد  ولــي  آل خليفة,  بن حمد 
الــــــوزراء, لفريق  رئــيــس مــجــلــس 
ــنـــي لــمــكــافــحــة  الـــبـــحـــريـــن الـــوطـ
أسهمت  والــتــي  كورونا,  جــائــحــة 
في تطويق الجائحة والحد من 

مخاطرها.
ــيــــة  ــلــ وأعـــــــــــرب وزيـــــــــر الــــداخــ
عـــن تـــقـــديـــره لــمــســيــرة الــتــعــاون 

ــي  ــتــ ــــق األمــــــــنــــــــي, الــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــع   مــ ــمــ ــجــ تــ
ــة الــهــاشــمــيــة  ــيــ والــمــمــلــكــة األردنــ
تــعــزيــز  ــي  فــ وتـــســـهـــم  الشقيقة, 
ــتــــرك  ــمــــشــ ــل األمـــــــنـــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
يضمن  بما  االستقرار,  وترسيخ 
حــمــايــة الــمــكــتــســبــات الــوطــنــيــة 

وتعزيز األمن اإلقليمي.

ــيــــس  ــه, أكـــــــــد رئــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــلــــس الـــــــنـــــــواب بـــالـــمـــمـــلـــكـــة  مــــجــ
أمـــن  أن  الـــهـــاشـــمـــيـــة،  األردنـــــيـــــة 
البحرين من أمن األردن, منوها 
إلـــى دعـــم الــمــجــلــس ومــســانــدتــه 

لمملكة البحرين.
وقــد تــم خــال الــلــقــاء بحث 
عدد من الموضوعات والقضايا, 
ــروع الـــعـــقـــوبـــات  ــشــ ــن بــيــنــهــا مــ مــ
البحرين,  تنفذه  الــذي  البديلة 
اإلصــاح  مراكز  برنامج  وتبنيها 
والــســجــون الــمــفــتــوحــة كــمــشــروع 
ــــي وحــــــضــــــاري وإنــــســــانــــي،  ــنـ ــ وطـ
ــر مـــنـــظـــومـــة  ــويــ ــطــ يـــســـتـــهـــدف تــ
الـــعـــدالـــة الــجــنــائــيــة، ومــواصــلــة 
اإلنسان,  حـــقـــوق  تــعــزيــز  جـــهـــود 
كــمــا تـــم الــتــطــرق إلــــى عــــدد من 
تعزيز  في  تسهم  التي  المسائل 
التعاون والتنسيق وتطوير آليات 
الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك ومـــواجـــهـــة 
الــــــتــــــحــــــديــــــات األمــــــنــــــيــــــة عـــلـــى 
الساحتين اإلقليمية والدولية. 

لدى ا�ستقباله رئي�س »النواب« الأردني

وزير الداخلية ي�ش�يد بحكمة الملك في تجاوز الأزمات وحماية الم�شالح الوطنية

} وزير الداخلية يلتقي رئيس مجلس النواب األردني.

وزير  الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 
في  2022م،  يناير   11 الموافق  الثاثاء  أمــس  الخارجية، 
مــديــنــة ووشــــي الــصــيــنــيــة، مــع الــســيــد وانــــغ يـــي، مستشار 
وذلــك  الشعبية،  الصين  جمهورية  خارجية  وزيــر  الــدولــة 
الخارجية  وزير  بها  يقوم  التي  الرسمية  الزيارة  بمناسبة 
لجمهورية الصين الشعبية الصديقة بناًء على دعوة من 

مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني.
ــب الـــســـيـــد وانــــــغ يــــي بـــوزيـــر  ــ ــاع، رحـ ــمــ ــتــ وخــــــال االجــ
الــخــارجــيــة، مــعــرًبــا عـــن ســعــادتــه بــتــلــبــيــة الـــدعـــوة لــزيــارة 
جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة، مـــشـــيـــًدا بــمــا لـــقـــاه خــال 
الــبــحــريــن فــي شــهــر مـــارس الــمــاضــي من  زيـــارتـــه لمملكة 
وزير خارجية  الدولة  وقد كلف مستشار  وترحيب.  حفاوة 
تحيات  بنقل  الخارجية،  وزير  الشعبية  الصين  جمهورية 
وتــقــديــر فــخــامــة الــرئــيــس الــصــيــنــي إلـــى حــضــرة صــاحــب 
ــى صــاحــب السمو  الــجــالــة، عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، وإلــ
بما  مــنــوًهــا  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي 
من  البحرين  ومملكة  الشعبية  الصين  جمهورية  يربط 
الحرص  ظل  في  ثنائي  وتعاون  تاريخية  صداقة  عاقات 
المجاالت  فــي  المشترك  التعاون  تطوير  على  المتبادل 
وتعزيز  تنمية  الصين وحرصها على  اهتمام  كافة، مؤكًدا 
التعاون الثنائي مع مملكة البحرين وبما يخدم المصالح 
بين  الوثيقة  الــصــداقــة  بــأن  ثقته  عــن  معرًبا  المشتركة، 
الــبــلــديــن ســـوف تــتــطــور وتــزدهــر عــلــى مــر األيــــام، متمنًيا 

للمملكة المزيد من التقدم واالزدهار.  
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة 
السمو  وصاحب  المفدى،  الباد  عاهل  الجالة،  صاحب 
فخامة  إلــى  ــوزراء،  ــ الـ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي 
للشعب  وتمنياتهما  الشعبية،  الصين  جمهورية  رئــيــس 

الصيني الصديق دوام النماء واالزدهار. 
وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للسيد وانغ 
تشهده  لما  تقديره  عــن  معرًبا  الكريمة،  دعــوتــه  على  يــي 
التاريخية بين البلدين الصديقين من  عاقات الصداقة 
الثنائي  التعاون  تطور ونمو، مؤكًدا أهمية تطوير وتعزيز 
ــع وشـــراكـــة شــامــلــة في  ــاء بـــه إلـــى مــســتــويــات أوســ ــقــ واالرتــ
مختلف المجاالت لما من شأنه تحقيق مصالح البلدين 
والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن، مــشــيــًدا بــمــا تــبــديــه الــحــكــومــة 
والتنسيق  التواصل  وتقوية  تعزيز  في  رغبة  من  الصينية 
وشعبها  للصين  متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع  المشترك 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وتـــم خـــال االجــتــمــاع، بــحــث مــســار عــاقــات الــتــعــاون 
الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجاالت التي تخدم 

المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، 

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ون���ظ���ي���ره ال�����ش��ي��ن��ي 
ي��ب��ح��ث��ان ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات ال��م�����ش��ت��رك��ة

}  وزير الخارجية ونظيره الصيني خال اللقاء.

م�شتجدات  على  تطلع  »التن�شيقية« 
م�����ش��روع ال�����ش��م��ان ال�����ش��ح��ي

بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  تــرأس صاحب 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة 

التنسيقية الـ411 والذي عقد عن بعد أمس.
ــي الــعــهــد« عــلــى مــوقــع  ــر حـــســـاب »أخـــبـــار ســمــو ولــ ــ وذكـ
التنسيقية  الــلــجــنــة  أن  »تـــويـــتـــر«  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
اطلعت على مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني 
»صحتي«، كما ناقشت آخر مستجدات التعامل مع فيروس 

كورونا »كوفيد 19« واإلجراءات المتعلقة بذلك. 

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء يترأس اللجنة التنسيقية.

ول��ي ال�ع�ه��د رئي��س ال��وزراء ي�ش�در 
ق�رارا بنق�ل مدي�ر ف�ي وزارة التربي�ة

بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو  صــاحــب  عــن  صــدر 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رقم )1( 
جاء  والتعليم،  التربية  وزارة  في  مدير  بنقل   2022 لسنة 

فيه:
المادة األولى

تنَقل السيدة لولوة غسان المهنا مدير إدارة تراخيص 
لتكون  والتعليم  التربية  بــوزارة  المبكر  التعليم  ومتابعة 
بذات  الخاصة  المدارس  ومتابعة  تراخيص  إلدارة  مديرا 

الوزارة.
المادة الثانية

القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  والتعليم  التربية  وزير  على 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

استقبل الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل 
آل خليفة وزير الداخلية، أمس الدكتور محمد 
وزراء  لمجلس  الــعــام  عــلــي كــومــان األمــيــن  بــن 
ناصر  الشيخ  بحضور  وذلــك  الــعــرب،  الداخلية 
بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية.
ــب الــــوزيــــر بـــالـــدكـــتـــور كـــومـــان، مــشــيــدا  ــ ورحـ
ــه األمـــانـــة  بــــالــــدور الــتــنــســيــقــي الــــــذي تـــقـــوم بــ
الــعــامــة لـــمـــجـــلـــس وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب فــي 
تــطــويــر مــســيــرة الــعــمــل الــعــربــي الــمــشــتــرك في 
وزراء  قـــرارات  تنفيذ  ومتابعة  األمــنــي،  المجال 

الداخلية العرب.

ــراض أبــــــرز  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وتــــــــم خــــــــال الـــــلـــــقـــــاء اســ
مناقشتها في الدورة  سيتم  التي  الموضوعات 
القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما تم 
بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات  من  عــدد  بحث 

التعاون األمني العربي.
ــمــــد بــن  ــور مــــحــ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ مــــــن جــــهــــتــــه أكــــد الــ
الداخلية، وما  وزيــر  بلقاء  علي كومان اعتزازه 
التعاون  أبــداه من مرئيات حول تطوير مسيرة 

والتنسيق األمني العربي. 
حــضــر الــلــقــاء الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــشــؤون 

القانونية ومدير إدارة التعاون األمني. 

وزي�ر ال�داخ�ل�ية ي�ب�ح�ث م��ع الأم�ي�ن ال�ع�ام لمجل�س
الأم��ن��ي ال��ت��ع��اون  ال��ع��رب  ال��داخ��ل��ي��ة  وزراء 

} وزير الداخلية خال لقاء األمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

ــتــــمــــع الــــفــــريــــق الــــركــــن  اجــ
رئيس  النعيمي  بن صقر  ذيــاب 
الثاثاء 11  هيئة األركان أمس 
يناير 2022م، مع الفريق الركن 
بــحــري عــبــداهلل بــن خميس بن 
أركــان  رئــيــس  الرئيسي  عــبــداهلل 
قوات السلطان المسلحة، بمقر 
ــوات الــســلــطــان  ــ رئـــاســـة أركـــــان قـ
المرتفعة،  بمعسكر  المسلحة 
وذلك خال زيارة رئيس األركان 
لسلطنة عمان الشقيقة. وجرى 
ــاع اســـتـــعـــراض  ــمــ ــتــ خـــــال االجــ
ــاون الــعــســكــري  ــعــ ــتــ عــــاقــــات الــ
األخـــوي الــقــائــم بين قــوة دفــاع 
ــن وقـــــــــوات الـــســـلـــطـــان  ــريـ ــحـ ــبـ الـ
وما  تعزيزها  وســبــل  المسلحة 
التاريخية  العاقة  هذه  تشهده 
ــور وتـــقـــدم  ــطــ ــن تــ ــ الــــوطــــيــــدة مـ
عــلــى مــخــتــلــف أصـــعـــدة الــعــمــل 
الـــعـــســـكـــري الـــمـــشـــتـــرك وشــتــى 
بما  الدفاعي  التعاون  مجاالت 
يحقق المصالح المشتركة بين 

البلدين  في  المسلحة  الــقــوات 
الشقيقين.

كـــمـــا الـــتـــقـــى رئـــيـــس هــيــئــة 
األركــــــــان الـــدكـــتـــور مــحــمــد بــن 
نــاصــر بــن عــلــي الــزعــابــي أمين 
مكتبه  فـــي  الــــدفــــاع  وزارة  ــام  عــ

بمعسكر المرتفعة.

بعد ذلك زار الفريق الركن 
رئيس  النعيمي  بن صقر  ذيــاب 
ــن  ــ هـــيـــئـــة األركـــــــــــان مــــركــــز األمـ
الركن  اللواء  والتقى  البحري، 
بحري سيف بن ناصر الرحبي 
ــة الــســلــطــانــيــة  ــريـ ــحـ ــبـ ــد الـ ــائــ قــ

العمانية. 

رئي�س الأركان يجتمع مع  رئي�س الأركان العماني في ُعمان

} رئيس األركان يلتقي نظيره العماني.

ول������ي ال���ع���ه���د رئ���ي�������س ال��������وزراء
حمد  ال�����ش��ي��خ  ج��ام��ع  ب��ت��رم��ي��م  ي���اأم���ر   
ال��م��ح��رق ف���ي  خ��ل��ي��ف��ة  اآل  ع��ي�����ش��ى  ب���ن 

أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
جامع  بترميم  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة 
الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في محافظة المحرق، 
بما يسهم في عودة المصلين ألداء الشعائر الدينية كما 
الــعــدل والــشــؤون  الــســابــق. وبــاشــرت وزارة  كــانــت عليه فــي 
البلديات  ــؤون  وشــ األشــغــال  ووزارة  واألوقـــــاف  اإلســامــيــة 
والتطوير العمراني وإدارة األوقاف السنية تنفيذ أمر سموه 
من خال العمل على االنتهاء من عملية تجهيز وتسليم 
وتم  الترميم،  بمشروع  المتعهد  للمقاول  المسجد  مبنى 

تخصيص فريق عمل لمتابعة تنفيذ المشروع.

كورونا  لفيروس  للتصدي  الوطني  الفريق  أعلن 
ــة الــلــجــنــة  ــقـ ــد-19( أنــــه بــعــد الـــعـــرض ومـــوافـ ــيــ ــوفــ )كــ
التنسيقية وبناًء على آخر المستجدات والمعطيات؛ 
تمت الموافقة على إتاحة الجرعة المنشطة اختياريا 
للفئة العمرية البالغة 12-17 عاًما بعد مرور 6 أشهر 
من أخذ الجرعة الثانية من تطعيم )فايزر-بيونتيك( 
الموافق  اليوم األربعاء  و)سينوفارم(، وذلك بدًءا من 

12 يناير الجاري.
ــه يــمــكــن  ــ  وأوضـــــــح الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الـــطـــبـــي أنـ
تطعيم  أخذ جرعتين من  العمرية ممن  الفئة  لهذه 
)سينوفارم( أخذ تطعيم )فايزر -بيونتيك( أو تطعيم 
لمن  يمكن  حين  فــي  منشطة،  كجرعة  )ســيــنــوفــارم( 
أخذ  بيونتيك(   - )فــايــزر  تطعيم  مــن  جرعتين  أخــذ 
مشيًرا  منشطة،  كجرعة  بيونتك(   - )فــايــزر  تطعيم 
إلى أن الشعار باللون األخضر لن يتغير لألصفر في 
تطبيق »مجتمع واعي« في حال عدم أخذ هذه الفئة 

للجرعة المنشطة.
لفيروس  للتصدي  الــوطــنــي  الــفــريــق  أعــلــن  كــمــا 
كورونا )كوفيد-19( أنه بعد العرض وموافقة اللجنة 
والمعطيات  المستجدات  آخر  على  وبناًء  التنسيقية 
يناير   13 الموافق  الخميس  غــد  يــوم  مــن  بـــدًءا  تقرر 

الجاري تحديث بروتوكول العزل الصحي االحترازي، 
وذلــك بــأن تكون مــدة الــعــزل 7 أيــام مــن تــاريــخ تأكيد 
اإلصابة للحاالت القائمة من حاملي الشعار باللون 
األخضر في تطبيق »مجتمع واعي« من دون الحاجة 
إلى إجراء فحص مختبري )PCR( في اليوم السابع 
إلنهاء العزل، أما الحاالت القائمة من حاملي الشعار 
»مجتمع  تطبيق  فــي  األحــمــر  أو  األصــفــر  بــالــلــونــيــن 
العزل  مــدة  تطبيق  فيكون  المتطعمين  وغير  واعــي« 
الحاجة  دون  إصابتهم، من  تأكيد  تاريخ  أيــام من   10
إلى إجراء فحص مختبري )PCR( في اليوم العاشر.

ــنـــي الـــطـــبـــي تــحــديــث  ــن الـــفـــريـــق الـــوطـ ــلـ كـــمـــا أعـ
للمسافرين  االحــتــرازي  الصحي  الحجر  بــروتــوكــول 
القادمين إلى مملكة البحرين عبر كل المنافذ بدًءا 
الــجــاري،  يــنــايــر  الــمــوافــق 13  يـــوم غــد الخميس  مــن 
ــدة 7 أيـــــام من  وذلـــــك بــتــطــبــيــق الــحــجــر الــصــحــي مــ
الشعار  القادمين حاملي  للمسافرين  الوصول  تاريخ 
»مجتمع  تطبيق  فــي  األحــمــر  أو  األصــفــر  بــالــلــونــيــن 
المعمول  اإلبقاء على  المتطعمين، مع  وغير  واعــي« 
الــحــجــر الصحي  إلـــى تطبيق  الــحــاجــة  بــه مــن عـــدم 
الشعار  القادمين من حاملي  للمسافرين  االحترازي 

باللون األخضر في التطبيق.

اإتاحة »المن�سطة« اختياريا للفئة العمرية 12-17 عاما.. الفريق الطبي:

7 اأيام عزل للحالت القائمة من حاملي ال�شعار الأخ�شر

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�����وزراء
ج�م�ه����ورية وزراء  رئي����س  يهن���ئ 
تعيين���ه بم����نا�شبة  ك�ازاخ�����شتان 

بــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حمد 
تهنئة  برقية  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي  خليفة،  آل 
ــوزراء بجمهورية  ــ إلـــى الــســيــد الــيــخــان ســمــايــيــلــوف، رئــيــس الـ
أعرب  للوزراء،  رئيسا  تعيينه  بمناسبة  الصديقة،  كازاخستان 
فــيــهــا ســمــوه عـــن أطــيــب الــتــهــانــي والــتــمــنــيــات لـــه بــالــتــوفــيــق 
والنجاح ولجمهورية كازاخستان الصديقة بالمزيد من األمن 

واالستقرار.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16000/pdf/1-Supplime/16000.pdf?fixed7919
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281237
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281236
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a
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ــادرة »امــتــيــاز  ــبــ دعــــت لــجــنــة مــ
الشرف لرائدة األعمال البحرينية 
ــة« الــــتــــي أطــــلــــق الــمــجــلــس  ــابــ الــــشــ
ــلـــمـــرأة دورتــــهــــا الـــرابـــعـــة  ــلــــى لـ األعــ
مؤخرا رائدات األعمال البحرينيات 
إلـــى الــمــشــاركــة فــي هـــذه الــمــبــادرة، 
واالستفادة من االمتيازات العديدة 
الدعم  ذلك  في  بما  تقدمها،  التي 

واإلرشاد والتكريم.
وأكـــــــدت عــــضــــوات الــلــجــنــة أن 
إحدى  باتت  الشرف  امتياز  مبادرة 
الــمــجــلــس  بـــيـــد  الــمــهــمــة  األدوات 
ــل تــعــزيــز  ــ ــلــــى لـــلـــمـــرأة مــــن أجـ األعــ
ــة االقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرأة  ــاركـ ــشـ ــمـ الـ
وتشجيع وإبراز الطاقات والكفاءات 
المتميزة في مجال ريادة األعمال، 
ونــــشــــر ثــــقــــافــــة الــــــــــروح الــــريــــاديــــة 
ــابـــات وتــشــجــيــعــهــن على  بــيــن الـــشـ
المبادرة واإلبداع، وتسليط الضوء 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ عـــلـــى الــــقــــطــــاعــــات االسـ

االقتصادية الجديدة بالمملكة. 
الـــــــمـــــــجـــــــال مــــــفــــــتــــــوح أمـــــــــام 

المتميزات
وأكـــــــدت عـــضـــو لــجــنــة مـــبـــادرة 
»امــتــيــاز الـــشـــرف لـــرائـــدة األعــمــال 
وعضو مجلس  الشابة«  البحرينية 
إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين 
مــبــادرة  أن  جناحي  سونيا  السيدة 
تعزيز  على  تساعد  الشرف  امتياز 
وتــشــجــيــع الـــكـــفـــاءات الــبــحــريــنــيــة 
ــادة األعــمــال  الــشــابــة فــي مــجــال ريــ
العمل  إلى جانب  وإبــراز جهودهن، 
على تشجيعها وتحفيز اإلبداع في 
الخاص  المهم  الــحــيــوي  الــمــجــال 
بريادة األعمال، والذي يعد تكريمًا 
لهن على مساهمتهن في خلق بيئة 

اقتصادية مساندة. 
المهم  أنه من  وأكــدت جناحي 
أن تتسم المشروعات المشاركة في 
الــمــبــادرة بــالــمــرونــة والـــقـــدرة على 
ــــك ضــمــن خطتها  وذلـ الــتــصــديــر، 
ــويـــق،  ــتـــسـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي الـ
ــى جـــانـــب اإلبـــــــداع والــتــمــيــز في  إلــ
أهمية  على  الوقوف  مع  المشروع، 
إدارة  وكيفية  المشروع  استمرارية 
الــمــخــاطــر الـــتـــي تـــواجـــهـــه، وتــبــنــي 
أدوات  الــرقــمــيــة ومــواكــبــة  الــحــلــول 

الثورة الصناعية الرابعة.
مــفــتــوح  الـــمـــجـــال  إن  ــت  ــالــ وقــ
البحرينيات  األعمال  رائــدات  أمــام 

لتطوير  مــبــتــكــرة  حــلــوال  لــيــقــدمــن 
االستراتيجيات ومعرفة التحديات 
ــاح  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ والــــــــــفــــــــــرص لـــــتـــــعـــــزيـــــز الـ
بــمــشــروعــاتــهــن، إلــــى جــانــب وجـــود 
الــعــديــد مـــن الــخــدمــات والــبــرامــج 
ــام الـــمـــرأة دخــولــهــا  الــتــي تــســهــل أمــ

وإقبالها على ريادة األعمال.
الــريــاديــة  للمشروعات  محفز 

التي تقودها نساء
لجنة  عضو  قالت  جانبها  من 
تــنــمــيــة  إدارة  ــرة  ــ ــديـ ــ ومـ الــــمــــبــــادرة 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
امتياز  مــبــادرة  إن  الــفــاضــل  شيخة 
ــزًا وداعـــــمـــــًا  ــفــ ــحــ الـــــشـــــرف تــــعــــّد مــ
ــدات األعــــمــــال الــبــحــريــنــيــات  ــ ــرائـ ــ لـ
وتسليط الضوء عليهن كفئة مهمة 
الوطني،  واالقتصاد  المجتمع  في 
رائــــــــدات األعـــمـــال  أن  إلـــــى  الفـــتـــة 
بمستويات  يتمتعن  الــبــحــريــنــيــات 
ــــن الـــتـــعـــلـــيـــم والــمــهــنــيــة  ــة مـ ــيـ ــالـ عـ
الــذي  األمـــر  والمهارات,  والــخــبــرة 
ساهم بشكل كبير في تمكنهن من 
وتحقيق  التجارية  مشاريعهن  بدء 
المحلي  الصعيدين  على  التميز 

واإلقليمي. 
ــذا الــســيــاق إلــى  ولــفــتــت فــي هـ
أهــمــيــة الــمــشــروعــات الــريــاديــة في 
الوطنية  الــعــامــلــة  األيــــدي  تمكين 
البطالة  مــن  الــحــد  فــي  يسهم  بما 
وتــحــســيــن الــــمــــهــــارات والـــكـــفـــاءات 
اإلنــتــاجــيــة، إضــافــة إلـــى دورهــــا في 
ــم الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي  دعــ
المضافة  قيمتها  ارتفاع  إلى  نظرًا 
يــتــبــنــى  غــالــبــيــتــهــا  أن  ســـيـــمـــا  وال 
مــشــاريــعــه  إدارة  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــا 
مــبــيــنــة  عمالئه,  مــــع  والـــتـــعـــامـــل 
ــدورة الـــرابـــعـــة مـــن االمــتــيــاز  ــ ــ الـ أن 
تــســتــقــطــب الـــمـــشـــاريـــع الــمــبــتــكــرة 
والــمــرخــصــة مــن خـــالل الــســجــالت 
التجارية التقليدية أو االفتراضية 
بما يتواكب مع التوجهات الوطنية 

للتحول نحو االقتصاد الرقمي. 
بــعــلــوم  صــلــة  ذات  مـــشـــروعـــات 

المستقبل
من جانبها قالت عضو اللجنة 
إن  المحمود  نهلة  األعــمــال  رائـــدة 
مبادرة »امتياز الشرف« ساهمت منذ 
على  الــضــوء  تسليط  فــي  إطالقها 
تقودها  متميزة  بحرينية  مشاريع 

نــســاء فــي عــدة مــجــاالت، وســاعــدت 
على  البحرينيات  األعمال  رائــدات 
في  المألوف  عن  والــخــروج  التميز 
مشاريعهن وشركاتهن المطروحة.

لجنة  أن  الــمــحــمــود  وأضـــافـــت 
تحكيم المبادرة تتطلع إلى مشاركة 
الصلة  ذات  أعمال  رائــدات  مشاريع 
بعلوم المستقبل مثل علوم الفضاء 
والحوسبة المالية واألمن الغذائي 
واألنشطة  المالية  والتكنولوجيا 
التي  التقليدية  غير  االقــتــصــاديــة 
مـــن الــمــمــكــن أن تــســهــم فـــي رفــعــة 
اقتصاد الدولة ومؤهلة لالستدامة 
والتوسع ودخول األسواق العالمية 
ــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــلــ ــة عــ ــســ ــافــ ــنــ ــمــ والــ

اإلقليمي والدولي.
وأكدت أن فوزها بهذه المبادرة 
فــي دعـــم وتحفيز  الــنــوعــيــة أســهــم 
مسيرتها الريادية، وتسليط الضوء 
الناجحة  المهنية  تجربتها  عــلــى 
تطوير  إلى  ودفعها  أعمال،  كرائدة 
ــر إطـــــــــالق مـــنـــتـــجـــات  ــبــ ــا عــ ــهـ ــلـ ــمـ عـ

وخدمات جديدة. 
بمعايير  بــحــريــنــيــات  رائـــــدات 

عالمية
مــــن جــانــبــهــا اعـــتـــبـــرت عــضــو 
ــة تــــــــاال فـــــخـــــرو مـــــبـــــادرة  ــنــ ــجــ ــلــ الــ
ركــائــز دعم  الــشــرف إحــدى  امتياز 
الـــمـــشـــاركـــة االقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــرأة 
ريــادة  »بــاتــت  وقــالــت:  البحرينية، 
األعــــــمــــــال أحـــــــد أهـــــــم مـــقـــومـــات 
الدولي،  المستوى  على  االقتصاد 
ومـــن الــمــهــم أن تــكــون الـــمـــرأة في 
شهدنا  وقد  المجال،  هذا  طليعة 
خـــــالل األعـــــــــوام الـــمـــاضـــيـــة بــــروز 
شـــخـــصـــيـــات نـــســـائـــيـــة مــــن خـــالل 
المشاريع  أهم  من  لعدد  ريادتهن 
على مستوى العالم، ونحن نطمح 
في البحرين إلى رؤية المزيد من 

رائدات األعمال المتميزات«.
ــرو عــــن تــطــلــع  وأعـــــربـــــت فــــخــ
ــشـــرف  ــيــــاز الـ ــتــ لـــجـــنـــة مـــــبـــــادرة امــ
إلـــى دعـــم مــشــاريــع وأفـــكـــار نوعية 
تختلف عن المشاريع التقليدية، 

الــمــرأة  بــقــدرة  عــن ثقتها  مــعــربــة 
البحرينية على االبتكار والتنويع 
ــواكـــب الــتــطــور  ــال تـ ــمـ وتـــطـــويـــر أعـ

السريع الذي يعيشه العالم. 
رواد  دعـــــم  لــمــنــظــومــة  رافــــــد 

األعمال
ــدت إيــمــا  إلـــى جــانــب ذلـــك أكــ
الــمــنــصــوري عــضــو لــجــنــة مــبــادرة 
امــتــيــاز الــشــرف أن هـــذه الــمــبــادرة 
تعتبر أحد روافد منظومة الدعم 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــال، وقـــالـــت: »هــيــأت  ــمــ لـــــرواد األعــ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــيــئــة خــصــبــة 
ــال  ــمــ األعــ رواد  لــجــمــيــع  ــة  ــيـ ــنـ وغـ
الــبــحــريــنــيــيــن مـــن خــــالل تــقــديــم 
ــريـــع  ــان وتـــسـ ــ ــــضـ ــتـ ــ خـــــدمـــــات االحـ
األعمال والدعم المالي والتوجيه 
واإلرشــاد تمهيًدا النطالقتهم في 
ســــوق الــعــمــل وتــوســعــهــم مــحــلــًيــا 
وإقـــلـــيـــمـــًيـــا وعـــالـــمـــيـــًا عــــن طــريــق 
العديد من البرامج التي تقدمها 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة 
صندوق  بينها  مــن  المملكة،  فــي 
العمل »تمكين« الذي يسهم بشكل 
أساسي وفعال في دعم جميع رواد 
األعمال بال استثناء في مختلف 
الـــجـــوانـــب األســـاســـيـــة لــلــمــشــروع 
وتــكــنــولــوجــيــا  وتــســويــق  إدارة  مـــن 
ــدريـــب  ــتـ واســـــتـــــشـــــارات وفـــــــرص الـ

والتطوير«.
ويــــــمــــــكــــــن لــــــلــــــراغــــــبــــــات فـــي 
االستمارة  مــلء  لالمتياز  التقدم 
ــرة عــلــى  ــوافــ ــتــ ــمــ اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الــ
للمجلس  ــتـــرونـــي  اإللـــكـ الـــمـــوقـــع 
 www.scw.bh للمرأة  األعلى 
في موعد أقصاه 31 مارس 2022.

دعوة رائدات الأعمال اإلى الم�شاركة في المبادرة..

»�م��ت��ي��از �ل�����ص��رف« ت��ع��زز �ل��م�����ص��ارك��ة �الق��ت�����ص��ادي��ة ل��ل��م��ر�أة

} �سونيا جناحي.} نهلة المحمود. } �سيخة الفا�سل.

} اإيما المن�سوري.} تاال فخرو.

ــة الــبــحــريــن  ــعـ ــامـ تـــنـــظـــم جـ
ــرض  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـ
التعريفي الذي يقام في مجمع 
الـــســـيـــتـــي ســـنـــتـــر لــــمــــدة خــمــســة 
أيـــــــام مـــتـــتـــالـــيـــة خــــــالل الـــفـــتـــرة 
مـــن األربــــعــــاء 12 حــتــى األحـــد 
16 يــنــايــر الــجــاري عــنــد الــبــوابــة 
رقـــم 2 قـــرب ســتــار بــكــس، وذلــك 
األمــور  وأولــيــاء  الطلبة  لتعريف 
األكاديمية  وبرامجها  بالجامعة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ واالعــــــــتــــــــمــــــــادات األكـ
والدولية  المحلية  والمؤسسية 
ــا الـــجـــامـــعـــة،  ــهـ ــتــــي تـــحـــظـــى بـ الــ
إضـــافـــة إلــــى الــمــنــح الــمــتــنــوعــة 
ــتـــي تـــوفـــرهـــا الـــجـــامـــعـــة فــيــمــا  الـ
يتعلق بالرسوم الدراسية. وذلك 
اســــتــــعــــداًدا لــلــفــصــل الــــدراســــي 
فــي  ــدأ  ــبــ يــ أن  الــــمــــقــــرر  ــانــــي  ــثــ الــ

السادس عشر من يناير 2022.
ــارة  ــ ــت األســــــتــــــاذة سـ ــ ــربــ ــ وأعــ
ــة قـــســـم الـــقـــبـــول  ــيـــسـ يــــوســــف رئـ
وتــقــديــرهــا للطلبة  عــن شــكــرهــا 
ــور الـــذيـــن اهــتــمــوا  ــ وأولـــيـــاء األمـ
ــع الــجــامــعــة منذ  بـــالـــتـــواصـــل مـ
ــح بـــــــاب الــتــســجــيــل  ــتــ إعـــــــــالن فــ
من خالل  ســواء  الثاني  للفصل 
أو عبر منصاتها  الجامعة  زيــارة 
لالستفسار  وذلـــك  االلــكــتــرونــيــة 
ــي الــتــســجــيــل  وإبـــــــداء الـــرغـــبـــة فـ
عن  معربة  الجامعة،  برامج  في 
أملها أن يحقق المعرض المقام 
فــي الــســيــتــي ســنــتــر فــرصــة أكبر 
للتعرف  األمــور  وأولــيــاء  للطلبة 
عــلــى الـــمـــزيـــد مـــن الــمــعــلــومــات 
والحياة  الجامعة  بــرامــج  حــول 
الــطــالبــيــة الـــجـــاذبـــة والـــمـــرافـــق 
والـــمـــخـــتـــبـــرات الــعــلــمــيــة الــتــي 
يـــحـــتـــويـــهـــا الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي، 
الــبــحــريــن  ــافـــت أن جــامــعــة  وأضـ
الــوقــت  فــي  تــوفــر  للتكنولوجيا 
أكـــاديـــمـــيـــة  ــج  ــ ــرامـ ــ بـ ــالــــي 6  الــــحــ
ــــل مـــجـــلـــس  ــبـ ــ ــة مـــــــن قـ ــ ــــصـ ــــرخـ مـ
التعليم العالي بمملكة البحرين 
ــة بــــرامــــج أكــاديــمــيــة  مــنــهــا ثـــالثـ
ــة  ــ تـــوفـــرهـــا كــلــيــة الـــعـــلـــوم اإلداريــ
والــمــالــيــة عــلــى الــجــانــب اآلخـــر 
إن طلبة  ــارة  ســ األســـتـــاذة  قــالــت 
للتكنولوجيا  البحرين  جامعة 
تــعــلــيــم  ــلـــقـــي  ــتـ بـ ــون  ــعـ ــتـ ــمـ ــتـ يـ ال 
قبل  مــن  مــؤســســيــًا  عـــال معتمد 

بمملكة  العالي  التعليم  مجلس 
الــبــحــريــن فــحــســب وإنـــمـــا دعــمــًا 
الفصول  داخل وخارج  متواصاًل 
ــان  ــمـ الـــــــدراســـــــيـــــــة، وذلــــــــــك لـــضـ
حـــصـــول الــطــلــبــة عـــلـــى تــجــربــة 
على  تــســاعــد  متميزة  أكــاديــمــيــة 
إعــــدادهــــم لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة 
فــــي الــمــســتــقــبــل، وبــــذلــــك فــهــي 
في  كشركاء  تتعامل مع طلبتها 
الــتــعــلــيــم وعـــلـــى قــــدر كــبــيــر من 

وتشجيعهم  المسؤولية،  تحمل 
قدراتهم  بتطوير  المبادرة  على 
الــتــعــلــيــمــيــة ومــســاعــدتــهــم على 
مستقبلهم  وتــصــمــيــم  صــيــاغــة 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع مـــا يــمــكــن أن 
تحوالت، مضيفة  يصادفهم من 
الثاني  للفصل  الــقــبــول  بــاب  أن 
-2021 ــي  ــمــ ــاديــ األكــ ــام  ــعــ الــ ــن  مــ
2022 ال يزال مفتوحًا النضمام 

الطلبة للجامعة.

جامع���ة �لبحري���ن للتكنولوجي���ا UTB تقيم 
�ص���نتر  �ل�ص���يتي  ف���ي  �لتعريف���ي  معر�صه���ا 

} �سارة يو�سف. } ه�سام الري�س.
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تــرأس الــدكــتــور ماجد بــن علي 
الــنــعــيــمــي وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم 
العالي اجتماع المجلس الذي عقد 
ــرئـــي، حيث  ــمـ ــال الـ بــتــقــنــيــة االتــــصــ
بنت  رنــا  الشيخة  الــدكــتــورة  قــدمــت 
األمين  آل خليفة  دعيج  بن  عيسى 
العام لمجلس التعليم العالي نائب 
رئــيــس مجلس األمــنــاء عــرضــًا عن 
الـــمـــذكـــرات الـــتـــي رفــعــتــهــا األمـــانـــة 
على  المدرجة  والمواضيع  العامة، 
المواضيع  وكذلك  األعمال،  جدول 
االستشارية  اللجنة  بحثتها  الــتــي 

المنبثقة عن المجلس. 
عــددًا من  المجلس  اتخذ  وقــد 

القرارات، منها ما يلي:
مبادرات تطوير 

التعليم والتدريب
اطـــلـــع الــمــجــلــس عــلــى مــذكــرة 
ــة بــــشــــأن تـــوصـــيـــة  ــامــ ــعــ األمــــــانــــــة الــ
الـــلـــجـــنـــة االســـتـــشـــاريـــة بــخــصــوص 
والتدريب،  التعليم  تطوير  مبادرات 
بــإبــداء مالحظاتهم  وقــام األعــضــاء 
بــهــذا الـــشـــأن، تــمــهــيــدًا لــرفــعــهــا إلــى 
التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس 

والتدريب إلقرارها.
بحث الهيكل التنظيمي 
اجلديد لألمانة العامة

ــــس الـــهـــيـــكـــل  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ بـــــحـــــث الـ
التنظيمي المقترح لألمانة العامة، 
بــهــذا الــشــأن إلى  وقـــرر رفــع توصية 
التعليم  لتطوير  األعلى  المجلس 
والتدريب، وذلك بحسب اإلجراءات 
هياكل  إلصــــدار  المتبعة  الــرســمــيــة 

الوزارات والمؤسسات.
مراجعة التشريعات واللوائح

اطـــلـــع الــمــجــلــس عــلــى مــذكــرة 
بتعديل  الــخــاصــة  الــعــامــة  األمـــانـــة 
ومـــراجـــعـــة الــتــشــريــعــات والـــلـــوائـــح، 
االســتــشــاريــة  الــلــجــنــة  تكليف  وقــــرر 
ــا تـــمـــهـــيـــدًا لـــرفـــعـــهـــا إلـــى  ــهـ ــتـ ــدراسـ بـ

المجلس إلقرارها.
تعديل الئحة األبنية واملرافق 

ناقش المجلس مذكرة األمانة 
ــة بــــشــــأن تــــوصــــيــــة الــلــجــنــة  ــامــ ــعــ الــ
االستشارية، بخصوص تعديل نص 
 )4( رقم  القرار  من  العاشرة  المادة 
األبــنــيــة  بــشــأن الئــحــة  لــســنــة 2007 
ــق لـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم  ــ ــرافـ ــ ــمـ ــ والـ

العالي، ليصبح على النحو التالي:
الــتــقــدم بطلب  يــشــتــرط عــنــد 
ترخيص بإنشاء مؤسسة تعليم عاٍل، 
أو تخصص  بــرنــامــج  اســتــحــداث  أو 
علمي لم يرد في الترخيص الصادر 
ــاء مــجــلــس  ــ ــنـ ــ ــــن مـــجـــلـــس أمـ ــا مـ ــهـ لـ
تـــتـــوافـــر فــي  الـــعـــالـــي، أن  الــتــعــلــيــم 
المعايير  المؤسسة  ومرافق  مباني 
واالشتراطات الخاصة التي يقررها 
المجلس، وذلك بحسب طبيعة كل 

برنامج أو تخصص علمي.
التعليم  مــؤســســات  على  يجب 
العالي المرخصة أن تقوم بتحديث 
المباني والمرافق الخاصة بها، بما 
واالشتراطات  المعايير  مع  يتوافق 
الخاصة التي يقررها مجلس أمناء 
مــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وذلــــك 
أو تــخــصــص  بـــرنـــامـــج  كــــل  بــحــســب 

علمي. 
تعيينات يف املناصب الرئيسية 

ــاقــــش الـــمـــجـــلـــس عـــــــــددًا مــن  نــ
ــة الـــعـــامـــة بــشــأن  ــانـــ ـــرات األمـــ ـــذكــ مــ
التعليم  مؤسسات  من  عــدد  طلبات 
الــعــالــي بــخــصــوص الــتــعــيــيــنــات في 
الــمــنــاصــب الــرئــيــســيــة، حــيــث وافـــق 

المجلس على ما يلي:
إضـــافـــة الــســيــد خـــالـــد يــعــقــوب 
الــعــامــر كــعــضــو جــديــد فـــي تشكيل 
ــاء مـــجـــلـــس جــامــعــة  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس أمـ

العلوم التطبيقية.
خــالــد محمد  الــدكــتــور  ترشيح 
العلوم  نائبًا لرئيس جامعة  غرايبه 
الــتــطــبــيــقــيــة لــلــشــئــون األكــاديــمــيــة 

والتطوير.
 Dr. Laura Mary إضـــافـــة 
 Dr. Bridgetو  Gnocchi
جديدين  كعضوين   Mary Egan
مجلس  أمــنــاء  مجلس  تشكيل  فــي 

جامعة البحرين الطبية.
ــرم اهلل بن  الـــدكـــتـــور غــ ــة  ــافـ إضـ
عــبــداهلل بــن أحــمــد الــغــامــدي مدير 
فــرع  المفتوحة  الــعــربــيــة  الــجــامــعــة 
في  جديد  كعضو  البحرين  مملكة 
ــنـــاء الــجــامــعــة،  تــشــكــيــل مــجــلــس أمـ
ــتــــور بـــدر  ــاذ الــــدكــ ــ ــتـ ــ بــــــداًل عــــن األسـ
الجامعة  مدير  عبدالرحيم  الدين 
السابق، للمدة المتبقية من الفترة 

القانونية المحددة للمجلس.
تعيين  تــجــديــد  فـــتـــرة  تــمــديــد 
عبدالكريم  سمير  الدكتور  األستاذ 

لجامعة  رئــيــســًا  الــعــتــوم  مــصــطــفــى 
البحرين الطبية. 

تشكيل مجلس  بــحــث  تــم  كــمــا 
أمناء جامعة البحرين للتكنولوجيا 
لمدة  سابقًا(  الدولية  أمــا  )جامعة 
أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور 
قرار مجلس أمناء مجلس التعليم 

العالي.
استحداث برامج أكادميية

ــاقــــش الـــمـــجـــلـــس عـــــــــددًا مــن  نــ
ــة الـــعـــامـــة بــشــأن  ــانـــ ـــرات األمـــ ـــذكــ مــ
أكاديمية  برامج  استحداث  طلبات 
المؤسسة،  ترخيص  على  والتعديل 

حيث وافق على ما يلي:
ــلــــوم  ــامــــجــــي دبــ ــرنــ ــيــــص بــ تــــرخــ
مساعد  ودبــلــوم  العملي  التمريض 
الرعاية  بأكاديمية  المريض  رعاية 
حمد  الملك  بمستشفى  الصحية 

الجامعي.
بكالوريوس  برنامج  استحداث 
الــتــصــمــيــم الـــجـــرافـــيـــكـــي وبـــرنـــامـــج 
اإلنجليزية  اللغة  تعليم  ماجستير 
كــلــغــة أجــنــبــيــة بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة 

المفتوحة فرع مملكة البحرين.
طلب الجامعة الملكية للبنات 
العلوم  بكالوريوس  برنامج  تجميد 
فـــي الــهــنــدســة الــمــدنــيــة، وبــرنــامــج 
الــتــصــمــيــم،  إدارة  فـــي  الــمــاجــســتــيــر 
وبـــرنـــامـــج الــمــاجــســتــيــر فـــي الــرســم 
ــك  ــ ــة، وذلــ ــعــ ــامــ ــجــ ــالــ والــــتــــصــــويــــر بــ
أن  عــلــى  الـــجـــدد،  للطلبة  بالنسبة 
تـــقـــوم الـــجـــامـــعـــة بـــتـــســـويـــة أوضـــــاع 
ــــون عــلــى  ــزالـ ــ ــا يـ ــن مــ ــذيــ الـــطـــلـــبـــة الــ
تخرجهم  وضمان  الدراسة،  مقاعد 

من هذه البرامج.
الشئون املالية للجامعات

ــاقــــش الـــمـــجـــلـــس عـــــــــددًا مــن  نــ
ــة الـــعـــامـــة بــشــأن  ــانـــ ـــرات األمـــ ـــذكــ مــ
العالي  التعليم  مــؤســســات  طــلــبــات 
حيث  المالية،  بالشئون  المتعلقة 

وافق على ما يلي:
ــة  ــدرجــ ــمــ ــل الــــــرســــــوم الــ ــديــ ــعــ تــ
فــي اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــعــلــمــي بين 
الــجــامــعــة األهــلــيــة وجــامــعــة جــورج 
ــة لـــبـــرنـــامـــج  ــيــ ــكــ ــريــ واشــــنــــطــــن األمــ
اإلدارة  فـــــي  الــــعــــلــــوم  ــر  ــيـ ــتـ ــسـ ــاجـ مـ

الهندسية.
التقديرية  السنوية  الموازنات 

للعام 2022/2021 لكل من:
الجامعة األهلية.

كلية البحرين الجامعية.
جامعة البحرين للتكنولوجيا.

كلية فاتيل )للضيافة(.
الجامعة الخليجية.

كلية طالل أبو غزالة الجامعية 

إلدارة األعمال.
جامعة المملكة.

الجامعة العربية المفتوحة.
الجامعة الملكية للبنات.

جامعة العلوم التطبيقية.
جامعة البحرين الطبية.

تعديل السنة المالية للجامعة 
سبتمبر،   1 مــن  لــتــبــدأ  الخليجية، 
وتــنــتــهــي فـــي 31 أغــســطــس مـــن كل 

عام.
الـــــنـــــظـــــام الـــــمـــــالـــــي الــــجــــديــــد 
ومــصــفــوفــة تــفــويــض الــصــالحــيــات 
فرع  المفتوحة  العربية  بالجامعة 

مملكة البحرين.
جتديد مذكرة تفاهم

اطـــلـــع الــمــجــلــس عــلــى مــذكــرة 
األمانة العامة بشأن طلب الجامعة 
الــمــلــكــيــة لــلــبــنــات تــجــديــد مــذكــرة 
الــتــفــاهــم مــع الــســفــارة اإليــطــالــيــة، 
ــة عـــلـــى هـــذا  ــقـ ــوافـ ــمـ حـــيـــث تـــمـــت الـ

الطلب.

مجل�س اأمناء مجل�س التعليم العالي يبحث الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة 
الموافقة على عدد من التعيينات في مجال�س الأمناء والمنا�سب الرئي�سية بالجامعات

} وزير التربية والتعليم يتراأ�س االجتماع.

نــظــم مــركــز عــبــدالــرحــمــن كــانــو 
الماضي  الــثــالثــاء  يــوم  فــي  الثقافي 
بعنوان  يــنــايــر مــحــاضــرة   4 الــمــوافــق 
ــيـــف تــقــي  ــنــــة.. كـ ــمــ ــري والــــســ ــكــ ــســ »الــ
جــســمــك مــنــهــمــا؟« لــلــدكــتــورة خــولــة 
مها  الــدكــتــورة  الـــحـــوار  وأدارت  ــؤاد  فــ
السندي  الدكتورة  استهلت  السندي. 
الــمــحــاضــرة بــحــديــثــهــا عـــن مــوضــوع 
ــوامـــل الــمــرتــبــطــة بها  ــعـ الــســمــنــة والـ
ــة بـــمـــرض  ــ ــابـ ــ ــــإصـ والــــــتــــــي تــــــــــؤدي لـ
مــقــتــصــرة  تــعــد  لـــم  حــيــث  السكري, 
على البالغين، ولكنها أصبحت تؤثر 
على حد  السن  وكبار  األطــفــال  على 
السواء بسبب نمط الحياة الحديثة 
في الوقت الراهن ووضحت الدكتورة 
أمراض  إلى  السمنة يؤدي  أن مرض 
أخرى منها انسداد الشرايين وارتفاع 
الضغط وآالم المفاصل والظهر مما 

يؤثر على جودة الحياة.
ــــدت  ــة حـــديـــثـــهـــا أكــ ــ ــدايــ ــ وفـــــــي بــ
مـــرض  أن  فــــــــؤاد  ــة  ــولــ خــ ــورة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ

ــكـــري والـــســـمـــنـــة يـــعـــد مــــن أكــبــر  الـــسـ
حاليا  األفــراد  تواجه  التي  المشاكل 
الــقــادمــة،  بــالــســنــوات  تتفاقم  وســـوف 
الجديدة  اإلحــصــائــيــات  قـــدرت  حيث 
تبلغ  المملكة  فــي  السمنة  نسبة  أن 
كبيرة  مشاكل  يعني  مما  بالمائة   42
وعلى  مستقبال  األفـــراد  صحة  على 
التركيز على  االقتصاد, لذلك وجب 
فهي  األمــر  بداية  في  الوقاية  جانب 

أفضل من العالج.

وأســـهـــبـــت الـــدكـــتـــورة خـــولـــة في 
حديثها بقولها »يرتبط النوع الثاني 
مـــن الــســكــري ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بـــوزن 
بمقاومة  المرتبط  النوع  وهو  الفرد 
ــن، حـــيـــث تـــســـبـــب تـــراكـــم  ــيــ ــولــ ــســ االنــ
فتغلق  الجسم  في  التهابات  الدهون 
خــاليــا الــجــســم أبــوابــهــا أمـــام السكر 
األوعية  المشاكل في  السكر  فيسبب 
الــــدمــــويــــة مـــمـــا يــــــــؤدي لــلــجــلــطــات 

والكثير من المشاكل األخرى«، 

»كانو الثقافي« ينظم محا�سرة »ال�سكري وال�سمنة« 

} جانب من فعاليات ندوة كانو الثقافي.

حمد  مدينة  جمعية  عــقــدت 
التعاونية االستهالكية اجتماعها 
وفق  وذلــك  العمومية,  للجمعية 
ــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا لـــدى  ــمــ األنــــظــ
الجهات المعنية, حيث تم عرض 
التقريرين األدبي والمالي, ثم تم 
فسح المجال للمداخالت وعرض 
قبل  مــن  حولهما  النظر  وجــهــات 
الــمــســاهــمــيــن الـــحـــضـــور أعـــضـــاء 
بغية  وذلــك  العمومية،  الجمعية 
االرتـــقـــاء بــالــعــمــل فـــي الــمــؤســســة 
رفــع  تــم  أثــرهــا  وعــلــى  التعاونية, 
الـــشـــأن لتؤخذ  بــهــذا  الــتــوصــيــات 
القادم,  لــلــمــجــلــس  ــار  ــبــ ــتــ بــــاالعــ
المجلس  أبــرزهــا منح  كــان  والتي 
الــالزم  باتخاذ  الصالحيات  كــافــة 
مشاريع  ودعـــم  االستثمار,  بغية 
إضافة  المنطقة,  شــؤون  تحسين 
إلى الدعم والمساهمة في بعض 
األمـــــــور الـــتـــي تـــخـــص الــمــســاهــم 
األنظمة  وفق  اإلمكان  قدر  نفسه 

المعمول بها.
ــور عــلــى  وقــــــد أثــــنــــى الــــحــــضــ
جهود المجلس السابق، منوهين 
التنمية  فــي  بـــدوره  خــاص  بشكل 
مختلف  على  للمنطقة  الشاملة 
المزيد  لــهــم  متمنين  األصعدة, 

من التوفيق والنجاح.

وعلى ضوء ذلك عقد مجلس 
األول  اجتماعه  المنتخب  اإلدارة 
وكــانــت  المجلس,  تــشــكــيــل  بــغــيــة 
النتائج التالية: يوسف المحميد 
والدكتور محمد  بالتزكية,  رئيسا 
للجنة  ورئيسا  له  نائبا  الخنجي 
أمينا  عاشير  عــدنــان  االستثمار, 
له,  نــائــبــا  الــمــطــوع  للسر وحــســن 
أما  ماليا,  أمينا  الجابري  غالب 
بالنسبة إلى اللجان العاملة تحت 
النتائج  فكانت  المجلس  مظلة 
السليمي  أحمد  الدكتور  التالية: 
رئيسا للجنة االتصال المؤسسي, 
للجنة  رئيسا  الــشــرقــاوي  وهــشــام 
وغـــالـــب  المحروقات,  مـــحـــطـــة 

المالية  للجنة  رئــيــســا  الــجــابــري 
واإلدارية والموارد البشرية.

صــــــــــــرح بـــــــذلـــــــك الــــــدكــــــتــــــور 
ــالــــدعــــم  بــ مــــشــــيــــدا  السليمي, 
الــــــــالمــــــــحــــــــدود الــــــــــــذي تـــخـــظـــى 
الــجــمــعــيــة بـــه مـــن قــبــل الــقــيــادة 
بــالــمــســانــدة  ــاد  أشــ كــمــا  الرشيدة, 
والـــدعـــم الـــخـــاص مـــن لـــدن وزيـــر 
االجتماعية,  والــتــنــمــيــة  الــعــمــل 
ذات  الـــــمـــــعـــــنـــــيـــــة  والــــــــجــــــــهــــــــات 
السليمي  أثنى  كما  االختصاص, 
الخاص,  الــقــطــاع  مساهمة  على 
في  المساهمين  اإلخـــوة  وجميع 

سبيل ذلك. 

ت���زك���ي���ة ال��م��ح��م��ي��د رئ���ي�������س���ا وال���دك���ت���ور 
ال��خ��ن��ج��ي ن��ائ��ب��ا ل���ه ف���ي »ح���م���د ال��ت��ع��اون��ي��ة« 

} د. محمد الخنجي. } يو�سف المحميد.

أكد سمير عبداهلل ناس رئيس 
غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن 
إدارة  مــجــلــس  انــتــخــابــات  خــوضــه 
والمقرر  الثالثين  لــلــدورة  الغرفة 
المقبل،  مــــارس   19 فــي  ــا  ــراؤهـ اجـ
ــادة تــشــكــيــل كــتــلــة  ــ ــ كـــاشـــفـــا عــــن إعـ
تــجــار ضمن ائــتــالف تــجــاري قوي 
وثقيل يضم نخبة من كبار التجار 
عن  ممثلون  بينهم  البحرينيين 
الــــشــــبــــاب، الــــــمــــــرأة، الـــمـــؤســـســـات 
جانب  إلــى  والمتوسطة  الصغيرة 
ــى أن  ــ ــا إلـ ــتـ عـــنـــاصـــر الـــخـــبـــرة، الفـ
جديدة  دمـــاء  تضخ  ســوف  الكتلة 
في تشكيلها بالدفع بعناصر شابة 
تــحــمــل أفــــكــــارا شــبــابــيــة مــتــجــددة 
التنمية  مستحدثات  مع  تتناسب 

االقتصادية الشاملة.
ــــالف  ــتــ ــ االئــ هـــــــــذا  إن  وقـــــــــــال 
الــــــــذي ســـيـــحـــمـــل مـــســـمـــى »كــتــلــة 
من  ــرا  مـــؤخـ انــتــهــى   »2022 تـــجـــار 
انــتــخــابــي متكامل  بــرنــامــج  وضـــع 
ــع مــعــطــيــات  ــل يــتــنــاســب مــ ــامــ وشــ
الــمــرحــلــة االســتــثــنــائــيــة الــحــالــيــة، 
ورؤى  أطــروحــات  مــن  تتطلبه  ومــا 
وخـــطـــط تـــخـــدم مــصــالــح الـــشـــارع 
يتواءم  وبما  البحريني،  التجاري 
المعززة  الحكومية  المبادرات  مع 
الوطنية  االقتصادية  للقطاعات 

الحكومية والخاصة.
ووجه ناس الدعوة إلى وسائل 
ــافــــة الـــوطـــنـــيـــة  اإلعـــــــــالم والــــصــــحــ
ــر الـــصـــحـــفـــي  ــمــ ــؤتــ ــمــ ــور الــ ــضــ ــحــ لــ
ــقـــده مــطــلــع  الـــمـــوســـع الـــمـــزمـــع عـ
أعضاء  لتقديم  المقبل،  األسبوع 
واســتــعــراض   »2022 تـــجـــار  »كــتــلــة 

ــج االنـــتـــخـــابـــي، وآلـــيـــات  ــامـ ــرنـ ــبـ الـ
تنفيذه وفقا لما تم التوافق حوله 
عــلــى مــــدار شــهــور شــهــدت تباحثا 
مـــعـــمـــقـــا الحــــتــــيــــاجــــات الـــقـــطـــاع 
ــنــــي، ودراســــــــة  ــبــــحــــريــ الـــــخـــــاص الــ
الـــمـــتـــغـــيـــرات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
جــراء  والــعــالــم  المنطقة  شهدتها 
تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها 

المباشرة على اقتصادات العالم.
البرنامج  أن  إلــى  نــاس  وأشـــار 
االنــتــخــابــي الــمــقــرر طــرحــه خــالل 
الــمــقــبــل، حــمــل تطلعات  األســبــوع 
ــاري بــمــخــتــلــف  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الـــــــشـــــــارع الــ
مــكــونــاتــه، بــنــاء عــلــى رصـــد واقــعــي 
وبحوث  لدراسات  وفقا  للتحديات 
في  شـــارك  مستفيضة  اقــتــصــاديــة 
إجــرائــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء 
ــأن  ــ ــشـ ــ ــيــــن فـــــــي الـ ــتــــخــــصــــصــ ــمــ والــ
االقــتــصــادي الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي 
والــــدولــــي، مـــن أجــــل الــعــمــل على 

ــويــــل هـــــــذه الــــتــــحــــديــــات إلــــى  تــــحــ
الــطــمــوحــات  ــدة تحقق  واعــ فـــرص 
الــمــنــشــودة. وشــــدد نــــاس عــلــى أن 
االقــتــصــاد  تــضــع مصلحة  الــكــتــلــة 
ــات  ــ ــويــ ــ أولــ رأس  ــى  ــلــ عــ الــــوطــــنــــي 
بما  القادمة،  الفترة  عملها خالل 
يــنــعــكــس عــلــى الــقــطــاع الــتــجــاري 
بمزيد  واالســتــثــمــاري  والــصــنــاعــي 
ــق لــه  ــقــ ــحــ مــــــن الـــمـــكـــتـــســـبـــات ويــ
التنمية واالزدهار، مؤكدا أن شعار 
خريطة  هو  سيبقى  أوال«  »الوطن 
الكتلة  بها  تهتدي  الــتــي  الطريق 
أمام  التي ستطرحها  أهدافها  في 
إلى  منوها  التجاري،  العام  الــرأي 
الــبــحــريــن تــحــتــاج إلــى  أن غـــرفـــة 
فريق متجانس ومتناغم قادر على 
مواجهة التحديات الراهنة ويكون 
صــوتــا مـــؤثـــرا فـــي صــنــاعــة الــقــرار 
االقتصادي بما يعود بالنفع على 

التاجر والمواطن.

دعا و�سائل الإعالم اإلى ح�سور موؤتمر �سحفي الأ�سبوع القادم

ن���ا����س ي��ع��ل��ن ر���س��م��ي��ا خ���و����س���ه ان���ت���خ���اب���ات غ��رف��ة 
ال��ب��ح��ري��ن ب��ك��ت��ل��ة ث��ق��ي��ل��ة وب���رن���ام���ج ت���ج���اري ���س��ام��ل

} سمير عبداهلل ناس.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16000/pdf/1-Supplime/16000.pdf?fixed7919
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/BNEW
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1281248
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ناق�ست اآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا 

»التن�سيقية« تطلع على م�ستجدات ال�سمان ال�سحي الوطني 
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء، اجتماع اللجنة التن�سيقية 411 الذي ُعقد عن ُبعد.

الوطني  ال�سحي  ال�سمان  م�سروع  م�ستجدات  على  التن�سيقية  اللجنة  واطلعت 

»�سحتي«.

»كوفيد-19«  كورونا  فريو�س  مع  التعامل  م�ستجدات  اآخر  اللجنة  ناق�ست  كما 

والإجراءات املتعلقة بذلك.

هيئة  رئي�س  النعيمي  �سقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  اجتمع 

بن  خمي�س  بن  عبداهلل  بحري  الركن  الفريق  مع  اأم�س،  الأركان 

مبقر  امل�سلحة،  ال�سلطان  قوات  اأركان  رئي�س  الرئي�سي  عبداهلل 

رئا�سة اأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة يف مع�سكر املرتفعة، وذلك 

خالل زيارته ل�سلطنة ُعمان ال�سقيقة. 

وجرى خالل الجتماع ا�ستعرا�س عالقات التعاون الع�سكري 

الأخوي القائم بني قوة دفاع البحرين وقوات ال�سلطان امل�سلحة 

الوطيدة  التاريخية  العالقة  هذه  ت�سهده  وما  تعزيزها  و�سبل 

اأ�سعدة العمل الع�سكري امل�سرتك  من تطور وتقدم على خمتلف 

و�ستى جمالت التعاون الدفاعي مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة بني 

القوات امل�سلحة يف البلدين ال�سقيقني.

بحث جماالت التعاون

 الدفاعي بني البحرين وُعمان

ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

القائد العام لقوة دفاع البحرين يف القيادة العامة �سباح 

النواب  رئي�س جمل�س  الدغمي  الثالثاء، عبدالكرمي  اأم�س 

باململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة والوفد املرافق، وذلك 

خليفة  اآل  بن حممد  اأحمد  ال�سيخ  الركن  اللواء  بح�سور 

وكيل وزارة الدفاع.

 وخالل اللقاء رّحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 

الها�سمية  الأردنية  باململكة  النواب  جمل�س  برئي�س 

ال�سقيقة والوفد املرافق، م�سيًدا بعمق العالقات الأخوية 

الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة  جتمع  التي  املتينة 

والدائم  الكبري  احلر�س  من  النابعة  ال�سقيقة،  الها�سمية 

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

واأخيه  الأعلى،  القائد  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

ملك  احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة  �ساحب 

اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة ملوا�سلة تطويرها يف 

كافة املجالت.

مدير  �سعد  حممد  ح�سن  الركن  اللواء  اللقاء  ح�سر   

ديوان القيادة العامة، واللواء الركن ال�سيخ علي بن را�سد 

الب�سرية،  للقوى  الأركان  رئي�س هيئة  م�ساعد  اآل خليفة 

رئي�س  فليفل  را�سد  يو�سف  الدكتور  حقوقي  واللواء 

الع�سكرية،  التمييز  حمكمة  رئي�س  الع�سكري  الق�ساء 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  ال�سيخ حممد  طيار  الركن  واللواء 

وريكات  �سالح  ورامي  الع�سكري،  التعاون  مدير 

العدوان، �سفري اململكة الأردنيــة الها�سميــة لدى مملكة 

البحريــن، وعدد من كبار �سبــاط قوة دفــاع البحرين.

االأردن م��ع  املتينة  االأخ��وي��ة  بالعالقات  ي�سيد  ال��ع��ام  القائد 

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء قرار رقم )1( ل�سنة 

2022 بنقل مدير يف وزارة الرتبية والتعليم، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُتنقل لولوة غ�سان املهنا مدير اإدارة تراخي�س 

ومتابعة التعليم املبكر بوزارة الرتبية والتعليم لتكون مديًرا 

لإدارة تراخي�س ومتابعة املدار�س اخلا�سة بذات الوزارة.

اأحكام  تنفيذ  والتعليم  الرتبية  الثانية: على وزير  املادة 

يف  وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هــذا 

اجلريدة الر�سمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر

 ق��راًرا بنق����ل مدير بوزارة الرتبي�ة

ويل العهد رئي�س الوزراء يهنئ 

رئي�س وزراء كازاخ�ستان مبنا�سبة تعيينه

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

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

بجمهورية  الوزراء  رئي�س  �سماييلوف،  اليخان  اإىل  تهنئة 

للوزراء،  رئي�ًسا  تعيينه  مبنا�سبة  ال�سديقة،  كازاخ�ستان 

اأعرب فيها �سموه عن اأطيب التهاين والتمنيات له بالتوفيق 

من  باملزيد  ال�سديقة  كازاخ�ستان  وجلمهورية  والنجاح 

الأمن وال�ستقرار.
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وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

مع  ال�شينية،  وو�شي  مدينة  يف  الثالثاء،  اأم�س  اخلارجية، 

وانغ يي، م�شت�شار الدولة وزير خارجية جمهورية ال�شني 

بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  مبنا�شبة  وذلك  ال�شعبية، 

بناًء  ال�شديقة  ال�شعبية  ال�شني  وزير اخلارجية جلمهورية 

على دعوة من م�شت�شار الدولة وزير اخلارجية ال�شيني.

اخلارجية،  بوزير  يي  وانغ  رحب  الجتماع،  وخالل 

معرًبا عن �شعادته بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية ال�شني 

ال�شعبية، م�شيًدا مبا لقاه خالل زيارته ململكة البحرين يف 

�شهر مار�س املا�شي من حفاوة وترحيب.

جمهورية  خارجية  وزير  الدولة  م�شت�شار  كلف  وقد 

وتقدير  حتيات  بنقل  اخلارجية،  وزير  ال�شعبية  ال�شني 

اجلاللة،  �شاحب  ح�شرة  اإىل  ال�شيني  الرئي�س  فخامة 

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

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

من  البحرين  ال�شعبية ومملكة  ال�شني  يربط جمهورية  مبا 

احلر�س  ظل  يف  ثنائي  وتعاون  تاريخية  �شداقة  عالقات 

املجالت،  كافة  يف  امل�شرتك  التعاون  تطوير  على  املتبادل 

موؤكًدا اهتمام ال�شني وحر�شها على تنمية وتعزيز التعاون 

امل�شرتكة،  امل�شالح  البحرين ومبا يخدم  الثنائي مع مملكة 

�شوف  البلدين  بني  الوثيقة  ال�شداقة  باأن  ثقته  عن  معرًبا 

من  املزيد  للمملكة  متمنًيا  الأيام،  مر  على  وتزدهر  تتطور 

التقدم والزدهار. 

وتقدير  حتيات  اخلارجية  وزير  نقل  جانبه،  من 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  اجلاللة،  �شاحب  ح�شرة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه، 

ال�شني  جمهورية  رئي�س  فخامة  اإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

ال�شعبية، ومتنياتهما لل�شعب ال�شيني ال�شديق بدوام النماء 

والزدهار.

لوانغ يي  �شكره وتقديره  واأعرب وزير اخلارجية عن 

ت�شهده عالقات  ملا  تقديره  معرًبا عن  الكرمية،  دعوته  على 

تطور  من  ال�شديقني  البلدين  بني  التاريخية  ال�شداقة 

الثنائي  التعاون  وتعزيز  تطوير  اأهمية  على  موؤكًدا  ومنو، 

والرتقاء به اإىل م�شتويات اأو�شع و�شراكة �شاملة يف خمتلف 

وال�شعبني  البلدين  م�شالح  حتقيق  �شاأنه  من  ملا  املجالت 

ال�شينية  احلكومة  تبديه  مبا  �شعادته  م�شيًدا  ال�شديقني، 

امل�شرتك  والتن�شيق  التوا�شل  وتقوية  تعزيز  يف  رغبة  من 

ال�شديق دوام  البحرين، متمنًيا لل�شني و�شعبها  مع مملكة 

التقدم والزدهار. ومت خالل الجتماع، بحث م�شار عالقات 

التي  املجالت  تطويره يف خمتلف  و�شبل  الثنائي  التعاون 

ال�شديقني،  وال�شعبني  للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  تخدم 

امل�شرتك يف  التعاون  لتطوير  املتاحة  الفر�س  وا�شتعرا�س 

املجالت القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية، ومت التاأكيد 

على اأهمية امل�شي قدًما يف تفعيل مذكرات التفاهم والتفاقات 

املوقعة بني البلدين، وتطوير التعاون امل�شرتك يف جمالت 

املتجددة  والطاقة  الرقمي  والقت�شاد  الإلكرتونية  التجارة 

والثقافة والف�شاء واأمن املعلومات.

كما مت ا�شتعرا�س تطورات الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية 

اإىل  اإ�شافة  دولها،  تواجه  التي  والتحديات  املنطقة،  يف 

الإقليمية  ال�شاحتني  على  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا 

والدولية.

عدنان  حممد  غ�شان  حممد  الدكتور  الجتماع،  ح�شر 

�شيخو، �شفري مملكة البحرين املعني لدى جمهورية ال�شني 

قطاع  رئي�س  الظاعن،  عبداهلل  فاطمة  وال�شفري  ال�شعبية، 

اخلارجية،  لوزير  املرافق  والوفد  الأفرواآ�شيوية،  ال�شوؤون 

امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  ال�شيني  اجلانب  من  وح�شره 

بوزارة اخلارجية.

وزير اخلارجية يجتمع مع نظريه ال�صيني

ا�صتعرا�ض التعاون االقت�صادي والتجاري وتفعيل مذكرات التفاهم

وزارة  ــت  ــن ــل اأع

ــوؤون  ــش ــ� ــدل وال ــع ال

ــاف  والأوق الإ�شالمية 

املتابعة  اإطــار  يف  اأنه 

يقوم  التي  امل�شتمرة 

الوطني  الفريق  بها 

الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، فقد تبنينّ وجود حالة 

قائمة لفريو�س كورونا يف م�شجد باملحافظة ال�شمالية.

وحمايًة  العامة  ال�شحة  مقت�شيات  على  وحفاًظا 

الفريق  مع  التن�شيق  بعد  الوزارة  قررت  فقد  للم�شلني، 

امل�شجد  غلق  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

املعنية  الفرق  تتمكن  حتى  اأ�شبوع،  ملدة  موؤقت  ب�شكل 

بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني  تتبع  بعملية  القيام  من 

الإجراءات الحرتازية ب�شكل  اتخاذ  التعقيم، والتاأكد من 

�شحيح وو�شعها مو�شع التنفيذ.

و�شددت وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 

بامل�شاجد  الحرتازية  الإجــراءات  تنفيذ  متابعتها  على 

حلفظ  يلزم  ما  واتخاذ  التفتي�شية  للحمالت  وتكثيفها 

بالتعليمات  اللتزام  اأن  موؤكدًة  امل�شلني،  و�شالمة  �شحة 

والإجراءات الحرتازية اليوم تفر�شه امل�شوؤولية الدينية 

والواجب الوطني.

غلق م�صجد ملدة اأ�صبوع لوجود حالة 

قائمة لفريو�ض كورونا بني امل�صلني

ال�شباب  �شوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  �شهد 

العامل،  �شباب  م�شرح  فعاليات  من  جانًبا  والريا�شة 

يف  العامل  �شباب  منتدى  فعاليات  �شمن  يقام  والذي 

اأقيم  والذي  امل�شرية  ال�شيخ  ب�شرم  الرابعة  ن�شخته 

رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  رعاية  حتت 

من  عدد  وبح�شور  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 

الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  والوزراء  الدول  روؤ�شاء 

�شباب  من  كبري  عدد  وم�شاركة  ال�شخ�شيات  من  وعدد 

و�شابات العامل.

وقدم نخبة من ال�شباب عدًدا من العرو�س امل�شرحية 

الهادفة التي حتمل يف طياتها اأهداًفا نبيلة تبني القدرات 

على  وقدرته  العاملي  ال�شباب  ميتلكها  التي  واملهارات 

اإي�شال ر�شائل مهمة عرب ا�شتخدام امل�شرح ال�شبابي.

عن  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  اأعرب  املنا�شبة  وبهذه 

العاملي،  ال�شباب  قدمها  التي  الفنية  بالعرو�س  اإعجابه 

م�شرًيا اإىل اأن م�شرح ال�شباب العاملي فكرة متميزة لدعم 

عالوة  واإبرازها،  �شقلها  على  والعمل  ال�شبابية  املواهب 

ليقوم  مثالية  م�شاحة  ميثل  ال�شبابي  امل�شرح  اأن  على 

خمتلف  يف  ر�شائلهم  واإي�شال  اإبداعاتهم  بنرث  ال�شباب 

الق�شايا التي مير بها العامل يف الفرتة احلالية.

الأوىل  ن�شخته  يف  العامل  �شباب  م�شرح  وانطلق 

غري  جناًحا  وحقق   2018 لعام  العامل  �شباب  مبنتدى 

يف  التجربة  بتكرار  املنتدى  باإدارة  دفع  مما  م�شبوق، 

 ،2019 عام  العامل  �شباب  م�شرح  من  الثانية  الن�شخة 

وعلى مدار عامني.

 27 من  موهبة   300 العامل  �شباب  م�شرح  و�شم 

ا، كما ا�شت�شاف امل�شرح  جن�شية خمتلفة وقدم 44 عر�شً

اأكرث من 127 جن�شية، وقد تقرر عقده يف ن�شخته الثالثة 

مبثابة  العامل  �شباب  م�شرح  يعد  حيث   ،2021 لعام 

من�شة اإبداعية ل�شباب العامل لعر�س اأفكارهم وق�شاياهم 

التفاعل وعر�س  ومناق�شة م�شكالتهم وخلق م�شاحة من 

احللول من خالل العرو�س الفنية والثقافية.

املوؤيد: م�صرح ال�صباب العاملي فر�صة

 الإي�صال ر�صائل ال�صباب يف خمتلف الق�صايا

»م�صت�صفى �صلوان للطب النف�صي« يقدم 

�صل�صلة جل�صات عالج جماعي جمانية

الدعم  باأهمية  النف�شي  للطب  �شلوان  م�شت�شفى  من  اإمياًنا 

املجتمعي وبناء عالقات ال�شراكة والتعاون مع اجلهات والأفراد 

الذين يحتاجون للدعم والعالج النف�شي، قدنّمت الدكتورة ملياء 

جل�شات  �شل�شلة  بامل�شت�شفى  النف�شي  الطب  اأخ�شائية  الأ�شقر 

من  يعانون  الذين  املر�شى  من  لعدد  جمانية  جماعي  عالج 

 »unknotted« فريق  مع  بالتعاون  الكتئاب  ا�شطراب 

البحريني لدعم امل�شابني بالأمرا�س وال�شطرابات النف�شية. 

مع  والتجارب  للخربات  تبادل  على  اجلل�شات  وا�شتملت 

ملياء  الدكتورة  معهم  وناق�شت  للم�شاركني  الكتئاب  ا�شطراب 

اأف�شل الطرق للتعامل مع ال�شطراب وكيفية العمل على احلد 

ت  عربنّ جانبها  من  له.  املنا�شب  والعالج  ال�شلبية  اآثاره  من 

اإحدى امل�شاركات عن ارتياحها الكبري ملثل هذه اجلل�شات التي 

�شاعدتها على اأن تتعامل مع ا�شطراب الكتئاب ب�شكل اأف�شل، 

بالإ�شافة لالأثر الإيجابي لتبادل الق�ش�س والتحديات للمر�س 

مع الآخرين لدفعها للعمل على ال�شطراب ب�شكل اأكرب وبحث 

�ُشبل العالج الأف�شل.

اإتاحة اجلرعة املن�صطة اختيارًيا للفئة العمرية من 17-12 عاًما بدًءا من اليوم.. »الفريق الوطني«:

حتديــث بروتوكــول العــزل واحلجــر ال�صحــي االحتــرازي غـًدا 

للت�شدي  الوطني  الفريق  اأعلن 

»كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

اللجنة  وموافقة  العر�س  بعد  اأنه 

اآخر  على  وبناًء  التن�شيقية 

بدًءا  تقرر  واملعطيات،  امل�شتجدات 

من يوم اخلمي�س املقبل، املوافق 13 

بروتوكول  حتديث  اجلاري،  يناير 

العزل ال�شحي الحرتازي، وذلك باأن 

تاريخ  من  اأيام   7 العزل  مدة  تكون 

من  القائمة  للحالت  الإ�شابة  تاأكيد 

يف  الأخ�شر  باللون  ال�شعار  حاملي 

تطبيق »جمتمع واعي« دون احلاجة 

 »PCR« خمتربي  فح�س  لإجراء 

العزل،  لإنهاء  ال�شابع  اليوم  يف 

حاملي  من  القائمة  احلالت  اأما 

الأحمر  اأو  الأ�شفر  باللونني  ال�شعار 

وغري  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف 

املتطعمني فيكون تطبيق مدة العزل 

لـ10 اأيام من تاريخ تاأكيد اإ�شابتهم، 

دون احلاجة لإجراء فح�س خمتربي 

»PCR« يف اليوم العا�شر.

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن  كما 

احلجر  بروتوكول  حتديث  عن 

للم�شافرين  الحرتازي  ال�شحي 

القادمني اإىل مملكة البحرين عرب كافة 

املنافذ بدًءا من يوم اخلمي�س املوافق 

بتطبيق  وذلك  اجلاري،  يناير   13

احلجر ال�شحي ملدة 7 اأيام من تاريخ 

الو�شول للم�شافرين القادمني حاملي 

الأحمر  اأو  الأ�شفر  باللونني  ال�شعار 

وغري  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف 

املعمول  على  الإبقاء  مع  املتطعمني، 

لتطبيق احلجر  به من عدم احلاجة 

للم�شافرين  الحرتازي  ال�شحي 

باللون  ال�شعار  حاملي  من  القادمني 

الأخ�شر يف التطبيق.

واأكد الفريق الوطني الطبي على 

اجلميع اأهمية اإجراء فح�س فريو�س 

اأعرا�س،  باأية  ال�شعور  عند  كورونا 

بالإجراءات  اللتزام  وموا�شلة 

الحرتازية والتدابري الوقائية املعلن 

التطعيم  اأخذ  على  والإقبال  عنها، 

واجلرعة املن�شطة منه مبا ي�شهم يف 

دعم كافة اجلهود الوطنية للت�شدي 

وحفظ  كورونا  فريو�س  جلائحة 

�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني

للت�شدي  الوطني  الفريق  واأعلن 

»كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

اللجنة  وموافقة  العر�س  بعد  اأنه 

التن�شيقية وبناًء على اآخر امل�شتجدات 

واملعطيات؛ متت املوافقة على اإتاحة 

للفئة  اختياريا  املن�شطة  اجلرعة 

عاًما   17-12 البالغة  العمرية 

اأخذ اجلرعة  اأ�شهر من  بعد مرور 6 

الثانية من تطعيم »فايزر-بيونتيك« 

يوم  من  بدًءا  وذلك  و»�شينوفارم«، 

يناير   12 املوافق  الأربعاء،  غٍد، 

اجلاري.

الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

العمرية  الفئة  لهذه  ميكن  اأنه 

تطعيم  من  جرعتني  اأخذ  ممن 

»فايزر- تطعيم  اأخذ  »�شينوفارم« 

»�شينوفارم«  تطعيم  اأو  بيونتيك« 

ملن  ميكن  حني  يف  من�شطة،  كجرعة 

»فايزر- تطعيم  من  جرعتني  اأخذ 

»فايزر- تطعيم  اأخذ  بيونتيك« 

م�شرًيا  من�شطة،  كجرعة  بيونتيك« 

لن  الأخ�شر  باللون  ال�شعار  اأن  اإىل 

»جمتمع  تطبيق  يف  لالأ�شفر  يتغري 

الفئة  اأخذ هذه  واعي« يف حال عدم 

للجرعة املن�شطة.

الطبي  الوطني  الفريق  واأ�شار 

اإىل اأن حتديث بروتوكولت التطعيم 

للتطعيم،  الوطنية  احلملة  �شمن 

ياأتي يف اإطار اخلطوات التي تقوم بها 

لفريو�س  للت�شدي  البحرين  مملكة 

على  احلفاظ  يف  ي�شهم  مبا  كورونا 

�شحة و�شالمة اجلميع.

البحرين  اأنباء  وكالة  عام  مدير  �شارك 

الثالثاء،  اأم�س  بوحجي،،  خليل  عبداهلل  )بنا( 

العمومية  للجمعية   48 املوؤمتر  اأعمال  يف 

الذي  )فانا(،  العربية  الأنباء  وكالت  لحتاد 

)وا�س(  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  ت�شت�شيفه 

على مدار يومني، يف العا�شمة الريا�س، حتت 

�شعار »دور وكالة الأنباء يف الت�شدي لالأخبار 

اأكد عبداهلل بوحجي  الزائفة«. وبهذه املنا�شبة؛ 

التطورات  ظل  يف  املوؤمتر  انعقاد  اأهمية  على 

كورونا،  جائحة  جراء  العامل  ي�شهدها  التي 

الوعي  تعزيز  يف  العالم  دور  وحمورية 

الطارئة  الأزمة  هذه  مواجهة  يف  املجتمعي 

بها  تقوم  التي  اجلهود  على  ال�شوء  وت�شليط 

الأجهزة الر�شمية العربية للحفاظ على �شحة 

و�شالمة املواطنني يف الدول العربية.

البحرين  اأنباء  لوكالة  العام  املدير  ونوه 

على الأهمية التي يكت�شبها املوؤمتر يف التطرق 

هذا  يف  موؤكداً  الزائفة،  الأخبار  ملو�شوع 

الأنباء  لوكالت  الريادي  الدور  على  ال�شدد 

يف الت�شدي لهذه النوعية من الأخبار واأثبتت 

فيما  املتناهية  م�شداقيتها  الر�شمية  الوكالت 

تبثه من اأخبار وتقارير. 

كبرية  فر�شة  ي�شكل  املوؤمتر  اإن  وقال 

العربية  الأنباء  وكالت  بني  التعاون  لتعزيز 

معربا  ال�شاأن،  هذا  يف  الكفيلة  الآليات  وبحث 

عن �شكره وتقديره لرئي�س جمل�س اإدارة وكالة 

عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  ال�شعودية  الأنباء 

اآل  ح�شن  بن  فهد  الوكالة  ورئي�س  الق�شبي، 

على  املوؤمتر  على  القائمني  وجميع  عقران، 

الفعالية  لهذه  وتنظيم  العداد  يف  جهودهم 

الهامة، ما يوؤكد جمددا على ما متتع به اململكة 

اإمكانيات  من  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

كبرية.

كما اأعرب مدير عام وكالة اأنباء البحرين 

ونتائج  خمرجات  ت�شهم  اأن  يف  تطلعه  عن 

املوؤمتر يف حتقيق نقلة نوعية يف جمالت عمل 

قدرتها  العربية، مبا يعزز من  الأنباء  وكالت 

على التعامل مع التطورات الراهنة يف تقنيات 

الت�شال واملعلومات ومع خمتلف التحديات.

وقد رحب رئي�س وكالة الأنباء ال�شعودية، 

فهد بن ح�شن اآل عقران، يف بداية جل�شات اأعمال 

املوؤمتر 48 للجمعية العمومية لحتاد وكالت 

اأن  متمنياً  بامل�شاركني،  »فانا«  العربية  الأنباء 

يف  الأع�شاء  وجهود  املوؤمتر  خمرجات  ُت�شهم 

الدورة  لرئي�س  ثمن  دعم م�شرية الحتاد، كما 

ال�شابقة لحتاد وكالت الأنباء العربية، املدير 

العام رئي�س التحرير لوكالة الأنباء العمانية، 

اإبراهيم بن زهران العزري جهوده، وما قدمه 

خالل الفرتة املا�شية يف �شبيل تعزيز التعاون 

امل�شرتك بني وكالت الأنباء الأع�شاء.

خالل م�صاركته يف اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد وكاالت االأنباء العربية

بوحجي: دور ريادي لوكاالت االأنباء يف الت�صدي لالأخبار الزائفة
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 
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وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

مع  ال�شينية،  وو�شي  مدينة  يف  الثالثاء،  اأم�س  اخلارجية، 

وانغ يي، م�شت�شار الدولة وزير خارجية جمهورية ال�شني 

بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  مبنا�شبة  وذلك  ال�شعبية، 

بناًء  ال�شديقة  ال�شعبية  ال�شني  وزير اخلارجية جلمهورية 

على دعوة من م�شت�شار الدولة وزير اخلارجية ال�شيني.

اخلارجية،  بوزير  يي  وانغ  رحب  الجتماع،  وخالل 

معرًبا عن �شعادته بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية ال�شني 

ال�شعبية، م�شيًدا مبا لقاه خالل زيارته ململكة البحرين يف 

�شهر مار�س املا�شي من حفاوة وترحيب.

جمهورية  خارجية  وزير  الدولة  م�شت�شار  كلف  وقد 

وتقدير  حتيات  بنقل  اخلارجية،  وزير  ال�شعبية  ال�شني 

اجلاللة،  �شاحب  ح�شرة  اإىل  ال�شيني  الرئي�س  فخامة 

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

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

من  البحرين  ال�شعبية ومملكة  ال�شني  يربط جمهورية  مبا 

احلر�س  ظل  يف  ثنائي  وتعاون  تاريخية  �شداقة  عالقات 

املجالت،  كافة  يف  امل�شرتك  التعاون  تطوير  على  املتبادل 

موؤكًدا اهتمام ال�شني وحر�شها على تنمية وتعزيز التعاون 

امل�شرتكة،  امل�شالح  البحرين ومبا يخدم  الثنائي مع مملكة 

�شوف  البلدين  بني  الوثيقة  ال�شداقة  باأن  ثقته  عن  معرًبا 

من  املزيد  للمملكة  متمنًيا  الأيام،  مر  على  وتزدهر  تتطور 

التقدم والزدهار. 

وتقدير  حتيات  اخلارجية  وزير  نقل  جانبه،  من 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  اجلاللة،  �شاحب  ح�شرة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه، 

ال�شني  جمهورية  رئي�س  فخامة  اإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

ال�شعبية، ومتنياتهما لل�شعب ال�شيني ال�شديق بدوام النماء 

والزدهار.

لوانغ يي  �شكره وتقديره  واأعرب وزير اخلارجية عن 

ت�شهده عالقات  ملا  تقديره  معرًبا عن  الكرمية،  دعوته  على 

تطور  من  ال�شديقني  البلدين  بني  التاريخية  ال�شداقة 

الثنائي  التعاون  وتعزيز  تطوير  اأهمية  على  موؤكًدا  ومنو، 

والرتقاء به اإىل م�شتويات اأو�شع و�شراكة �شاملة يف خمتلف 

وال�شعبني  البلدين  م�شالح  حتقيق  �شاأنه  من  ملا  املجالت 

ال�شينية  احلكومة  تبديه  مبا  �شعادته  م�شيًدا  ال�شديقني، 

امل�شرتك  والتن�شيق  التوا�شل  وتقوية  تعزيز  يف  رغبة  من 

ال�شديق دوام  البحرين، متمنًيا لل�شني و�شعبها  مع مملكة 

التقدم والزدهار. ومت خالل الجتماع، بحث م�شار عالقات 

التي  املجالت  تطويره يف خمتلف  و�شبل  الثنائي  التعاون 

ال�شديقني،  وال�شعبني  للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  تخدم 

امل�شرتك يف  التعاون  لتطوير  املتاحة  الفر�س  وا�شتعرا�س 

املجالت القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية، ومت التاأكيد 

على اأهمية امل�شي قدًما يف تفعيل مذكرات التفاهم والتفاقات 

املوقعة بني البلدين، وتطوير التعاون امل�شرتك يف جمالت 

املتجددة  والطاقة  الرقمي  والقت�شاد  الإلكرتونية  التجارة 

والثقافة والف�شاء واأمن املعلومات.

كما مت ا�شتعرا�س تطورات الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية 

اإىل  اإ�شافة  دولها،  تواجه  التي  والتحديات  املنطقة،  يف 

الإقليمية  ال�شاحتني  على  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا 

والدولية.

عدنان  حممد  غ�شان  حممد  الدكتور  الجتماع،  ح�شر 

�شيخو، �شفري مملكة البحرين املعني لدى جمهورية ال�شني 

قطاع  رئي�س  الظاعن،  عبداهلل  فاطمة  وال�شفري  ال�شعبية، 

اخلارجية،  لوزير  املرافق  والوفد  الأفرواآ�شيوية،  ال�شوؤون 

امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  ال�شيني  اجلانب  من  وح�شره 

بوزارة اخلارجية.

وزير اخلارجية يجتمع مع نظريه ال�صيني

ا�صتعرا�ض التعاون االقت�صادي والتجاري وتفعيل مذكرات التفاهم

وزارة  ــت  ــن ــل اأع

ــوؤون  ــش ــ� ــدل وال ــع ال

ــاف  والأوق الإ�شالمية 

املتابعة  اإطــار  يف  اأنه 

يقوم  التي  امل�شتمرة 

الوطني  الفريق  بها 

الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، فقد تبنينّ وجود حالة 

قائمة لفريو�س كورونا يف م�شجد باملحافظة ال�شمالية.

وحمايًة  العامة  ال�شحة  مقت�شيات  على  وحفاًظا 

الفريق  مع  التن�شيق  بعد  الوزارة  قررت  فقد  للم�شلني، 

امل�شجد  غلق  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

املعنية  الفرق  تتمكن  حتى  اأ�شبوع،  ملدة  موؤقت  ب�شكل 

بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني  تتبع  بعملية  القيام  من 

الإجراءات الحرتازية ب�شكل  اتخاذ  التعقيم، والتاأكد من 

�شحيح وو�شعها مو�شع التنفيذ.

و�شددت وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 

بامل�شاجد  الحرتازية  الإجــراءات  تنفيذ  متابعتها  على 

حلفظ  يلزم  ما  واتخاذ  التفتي�شية  للحمالت  وتكثيفها 

بالتعليمات  اللتزام  اأن  موؤكدًة  امل�شلني،  و�شالمة  �شحة 

والإجراءات الحرتازية اليوم تفر�شه امل�شوؤولية الدينية 

والواجب الوطني.

غلق م�صجد ملدة اأ�صبوع لوجود حالة 

قائمة لفريو�ض كورونا بني امل�صلني

ال�شباب  �شوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  �شهد 

العامل،  �شباب  م�شرح  فعاليات  من  جانًبا  والريا�شة 

يف  العامل  �شباب  منتدى  فعاليات  �شمن  يقام  والذي 

اأقيم  والذي  امل�شرية  ال�شيخ  ب�شرم  الرابعة  ن�شخته 

رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  رعاية  حتت 

من  عدد  وبح�شور  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 

الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  والوزراء  الدول  روؤ�شاء 

�شباب  من  كبري  عدد  وم�شاركة  ال�شخ�شيات  من  وعدد 

و�شابات العامل.

وقدم نخبة من ال�شباب عدًدا من العرو�س امل�شرحية 

الهادفة التي حتمل يف طياتها اأهداًفا نبيلة تبني القدرات 

على  وقدرته  العاملي  ال�شباب  ميتلكها  التي  واملهارات 

اإي�شال ر�شائل مهمة عرب ا�شتخدام امل�شرح ال�شبابي.

عن  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  اأعرب  املنا�شبة  وبهذه 

العاملي،  ال�شباب  قدمها  التي  الفنية  بالعرو�س  اإعجابه 

م�شرًيا اإىل اأن م�شرح ال�شباب العاملي فكرة متميزة لدعم 

عالوة  واإبرازها،  �شقلها  على  والعمل  ال�شبابية  املواهب 

ليقوم  مثالية  م�شاحة  ميثل  ال�شبابي  امل�شرح  اأن  على 

خمتلف  يف  ر�شائلهم  واإي�شال  اإبداعاتهم  بنرث  ال�شباب 

الق�شايا التي مير بها العامل يف الفرتة احلالية.

الأوىل  ن�شخته  يف  العامل  �شباب  م�شرح  وانطلق 

غري  جناًحا  وحقق   2018 لعام  العامل  �شباب  مبنتدى 

يف  التجربة  بتكرار  املنتدى  باإدارة  دفع  مما  م�شبوق، 

 ،2019 عام  العامل  �شباب  م�شرح  من  الثانية  الن�شخة 

وعلى مدار عامني.

 27 من  موهبة   300 العامل  �شباب  م�شرح  و�شم 

ا، كما ا�شت�شاف امل�شرح  جن�شية خمتلفة وقدم 44 عر�شً

اأكرث من 127 جن�شية، وقد تقرر عقده يف ن�شخته الثالثة 

مبثابة  العامل  �شباب  م�شرح  يعد  حيث   ،2021 لعام 

من�شة اإبداعية ل�شباب العامل لعر�س اأفكارهم وق�شاياهم 

التفاعل وعر�س  ومناق�شة م�شكالتهم وخلق م�شاحة من 

احللول من خالل العرو�س الفنية والثقافية.

املوؤيد: م�صرح ال�صباب العاملي فر�صة

 الإي�صال ر�صائل ال�صباب يف خمتلف الق�صايا

»م�صت�صفى �صلوان للطب النف�صي« يقدم 

�صل�صلة جل�صات عالج جماعي جمانية

الدعم  باأهمية  النف�شي  للطب  �شلوان  م�شت�شفى  من  اإمياًنا 

املجتمعي وبناء عالقات ال�شراكة والتعاون مع اجلهات والأفراد 

الذين يحتاجون للدعم والعالج النف�شي، قدنّمت الدكتورة ملياء 

جل�شات  �شل�شلة  بامل�شت�شفى  النف�شي  الطب  اأخ�شائية  الأ�شقر 

من  يعانون  الذين  املر�شى  من  لعدد  جمانية  جماعي  عالج 

 »unknotted« فريق  مع  بالتعاون  الكتئاب  ا�شطراب 

البحريني لدعم امل�شابني بالأمرا�س وال�شطرابات النف�شية. 

مع  والتجارب  للخربات  تبادل  على  اجلل�شات  وا�شتملت 

ملياء  الدكتورة  معهم  وناق�شت  للم�شاركني  الكتئاب  ا�شطراب 

اأف�شل الطرق للتعامل مع ال�شطراب وكيفية العمل على احلد 

ت  عربنّ جانبها  من  له.  املنا�شب  والعالج  ال�شلبية  اآثاره  من 

اإحدى امل�شاركات عن ارتياحها الكبري ملثل هذه اجلل�شات التي 

�شاعدتها على اأن تتعامل مع ا�شطراب الكتئاب ب�شكل اأف�شل، 

بالإ�شافة لالأثر الإيجابي لتبادل الق�ش�س والتحديات للمر�س 

مع الآخرين لدفعها للعمل على ال�شطراب ب�شكل اأكرب وبحث 

�ُشبل العالج الأف�شل.

اإتاحة اجلرعة املن�صطة اختيارًيا للفئة العمرية من 17-12 عاًما بدًءا من اليوم.. »الفريق الوطني«:

حتديــث بروتوكــول العــزل واحلجــر ال�صحــي االحتــرازي غـًدا 

للت�شدي  الوطني  الفريق  اأعلن 

»كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

اللجنة  وموافقة  العر�س  بعد  اأنه 

اآخر  على  وبناًء  التن�شيقية 

بدًءا  تقرر  واملعطيات،  امل�شتجدات 

من يوم اخلمي�س املقبل، املوافق 13 

بروتوكول  حتديث  اجلاري،  يناير 

العزل ال�شحي الحرتازي، وذلك باأن 

تاريخ  من  اأيام   7 العزل  مدة  تكون 

من  القائمة  للحالت  الإ�شابة  تاأكيد 

يف  الأخ�شر  باللون  ال�شعار  حاملي 

تطبيق »جمتمع واعي« دون احلاجة 

 »PCR« خمتربي  فح�س  لإجراء 

العزل،  لإنهاء  ال�شابع  اليوم  يف 

حاملي  من  القائمة  احلالت  اأما 

الأحمر  اأو  الأ�شفر  باللونني  ال�شعار 

وغري  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف 

املتطعمني فيكون تطبيق مدة العزل 

لـ10 اأيام من تاريخ تاأكيد اإ�شابتهم، 

دون احلاجة لإجراء فح�س خمتربي 

»PCR« يف اليوم العا�شر.

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن  كما 

احلجر  بروتوكول  حتديث  عن 

للم�شافرين  الحرتازي  ال�شحي 

القادمني اإىل مملكة البحرين عرب كافة 

املنافذ بدًءا من يوم اخلمي�س املوافق 

بتطبيق  وذلك  اجلاري،  يناير   13

احلجر ال�شحي ملدة 7 اأيام من تاريخ 

الو�شول للم�شافرين القادمني حاملي 

الأحمر  اأو  الأ�شفر  باللونني  ال�شعار 

وغري  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف 

املعمول  على  الإبقاء  مع  املتطعمني، 

لتطبيق احلجر  به من عدم احلاجة 

للم�شافرين  الحرتازي  ال�شحي 

باللون  ال�شعار  حاملي  من  القادمني 

الأخ�شر يف التطبيق.

واأكد الفريق الوطني الطبي على 

اجلميع اأهمية اإجراء فح�س فريو�س 

اأعرا�س،  باأية  ال�شعور  عند  كورونا 

بالإجراءات  اللتزام  وموا�شلة 

الحرتازية والتدابري الوقائية املعلن 

التطعيم  اأخذ  على  والإقبال  عنها، 

واجلرعة املن�شطة منه مبا ي�شهم يف 

دعم كافة اجلهود الوطنية للت�شدي 

وحفظ  كورونا  فريو�س  جلائحة 

�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني

للت�شدي  الوطني  الفريق  واأعلن 

»كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

اللجنة  وموافقة  العر�س  بعد  اأنه 

التن�شيقية وبناًء على اآخر امل�شتجدات 

واملعطيات؛ متت املوافقة على اإتاحة 

للفئة  اختياريا  املن�شطة  اجلرعة 

عاًما   17-12 البالغة  العمرية 

اأخذ اجلرعة  اأ�شهر من  بعد مرور 6 

الثانية من تطعيم »فايزر-بيونتيك« 

يوم  من  بدًءا  وذلك  و»�شينوفارم«، 

يناير   12 املوافق  الأربعاء،  غٍد، 

اجلاري.

الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

العمرية  الفئة  لهذه  ميكن  اأنه 

تطعيم  من  جرعتني  اأخذ  ممن 

»فايزر- تطعيم  اأخذ  »�شينوفارم« 

»�شينوفارم«  تطعيم  اأو  بيونتيك« 

ملن  ميكن  حني  يف  من�شطة،  كجرعة 

»فايزر- تطعيم  من  جرعتني  اأخذ 

»فايزر- تطعيم  اأخذ  بيونتيك« 

م�شرًيا  من�شطة،  كجرعة  بيونتيك« 

لن  الأخ�شر  باللون  ال�شعار  اأن  اإىل 

»جمتمع  تطبيق  يف  لالأ�شفر  يتغري 

الفئة  اأخذ هذه  واعي« يف حال عدم 

للجرعة املن�شطة.

الطبي  الوطني  الفريق  واأ�شار 

اإىل اأن حتديث بروتوكولت التطعيم 

للتطعيم،  الوطنية  احلملة  �شمن 

ياأتي يف اإطار اخلطوات التي تقوم بها 

لفريو�س  للت�شدي  البحرين  مملكة 

على  احلفاظ  يف  ي�شهم  مبا  كورونا 

�شحة و�شالمة اجلميع.

البحرين  اأنباء  وكالة  عام  مدير  �شارك 

الثالثاء،  اأم�س  بوحجي،،  خليل  عبداهلل  )بنا( 

العمومية  للجمعية   48 املوؤمتر  اأعمال  يف 

الذي  )فانا(،  العربية  الأنباء  وكالت  لحتاد 

)وا�س(  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  ت�شت�شيفه 

على مدار يومني، يف العا�شمة الريا�س، حتت 

�شعار »دور وكالة الأنباء يف الت�شدي لالأخبار 

اأكد عبداهلل بوحجي  الزائفة«. وبهذه املنا�شبة؛ 

التطورات  ظل  يف  املوؤمتر  انعقاد  اأهمية  على 

كورونا،  جائحة  جراء  العامل  ي�شهدها  التي 

الوعي  تعزيز  يف  العالم  دور  وحمورية 

الطارئة  الأزمة  هذه  مواجهة  يف  املجتمعي 

بها  تقوم  التي  اجلهود  على  ال�شوء  وت�شليط 

الأجهزة الر�شمية العربية للحفاظ على �شحة 

و�شالمة املواطنني يف الدول العربية.

البحرين  اأنباء  لوكالة  العام  املدير  ونوه 

على الأهمية التي يكت�شبها املوؤمتر يف التطرق 

هذا  يف  موؤكداً  الزائفة،  الأخبار  ملو�شوع 

الأنباء  لوكالت  الريادي  الدور  على  ال�شدد 

يف الت�شدي لهذه النوعية من الأخبار واأثبتت 

فيما  املتناهية  م�شداقيتها  الر�شمية  الوكالت 

تبثه من اأخبار وتقارير. 

كبرية  فر�شة  ي�شكل  املوؤمتر  اإن  وقال 

العربية  الأنباء  وكالت  بني  التعاون  لتعزيز 

معربا  ال�شاأن،  هذا  يف  الكفيلة  الآليات  وبحث 

عن �شكره وتقديره لرئي�س جمل�س اإدارة وكالة 

عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  ال�شعودية  الأنباء 

اآل  ح�شن  بن  فهد  الوكالة  ورئي�س  الق�شبي، 

على  املوؤمتر  على  القائمني  وجميع  عقران، 

الفعالية  لهذه  وتنظيم  العداد  يف  جهودهم 

الهامة، ما يوؤكد جمددا على ما متتع به اململكة 

اإمكانيات  من  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

كبرية.

كما اأعرب مدير عام وكالة اأنباء البحرين 

ونتائج  خمرجات  ت�شهم  اأن  يف  تطلعه  عن 

املوؤمتر يف حتقيق نقلة نوعية يف جمالت عمل 

قدرتها  العربية، مبا يعزز من  الأنباء  وكالت 

على التعامل مع التطورات الراهنة يف تقنيات 

الت�شال واملعلومات ومع خمتلف التحديات.

وقد رحب رئي�س وكالة الأنباء ال�شعودية، 

فهد بن ح�شن اآل عقران، يف بداية جل�شات اأعمال 

املوؤمتر 48 للجمعية العمومية لحتاد وكالت 

اأن  متمنياً  بامل�شاركني،  »فانا«  العربية  الأنباء 

يف  الأع�شاء  وجهود  املوؤمتر  خمرجات  ُت�شهم 

الدورة  لرئي�س  ثمن  دعم م�شرية الحتاد، كما 

ال�شابقة لحتاد وكالت الأنباء العربية، املدير 

العام رئي�س التحرير لوكالة الأنباء العمانية، 

اإبراهيم بن زهران العزري جهوده، وما قدمه 

خالل الفرتة املا�شية يف �شبيل تعزيز التعاون 

امل�شرتك بني وكالت الأنباء الأع�شاء.

خالل م�صاركته يف اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد وكاالت االأنباء العربية

بوحجي: دور ريادي لوكاالت االأنباء يف الت�صدي لالأخبار الزائفة

حمليات 06www.alayam.com

الأربعاء 9 جمادى الآخر 1443 ـ العدد 11967

Wednesday 12th January 2022 - No. 11967

وزير  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

مع  ال�شينية،  وو�شي  مدينة  يف  الثالثاء،  اأم�س  اخلارجية، 

وانغ يي، م�شت�شار الدولة وزير خارجية جمهورية ال�شني 

بها  يقوم  التي  الر�شمية  الزيارة  مبنا�شبة  وذلك  ال�شعبية، 

بناًء  ال�شديقة  ال�شعبية  ال�شني  وزير اخلارجية جلمهورية 

على دعوة من م�شت�شار الدولة وزير اخلارجية ال�شيني.

اخلارجية،  بوزير  يي  وانغ  رحب  الجتماع،  وخالل 

معرًبا عن �شعادته بتلبية الدعوة لزيارة جمهورية ال�شني 

ال�شعبية، م�شيًدا مبا لقاه خالل زيارته ململكة البحرين يف 

�شهر مار�س املا�شي من حفاوة وترحيب.

جمهورية  خارجية  وزير  الدولة  م�شت�شار  كلف  وقد 

وتقدير  حتيات  بنقل  اخلارجية،  وزير  ال�شعبية  ال�شني 

اجلاللة،  �شاحب  ح�شرة  اإىل  ال�شيني  الرئي�س  فخامة 

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

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

من  البحرين  ال�شعبية ومملكة  ال�شني  يربط جمهورية  مبا 

احلر�س  ظل  يف  ثنائي  وتعاون  تاريخية  �شداقة  عالقات 

املجالت،  كافة  يف  امل�شرتك  التعاون  تطوير  على  املتبادل 

موؤكًدا اهتمام ال�شني وحر�شها على تنمية وتعزيز التعاون 

امل�شرتكة،  امل�شالح  البحرين ومبا يخدم  الثنائي مع مملكة 

�شوف  البلدين  بني  الوثيقة  ال�شداقة  باأن  ثقته  عن  معرًبا 

من  املزيد  للمملكة  متمنًيا  الأيام،  مر  على  وتزدهر  تتطور 

التقدم والزدهار. 

وتقدير  حتيات  اخلارجية  وزير  نقل  جانبه،  من 

اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  اجلاللة،  �شاحب  ح�شرة 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  ورعاه، 

ال�شني  جمهورية  رئي�س  فخامة  اإىل  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

ال�شعبية، ومتنياتهما لل�شعب ال�شيني ال�شديق بدوام النماء 

والزدهار.

لوانغ يي  �شكره وتقديره  واأعرب وزير اخلارجية عن 

ت�شهده عالقات  ملا  تقديره  معرًبا عن  الكرمية،  دعوته  على 

تطور  من  ال�شديقني  البلدين  بني  التاريخية  ال�شداقة 

الثنائي  التعاون  وتعزيز  تطوير  اأهمية  على  موؤكًدا  ومنو، 

والرتقاء به اإىل م�شتويات اأو�شع و�شراكة �شاملة يف خمتلف 

وال�شعبني  البلدين  م�شالح  حتقيق  �شاأنه  من  ملا  املجالت 

ال�شينية  احلكومة  تبديه  مبا  �شعادته  م�شيًدا  ال�شديقني، 

امل�شرتك  والتن�شيق  التوا�شل  وتقوية  تعزيز  يف  رغبة  من 

ال�شديق دوام  البحرين، متمنًيا لل�شني و�شعبها  مع مملكة 

التقدم والزدهار. ومت خالل الجتماع، بحث م�شار عالقات 

التي  املجالت  تطويره يف خمتلف  و�شبل  الثنائي  التعاون 

ال�شديقني،  وال�شعبني  للبلدين  امل�شرتكة  امل�شالح  تخدم 

امل�شرتك يف  التعاون  لتطوير  املتاحة  الفر�س  وا�شتعرا�س 

املجالت القت�شادية والتجارية وال�شتثمارية، ومت التاأكيد 

على اأهمية امل�شي قدًما يف تفعيل مذكرات التفاهم والتفاقات 

املوقعة بني البلدين، وتطوير التعاون امل�شرتك يف جمالت 

املتجددة  والطاقة  الرقمي  والقت�شاد  الإلكرتونية  التجارة 

والثقافة والف�شاء واأمن املعلومات.

كما مت ا�شتعرا�س تطورات الأو�شاع ال�شيا�شية والأمنية 

اإىل  اإ�شافة  دولها،  تواجه  التي  والتحديات  املنطقة،  يف 

الإقليمية  ال�شاحتني  على  امل�شرتك  الهتمام  ذات  الق�شايا 

والدولية.

عدنان  حممد  غ�شان  حممد  الدكتور  الجتماع،  ح�شر 

�شيخو، �شفري مملكة البحرين املعني لدى جمهورية ال�شني 

قطاع  رئي�س  الظاعن،  عبداهلل  فاطمة  وال�شفري  ال�شعبية، 

اخلارجية،  لوزير  املرافق  والوفد  الأفرواآ�شيوية،  ال�شوؤون 

امل�شوؤولني  كبار  من  عدد  ال�شيني  اجلانب  من  وح�شره 

بوزارة اخلارجية.

وزير اخلارجية يجتمع مع نظريه ال�صيني

ا�صتعرا�ض التعاون االقت�صادي والتجاري وتفعيل مذكرات التفاهم

وزارة  ــت  ــن ــل اأع

ــوؤون  ــش ــ� ــدل وال ــع ال

ــاف  والأوق الإ�شالمية 

املتابعة  اإطــار  يف  اأنه 

يقوم  التي  امل�شتمرة 

الوطني  الفريق  بها 

الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا، فقد تبنينّ وجود حالة 

قائمة لفريو�س كورونا يف م�شجد باملحافظة ال�شمالية.

وحمايًة  العامة  ال�شحة  مقت�شيات  على  وحفاًظا 

الفريق  مع  التن�شيق  بعد  الوزارة  قررت  فقد  للم�شلني، 

امل�شجد  غلق  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

املعنية  الفرق  تتمكن  حتى  اأ�شبوع،  ملدة  موؤقت  ب�شكل 

بعملية  القيام  وكذلك  املخالطني  تتبع  بعملية  القيام  من 

الإجراءات الحرتازية ب�شكل  اتخاذ  التعقيم، والتاأكد من 

�شحيح وو�شعها مو�شع التنفيذ.

و�شددت وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف 

بامل�شاجد  الحرتازية  الإجــراءات  تنفيذ  متابعتها  على 

حلفظ  يلزم  ما  واتخاذ  التفتي�شية  للحمالت  وتكثيفها 

بالتعليمات  اللتزام  اأن  موؤكدًة  امل�شلني،  و�شالمة  �شحة 

والإجراءات الحرتازية اليوم تفر�شه امل�شوؤولية الدينية 

والواجب الوطني.

غلق م�صجد ملدة اأ�صبوع لوجود حالة 

قائمة لفريو�ض كورونا بني امل�صلني

ال�شباب  �شوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  �شهد 

العامل،  �شباب  م�شرح  فعاليات  من  جانًبا  والريا�شة 

يف  العامل  �شباب  منتدى  فعاليات  �شمن  يقام  والذي 

اأقيم  والذي  امل�شرية  ال�شيخ  ب�شرم  الرابعة  ن�شخته 

رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  رعاية  حتت 

من  عدد  وبح�شور  ال�شقيقة  العربية  م�شر  جمهورية 

الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  والوزراء  الدول  روؤ�شاء 

�شباب  من  كبري  عدد  وم�شاركة  ال�شخ�شيات  من  وعدد 

و�شابات العامل.

وقدم نخبة من ال�شباب عدًدا من العرو�س امل�شرحية 

الهادفة التي حتمل يف طياتها اأهداًفا نبيلة تبني القدرات 

على  وقدرته  العاملي  ال�شباب  ميتلكها  التي  واملهارات 

اإي�شال ر�شائل مهمة عرب ا�شتخدام امل�شرح ال�شبابي.

عن  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  اأعرب  املنا�شبة  وبهذه 

العاملي،  ال�شباب  قدمها  التي  الفنية  بالعرو�س  اإعجابه 

م�شرًيا اإىل اأن م�شرح ال�شباب العاملي فكرة متميزة لدعم 

عالوة  واإبرازها،  �شقلها  على  والعمل  ال�شبابية  املواهب 

ليقوم  مثالية  م�شاحة  ميثل  ال�شبابي  امل�شرح  اأن  على 

خمتلف  يف  ر�شائلهم  واإي�شال  اإبداعاتهم  بنرث  ال�شباب 

الق�شايا التي مير بها العامل يف الفرتة احلالية.

الأوىل  ن�شخته  يف  العامل  �شباب  م�شرح  وانطلق 

غري  جناًحا  وحقق   2018 لعام  العامل  �شباب  مبنتدى 

يف  التجربة  بتكرار  املنتدى  باإدارة  دفع  مما  م�شبوق، 

 ،2019 عام  العامل  �شباب  م�شرح  من  الثانية  الن�شخة 

وعلى مدار عامني.

 27 من  موهبة   300 العامل  �شباب  م�شرح  و�شم 

ا، كما ا�شت�شاف امل�شرح  جن�شية خمتلفة وقدم 44 عر�شً

اأكرث من 127 جن�شية، وقد تقرر عقده يف ن�شخته الثالثة 

مبثابة  العامل  �شباب  م�شرح  يعد  حيث   ،2021 لعام 

من�شة اإبداعية ل�شباب العامل لعر�س اأفكارهم وق�شاياهم 

التفاعل وعر�س  ومناق�شة م�شكالتهم وخلق م�شاحة من 

احللول من خالل العرو�س الفنية والثقافية.

املوؤيد: م�صرح ال�صباب العاملي فر�صة

 الإي�صال ر�صائل ال�صباب يف خمتلف الق�صايا

»م�صت�صفى �صلوان للطب النف�صي« يقدم 

�صل�صلة جل�صات عالج جماعي جمانية

الدعم  باأهمية  النف�شي  للطب  �شلوان  م�شت�شفى  من  اإمياًنا 

املجتمعي وبناء عالقات ال�شراكة والتعاون مع اجلهات والأفراد 

الذين يحتاجون للدعم والعالج النف�شي، قدنّمت الدكتورة ملياء 

جل�شات  �شل�شلة  بامل�شت�شفى  النف�شي  الطب  اأخ�شائية  الأ�شقر 

من  يعانون  الذين  املر�شى  من  لعدد  جمانية  جماعي  عالج 

 »unknotted« فريق  مع  بالتعاون  الكتئاب  ا�شطراب 

البحريني لدعم امل�شابني بالأمرا�س وال�شطرابات النف�شية. 

مع  والتجارب  للخربات  تبادل  على  اجلل�شات  وا�شتملت 

ملياء  الدكتورة  معهم  وناق�شت  للم�شاركني  الكتئاب  ا�شطراب 

اأف�شل الطرق للتعامل مع ال�شطراب وكيفية العمل على احلد 

ت  عربنّ جانبها  من  له.  املنا�شب  والعالج  ال�شلبية  اآثاره  من 

اإحدى امل�شاركات عن ارتياحها الكبري ملثل هذه اجلل�شات التي 

�شاعدتها على اأن تتعامل مع ا�شطراب الكتئاب ب�شكل اأف�شل، 

بالإ�شافة لالأثر الإيجابي لتبادل الق�ش�س والتحديات للمر�س 

مع الآخرين لدفعها للعمل على ال�شطراب ب�شكل اأكرب وبحث 

�ُشبل العالج الأف�شل.

اإتاحة اجلرعة املن�صطة اختيارًيا للفئة العمرية من 17-12 عاًما بدًءا من اليوم.. »الفريق الوطني«:

حتديــث بروتوكــول العــزل واحلجــر ال�صحــي االحتــرازي غـًدا 

للت�شدي  الوطني  الفريق  اأعلن 

»كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

اللجنة  وموافقة  العر�س  بعد  اأنه 

اآخر  على  وبناًء  التن�شيقية 

بدًءا  تقرر  واملعطيات،  امل�شتجدات 

من يوم اخلمي�س املقبل، املوافق 13 

بروتوكول  حتديث  اجلاري،  يناير 

العزل ال�شحي الحرتازي، وذلك باأن 

تاريخ  من  اأيام   7 العزل  مدة  تكون 

من  القائمة  للحالت  الإ�شابة  تاأكيد 

يف  الأخ�شر  باللون  ال�شعار  حاملي 

تطبيق »جمتمع واعي« دون احلاجة 

 »PCR« خمتربي  فح�س  لإجراء 

العزل،  لإنهاء  ال�شابع  اليوم  يف 

حاملي  من  القائمة  احلالت  اأما 

الأحمر  اأو  الأ�شفر  باللونني  ال�شعار 

وغري  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف 

املتطعمني فيكون تطبيق مدة العزل 

لـ10 اأيام من تاريخ تاأكيد اإ�شابتهم، 

دون احلاجة لإجراء فح�س خمتربي 

»PCR« يف اليوم العا�شر.

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن  كما 

احلجر  بروتوكول  حتديث  عن 

للم�شافرين  الحرتازي  ال�شحي 

القادمني اإىل مملكة البحرين عرب كافة 

املنافذ بدًءا من يوم اخلمي�س املوافق 

بتطبيق  وذلك  اجلاري،  يناير   13

احلجر ال�شحي ملدة 7 اأيام من تاريخ 

الو�شول للم�شافرين القادمني حاملي 

الأحمر  اأو  الأ�شفر  باللونني  ال�شعار 

وغري  واعي«  »جمتمع  تطبيق  يف 

املعمول  على  الإبقاء  مع  املتطعمني، 

لتطبيق احلجر  به من عدم احلاجة 

للم�شافرين  الحرتازي  ال�شحي 

باللون  ال�شعار  حاملي  من  القادمني 

الأخ�شر يف التطبيق.

واأكد الفريق الوطني الطبي على 

اجلميع اأهمية اإجراء فح�س فريو�س 

اأعرا�س،  باأية  ال�شعور  عند  كورونا 

بالإجراءات  اللتزام  وموا�شلة 

الحرتازية والتدابري الوقائية املعلن 

التطعيم  اأخذ  على  والإقبال  عنها، 

واجلرعة املن�شطة منه مبا ي�شهم يف 

دعم كافة اجلهود الوطنية للت�شدي 

وحفظ  كورونا  فريو�س  جلائحة 

�شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني

للت�شدي  الوطني  الفريق  واأعلن 

»كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س 

اللجنة  وموافقة  العر�س  بعد  اأنه 

التن�شيقية وبناًء على اآخر امل�شتجدات 

واملعطيات؛ متت املوافقة على اإتاحة 

للفئة  اختياريا  املن�شطة  اجلرعة 

عاًما   17-12 البالغة  العمرية 

اأخذ اجلرعة  اأ�شهر من  بعد مرور 6 

الثانية من تطعيم »فايزر-بيونتيك« 

يوم  من  بدًءا  وذلك  و»�شينوفارم«، 

يناير   12 املوافق  الأربعاء،  غٍد، 

اجلاري.

الطبي  الوطني  الفريق  واأو�شح 

العمرية  الفئة  لهذه  ميكن  اأنه 

تطعيم  من  جرعتني  اأخذ  ممن 

»فايزر- تطعيم  اأخذ  »�شينوفارم« 

»�شينوفارم«  تطعيم  اأو  بيونتيك« 

ملن  ميكن  حني  يف  من�شطة،  كجرعة 

»فايزر- تطعيم  من  جرعتني  اأخذ 

»فايزر- تطعيم  اأخذ  بيونتيك« 

م�شرًيا  من�شطة،  كجرعة  بيونتيك« 

لن  الأخ�شر  باللون  ال�شعار  اأن  اإىل 

»جمتمع  تطبيق  يف  لالأ�شفر  يتغري 

الفئة  اأخذ هذه  واعي« يف حال عدم 

للجرعة املن�شطة.

الطبي  الوطني  الفريق  واأ�شار 

اإىل اأن حتديث بروتوكولت التطعيم 

للتطعيم،  الوطنية  احلملة  �شمن 

ياأتي يف اإطار اخلطوات التي تقوم بها 

لفريو�س  للت�شدي  البحرين  مملكة 

على  احلفاظ  يف  ي�شهم  مبا  كورونا 

�شحة و�شالمة اجلميع.

البحرين  اأنباء  وكالة  عام  مدير  �شارك 

الثالثاء،  اأم�س  بوحجي،،  خليل  عبداهلل  )بنا( 

العمومية  للجمعية   48 املوؤمتر  اأعمال  يف 

الذي  )فانا(،  العربية  الأنباء  وكالت  لحتاد 

)وا�س(  ال�شعودية  الأنباء  وكالة  ت�شت�شيفه 

على مدار يومني، يف العا�شمة الريا�س، حتت 

�شعار »دور وكالة الأنباء يف الت�شدي لالأخبار 

اأكد عبداهلل بوحجي  الزائفة«. وبهذه املنا�شبة؛ 

التطورات  ظل  يف  املوؤمتر  انعقاد  اأهمية  على 

كورونا،  جائحة  جراء  العامل  ي�شهدها  التي 

الوعي  تعزيز  يف  العالم  دور  وحمورية 

الطارئة  الأزمة  هذه  مواجهة  يف  املجتمعي 

بها  تقوم  التي  اجلهود  على  ال�شوء  وت�شليط 

الأجهزة الر�شمية العربية للحفاظ على �شحة 

و�شالمة املواطنني يف الدول العربية.

البحرين  اأنباء  لوكالة  العام  املدير  ونوه 

على الأهمية التي يكت�شبها املوؤمتر يف التطرق 

هذا  يف  موؤكداً  الزائفة،  الأخبار  ملو�شوع 

الأنباء  لوكالت  الريادي  الدور  على  ال�شدد 

يف الت�شدي لهذه النوعية من الأخبار واأثبتت 

فيما  املتناهية  م�شداقيتها  الر�شمية  الوكالت 

تبثه من اأخبار وتقارير. 

كبرية  فر�شة  ي�شكل  املوؤمتر  اإن  وقال 

العربية  الأنباء  وكالت  بني  التعاون  لتعزيز 

معربا  ال�شاأن،  هذا  يف  الكفيلة  الآليات  وبحث 

عن �شكره وتقديره لرئي�س جمل�س اإدارة وكالة 

عبداهلل  بن  ماجد  الدكتور  ال�شعودية  الأنباء 

اآل  ح�شن  بن  فهد  الوكالة  ورئي�س  الق�شبي، 

على  املوؤمتر  على  القائمني  وجميع  عقران، 

الفعالية  لهذه  وتنظيم  العداد  يف  جهودهم 

الهامة، ما يوؤكد جمددا على ما متتع به اململكة 

اإمكانيات  من  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية 

كبرية.

كما اأعرب مدير عام وكالة اأنباء البحرين 

ونتائج  خمرجات  ت�شهم  اأن  يف  تطلعه  عن 

املوؤمتر يف حتقيق نقلة نوعية يف جمالت عمل 

قدرتها  العربية، مبا يعزز من  الأنباء  وكالت 

على التعامل مع التطورات الراهنة يف تقنيات 

الت�شال واملعلومات ومع خمتلف التحديات.

وقد رحب رئي�س وكالة الأنباء ال�شعودية، 

فهد بن ح�شن اآل عقران، يف بداية جل�شات اأعمال 

املوؤمتر 48 للجمعية العمومية لحتاد وكالت 

اأن  متمنياً  بامل�شاركني،  »فانا«  العربية  الأنباء 

يف  الأع�شاء  وجهود  املوؤمتر  خمرجات  ُت�شهم 

الدورة  لرئي�س  ثمن  دعم م�شرية الحتاد، كما 

ال�شابقة لحتاد وكالت الأنباء العربية، املدير 

العام رئي�س التحرير لوكالة الأنباء العمانية، 

اإبراهيم بن زهران العزري جهوده، وما قدمه 

خالل الفرتة املا�شية يف �شبيل تعزيز التعاون 

امل�شرتك بني وكالت الأنباء الأع�شاء.

خالل م�صاركته يف اجتماع اجلمعية العمومية الحتاد وكاالت االأنباء العربية

بوحجي: دور ريادي لوكاالت االأنباء يف الت�صدي لالأخبار الزائفة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11967/pdf/INAF_20220112013749542.pdf
https://www.alayam.com/online/local/942168/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/942265/News.html
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جلنة تظلمات »الرتبية« تعقد اجتماعها الدوري:

تعديل تقارير الأداء الوظيفي لـ17 معلًما وتربوًيا والإبقاء على 10

بوزارة  التظلمات  جلنة  عقدت 

الرتبية والتعليم، وامل�شكلة طبًقا لأحكام 

املدنية،  اخلدمة  قانون  من   30 املادة 

الدكتور  برئا�شة  الدوري  اجتماعها 

العام  املدير  اأحمد  بن  مبارك  حممد 

الأ�شتاذة  وبح�شور  املدار�س،  ل�شوؤون 

الوزارة  وكيل  اخلاطر  اإبراهيم  نوال 

والأداء  وال�شرتاتيجيات  لل�شيا�شات 

نائب رئي�س اللجنة، وجميع الأع�شاء.

وقد ا�شتعر�شت اللجنة يف اجتماعها 

من  وظيفًيا،  تظلًما   43 جمموعه  مع 

الأداء  تقارير  ب�شاأن  تظلًما   27 بينها 

على  اللجنة  اطلعت  حيث  الوظيفي، 

جلان  من  اإليها  املرفوعة  التو�شيات 

التقييم امل�شكلة يف قطاع �شئون املدار�س. 

اتخذت  التو�شيات،  هذه  �شوء  ويف 

الأداء  تقارير  بتعديل  قراراتها  اللجنة 

بـ17 معلًما وتربوًيا  الوظيفي اخلا�شة 

ارتاأت  حيث  املدر�شية،  املوؤ�ش�شات  من 

اللجنة ا�شتحقاقهم لتعديل هذه التقارير 

عليها عملية  التي ح�شلت  النتائج  وفق 

تقارير   10 على  اأبقت  حني  يف  التقييم، 

دون تغيري لقناعتها التامة ب�شالمتها.

يف  تظلًما   17 اللجنة  ناق�شت  كما 

حول  تظلمات  �شملت  متفرقة  موا�شيع 

الرتقيات والقرارات الإدارية واجلزاءات، 

قرارات  من  ب�شاأنها  يلزم  ما  واتخذت 

طبًقا لأحكام القانون وتعليمات اخلدمة 

الداخلية  واللوائح  والأنظمة  املدنية 

املعمول بها يف وزارة الرتبية والتعليم.

بن  مبارك  حممد  الدكتور  اأكد  وقد 

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  اأحمد 

رئي�س اللجنة اأن جلنة التظلمات تعترب 

منت�شبي  جلميع  وظيفي  اأمان  �شمام 

تقوم  اإنها  اإذ  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

اإليها  الواردة  التظلمات  جميع  بدرا�شة 

بكل جترد وحيادية، وت�شتمع اإىل اأقوال 

حال  يف  واأنه  املتظلمني،  نظر  ووجهات 

يف  يخ�س  اللجنة  اإىل  تظلم  اأي  ورود 

جانب منه اأي ع�شو من اأع�شائها -مبن 

اللجنة تطلب  فاإن  اللجنة-  فيهم رئي�س 

البت يف  اإىل حني  منه مغادرة الجتماع 

اأق�شى  يحقق  ما  وهو  التظلم،  نتيجة 

التعامل  يف  وال�شفافية  العدالة  درجات 

م�شرًيا  الوظيفية،  الق�شايا  خمتلف  مع 

اإىل اأن اللجنة �شوف توا�شل اجتماعاتها 

التظلمات  جميع  يف  للبــت  الدوريــة 

التنظيمية  املدد  وفق  تردهــا  التي 

املحددة يف القانون.

�سارك فيه 21 طبيًبا من اخت�سا�ص طب الأ�سرة بالتعاون مع الرعاية الأولية

»ال�سحة« تنظم اأكرب امتحان رقمي للأطباء يف تخ�س�ص طب العائلة

اأقامت  ال�شحة  وزارة  وكيل  املانع  خليفة  بن  وليد  الدكتور  حتت 

وزارة ال�شحة اأكرب امتحان رقمي يف مملكة البحرين وذلك بح�شور 21 

طبيًبا بحرينًيا من اخت�شا�س طب الأ�شرة بالتعاون مع الرعاية الأولية، 

حيث مت اإقامة المتحان النهائي لخت�شا�س طب الأ�شرة التابع لربنامج 

بعد  الطبيب  يوؤهل  والذي  ال�شحية  لالخت�شا�شات  العربي  املجل�س 

بدوره  والذي  الإكلينيكي  النهائي  العملي  لالمتحان  باجللو�س  جناحه 

يوؤهل الطبيب للح�شول على درجة اأخ�شائي يف طب العائلة.

وبهذه املنا�شبة فقد �شرحت الدكتورة منرية اأحمد ال�شبيعي القائم 

بت�شريف اأعمال التدريب بالوزارة باأن �شوؤون التدريب ويف اإطار تنفيذ 

الأطباء يف مملكة  بالًغا ب�شقل قدرات  اهتماًما  التدريبية تويل  خططها 

ممثلة  احلكيمة  للقيادة  ال�شديدة  للتوجيهات  تنفيًذا  وذلك  البحرين، 

بتنفيذ اأوامر �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه لدعم وت�شجيع الأطبــــاء 

والهتــمام برفع م�شتوى كفاءة الكــوادر الطبيــة يف �شبيل موا�شلة 

حتقيق الرتقــاء واجلـودة بالقطاع ال�شحي يف اململكة.

�سمن جهود و�سع حلول م�ستدامة مل�سكلة جتمع مياه الأمطار

»بلدي ال�سمايل« و»الأ�سغال« يزوران املنازل املت�سررة مبجمع 1205

ال�شمايل  البلدي  املجل�س  ع�شو  قام 

التا�شعة  الدائرة  ممثل  القبي�شي  عبداهلل 

باملحافظة ال�شمالية بزيارة تفقدية ملجمع 

الأمطار  من  املت�شررة  للبيوت   1205

برفقة رئي�س جمل�س بلدي ال�شمالية اأحمد 

الكوهجي رئي�س جلنة اخلدمات واملرافق 

العامة في�شل �شبيب وفريق الأ�شغال.

�شاحب  لأمر  تنفيًذا  الزيارة  وتاأتي 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

التحتية  للبنى  م�شتدامة  حلول  لو�شع 

ملياه  جتمعات  �شهدت  التي  املناطق  يف 

الأمطار، بجانب موا�شلة حتديث وتطوير 

وتعزيز  الأمطار  مياه  ت�شريف  �شبكات 

عالية  مبعايري  التحتية  البنى  مقومات 

بالتما�شي  وا�شتدامتها  جودتها  ل�شمان 

التي  الإجناز  وترية  ت�شريع  خطط  مع 

لالأفكار  املتقن  التنفيذ  يالزمها  اأن  يجب 

كل  يف  املبتكرة  واحللول  املطروحة 

املجالت.

املواطنني  منازل  زيارة  متت  وقد 

جممع  اللوزي  منطقة  يف  املت�شررين 

1205 وح�شر الأ�شرار وتقييمها لتخاذ 

املواطنني  وتعوي�س  الالزمة  الإجراءات 

ح�شب توجيهات �شمو ويل العهد.

ومن جانبهم، تقدم املواطنون مبجمع 

اإىل  والتقدير  ال�شكر  بخال�س   1205

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س  حمد 

الوزراء على توجيهاته ال�شديدة، واهتمام 

وعلى  باملواطنني  يتعلق  ما  بكل  �شموه 

ال�شمايل احلثيثة  البلدي  املجل�س  متابعة 

�شالمة  على  وحر�شهم  وجهودهم 

املواطنني باملحافظة ال�شمالية.

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

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

املحرق  خليفة يف حمافظة  اآل  عي�شى  بن  حمد  ال�شيخ  جامع 

مبا ي�شهم يف عودة امل�شلني لأداء ال�شعائر الدينية كما كانت 

عليه يف ال�شابق، قام فريق من اإدارة الأوقاف ال�شنية بالتعاون 

مع املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية بزيارة ملوقع اجلامع، 

واطلع على متطلبات العمل لالنتهاء من عملية جتهيز وت�شليم 

مبنى امل�شجد للمقاول املتعهد مب�شروع الرتميم، بال�شكل الذي 

يكفل عودة امل�شلني لأداء ال�شلوات يف اجلامع يف اأ�شرع وقت.

فريق من الأوقاف ال�سنية يزور جامع 

حمد بن عي�سى يف حمافظة املحرق

تراأ�س الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم 

رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل اجتماع املجل�س الذي 

عقد بتقنية الت�شال املرئي، اإذ قدمت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت 

العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

رفعتها  التي  املذكرات  عن  ا  عر�شً الأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الأعمال، وكذلك  املدرجة على جدول  واملوا�شيع  العامة،  الأمانة 

املوا�شيع التي بحثتها اللجنة ال�شت�شارية املنبثقة عن املجل�س. 

وقد اتخذ املجل�س عدًدا من القرارات، منها ما يلي:

اطلع املجل�س على مذكرة الأمانة العامة ب�شاأن تو�شية اللجنة 

ال�شت�شارية بخ�شو�س مبادرات تطوير التعليم والتدريب، وقام 

الأع�شاء باإبداء مالحظاتهم بهذا ال�شاأن، متهيًدا لرفعها اإىل املجل�س 

الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لإقرارها.

العامة،  لالأمانة  املقرتح  التنظيمي  الهيكل  املجل�س  وبحث 

وقرر رفع تو�شية بهذا ال�شاأن اإىل املجل�س الأعلى لتطوير التعليم 

لإ�شدار  املتبعة  الر�شمية  الإجراءات  بح�شب  وذلك  والتدريب، 

هياكل الوزارات واملوؤ�ش�شات.

واطلــع املجل�س على مذكرة الأمانة العامة اخلا�شة بتعديــل 

اللجنــة  تكليف  وقرر  واللوائح،  الت�شريعــات  ومراجعــة 

ال�شت�شارية بدرا�شتهــا متهيـًدا لرفعها اإىل املجل�س لإقرارها.

جمل�ص اأمناء جمل�ص التعليم العايل:

هيكل تنظيمي جديد للأمانة العامة

وزير التجارة ي�سارك يف اجتماع الطاولة

 امل�ستديرة لوزراء التعدين بال�سعودية

�شارك وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد بن را�شد الزياين يف اعمال اجتماع 

الطاولة امل�شتديرة للوزراء املعنيني بقطاع التعدين، الذي اأقيم يف اطار انعقاد قمة م�شتقبل 

املعادن التي تقام برعاية خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، 

وذلك مبركز امللك عبدالعزيز الدويل للموؤمترات بالعا�شمة الريا�س، والتي تعد الأوىل من 

نوعها واملتخ�ش�شة بقطاع التعدين يف دول ال�شرق الأو�شط واآ�شيا الو�شطى واأفريقيا. 

وقد ا�شتملت اعمال الجتماع على تقدمي عرو�س تقدميية ومناق�شة عدد من املو�شوعات 

الإقليمية والدولية املعنية بقطاع التعدين وم�شتجدات تنميته، واإ�شهام م�شاريع التعدين 

يف تنمية املجتمعات وا�شتدامتها، وو�شع ت�شورات مل�شتقبل م�شتدام لقطاع التعدين.

عرب احتفالية تدوم ثلثة اأيام بح�سور عربي وعاملي رفيع امل�ستوى

مركز ال�سيخ اإبراهيم بن حممد يحتفي مبرور عقدين على تاأ�سي�سه
بعد ع�شرين عاًما على العمل الأهلي الثقايف، 

اآل خليفة  بن حممد  اإبراهيم  ال�شيخ  مركز  يحتفل 

اأيام  للثقافة والبحوث بذكرى تاأ�شي�شه الع�شرين 

12 و13 و14 يناير 2021، وذلك بح�شور لفت 

لأهل الثقافة القادمني اإىل مدينة املحرق من العاملني 

العربي والعاملي ممثلني اأكرث من 50 مركًزا ثقافًيا 

عربًيا واأجنبًيا.

بنت  مي  ال�شيخة  توجهت  املنا�شبة  وبهذه 

املركز  اأمناء  جمل�س  رئي�شة  خليفة  اآل  حممد 

منذ  املركز  رافق  الذي  الكبري  للدعم  بال�شكر 

تاأ�شي�شه عام 2002 من لدن الداعم الأول للثقافة 

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

خليفة ملك مملكة البحرين حفظه اهلل ورعاه، ومن 

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

خليفة رئي�س الوزراء املوّقر حفظه اهلل، و�شاحبة 

اآل  اإبراهيم  بنت  �شبيكة  الأمرية  امللكي  ال�شمو 

خليفة حفظها اهلل، وكل املوؤمنني باحلراك الثقايف 

الأهلي، من موؤ�ش�شات واأفراد داعمني لعمل املركز، 

�شاكرة  املحلية،  باملجتمعات  الرتقاء  يف  ودوره 

اجلميع با�شم جمل�س الأمناء احلري�س على اإعادة 

اإبراهيم الذي كان له الدور  اأهمية جمل�س ال�شيخ 

التنويري واملكانة املرموقة التي جعلت من املحرق 

مق�شد الأدباء واملثقفني منذ ذلك الوقت، كما ثّمنت 

الدعم اخلا�س لحتفالية الذكرى الع�شرين لكل من 

جمل�س التنمية القت�شادية، و�شركة نفط البحرين 

»بابكو«، و�شركة بتلكو، و�شركة اخلليج ل�شناعة 

البرتوكيماويات »جيبك«.

الفائتني  العقدين  اأن  مي  ال�شيخة  اأكدت  كما 

والبحوث  الثقافة  اأثمرا 28 م�شروًعا يف جمالت 

بالإ�شافة  الثقافية  الإ�شدارات  من  كبرًيا  وعدًدا 

املجالت  اأكرث من 500 حما�شرة يف كل  لتوثيق 

والجتماعية  والفنية  والثقافية  العلمية 

ال�شهرات  من  لعدد  بالإ�شافة  وال�شيا�شية 

فنية  اأ�شماء  ا�شت�شافت  التي  والفنية  املو�شيقية 

من ال�شرق والغرب عرب موا�شم ثقافية مل تتوقف 

التي  ال�شحية  الأو�شاع  رغم  املركز  تاأ�شي�س  منذ 

اأهمية  عند  معاليها  توقفت  كما  العامل.  بها  مر 

العرتاف العربي والدويل بعمل املركز وح�شوله 

على العديد من اجلوائز والإ�شادات العاملية ومنها 

عام 2019، وبامل�شاركة مع م�شار طريق اللوؤلوؤ، 

»اإحياء  م�شروع  عن  للعمارة  خان  الأغا  جائزة 

منطقة املحرق«، كما يقوم املركز حالًيا بدرا�شة 8 

بيوت م�شتقبلية لإعادة اإحياء تاريخها بني مدينتي 

املحرق واملنامة.

�شيخ التنويرجهاد عقلغالية بن عليغادة �شبري
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فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

جل�شته  يف  النواب  جمل�س  رفع 

اأم�س عّدة طلبات م�شتعجلة كان من 

اأبرزها مقرتح برغبة بتاأجيل اأق�شاط 

 6 ملدة  الإ�شكانية  اخلدمات  جميع 

الإ�شكانية  الأق�شاط  واإ�شقاط  اأ�شهر، 

هطول  ب�شبب  املت�شررة  للمنازل 

الأمطار ملدة �شنة كاملة.

مقرتًحا  املجل�س  رفع  كما 

احلكومة  فيه  طالب  م�شتعجًل 

ال�شركات  على  الرقابة  بت�شديد 

الأ�شعار  يف  التجارية  واملوؤ�ش�شات 

والت�شّدي لظاهرة الغلء.

واأقّر »النواب« اأم�س قانوًنا ي�شمح 

اأعلى  �شقف  بو�شع  العمل  لوزارة 

لت�شاريح العمل للأجانب، كما رف�س 

قانوًنا تقّدمت به النائب �شو�شن كمال 

يحظر اإعلنات ال�شوارع.

قانوًنا  اأم�س  املجل�س  وناق�س 

»ال�شّحة  حول  وجديًدا  �شامًل 

مناق�شات  �شهد  حيث  النف�شية«، 

الطب  م�شت�شفى  اأداء  حول  �شاخنة 

النف�شي والتعامل مع املراجعني.

اإىل ذلك، اأقر املجل�س اأم�س مقرتًحا 

البحرين  م�شرف  بقيام  يق�شي 

على  فعالة  رقابة  باإجراء  املركزي 

البنوك للتاأكد من عدم زيادة الفوائد 

احت�شاب  اأو  جديدة  فوائد  فر�س  اأو 

ر�شوم عن فرتة التاأجيل.

مقرتًحا  املجل�س  اأقر  كما 

اخلطوط  بفتح  يطالب  م�شتعجًل 

مملكة  بني  اخلليج  لطريان  اجلوية 

العراق  وجمهوريتي  البحرين 

ن�شبة  زيادة  ب�شاأن  واآخر  و�شوريا، 

الطاقة ال�شتيعابية لأ�شحاب حملت 

اآخر  مقرتح  اإىل  بالإ�شافة  العمرة، 

جامع  وتاأهيل  ترميم  باإعادة  ب�شاأن 

اآل خليفة يف  ال�شيخ حمد بن عي�شى 

املحرق.

مقرتًحا  ا  اأي�شً املجل�س  ورفع 

الفرتة  بتعديل  فيه  طالب  للحكومة 

ع�شر  تكون  واأن  لل�شترياد  الزمنية 

لل�شيارات  ال�شنع  �شنوات من تاريخ 

اخلا�شة، وذلك اأ�شوة ب�شيارات النقل 

املوافقة  وكذلك  والقاطرات،  اخلا�س 

حل  ب�شاأن  امل�شتعجل  املقرتح  على 

منطقة  يف  ال�شحي  ال�شرف  م�شكلة 

واحات املحرق.

املجل�س  مّرر  مت�شل،  �شياق  يف 

بف�شل  يق�شي  بقانون  مر�شوًما  اأم�س 

ل�شوق  الوطنية  اخلطة  و�شع  مهمة 

ال�شرتاتيجية  تت�شمن  التي  العمل 

العمالة  لت�شغيل  العامة  وال�شيا�شة 

الوطنية والأجنبية عن مهمة تنفيذها، 

بوزارة  و�شعها  مهمة  باإناطة  وذلك 

وذلك  الجتماعية،  والتنمية  العمل 

�شوق  تنظيم  هيئة  مع  بالتن�شيق 

العمل، على اأن تكون مدة اخلطة )4( 

وجواز  �شنتني(،  من  )بدلً  �شنوات 

للعدد  اأق�شى  حّد  و�شع  ت�شمينها 

الإجمايل لت�شاريح العمل.

م�شروع  مواد  املجل�س  وناق�س 

من  النف�شية  ال�شحة  ب�شاأن  قانون 

اإعادة  بعد   41-46( حتى   )21(

تاأجيل  املجل�س  وقرر  الرتقيم(، 

اإعادة  بعد   27-31( املادة  يف  البت 

املجل�س  وقرر  اأ�شبوع،  ملدة  الرتقيم( 

م�شروع  مواد  باقي  مناق�شة  تاأجيل 

القانون اإىل اجلل�شة القادمة.

القرتاح  باإرجاع  املجل�س  وقام 

التعطل  �شد  التاأمني  ب�شاأن  بقانون 

الدرا�شة،  من  ملزيد  اللجنة  اىل 

ورف�س القرتاح بقانون ب�شاأن تنظيم 

الإعلنات.

مناق�شات �شاخنة حول قانون »ال�شّحة النف�شية« ورف�ض حظر اإعالنات ال�شوارع.. »النواب«:

تاأجيل اأق�شاط الإ�شكان 6 اأ�شهر وت�شديد الرقابة على »غالء الأ�شعار«

تعليًقا على م�شروع  النائب خالد بوعنق  تداخل 

هناك  باأن  وقال  النف�شية،  ال�شحة  ب�شاأن  قانون 

العديد من مرتكبي جرائم القتل و�شرقة الأموال 

باملليني ُمنحت لهم �شهادات من الطب النف�شي 

وفلتوا من العقاب، مت�شائلً: »كيف يتم اإ�شدار 

ي�شتوجب  الذي  الأمر  ال�شهادات؟«  هذه  مثل 

للطب  �شهادات  اإن  متابًعا:  الرقابة،  من  مزيًدا 

النف�شي »م�شروبة« ُمنحت لأ�شخا�س للح�شول 

على الرباءة، »وبعدها يفرتون يف لندن وغريها«.

 : ف �شا اأ »اإذا كان منح ال�شهادات الطبية النف�شية بهذه الب�شاطة، ملاذا ل و

ُننح جميًعا هذه ال�شهادة لنقول ما ن�شاء يف املجل�س؟!«.

وجاء الرد على النائب من قبل الدكتور وليد املانع -ممثل احلكومة- الذي 

اأكد اأن الق�شاء البحريني ي�شتند اإىل خرباء وجلنة ثلثية اىل جانب متخ�ش�شني 

مراحل  تتم على  العملية  املري�س، وهذه  للتحقق من مدى �شحة  وا�شت�شاريني 

وفق متخ�ش�شني على قدر عاٍل من الثقة وفق عملية تكاملية.

بعمل  يقومون  الذين  الأطباء  وم�شداقية  واإخل�س  باأمانة  املانع  اأ�شاد  كما 

تقاريرهم باأعلى قدر من الأمانة، مو�شًحا اأنه يف حال ُوجدت اأي حالت مغايرة 

فاإنها ل تعدو كونها حالت فردية ل ميكن تعميمها.

اأحمد  كمال  اأكد 

املوا�شلت  وزير 

ل  ت�شا ل ا و

ن�شبة  باأن 

يف  البحرنة 

طريان  �شركة 

بلغت  اخلليج 

باأن  منوًها   ،%84

موؤخًرا  قامت  ال�شركة 

الـ3  18 �شنوات املا�شية بتوظيف 100 طيار بحريني وخلل  مقابل 

طياًرا اأجنبًيا اإىل جانب التعاون مع �شندوق العمل متكني لتدريب عدد اآخر من الطيارين 

البحرينيني.

عدد  يف  قلة  هناك  اأن  اإل   %83 بلغت  البحرينيني  امل�شيفني  ن�شبة  اأن  اإىل  واأ�شار 

امل�شيفات الإناث، حيث تعمل ال�شركة على حّث البحرينيات للن�شمام اإليها لتغطية هذا 

النق�س. وختم حديثه باأن �شركة طريان اخلليج تعمل ب�شكل كبري للتطوير وملزيد من 

البحرنة من اأجل تخطي الن�شب احلالية والو�شول اإىل ن�شب تفوق 90%، مو�شًحا باأن 

العمل يًدا بيد اإىل جانب جانب ال�شلطتني �شيحقق ذلك، خا�شة واأن اجلميع يعي اأهمية 

ال�شتثمار يف املواطن وتاأهيله للح�شول على عمل منا�شب ي�شمن له حياة كرمية.

بينما دعا النائب عادل الع�شومي احلكومة اإىل اأن تبداأ من نف�شها اأول يف مو�شوع 

ال�شركات  بحرنة  على  الرتكيز  عرب  التجار  �شغار  على  ال�شغط  من  بدلً  البحرنة 

احلكومية الكربى.

واأن  خا�شة  الأجانب،  من  بدلً  البحرينون  بها  اأوىل  العليا  الرواتب  باأن  اأكد  كما 

الرواتب العليا �شي�شرفها الأجنبي يف بلده بينما البحريني �شي�شرفها يف ال�شوق املحلي، 

مطالًبا احلكومة بخطة وطنية وا�شحة للبحرنة. 

اأن مر�شوم تعديل قانون  ال�شالح  النائب ممدوح  اأكد 

�شوق العمل ميثل نقلة نوعية يف و�شع خطة زمنية 

متجددة ل�شوق العمل، كما طالب ببحرنة الوظائف 

ا م�شطلح )التخ�ش�شات النادرة(  احلكومية، راف�شً

يف الردود الر�شمية.

واأكد النائب عبدالرزاق حطاب، خلل مداخلته 

�شوق  تنظيم  ب�شاأن  اخلدمات  جلنة  تقرير  حول 

ق�شوى  �شرورة  ت�شكل  التعديلت  هذه  ان  العمل، 

ظل  يف  �شيما  ل  العمل،  �شوق  يخ�س  مو�شوع  ملعاجلة 

تواجه جائحة كورونا واملتحورات التي حدثت لحًقا ومواجهة التحديات  التي 

الدور  ودعم  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  متكني  ان  اىل  ولفت  العمل.  �شوق 

احليوي الذي ت�شطلع به يف و�شع ال�شيا�شات والربامج اللزمة ملعاجلة التحّديات 

التي تواجه �شوق العمل، �شيكون خلل املوازنة بني �شرورة خلق فر�س العمل ذات 

بالتن�شيق  وذلك  الأجنبية،  العمالة  ا�شتخدام  اإىل  ال�شوق  وحاجة  املجزي،  املردود 

والتكامل مع اجلهات ذات العلقة. كما اأ�شار النائب اأحمد ال�شلوم اإىل اأن هذا القانون 

بحاجة اىل تفعيل خطة لتنظيم �شوق العمل، متمنًيا ان يكون هناك نقل للخطة من 

�شالح  الوزارة يف  اإىل  والغرفة  والعمال  احلكومة  مثلث  من  املكون  الدارة  جمل�س 

اإ�شلح تنظيم �شوق العمل.

م�شروع  على  تعليًقا  الأن�شاري  اأحمد  النائب  اأكد 

قانون ب�شاأن ال�شحة النف�شية، اأن هناك م�شت�شفيات 

خا�شة تقوم با�شتغلل املر�شى النف�شيني، قائًل: 

النف�شيني  املر�شى  حتلب  خا�شة  »م�شت�شفيات 

بق�شد التك�شب منهم، وقد �شهدت واقعة اأمامي 

من  املري�س  خروج  متنع  حيث  ال�شاأن،  بهذا 

ال�شت�شاري،  الطبيب  موافقة  حلني  امل�شت�شفى 

النيابة  ووجود  تدخل  ي�شتوجب  الذي  الأمر 

العامة لتحديد ذلك، اأ�شوة مبا هو معمول به يف دولة 

الكويت«.

اخلدمات  جلنة  تقرير  اأن  عبدالرحيم  مع�شومة  النائب  راأت  جانبها،  من 

اإىل  م�شرية  الأهمية،  غاية  يف  اأمر  النف�شية  ال�شحة  قانون  م�شروع  بخ�شو�س 

اأنه ل بد للنيابة العامة والق�شاء اأن يتدخل يف تقييم بع�س احلالت، مو�شحة 

احلاجة لبناء الثقة بني املري�س والطبيب النف�شي قبل اأي �شيء.

النف�شيني  النائب عمار قمرب تخّوفه من م�شاألة ر�شوة الأطباء  اأبدى  بدوره، 

وتدخلهم يف �شاأن املري�س واحلجر عليه، الأمر الذي يجعل حتّول الأمر للق�شاء 

اأجدى.

اإ�شحاقي  علي  النائب  اتهم 

الأوقاف  باإدارة  م�شوؤولني 

اجلعفرية برتهيب موظفني 

جلنة  مع  تعاونهم  ب�شبب 

ب�شاأن  الربملانية  التحقيق 

الأوقاف اجلعفرية.

يف  له  مداخلة  ويف 

دعا  اأم�س،  اجلل�شة  افتتاح 

جلنة  رئي�س  وهو   - اإ�شحاقي 

لتحقيق  اإىل ا الأوقاف  اإدارة   - الأوقاف  يف 

اللتفات اإىل اأعمالهم بدًل من ترهيب �شغار املوظفني، معترًبا اأن 

اأ�شلوب الرتهيب يعرّب عن عدم تعاون الإدارة مع اللجنة واأهمية 

دورها كجزء من امل�شروع الإ�شلحي جلللة امللك املفدى.

اأو�شح النائب عبداهلل الذوادي 

احلاجة  مدى  له  مداخلة  يف 

لو�شع حد اأحلى لت�شاريح 

والذي  للأجانب  العمل 

خطة  لو�شع  فر�شة  يعد 

على  طموحة  جديدة 

تتعاطى  �شنوات   4 مدى 

القت�شادية  التحديات  مع 

العاملية، اىل جانب دعم العمالة 

طنية  لو الوطني ا القت�شاد  على  تعود  بحيث 

و�شمان دميومة عائدات العمالة الوطنية على الأ�شواق املحلية 

بدل اإر�شال الأموال باملليني للخارج من خلل العمالة الأجنبية.

ودعا اإىل اأن تكون اخلطة القادمة اأكرث �شمولية ومب�شاركة 

كل اجلهات ذات العلقة، مبا فيها اأطروحات ومقرتحات جمل�س 

الو�شع  مع  تتعاطى  واقعية  خطة  يف  ترجمتها  ليتم  النواب 

احلايل.

 واأو�شحت النائب فاطمة القطري اأن �شوق العمل اليوم مير 

ظروف  من  اجلائحة  اأفرزته  ما  بعد  �شيما  ل  كبرية،  بتحولت 

العمل،  اأنظمة  على  التغيريات  من  العديد  اإحداث  يف  اأ�شهمت 

والتدريب،  التوظيف  و�شيا�شات  العمل،  و�شروط  ظروف  من 

والعلقات العمالية، وهو ما يعك�س اأهمية هذا الإجراء الذي جاء 

التحديث  ا�شتمرار  ي�شمن  ب�شكل  الخت�شا�شات  ويوزع  لينظم 

والتطوير ومواكبة املتغريات يف �شوق العمل. 

الت�شحيحي،  الإجراء  هذا  تدعم  باأنها  مداخلتها  وختمت 

وبرامج  خطط  و�شع  يف  التعديل  هذا  ي�شهم  اأن  اإىل  وتتطلع 

و�شيا�شات ع�شرية.

بوعنق: �شهادات الطب النف�شي »م�شروبة«

الوزير: 84 % ن�شبة الطيارين البحرينيني.. الع�شومي:

نريد خطة بحرنة وا�شحة لطريان اخلليج

ال�شالح: اأرف�ض م�شطلح »التخ�ش�شات النادرة«

الأن�شاري: م�شت�شفيات 

خا�شة »حتلب« املر�شى النف�شيني

اإ�شحاقي: م�شوؤولون يف اإدارة 

الأوقاف »يرهبون« �شغار املوظفني 

الذوادي: حتويالت العمالة

 الأجنبية للخارج بـ»املاليني«

ل الأجنبي الكوهجي: بع�ض ال�شركات ل زالت تف�شّ

النائب حمد الكوهجي �شرورة تطبيق البحرنة ب�شكل جاد وال�شتفادة  اأكد 

اأنه ل تزال بع�س ال�شركات اخلا�شة  اإىل  من اخلربات الوطنية املوؤهلة، م�شرًيا 

ل العامل الأجنبي على املواطن البحريني، داعًيا اإىل معاجلات جذرية جادة. تف�شّ

والذي  العمل«  �شوق  »خطة  قانون  اأن  املالكي  با�شم  النائب  اأكد  جانبه  من 

اجلهة  هي  العمل  وزارة  و�شيجعل  ال�شتقدام  عملية  �شي�شبط  اأم�س  اإقراره  مت 

اأن  يجب  والتي  العمل،  ل�شوق  الوطنية  واخلطة  ال�شيا�شة  ر�شم  عن  امل�شوؤولة 

للبحريني هو  التوظيف  واأن يكون  الول،  املحور  البحريني هو  املواطن  يكون 

الأول والأ�شا�س، واأن ال�شتقدام يكون للحالت ال�شتثنائية التي ل يتوافر فيها 

العن�شر البحريني املنا�شب.

بوحمود طالب بالفاتورة الثابتة.. وزير الكهرباء:

افتتاح اأول حمطة طاقة متجددة بكلفة 7 ماليني دينار 
اأكد وائل املبارك وزير �شوؤون الكهرباء واملاء على افتتاح اأول حمطة حكومية للطاقة املتجددة 

باملحافظة اجلنوبية وذلك خلل الأ�شابيع املقبلة بطاقة اإنتاجية ت�شل اإىل 5 ميغاوات وبكلفة 7 

مليني دينار، منوًها باأن هذا امل�شروع بداية مل�شاريع اأخرى متخ�ش�شة يف الطاقة املتجددة. 

اإىل جانب العمل على  اأن هناك خطة وطنية ل�شتخدام الطاقة املتجددة،  اأكد على  كما 

ت�شجيع اأي مبادرات ت�شب يف هذا اجلانب.

ورًدا على مقرتح النائب حممد بوحمود ب�شاأن الفاتورة الثابتة، قال الوزير: »هو 

مقرتح اإيجابي و�شنجعله مقرتًحا اختيارًيا للمواطنني ملن يرغب يف ذلك«.

اأو  الثابتة  الفاتورة  مقرتح  اإىل  له  مداخله  يف  بوحمود  حممد  النائب  تطّرق  اإذ 

هذا  اأن  مبيًنا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  املعتمد  »ثبتها«  مبقرتح  اأ�شوة  املوحدة 

امل�شروع من �شاأنه التخفيف على كاهل املواطن كثرًيا عرب معادلة الفواتري مما يقلل من تراكم 

املتاأخرات اإىل جانب حت�شيل املبالغ امللزمة للمواطن اإىل الدولة.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11967/pdf/INAF_20220112013749542.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/942261/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local
https://alwatannews.net/article/984073/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%87/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%BA%D8%B5%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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املالية  للدرا�سات  البحرين  معهد  تو�سعة 

وامل�سرفية خطوة رائدة ملوؤ�س�سة عريقة لطاملا متيز 

البحرين  موقع  بتعزيز  عقود  مدى  على  خريجوها 

تعليمية  موؤ�س�سات  اأن حتذو حذوها  ونتمنى  املايل، 

اأخرى.

ما حققته قوات ال�سرعية اليمنية من اإنت�سارات باإ�سناد 

هزائم  واإحلاق  ال�سرعية  دعم  دول  جو  �سالح  من  وا�سح 

موؤملة لقوات التمرد احلوثي ينبغي اإ�ستثمارها باإجتاهني، الأول 

موا�سلة احلرب حتى اإنهاء التمردوالإجتاه الثاين: اإ�سعار مواطني 

املناطق املحررة بالفرق بني ال�سرعية والال�سرعية.
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1908 – اإر�شال اأول ر�شالة اإذاعية مل�شافات ط�يلة 

من برج اإيفل.

1924 - اإجراء اأول انتخابات برملانية يف م�شر.

1950 - تعيني طه ح�شني وزيًرا للمعارف.

اأول  تقبل  الأمريكية  تيني�شي  جامعة   -  1952

طالب اأ�ش�د بعد تاريخ ط�يل من الف�شل العن�شري يف 

ال�ليات املتحدة.

1953 - جمال عبدالنا�شر ي�شدر قراًرا بحل جمعية 

الإخ�ان امل�شلمني.

باأغلبية  ي�ش�ت  الدويل  الأمن  جمل�ص   -  1976

ملنظمة  ال�شماح  ل�شالح  واحد  �ش�ت  مقابل  �ش�ًتا   11

التحرير الفل�شطينية بح�ش�ر جل�شاته.

رئي�ًشا  جديد  بن  ال�شاذيل  انتخاب  اإعادة   -  1984

للجزائر.

قرار  على  ي�ش�ت  الأمريكي  الك�نغر�ص   -  1991

حماربة العراق لأجل حترير دولة الك�يت.

كمامة ت�شيء عند اإ�شابة ال�شخ�ص بكورونا

بفريو�ص  اإ�شابة  حالة  تق�شي  لدى  ت�شيء  اأو  »تلمع«  كمامة  اليابانية  كي�ت�  بجامعة  علماء  ابتكر 

»ك�فيد-19«، من خالل و�شع فلرت للفم يحمل الأج�شام امل�شادة لطائر النعام.

ويهدف البتكار بح�شب م�قع »ديزين« اإىل م�شاعدة النا�ص على تق�شي وج�د الفريو�ص وتفادي تف�شي 

اجلائحة بتكلفة منخف�شة.  وتق�م الأج�شام امل�شادة من خاليا النعام وامل�ج�دة يف فلرت قابل لالإزالة يف 

الكمامة بالت�هج حتت الأ�شعة ما ف�ق البنف�شجية مبا يدل على وج�د اإ�شابة.

ومت التحقق من فعالية تق�شي الفلرت ل�ج�د فريو�ص ك�رونا يف جتارب �شريرية، حيث قام اخلا�شع�ن 

لالختبار ب��شع الكمامة لثماين �شاعات.

الفكرة  اأن  اإىل  البحثية يف اجلامعة  املجم�عة  امل�شرف على  يا�ش�هريو ت�ش�كام�ت�  اأ�شار  من جهته، 

خطرت له بعد معرفة اأن طائر النعام مقاوم �شر�ص للمر�ص بفعل جهازه املناعي الق�ي، الأمر الذي دفعه 

لبدء الأبحاث املتعلقة بالأج�شام امل�شادة. 

و�شرح باأنه اإذا مت ر�شد العدوى الفريو�شية من خالل و�شع فلرت للفم يحمل الأج�شام امل�شادة للطائر 

داخل كمامة قابلة للرمي ت�شتخدم ب�شكل ي�مي يف العامل، فاإن الأ�شخا�ص امل�شابني الذي ل تظهر عليهم 

الأعرا�ص ويعتربون من اأكرب نا�شري الفريو�ص �شي�شبح من املمكن عالجهم تلقائًيا يف مرحلة مبكرة من 

الإ�شابة. وقال: »اإنها اأداة عملية وغري مكلفة متنع غزو الفريو�ص للج�شم«.

ت�شريح �شرطيني ان�شغال مبطاردة البوكيمون بدل الل�شو�ص من الع�شر الروماين.. العثور على كنز ثمني يف اإ�شبانيا

يف  اخلدمة  من  �شرطيان  �ُشّرح 

تعّقب  ال  ف�شّ اأن  بعد  اأجنل��ص  ل��ص 

ل�ش��ص  مطاردة  على  الـ»ب�كيم�ن« 

كان�ا ي�شرق�ن متجًرا كبرًيا.

وكان ل�ي�ص ل�زان� واإريك ميت�شل 

 2017 اأبريل  يف  املدينة  �ش�ارع  جابا 

الـ»ب�كيم�ن«  �شخ�شيات  عن  بحًثا 

لعبة  تطبيق  خالل  من  الفرتا�شية 

»ب�كيم�ن غ�« املحّملة على هاتفيهما.

من  نداًء  ال�شرطة  اأطلقت  ما  وعند 

للم�شاعدة  بتعزيزات  ال�شتعانة  اأجل 

اقتحام متجر كبري، قرر  يف �شّد عملية 

اللعب،  ووا�شال  جتاهله  ال�شرطيان 

ملحادثاتهما  ت�شجيالت  ك�شفت  ما  وفق 

ر�شمية  وثائق  واأ�شارت  ال�شيارة.  داخل 

نّبه  ميت�شل  اأّن  اإىل  ملفهما  يف  م�شّجلة 

وه�  »رونفليك�ص«،  باأّن  ل�زان�  زميله 

العميق، ظهر  بن�مه  ب�كيم�ن معروف 

ُن�شرت  التي  ال�ثائق  واأ�شافت  للت�. 

اأّن بعد ع�شرين دقيقة  املا�شي  الأ�شب�ع 

الت�شجيل  اأظهر  امل�شاعدة،  طلب  على 

ال�شرطيني وهما يجريان »مناق�شة ح�ل 

خمتلفة  م�اقع  يف  تنقلهما  اأثناء  اللعبة 

بناًء على ظه�ر ال�شخ�شيات الفرتا�شية 

ل��ص  �شرطيا  ومتّكن  هاتفيهما«.  على 

اأجنلي�ص من القب�ص على »رونفليك�ص«، 

الإم�شاك  يف  �شع�بة  واجها  حني  يف 

بالب�كيم�ن »ت�جيتيك«. وقال ميت�شال 

وفق الت�شجيالت »تًبا، هذا ال�شيء يثري 

غ�شبي«. وُح�كم ال�شرطيان لرتكابهما 

باأنهما  واعرتفا  عّدة.  واأخطاء  انتهاكات 

عملية  يف  امل�شاعدة  طلب  على  يرّدا  مل 

لعبا  قد  يك�نا  اأن  نافيني  ال�شط�، 

»ب�كيم�ن غ�«.

نح�  من  يتاأّلف  كنز  على  ُعرث 

الع�شر  اإىل  تع�د  نقدية  قطعة   200

الروماين يف �شمال غرب اإ�شبانيا بف�شل 

على  عن طعام،  يبحث  غرير  جه�د... 

هذا  عن  وُك�شف  الآثار.  علماء  اأفاد  ما 

»وثائق  يف  دي�شمرب  نهاية  يف  الكنز 

جامعة  يف  والآثار  التاريخ  قبل  ما 

دورية  جملة  وهي  امل�شتقلة«،  مدريد 

تن�شرها اجلامعة. وترّدد اأ�شداء اخلرب 

على  عام  بعد  الإ�شبانية  ال�شحافة  يف 

التي �شلت  الثلجية فيل�مينا  العا�شفة 

اأيام يف  البالد لع�شرة  من  كبرياً  ق�شماً 

اأوائل يناير 2021 واأدت اإىل ا�شطراب 

بع�ص  اأجرب  مما  البيئي،  النظام  يف 

م�شاكنها  من  البتعاد  على  احلي�انات 

للعث�ر على الطعام.

واأ�شار مقال ن�شره علماء الآثار يف 

املجلّة اإىل »العث�ر على النق�د املعدنية 

يك�ن  اأن  ُيحتمل  التي  الرمال  بني 

يف  حفرته«  اأ�شفل  يف  غرير  حّركها 

كهف »ك�ي�شتا دي بريثي�« يف غرادو 

مبنطقة اأ�شت�ريا�ص.

وبعد اأن راأى اأحد ال�شكان املحليني 

انتقلت  ثم  ال�شلطات،  اأبلغ  الكنز 

جمم�عة من الباحثني وعلماء الآثار اإىل 

املكان يف اأبريل ملعاينة النق�د.

عبارة  ه�  الكنز  اأّن  املقال  وذكر 

من  قطع   209 من  »جمم�عة  عن 

القرن الثالث اإىل اخلام�ص بعد امليالد«، 

م�شدرها »ب�شكل رئي�شي منطقة �شمال 

و�شرقه«  املت��شط  الأبي�ص  البحر 

والق�شطنطينية،  اأنطاكيا،  وحتديداً 

ولي�ن  واآرل،  وروما،  و�شال�نيك، 

وكذلك من لندن.

حفل خمالف لإجراءات

 كورونا ي�شع جون�شون يف ورطة

يبدو اأن رئي�ص ال�زراء الربيطاين ب�ري�ص ج�ن�ش�ن، 

�شي�اجه اأياما �شعبة عقب �شيل من النتقادات طالته ام�ص 

الثالثاء، بعد اأن ات�شح اأن �شكرتريه اخلا�ص دعا 100 فرد 

اإىل حفل يف حديقة مقر رئا�شة ال�زراء يف داونينغ �شرتيت 

يف فرتة الإغالق الأوىل ب�شبب جائحة فريو�ص ك�رونا.

ف�زا  حقق  الذي  ج�ن�ش�ن،  �شل�كيات  تعر�شت  فقد 

خالل  �شديد  لتدقيق   ،2019 عام  انتخابات  يف  �شاحقا 

طاقمه  يظهر  فيدي�  ت�شجيل  ظه�ر  بعد  املا�شي  ال�شهر 

ي�شحك وميزح ب�شاأن احلفل الذي اأقيم يف عطلة عيد امليالد 

عام 2020 وكانت يف وقت الإغالق.

مقر  يف  اأقيمت  حفالت  �شل�شلة  عن  الك�شف  اأثار  كما 

رئا�شة ال�زراء وقت الإغالق غ�شب الراأي العام ودفع كري 

�شتارمر زعيم حزب العمال املعار�ص للق�ل اإن ج�ن�ش�ن 

يفتقر لل�شلطة الأخالقية لقيادة البالد.

وذكر تلفزي�ن اآي.تي.يف اأن ج�ن�ش�ن ورفيقته كاري 

العاملني  اأي�شا 40 من  كانا �شمن احل�ش�ر يف حفل �شم 

اخلا�ص  �شكرتريه  اأر�شل  اأن  بعد   2020 ماي�   20 ي�م 

حيث  الإلكرتوين،  بالربيد  للحفل  دع�ات  رين�لدز  مارين 

وكذلك  مغلقة  فيه  املدار�ص  كانت  وقت  يف  احلفل  اأقيم 

املطاعم واحلانات مع فر�ص قي�د �شارمة على التجمعات 

الجتماعية.

ت�ستعد الفنانة ريهام عبداحلكيم، لطرح اأحدث اأغانيها، خالل يناير اجلارى، لتكون اأوىل اأغنياتها فى العام اجلديد، حيث انتهت 

موؤخًرا من ت�سجيلها وحتمل ا�سم »قبل اأما اأنام«، و�سورتها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع املخرج جميل جميل 

املغازى. اأغنية »قبل اأما اأنام«، من كلمات ال�ساعر �سالمة على، واأحلان وليد منري، وتوزيع اأ�سامة كمال، ومك�ساج حممود عزت، 

وتنتمي الأغنية للون الرومان�سي اإىل حد كبري، وت�ستعد الفنانة بعدها لطرح اأكرث من عمل، بالإ�سافة لعدة حفالت جديدة.

ال�شحة ت�شجل 1787 اإ�شابة 

جديدة بكورونا وتعايف 611 حالة

الفحو�سات  اأن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

التي بلغ عددها 24166 يف يوم الثالثاء 11 

حالة   1787 ت�سجيل  اأظهرت   ،2022 يناير 

اإ�سافية  قائمة جديدة، كما تعافت 611 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�سل 

.281367
القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  وبلغ 

13489 حالة، منها 27 حالة تخ�سع للعالج 
بامل�ست�سفى وحالة واحدة يف العناية.
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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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املالية  للدرا�سات  البحرين  معهد  تو�سعة 

وامل�سرفية خطوة رائدة ملوؤ�س�سة عريقة لطاملا متيز 

البحرين  موقع  بتعزيز  عقود  مدى  على  خريجوها 

تعليمية  موؤ�س�سات  اأن حتذو حذوها  ونتمنى  املايل، 

اأخرى.

ما حققته قوات ال�سرعية اليمنية من اإنت�سارات باإ�سناد 

هزائم  واإحلاق  ال�سرعية  دعم  دول  جو  �سالح  من  وا�سح 

موؤملة لقوات التمرد احلوثي ينبغي اإ�ستثمارها باإجتاهني، الأول 

موا�سلة احلرب حتى اإنهاء التمردوالإجتاه الثاين: اإ�سعار مواطني 

املناطق املحررة بالفرق بني ال�سرعية والال�سرعية.
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1908 – اإر�شال اأول ر�شالة اإذاعية مل�شافات ط�يلة 

من برج اإيفل.

1924 - اإجراء اأول انتخابات برملانية يف م�شر.

1950 - تعيني طه ح�شني وزيًرا للمعارف.

اأول  تقبل  الأمريكية  تيني�شي  جامعة   -  1952

طالب اأ�ش�د بعد تاريخ ط�يل من الف�شل العن�شري يف 

ال�ليات املتحدة.

1953 - جمال عبدالنا�شر ي�شدر قراًرا بحل جمعية 

الإخ�ان امل�شلمني.

باأغلبية  ي�ش�ت  الدويل  الأمن  جمل�ص   -  1976

ملنظمة  ال�شماح  ل�شالح  واحد  �ش�ت  مقابل  �ش�ًتا   11

التحرير الفل�شطينية بح�ش�ر جل�شاته.

رئي�ًشا  جديد  بن  ال�شاذيل  انتخاب  اإعادة   -  1984

للجزائر.

قرار  على  ي�ش�ت  الأمريكي  الك�نغر�ص   -  1991

حماربة العراق لأجل حترير دولة الك�يت.

كمامة ت�شيء عند اإ�شابة ال�شخ�ص بكورونا

بفريو�ص  اإ�شابة  حالة  تق�شي  لدى  ت�شيء  اأو  »تلمع«  كمامة  اليابانية  كي�ت�  بجامعة  علماء  ابتكر 

»ك�فيد-19«، من خالل و�شع فلرت للفم يحمل الأج�شام امل�شادة لطائر النعام.

ويهدف البتكار بح�شب م�قع »ديزين« اإىل م�شاعدة النا�ص على تق�شي وج�د الفريو�ص وتفادي تف�شي 

اجلائحة بتكلفة منخف�شة.  وتق�م الأج�شام امل�شادة من خاليا النعام وامل�ج�دة يف فلرت قابل لالإزالة يف 

الكمامة بالت�هج حتت الأ�شعة ما ف�ق البنف�شجية مبا يدل على وج�د اإ�شابة.

ومت التحقق من فعالية تق�شي الفلرت ل�ج�د فريو�ص ك�رونا يف جتارب �شريرية، حيث قام اخلا�شع�ن 

لالختبار ب��شع الكمامة لثماين �شاعات.

الفكرة  اأن  اإىل  البحثية يف اجلامعة  املجم�عة  امل�شرف على  يا�ش�هريو ت�ش�كام�ت�  اأ�شار  من جهته، 

خطرت له بعد معرفة اأن طائر النعام مقاوم �شر�ص للمر�ص بفعل جهازه املناعي الق�ي، الأمر الذي دفعه 

لبدء الأبحاث املتعلقة بالأج�شام امل�شادة. 

و�شرح باأنه اإذا مت ر�شد العدوى الفريو�شية من خالل و�شع فلرت للفم يحمل الأج�شام امل�شادة للطائر 

داخل كمامة قابلة للرمي ت�شتخدم ب�شكل ي�مي يف العامل، فاإن الأ�شخا�ص امل�شابني الذي ل تظهر عليهم 

الأعرا�ص ويعتربون من اأكرب نا�شري الفريو�ص �شي�شبح من املمكن عالجهم تلقائًيا يف مرحلة مبكرة من 

الإ�شابة. وقال: »اإنها اأداة عملية وغري مكلفة متنع غزو الفريو�ص للج�شم«.

ت�شريح �شرطيني ان�شغال مبطاردة البوكيمون بدل الل�شو�ص من الع�شر الروماين.. العثور على كنز ثمني يف اإ�شبانيا

يف  اخلدمة  من  �شرطيان  �ُشّرح 

تعّقب  ال  ف�شّ اأن  بعد  اأجنل��ص  ل��ص 

ل�ش��ص  مطاردة  على  الـ»ب�كيم�ن« 

كان�ا ي�شرق�ن متجًرا كبرًيا.

وكان ل�ي�ص ل�زان� واإريك ميت�شل 

 2017 اأبريل  يف  املدينة  �ش�ارع  جابا 

الـ»ب�كيم�ن«  �شخ�شيات  عن  بحًثا 

لعبة  تطبيق  خالل  من  الفرتا�شية 

»ب�كيم�ن غ�« املحّملة على هاتفيهما.

من  نداًء  ال�شرطة  اأطلقت  ما  وعند 

للم�شاعدة  بتعزيزات  ال�شتعانة  اأجل 

اقتحام متجر كبري، قرر  يف �شّد عملية 

اللعب،  ووا�شال  جتاهله  ال�شرطيان 

ملحادثاتهما  ت�شجيالت  ك�شفت  ما  وفق 

ر�شمية  وثائق  واأ�شارت  ال�شيارة.  داخل 

نّبه  ميت�شل  اأّن  اإىل  ملفهما  يف  م�شّجلة 

وه�  »رونفليك�ص«،  باأّن  ل�زان�  زميله 

العميق، ظهر  بن�مه  ب�كيم�ن معروف 

ُن�شرت  التي  ال�ثائق  واأ�شافت  للت�. 

اأّن بعد ع�شرين دقيقة  املا�شي  الأ�شب�ع 

الت�شجيل  اأظهر  امل�شاعدة،  طلب  على 

ال�شرطيني وهما يجريان »مناق�شة ح�ل 

خمتلفة  م�اقع  يف  تنقلهما  اأثناء  اللعبة 

بناًء على ظه�ر ال�شخ�شيات الفرتا�شية 

ل��ص  �شرطيا  ومتّكن  هاتفيهما«.  على 

اأجنلي�ص من القب�ص على »رونفليك�ص«، 

الإم�شاك  يف  �شع�بة  واجها  حني  يف 

بالب�كيم�ن »ت�جيتيك«. وقال ميت�شال 

وفق الت�شجيالت »تًبا، هذا ال�شيء يثري 

غ�شبي«. وُح�كم ال�شرطيان لرتكابهما 

باأنهما  واعرتفا  عّدة.  واأخطاء  انتهاكات 

عملية  يف  امل�شاعدة  طلب  على  يرّدا  مل 

لعبا  قد  يك�نا  اأن  نافيني  ال�شط�، 

»ب�كيم�ن غ�«.

نح�  من  يتاأّلف  كنز  على  ُعرث 

الع�شر  اإىل  تع�د  نقدية  قطعة   200

الروماين يف �شمال غرب اإ�شبانيا بف�شل 

على  عن طعام،  يبحث  غرير  جه�د... 

هذا  عن  وُك�شف  الآثار.  علماء  اأفاد  ما 

»وثائق  يف  دي�شمرب  نهاية  يف  الكنز 

جامعة  يف  والآثار  التاريخ  قبل  ما 

دورية  جملة  وهي  امل�شتقلة«،  مدريد 

تن�شرها اجلامعة. وترّدد اأ�شداء اخلرب 

على  عام  بعد  الإ�شبانية  ال�شحافة  يف 

التي �شلت  الثلجية فيل�مينا  العا�شفة 

اأيام يف  البالد لع�شرة  من  كبرياً  ق�شماً 

اأوائل يناير 2021 واأدت اإىل ا�شطراب 

بع�ص  اأجرب  مما  البيئي،  النظام  يف 

م�شاكنها  من  البتعاد  على  احلي�انات 

للعث�ر على الطعام.

واأ�شار مقال ن�شره علماء الآثار يف 

املجلّة اإىل »العث�ر على النق�د املعدنية 

يك�ن  اأن  ُيحتمل  التي  الرمال  بني 

يف  حفرته«  اأ�شفل  يف  غرير  حّركها 

كهف »ك�ي�شتا دي بريثي�« يف غرادو 

مبنطقة اأ�شت�ريا�ص.

وبعد اأن راأى اأحد ال�شكان املحليني 

انتقلت  ثم  ال�شلطات،  اأبلغ  الكنز 

جمم�عة من الباحثني وعلماء الآثار اإىل 

املكان يف اأبريل ملعاينة النق�د.

عبارة  ه�  الكنز  اأّن  املقال  وذكر 

من  قطع   209 من  »جمم�عة  عن 

القرن الثالث اإىل اخلام�ص بعد امليالد«، 

م�شدرها »ب�شكل رئي�شي منطقة �شمال 

و�شرقه«  املت��شط  الأبي�ص  البحر 

والق�شطنطينية،  اأنطاكيا،  وحتديداً 

ولي�ن  واآرل،  وروما،  و�شال�نيك، 

وكذلك من لندن.

حفل خمالف لإجراءات

 كورونا ي�شع جون�شون يف ورطة

يبدو اأن رئي�ص ال�زراء الربيطاين ب�ري�ص ج�ن�ش�ن، 

�شي�اجه اأياما �شعبة عقب �شيل من النتقادات طالته ام�ص 

الثالثاء، بعد اأن ات�شح اأن �شكرتريه اخلا�ص دعا 100 فرد 

اإىل حفل يف حديقة مقر رئا�شة ال�زراء يف داونينغ �شرتيت 

يف فرتة الإغالق الأوىل ب�شبب جائحة فريو�ص ك�رونا.

ف�زا  حقق  الذي  ج�ن�ش�ن،  �شل�كيات  تعر�شت  فقد 

خالل  �شديد  لتدقيق   ،2019 عام  انتخابات  يف  �شاحقا 

طاقمه  يظهر  فيدي�  ت�شجيل  ظه�ر  بعد  املا�شي  ال�شهر 

ي�شحك وميزح ب�شاأن احلفل الذي اأقيم يف عطلة عيد امليالد 

عام 2020 وكانت يف وقت الإغالق.

مقر  يف  اأقيمت  حفالت  �شل�شلة  عن  الك�شف  اأثار  كما 

رئا�شة ال�زراء وقت الإغالق غ�شب الراأي العام ودفع كري 

�شتارمر زعيم حزب العمال املعار�ص للق�ل اإن ج�ن�ش�ن 

يفتقر لل�شلطة الأخالقية لقيادة البالد.

وذكر تلفزي�ن اآي.تي.يف اأن ج�ن�ش�ن ورفيقته كاري 

العاملني  اأي�شا 40 من  كانا �شمن احل�ش�ر يف حفل �شم 

اخلا�ص  �شكرتريه  اأر�شل  اأن  بعد   2020 ماي�   20 ي�م 

حيث  الإلكرتوين،  بالربيد  للحفل  دع�ات  رين�لدز  مارين 

وكذلك  مغلقة  فيه  املدار�ص  كانت  وقت  يف  احلفل  اأقيم 

املطاعم واحلانات مع فر�ص قي�د �شارمة على التجمعات 

الجتماعية.

ت�ستعد الفنانة ريهام عبداحلكيم، لطرح اأحدث اأغانيها، خالل يناير اجلارى، لتكون اأوىل اأغنياتها فى العام اجلديد، حيث انتهت 

موؤخًرا من ت�سجيلها وحتمل ا�سم »قبل اأما اأنام«، و�سورتها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع املخرج جميل جميل 

املغازى. اأغنية »قبل اأما اأنام«، من كلمات ال�ساعر �سالمة على، واأحلان وليد منري، وتوزيع اأ�سامة كمال، ومك�ساج حممود عزت، 

وتنتمي الأغنية للون الرومان�سي اإىل حد كبري، وت�ستعد الفنانة بعدها لطرح اأكرث من عمل، بالإ�سافة لعدة حفالت جديدة.

ال�شحة ت�شجل 1787 اإ�شابة 

جديدة بكورونا وتعايف 611 حالة

الفحو�سات  اأن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

التي بلغ عددها 24166 يف يوم الثالثاء 11 

حالة   1787 ت�سجيل  اأظهرت   ،2022 يناير 

اإ�سافية  قائمة جديدة، كما تعافت 611 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�سل 

.281367
القائمة  للحالت  الإجمايل  العدد  وبلغ 

13489 حالة، منها 27 حالة تخ�سع للعالج 
بامل�ست�سفى وحالة واحدة يف العناية.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11967/pdf/INAF_20220112013749542.pdf
https://www.alayam.com/online/local/942206/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/942246/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  6

Link
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 »التنسيقية« 
تطلع على مستجدات 
مشروع الضمان الصحي

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 

اهلل اجتماع اللجنة التنسيقية والذي ُعقد عن ُبعد.
واطلع��ت اللجنة على مس��تجدات مش��روع الضمان 
الصحي الوطني »صحتي«. وناقش��ت آخر مستجدات 
التعامل مع فيروس كورون��ا )كوفيد19( واإلجراءات 

المتعلقة بذلك.

 بن دينه يبحث 
مع السفير الهندي تعزيز 
التعاون البيئي والمناخي

اس��تقبل المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه، س��فير 
الهن��د ل��دى البحرين بيوش شريفاس��تاف.  وأش��اد بن دينه 
بمس��توى العالقات الوطيدة والمتمي��زة التي تربط البحرين 
بالهن��د، معرب��ًا عن تقدي��ره لدور الس��فير ف��ي تنمية هذه 

العالقات.
وأك��د ح��رص المجل��س األعلى للبيئ��ة لتعزيز ه��ذا التعاون 
ف��ي مختلف المجاالت البيئي��ة والمناخية بما يخ��دم البلدين 
الصديقين ويس��هم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال 
س��يما أن الهند تتميز بتجارب متقدمة في االقتصاد األخضر 

والطاقة المتجددة والتقنية المستدامة. 
واس��تعرض المبعوث الخاص لش��ؤون المن��اخ دور البحرين 
الوطن��ي واإلقليم��ي والدول��ي ف��ي تحقي��ق أه��داف التنمية 
المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية واالرتقاء بالمستوى 
الحض��اري والبيئ��ي، من خ��الل دوره��ا الفاعل ف��ي المحافل 
الدولي��ة والمنظمات البيئ��ة، ومن خالل البرامج والمش��اريع 
التنموي��ة التي تخدم األه��داف البيئية وتحق��ق رؤية مملكة 

البحرين االقتصادية 2030. 
م��ن جانبه عبر الس��فير الهندي ع��ن اعتزاز بالده بمس��توى 
العالقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، معربًا عن 
ش��كره للمجلس األعل��ى للبيئة على تعزيز ه��ذا التعاون من 
خالل تبادل المعلومات والخبرات وزيادة الش��راكة التي تعزز 

العمل البيئي العالمي وتصب في مصلحة البلدين.

 »أمن المنافذ« تشارك
بندوة خليجية حول سالمة 

المطارات والمسافرين

ت��رأس مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة ألم��ن المناف��ذ العمي��د 
ماه��ر أحمد بوعل��ي وف��د وزارة الداخلية المش��ارك في ندوة 
»التع��اون األمني الخليجي في مجال أمن وس��المة المطارات 
والمس��افرين« وذلك في إطار فعاليات جناح مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي في معرض إكسبو 2020 في مدينة دبي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وخالل الندوة، قدم رئيس ش��عبة العمليات بمديرية ش��رطة 
المطار الرائد خليفة زمان ورقة عمل تطرق فيها إلى الجهود 
المبذول��ة التي س��اهمت في حص��ول مديرية ش��رطة مطار 
البحرين الدولي على الجائ��زة العالمية للتميز في مجال أمن 
الطي��ران العالم��ي 2021، كما ت��م اس��تعراض فيلم قصير 
تضمن الجه��ود التي بذلتها اإلدارة العامة ألمن المنافذ في 
إنجاح مش��روع مبنى مطار البحرين الدول��ي الجديد والذي تم 
افتتاح��ه في يناير 2021، وعرض االس��تعدادات والتجهيزات 
األمنية والزيارات الخارجية والتدريب للقوة البش��رية، وتنفيذ 
التماري��ن التحضيرية بمختلف الس��يناريوهات، باإلضافة إلى 
اس��تعراض أحدث األنظمة والتقنيات الحديثة المس��تخدمة 
بالمطار حس��ب المعايير العالمية في أمن وس��المة الطيران 

المدني.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يصدر قرارًا بنقل 
مدير في »التربية«

 ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم )1( لسنة 

2022 بنقل مدير في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه: 
المادة األولى: تنَقل لولوة غس��ان المهنا مدير إدارة تراخيص 
ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم لتكون مديرًا 

إلدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة بذات الوزارة.
الم��ادة الثاني��ة: عل��ى وزير التربي��ة والتعليم تنفي��ذ أحكام 
ه��ذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَش��ر في الجريدة 

الرسمية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بترميم 
جامع الشيخ حمد بن عيسى في المحرق

أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
بترميم جامع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 
محافظة المحرق، بما يسهم في عودة المصلين 

ألداء الشعائر الدينية كما كانت عليه في السابق.
اإلس��المية  والش��ؤون  الع��دل  وزارة  وباش��رت 
واألوق��اف، ووزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
والتطوير العمراني، وإدارة األوقاف السنية تنفيذ 

أمر س��موه من خ��الل العمل عل��ى االنتهاء من 
عملية تجهيز وتس��ليم مبنى المس��جد للمقاول 
المتعهد بمشروع الترميم، وتم تخصيص فريق 

عمل لمتابعة تنفيذ المشروع.

 وزير الداخلية: التنسيق األمني
مع األردن يعزز االستقرار اإلقليمي

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول معالي الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
أمس، رئيس مجلس النواب األردني عبدالكريم الدغمي والوفد المرافق له.

وخالل اللقاء، أشاد وزير الداخلية بعمق العالقات األخوية والتاريخية التي تجمع 
 البلدي��ن، بفضل دع��م ورعاية حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى، وأخيه العاهل األردن��ي جاللة الملك عبد اهلل 
الثاني بن الحس��ين، مضيفًا أن هذه العالقات الراسخة تستند إلى واقع تاريخي 

أصيل، قائم على وحدة الصف والمصير المشترك.
وثمن الوزي��ر، حكمة جاللة المل��ك المفدى ورؤيته الثاقب��ة ودورها في تجاوز 
األزم��ات وحماية المصالح الوطنية العليا لمملك��ة البحرين، األمر الذي كان له 
بال��غ األثر في تعزيز األمن واالس��تقرار ونش��ر النماء واالزدهار، مش��يدًا بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، لفريق البحرين الوطني لمكافحة جائحة كورونا، والتي أس��همت 

في تطويق الجائحة والحد من مخاطرها.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لمسيرة التعاون والتنسيق األمني، التي تجمع 
المملكتين، وتس��هم في تعزيز العمل األمني المشترك وترسيخ االستقرار، بما 

يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز األمن اإلقليمي.
م��ن جهته، أكد رئيس مجلس النواب األردني، أن أمن البحرين من أمن األردن، 

منوهًا بدعم المجلس ومساندته لمملكة البحرين.
وت��م خالل اللق��اء، بحث عدد م��ن الموضوع��ات والقضايا، من بينها مش��روع 
العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين، وتبنيها برنامج مراكز اإلصالح والسجون 
المفتوح��ة كمش��روع وطني وحضاري وإنس��اني، يس��تهدف تطوي��ر منظومة 
العدال��ة الجنائية، ومواصلة جهود تعزيز حقوق اإلنس��ان، كما تم التطرق إلى 
عدد من المس��ائل التي تس��هم في تعزي��ز التعاون والتنس��يق وتطوير آليات 
العمل المشترك ومواجهة التحديات األمنية على الساحتين اإلقليمية والدولية.

 وزير الداخلية يبحث وأمين وزراء
الداخلية العرب تعزيز التعاون األمني

بح��ث وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة خالل لقائه، األمين العام لمجلس 
وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، بحضور 
وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل 
خليف��ة، عددًا م��ن الموضوع��ات المتعلقة بتعزيز 

التعاون األمني العربي.
وأش��اد الوزي��ر، بال��دور التنس��يقي ال��ذي تقوم به 
األمانة العام��ة لمجل��س وزراء الداخلية العرب في 
تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال 
األمني، ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو وزراء 
الداخلي��ة العرب. وتم خالل اللقاء، اس��تعراض أبرز 
الموضوع��ات التي س��تتم مناقش��تها ف��ي الدورة 

القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
من جهته، أكد كومان، اعتزازه بلقاء وزير الداخلية، 

وما أبداه من مرئيات حول تطوير مس��يرة التعاون 
والتنسيق األمني العربي.

حض��ر اللقاء الوكيل المس��اعد للش��ؤون القانونية 
ومدير إدارة التعاون األمني.

وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطوير التعاون الثنائي
اجتمع وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، 
أم��س، في مدين��ة ووش��ي الصينية، مع مستش��ار 
الدول��ة وزي��ر الخارجي��ة الصين��ي وانغ ي��ي، وذلك 
بمناس��بة الزي��ارة الرس��مية التي يقوم به��ا وزير 
الخارجية لجمهورية الصين الشعبية بناًء على دعوة 
من مستش��ار الدولة وزير الخارجية الصيني. وخالل 
االجتم��اع، رحب وانغ يي بوزير الخارجية، معربًا عن 
س��عادته بتلبية الدعوة لزيارة الصين، مشيدًا بما 
لقيه خالل زيارته لمملكة البحرين في ش��هر مارس 

الماضي من حفاوة وترحيب.
وقد كلف مستش��ار الدولة وزير خارجية الصين وزير 
الخارجي��ة، بنقل تحي��ات وتقدير الرئي��س الصيني 
إل��ى حضرة صاح��ب الجاللة عاهل الب��الد المفدى، 
وإل��ى صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء، منوه��ًا بما يربط جمهورية الصين 
الش��عبية ومملك��ة البحري��ن من عالق��ات صداقة 
تاريخي��ة وتعاون ثنائي في ظ��ل الحرص المتبادل 
على تطوير التعاون المش��ترك في كافة المجاالت، 
مؤكدًا اهتمام الصين وحرصها على تنمية وتعزيز 
التع��اون الثنائي م��ع مملكة البحري��ن وبما يخدم 
المصالح المشتركة، معربًا عن ثقته بأن الصداقة 
الوثيق��ة بين البلدين س��وف تتط��ور وتزدهر على 
مر األي��ام، متمني��ًا للمملك��ة المزيد م��ن التقدم 

واالزدهار.
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة 
صاح��ب الجاللة عاه��ل الب��الد المف��دى، وصاحب 

الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمنياتهما 

للشعب الصيني الصديق بدوام النماء واالزدهار.
وأع��رب وزي��ر الخارجية عن ش��كره وتقدي��ره لوانغ 
ي��ي على دعوت��ه الكريمة، معربًا ع��ن تقديره لما 
تش��هده عالقات الصداقة التاريخي��ة بين البلدين 
م��ن تطور ونمو، مؤكدًا على أهمية تطوير وتعزيز 
التعاون الثنائي واالرتقاء به إلى مس��تويات أوس��ع 
وش��راكة ش��املة ف��ي مختل��ف المج��االت لما من 
ش��أنه تحقيق مصالح البلدين والش��عبين، مشيدًا 
بما تبدي��ه الحكومة الصينية م��ن رغبة في تعزيز 
وتقوية التواصل والتنس��يق المش��ترك مع مملكة 
البحري��ن، متمني��ًا للصين وش��عبها الصديق دوام 
التقدم واالزدهار. وتم خالل االجتماع، بحث مس��ار 

عالقات التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف 
المجاالت التي تخدم المصالح المش��تركة للبلدين 
والش��عبين، واس��تعراض الفرص المتاحة لتطوير 
التع��اون المش��ترك ف��ي المج��االت االقتصادي��ة 
والتجارية واالس��تثمارية، وتم التأكيد على أهمية 
المض��ي قدم��ًا ف��ي تفعي��ل مذك��رات التفاه��م 
وتطوي��ر  البلدي��ن،  بي��ن  الموقع��ة  واالتفاق��ات 
التعاون المش��ترك في مجاالت التجارة اإللكترونية 
واالقتص��اد الرقم��ي والطاقة المتج��ددة والثقافة 

والفضاء وأمن المعلومات. 
كما تم اس��تعراض تط��ورات األوضاع السياس��ية 
واألمني��ة ف��ي المنطق��ة، والتحديات الت��ي تواجه 
دولها، إضافًة إلى القضايا ذات االهتمام المشترك 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

 ولي العهد رئيس الوزراء
يهنئ سماييلوف برئاسة 

حكومة كازاخستان
بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل، برقية تهنئة 
إلى رئيس الوزراء بجمهورية كازاخس��تان إليخان سماييلوف، 
بمناس��بة تعيين��ه رئيس��ًا لل��وزراء، أع��رب فيها س��موه عن 
أطيب التهان��ي والتمنيات له بالتوفي��ق والنجاح ولجمهورية 

كازاخستان الصديقة بالمزيد من األمن واالستقرار.
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 »التنسيقية« 
تطلع على مستجدات 
مشروع الضمان الصحي

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 

اهلل اجتماع اللجنة التنسيقية والذي ُعقد عن ُبعد.
واطلع��ت اللجنة على مس��تجدات مش��روع الضمان 
الصحي الوطني »صحتي«. وناقش��ت آخر مستجدات 
التعامل مع فيروس كورون��ا )كوفيد19( واإلجراءات 

المتعلقة بذلك.

 بن دينه يبحث 
مع السفير الهندي تعزيز 
التعاون البيئي والمناخي

اس��تقبل المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ الرئيس التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه، س��فير 
الهن��د ل��دى البحرين بيوش شريفاس��تاف.  وأش��اد بن دينه 
بمس��توى العالقات الوطيدة والمتمي��زة التي تربط البحرين 
بالهن��د، معرب��ًا عن تقدي��ره لدور الس��فير ف��ي تنمية هذه 

العالقات.
وأك��د ح��رص المجل��س األعلى للبيئ��ة لتعزيز ه��ذا التعاون 
ف��ي مختلف المجاالت البيئي��ة والمناخية بما يخ��دم البلدين 
الصديقين ويس��هم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ال 
س��يما أن الهند تتميز بتجارب متقدمة في االقتصاد األخضر 

والطاقة المتجددة والتقنية المستدامة. 
واس��تعرض المبعوث الخاص لش��ؤون المن��اخ دور البحرين 
الوطن��ي واإلقليم��ي والدول��ي ف��ي تحقي��ق أه��داف التنمية 
المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية واالرتقاء بالمستوى 
الحض��اري والبيئ��ي، من خ��الل دوره��ا الفاعل ف��ي المحافل 
الدولي��ة والمنظمات البيئ��ة، ومن خالل البرامج والمش��اريع 
التنموي��ة التي تخدم األه��داف البيئية وتحق��ق رؤية مملكة 

البحرين االقتصادية 2030. 
م��ن جانبه عبر الس��فير الهندي ع��ن اعتزاز بالده بمس��توى 
العالقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، معربًا عن 
ش��كره للمجلس األعل��ى للبيئة على تعزيز ه��ذا التعاون من 
خالل تبادل المعلومات والخبرات وزيادة الش��راكة التي تعزز 

العمل البيئي العالمي وتصب في مصلحة البلدين.

 »أمن المنافذ« تشارك
بندوة خليجية حول سالمة 

المطارات والمسافرين

ت��رأس مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة ألم��ن المناف��ذ العمي��د 
ماه��ر أحمد بوعل��ي وف��د وزارة الداخلية المش��ارك في ندوة 
»التع��اون األمني الخليجي في مجال أمن وس��المة المطارات 
والمس��افرين« وذلك في إطار فعاليات جناح مجلس التعاون 
لدول الخليج العربي في معرض إكسبو 2020 في مدينة دبي 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وخالل الندوة، قدم رئيس ش��عبة العمليات بمديرية ش��رطة 
المطار الرائد خليفة زمان ورقة عمل تطرق فيها إلى الجهود 
المبذول��ة التي س��اهمت في حص��ول مديرية ش��رطة مطار 
البحرين الدولي على الجائ��زة العالمية للتميز في مجال أمن 
الطي��ران العالم��ي 2021، كما ت��م اس��تعراض فيلم قصير 
تضمن الجه��ود التي بذلتها اإلدارة العامة ألمن المنافذ في 
إنجاح مش��روع مبنى مطار البحرين الدول��ي الجديد والذي تم 
افتتاح��ه في يناير 2021، وعرض االس��تعدادات والتجهيزات 
األمنية والزيارات الخارجية والتدريب للقوة البش��رية، وتنفيذ 
التماري��ن التحضيرية بمختلف الس��يناريوهات، باإلضافة إلى 
اس��تعراض أحدث األنظمة والتقنيات الحديثة المس��تخدمة 
بالمطار حس��ب المعايير العالمية في أمن وس��المة الطيران 

المدني.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
 يصدر قرارًا بنقل 
مدير في »التربية«

 ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم )1( لسنة 

2022 بنقل مدير في وزارة التربية والتعليم، جاء فيه: 
المادة األولى: تنَقل لولوة غس��ان المهنا مدير إدارة تراخيص 
ومتابعة التعليم المبكر بوزارة التربية والتعليم لتكون مديرًا 

إلدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة بذات الوزارة.
الم��ادة الثاني��ة: عل��ى وزير التربي��ة والتعليم تنفي��ذ أحكام 
ه��ذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَش��ر في الجريدة 

الرسمية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بترميم 
جامع الشيخ حمد بن عيسى في المحرق

أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
بترميم جامع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في 
محافظة المحرق، بما يسهم في عودة المصلين 

ألداء الشعائر الدينية كما كانت عليه في السابق.
اإلس��المية  والش��ؤون  الع��دل  وزارة  وباش��رت 
واألوق��اف، ووزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
والتطوير العمراني، وإدارة األوقاف السنية تنفيذ 

أمر س��موه من خ��الل العمل عل��ى االنتهاء من 
عملية تجهيز وتس��ليم مبنى المس��جد للمقاول 
المتعهد بمشروع الترميم، وتم تخصيص فريق 

عمل لمتابعة تنفيذ المشروع.

 وزير الداخلية: التنسيق األمني
مع األردن يعزز االستقرار اإلقليمي

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول معالي الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
أمس، رئيس مجلس النواب األردني عبدالكريم الدغمي والوفد المرافق له.

وخالل اللقاء، أشاد وزير الداخلية بعمق العالقات األخوية والتاريخية التي تجمع 
 البلدي��ن، بفضل دع��م ورعاية حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل الب��الد المفدى، وأخيه العاهل األردن��ي جاللة الملك عبد اهلل 
الثاني بن الحس��ين، مضيفًا أن هذه العالقات الراسخة تستند إلى واقع تاريخي 

أصيل، قائم على وحدة الصف والمصير المشترك.
وثمن الوزي��ر، حكمة جاللة المل��ك المفدى ورؤيته الثاقب��ة ودورها في تجاوز 
األزم��ات وحماية المصالح الوطنية العليا لمملك��ة البحرين، األمر الذي كان له 
بال��غ األثر في تعزيز األمن واالس��تقرار ونش��ر النماء واالزدهار، مش��يدًا بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، لفريق البحرين الوطني لمكافحة جائحة كورونا، والتي أس��همت 

في تطويق الجائحة والحد من مخاطرها.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره لمسيرة التعاون والتنسيق األمني، التي تجمع 
المملكتين، وتس��هم في تعزيز العمل األمني المشترك وترسيخ االستقرار، بما 

يضمن حماية المكتسبات الوطنية وتعزيز األمن اإلقليمي.
م��ن جهته، أكد رئيس مجلس النواب األردني، أن أمن البحرين من أمن األردن، 

منوهًا بدعم المجلس ومساندته لمملكة البحرين.
وت��م خالل اللق��اء، بحث عدد م��ن الموضوع��ات والقضايا، من بينها مش��روع 
العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين، وتبنيها برنامج مراكز اإلصالح والسجون 
المفتوح��ة كمش��روع وطني وحضاري وإنس��اني، يس��تهدف تطوي��ر منظومة 
العدال��ة الجنائية، ومواصلة جهود تعزيز حقوق اإلنس��ان، كما تم التطرق إلى 
عدد من المس��ائل التي تس��هم في تعزي��ز التعاون والتنس��يق وتطوير آليات 
العمل المشترك ومواجهة التحديات األمنية على الساحتين اإلقليمية والدولية.

 وزير الداخلية يبحث وأمين وزراء
الداخلية العرب تعزيز التعاون األمني

بح��ث وزي��ر الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة خالل لقائه، األمين العام لمجلس 
وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد كومان، بحضور 
وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل 
خليف��ة، عددًا م��ن الموضوع��ات المتعلقة بتعزيز 

التعاون األمني العربي.
وأش��اد الوزي��ر، بال��دور التنس��يقي ال��ذي تقوم به 
األمانة العام��ة لمجل��س وزراء الداخلية العرب في 
تطوير مسيرة العمل العربي المشترك في المجال 
األمني، ومتابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو وزراء 
الداخلي��ة العرب. وتم خالل اللقاء، اس��تعراض أبرز 
الموضوع��ات التي س��تتم مناقش��تها ف��ي الدورة 

القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
من جهته، أكد كومان، اعتزازه بلقاء وزير الداخلية، 

وما أبداه من مرئيات حول تطوير مس��يرة التعاون 
والتنسيق األمني العربي.

حض��ر اللقاء الوكيل المس��اعد للش��ؤون القانونية 
ومدير إدارة التعاون األمني.

وزير الخارجية ونظيره الصيني يبحثان تطوير التعاون الثنائي
اجتمع وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف الزياني، 
أم��س، في مدين��ة ووش��ي الصينية، مع مستش��ار 
الدول��ة وزي��ر الخارجي��ة الصين��ي وانغ ي��ي، وذلك 
بمناس��بة الزي��ارة الرس��مية التي يقوم به��ا وزير 
الخارجية لجمهورية الصين الشعبية بناًء على دعوة 
من مستش��ار الدولة وزير الخارجية الصيني. وخالل 
االجتم��اع، رحب وانغ يي بوزير الخارجية، معربًا عن 
س��عادته بتلبية الدعوة لزيارة الصين، مشيدًا بما 
لقيه خالل زيارته لمملكة البحرين في ش��هر مارس 

الماضي من حفاوة وترحيب.
وقد كلف مستش��ار الدولة وزير خارجية الصين وزير 
الخارجي��ة، بنقل تحي��ات وتقدير الرئي��س الصيني 
إل��ى حضرة صاح��ب الجاللة عاهل الب��الد المفدى، 
وإل��ى صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجلس الوزراء، منوه��ًا بما يربط جمهورية الصين 
الش��عبية ومملك��ة البحري��ن من عالق��ات صداقة 
تاريخي��ة وتعاون ثنائي في ظ��ل الحرص المتبادل 
على تطوير التعاون المش��ترك في كافة المجاالت، 
مؤكدًا اهتمام الصين وحرصها على تنمية وتعزيز 
التع��اون الثنائي م��ع مملكة البحري��ن وبما يخدم 
المصالح المشتركة، معربًا عن ثقته بأن الصداقة 
الوثيق��ة بين البلدين س��وف تتط��ور وتزدهر على 
مر األي��ام، متمني��ًا للمملك��ة المزيد م��ن التقدم 

واالزدهار.
من جانبه، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير حضرة 
صاح��ب الجاللة عاه��ل الب��الد المف��دى، وصاحب 

الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، 
إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتمنياتهما 

للشعب الصيني الصديق بدوام النماء واالزدهار.
وأع��رب وزي��ر الخارجية عن ش��كره وتقدي��ره لوانغ 
ي��ي على دعوت��ه الكريمة، معربًا ع��ن تقديره لما 
تش��هده عالقات الصداقة التاريخي��ة بين البلدين 
م��ن تطور ونمو، مؤكدًا على أهمية تطوير وتعزيز 
التعاون الثنائي واالرتقاء به إلى مس��تويات أوس��ع 
وش��راكة ش��املة ف��ي مختل��ف المج��االت لما من 
ش��أنه تحقيق مصالح البلدين والش��عبين، مشيدًا 
بما تبدي��ه الحكومة الصينية م��ن رغبة في تعزيز 
وتقوية التواصل والتنس��يق المش��ترك مع مملكة 
البحري��ن، متمني��ًا للصين وش��عبها الصديق دوام 
التقدم واالزدهار. وتم خالل االجتماع، بحث مس��ار 

عالقات التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف 
المجاالت التي تخدم المصالح المش��تركة للبلدين 
والش��عبين، واس��تعراض الفرص المتاحة لتطوير 
التع��اون المش��ترك ف��ي المج��االت االقتصادي��ة 
والتجارية واالس��تثمارية، وتم التأكيد على أهمية 
المض��ي قدم��ًا ف��ي تفعي��ل مذك��رات التفاه��م 
وتطوي��ر  البلدي��ن،  بي��ن  الموقع��ة  واالتفاق��ات 
التعاون المش��ترك في مجاالت التجارة اإللكترونية 
واالقتص��اد الرقم��ي والطاقة المتج��ددة والثقافة 

والفضاء وأمن المعلومات. 
كما تم اس��تعراض تط��ورات األوضاع السياس��ية 
واألمني��ة ف��ي المنطق��ة، والتحديات الت��ي تواجه 
دولها، إضافًة إلى القضايا ذات االهتمام المشترك 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

 ولي العهد رئيس الوزراء
يهنئ سماييلوف برئاسة 

حكومة كازاخستان
بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل، برقية تهنئة 
إلى رئيس الوزراء بجمهورية كازاخس��تان إليخان سماييلوف، 
بمناس��بة تعيين��ه رئيس��ًا لل��وزراء، أع��رب فيها س��موه عن 
أطيب التهان��ي والتمنيات له بالتوفي��ق والنجاح ولجمهورية 

كازاخستان الصديقة بالمزيد من األمن واالستقرار.
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غلق مسجد أسبوعًا لوجود 
إصابة بـ»كورونا« بين المصلين

أعلن��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف 
ع��ن وج��ود حالة قائم��ة بفي��روس كورونا في مس��جد 

بالمحافظة الشمالية.
وأوضحت الوزارة: »حفاظًا على مقتضيات الصحة العامة 
وحماي��ًة للمصلين، فقد قررت الوزارة بعد التنس��يق مع 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا غلق 
المسجد، وذلك بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى تتمكن 
الف��رق المعنية من القي��ام بعملية تتب��ع المخالطين، 
وكذل��ك القي��ام بعملي��ة التعقي��م والتأكد م��ن اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة بش��كل صحي��ح ووضعها موضع 

التنفيذ«.
وش��ددت عل��ى متابعتها تنفي��ذ اإلج��راءات االحترازية 
بالمس��اجد وتكثيفه��ا للحم��ات التفتيش��ية واتخ��اذ 
م��ا يلزم لحف��ظ صحة وس��امة المصلي��ن، مؤكدًة أن 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه 

المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

 »الصحة« تقيم أكبر 
 امتحان رقمي لألطباء 

في تخصص طب العائلة

تحت رعاي��ة وكي��ل وزارة الصحة الدكتور ولي��د المانع، 
أقام��ت وزارة الصح��ة أكبر امتح��ان رقمي ف��ي مملكة 
البحرين وذل��ك بحضور 21 طبيبًا بحرينيًا من اختصاص 
طب األس��رة بالتعاون م��ع الرعاية األولي��ة. حيث تمت 
إقامة االمتحان النهائي الختصاص طب األس��رة التابع 
لبرنامج المجلس العرب��ي لاختصاصات الصحية والذي 
يؤهل الطبيب بع��د نجاحه بالجلوس لامتحان العملي 
النهائي اإلكلينيكي والذي بدوره يؤهل الطبيب للحصول 

على درجة أخصائي في طب العائلة.
وبه��ذه المناس��بة، صرح��ت القائ��م بتصري��ف أعمال 
التدريب بالوزارة الدكتورة منيرة الس��بيعي بأن شؤون 
التدري��ب وفي إطار تنفيذ خططها التدريبية فهي تولي 
اهتمامًا بالغًا بصقل قدرات األطباء في مملكة البحرين 
وذلك تنفي��ذًا للتوجيهات الس��ديدة للقي��ادة الحكيمة 
ممثل��ة بتنفي��ذ أوام��ر صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء لدعم وتش��جيع األطباء واالهتمام برفع مس��توى 
كفاءة الكوادر الطبية في سبيل مواصلة تحقيق االرتقاء 

والجودة بالقطاع الصحي في المملكة.

دون الحاجة إلجراء فحص »PCR« إلنهاء العزل.. »الفريق الوطني«: 

 7 أيام عزل لحاملي الشعار األخضر
و10 لـ»األصفر واألحمر«

أعل��ن الفري��ق الوطن��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( عن 
تحديث بروتوك��ول العزل الصحي 
االحترازي، بأن تك��ون مدة العزل 
7 أيام م��ن تاريخ تأكي��د اإلصابة 
حامل��ي  م��ن  القائم��ة  للح��االت 
الشعار باللون األخضر في تطبيق 
الحاج��ة  دون  واع��ي«  »مجتم��ع 
 )PCR( مختب��ري  فح��ص  إلج��راء 
ف��ي اليوم الس��ابع إلنه��اء العزل، 
أم��ا الح��االت القائمة م��ن حاملي 
الشعار باللونين األصفر أو األحمر 
ف��ي تطبيق »مجتم��ع واعي« وغير 
المتطعمين فيك��ون تطبيق مدة 
العزل ل�10 أيام م��ن تاريخ تأكيد 
إلج��راء  الحاج��ة  دون  إصابته��م، 
فحص مختب��ري )PCR( في اليوم 
العاش��ر، وذل��ك بدءًا م��ن يوم غد 

الخميس.
وبي��ن الفريق أن ذل��ك يأتي بعد 
العرض وموافقة اللجنة التنسيقية 
المس��تجدات  آخ��ر  عل��ى  وبن��اًء 

والمعطيات.
كما أعل��ن عن تحدي��ث بروتوكول 
الحجر الصحي االحترازي للمسافرين 
القادمي��ن إلى المملك��ة عبر كافة 
المنافذ بدءًا من ي��وم غد الخميس 
13 يناي��ر الج��اري، وذل��ك بتطبيق 
الحجر الصحي لمدة 7 أيام من تاريخ 
القادمي��ن  للمس��افرين  الوص��ول 
حاملي الش��عار باللونين األصفر أو 
األحمر في تطبي��ق »مجتمع واعي« 
وغير المتطعمي��ن، مع اإلبقاء على 
المعم��ول ب��ه م��ن ع��دم الحاجة 
لتطبي��ق الحجر الصح��ي االحترازي 

للمس��افرين القادمي��ن من حاملي 
الشعار باللون األخضر في التطبيق.
ودعا الفريق الوطني الطبي الجميع 
إلى إج��راء فحص في��روس كورونا 
عند الشعور بأي أعراض، ومواصلة 

االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
والتدابير الوقائي��ة المعلن عنها، 
التطعي��م  أخ��ذ  عل��ى  واإلقب��ال 
والجرعة المنشطة منه بما يسهم 
ف��ي دعم كاف��ة الجه��ود الوطنية 

كورونا  في��روس  لجائحة  للتصدي 
وحفظ صحة وس��امة المواطنين 

والمقيمين.
كما أعلن الفريق الوطني للتصدي 
)كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس 
الموافق��ة عل��ى إتاح��ة الجرع��ة 
المنشطة اختياريًا للفئة العمرية 
م��ن 12 إل��ى 17 عامًا بع��د مرور 
6 أش��هر من أخذ الجرع��ة الثانية 
م��ن تطعيم »فاي��زر - بيونتيك« 
و»سينوفارم«، وذلك بدءًا من اليوم 
األربع��اء، وتم ذل��ك بعد العرض 
وبناًء  التنسيقية،  اللجنة  وموافقة 
على آخر المستجدات والمعطيات. 
وأوضح الفريق الوطني أنه يمكن 
لهذه الفئ��ة العمري��ة ممن أخذ 
جرعتين من تطعيم »سينوفارم« 
أخ��ذ تطعيم »فاي��زر - بيونتيك« 
أو تطعي��م »س��ينوفارم« كجرعة 
منش��طة، ف��ي حين يمك��ن لمن 
أخذ جرعتين م��ن تطعيم »فايزر 
- بيونتيك« أخذ تطعيم »فايزر - 
بيونتك« كجرعة منشطة، مشيرًا 
إلى أن الش��عار بالل��ون األخضر 
ل��ن يتغي��ر لألصفر ف��ي تطبيق 
»مجتمع واعي« في حال عدم أخذ 

هذه الفئة للجرعة المنشطة.
وأش��������ار إل��ى أن تحدي�������ث 
بروتوك��والت التطعي��م ضم��ن 
الوطنية للتطعيم، يأتي  الحملة 
ف��ي إط��ار الخطوات الت��ي تقوم 
بها المملك��ة للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( بما يس��هم 
في الحفاظ على صحة وس��امة 

الجميع.

 »األوقاف السنية« تتفقد جامع 
الشيخ حمد بن عيسى بالمحرق

تنفيذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بترميم جامع الش��يخ حمد بن عيسى آل خليفة 
في محافظة المحرق بما يس��هم في عودة المصلين ألداء الش��عائر الدينية 
كما كانت عليه في الس��ابق؛ قام فريق من إدارة األوقاف الس��نية بالتعاون 

مع المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��امية، بزيارة لموقع الجامع، واطلع على 
متطلبات العمل لانتهاء من عملية تجهيز وتسليم مبنى المسجد للمقاول 
المتعه��د بمش��روع الترميم، بالش��كل ال��ذي يكفل ع��ودة المصلين ألداء 

الصلوات في الجامع في أسرع وقت.

 إلزام صاحب مكتب بـ14 ألف دينار 
عن متأخرات كهرباء تعود لـ9 سنوات 

أيمن شكل «

بعد تخلفه عن الدفع لمدة 9 س��نوات، قررت هيئ��ة الكهرباء والماء رفع دعوى 
للمطالبة بس��داد قيمة متأخرات الكهرباء والماء منذ عام 2009 وحتى 2018، 
عل��ى صاح��ب مكت��ب خدمات، بلغ��ت 14 أل��ف دينار، أم��ام المحكم��ة الكبرى 
اإلداري��ة والتي قضت بإلزام صاحب المكتب بمبل��غ الفاتورة وأتعاب المحاماة 

ومصروفات الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن هيئة الكهرباء والماء قد رفعتها أمام المحكمة 
وقالت فيها إن المدعى عليه مش��ترك لديها لانتفاع بخدمات الكهرباء والماء 
وقد اس��تفاد من خدمات المدعية وتخلف عن الس��داد من��ذ العام 2009 وحتى 
ع��ام 2018، وق��د ترصد في ذمته مبل��غ 14 ألف دينار، وقد حثته على الس��داد 
بإش��عاره بالفواتير إال أنه لم يحرك س��اكنًا ما حدا بها إلقامة دعواها، وطلبت 

الحك��م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية 
من تاريخ االس��تحقاق وحتى الس��داد التام باإلضافة إلى الرس��وم والمصاريف 

القضائية وأتعاب المحاماة.
وأش��ارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة )3( من المرسوم بقانون 
رقم )1( لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه »يكون للوزارة جميع السلطات 
والصاحي��ات الازمة لتوفير الكهرب��اء والماء، وتقاس كمية ما ُيس��تهلك من 
وح��دات الكهرب��اء والماء بواس��طة العدادات الت��ي توفرها ال��وزارة أو بالطرق 
واألس��اليب األخرى التي تراها مناسبة لذلك، كما يتم تحصيل رسوم استهاك 
الكهرب��اء والم��اء والخدم��ات األخرى بموج��ب فاتورة تع��د بناء عل��ى القراءة 
التي تس��جلها العدادات الت��ي توفرها الوزارة أو باألس��اليب التي تعتمدها، أو 
بالتقدي��رات التي تراها مناس��بة ف��ي حالة حدوث خلل في الع��داد، ويجب دفع 

رسوم االستهاك خال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة«.

  المنشطة اختياريًا للفئة العمرية 
من 12 إلى17 عامًا بدءًا من اليوم

 200 جمعية مهنية وخيرية 
تحصل على ترخيص جمع المال

أيمن شكل «

أظه��رت قائم��ة منظم��ات المجتم��ع المدن��ي 
والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  قب��ل  م��ن  المرخص��ة 
االجتماعي��ة، حصول 200 جمعية خيرية ومهنية 
لترخي��ص جمع م��ال، ألغراض متنوع��ة. وبينت 
القائم��ة أن م��دة الترخيص س��نة واح��دة ويتم 

تجديدها.
ويتم تصنيف التبرعات التي تتسلمها الجمعيات 
بحس��ب الغرض منها وكيفية جم��ع المال، حيث 
ين��درج جمع المال بالنس��بة للجمعي��ات الخيرية 
تحت أغراض مس��اعدة األسر الفقيرة والمحتاجة 
المحتاجي��ن،  للطلب��ة  ومس��اعدات  والمرض��ى 
وبن��اء المن��ازل وترميمه��ا لألس��ر المحتاج��ة، 
ومساعدات الزواج، وتقديم المساعدات الطارئة، 

والمس��اعدات الرمضانية واألعياد والمناس��بات 
وتوزي��ع األضاحي وال��زواج الجماعي، وتكون آلية 
الجمع عن طريق مخاطبة المؤسسات والشركات 
واألف��راد عب��ر الرس��ائل اإللكتروني��ة أو النصية 
وإقام��ة األس��واق الخيري��ة والتب��رع اإللكتروني 

والصناديق العامة.
أما بالنس��بة للجمعي��ات المهني��ة فتقوم بجمع 
المال ألغراض إقامة المؤتم��رات وورش العمل 
والتدري��ب والمع��ارض ودعم مش��اريعها وبناء 

مقرات وإصدار نشرات وكتيبات.
ويبلغ ع��دد منظم��ات المجتم��ع المدن��ي حاليًا 
657 منظم��ة أهلية مصنفة حس��ب اختصاصها 
وأهدافه��ا، فيما يبل��غ عدد الجمعي��ات المهنية 
الحاصلة على ترخيص جمع المال 6 جمعيات وهي 
جمعي��ات، األطباء واالقتصاديين ونادي صاحبات 

األعم��ال والمه��ن البحرينية ومؤسس��ة بحرين 
ترس��ت التعليمية وجمعي��ة البحرين ألخصائي 

االستثمار واتحاد جمعيات المسرحيين. 
وبإم��كان كاف��ة منظم��ات المجتم��ع المدن��ي 
المس��جلة ف��ي ال��وزارة التق��دم للحص��ول على 
ترخيص جمع المال، وذلك من خال زيارة الموقع 
اإللكتروني للوزارة، وملء االس��تمارة المخصصة 
له��ذا الغرض، م��ع ض��رورة الت��زام وتقيد هذه 
واألنظم��ة  بالقواني��ن  األهلي��ة  المنظم��ات 
واإلج��راءات المعم��ول به��ا في مج��ال مكافحة 
غس��يل األم��وال واإلره��اب، وذلك وفق��ًا ألحكام 
المرس��وم بقانون رقم )21( لس��نة 2013 بشأن 
تنظي��م جمع الم��ال لألغراض العام��ة، لتتمكن 
منظمات المجتم��ع المدني من تقديم خدماتها 

اإلنسانية والخيرية بالصورة المثلى.

 »ناصر للتأهيل« يبحث 
التعاون مع الهيئة السعودية 

للذكاء االصطناعي

ناق��ش المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهن��ي الدكت��ور عب��داهلل النعيمي، مع المش��رف على 
أعمال الهيئة الس��عودية للبيانات والذكاء االصطناعي 
»س��دايا«، استكمال سبل التعاون المستقبلي في مجال 

الذكاء االصطناعي بين المؤسستين.
ج��اء ذلك، خ��ال زيارته الهيئة، حيث ت��م تبادل األفكار 
واآلراء بعد االطاع على إنجازات المؤسستين، إلى جانب 
االتفاق على رؤية حاس��وبية مش��تركة في مجال الذكاء 
االصطناع��ي تتوافق مع توجهات المؤسس��ات المعنية 
به��ذا التخص��ص الواع��د في منطق��ة الخلي��ج، وكذلك 
إمكانية إنجاز مناهج في مجال الذكاء االصطناعي، إضافة 
إلى تعزيز النش��ر المش��ترك للبحوث في المؤسس��تين 
والتأكي��د على تبادل الخبرات في هذا التخصص الحيوي 

المهم.
وأك��د النعيم��ي، أن الزي��ارة تأت��ي تأكيدًا عل��ى أهمية 
التعاون المش��ترك بي��ن البلدين الش��قيقين في كافة 
المجاالت ال س��يما في مج��ال ال��ذكاء االصطناعي الذي 
يعد نقطة مفصلية في علوم الحاضر و المس��تقبل،  أن 
مثل هذه الزيارات تهدف إلى بناء ش��راكات استراتيجية 
لتعمي��ق العاقات األخوية من جهة، والتأس��يس لبناء 
تعاون علم��ي فّعال بين المؤسس��ات المعنية بالذكاء 
االصطناعي في البلدين بشكل خاص، والمنطقة بشكل 

عام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/12/watan-20220112.pdf?1641962052
https://alwatannews.net/article/984027
https://alwatannews.net/article/984122
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  6

Link

P  6

Link

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 5877   |  األربعاء 09 جمادى اآلخرة 1443هـ  |  Wed 12 Jan 2022أخبار الوطن

غلق مسجد أسبوعًا لوجود 
إصابة بـ»كورونا« بين المصلين

أعلن��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف 
ع��ن وج��ود حالة قائم��ة بفي��روس كورونا في مس��جد 

بالمحافظة الشمالية.
وأوضحت الوزارة: »حفاظًا على مقتضيات الصحة العامة 
وحماي��ًة للمصلين، فقد قررت الوزارة بعد التنس��يق مع 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا غلق 
المسجد، وذلك بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى تتمكن 
الف��رق المعنية من القي��ام بعملية تتب��ع المخالطين، 
وكذل��ك القي��ام بعملي��ة التعقي��م والتأكد م��ن اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة بش��كل صحي��ح ووضعها موضع 

التنفيذ«.
وش��ددت عل��ى متابعتها تنفي��ذ اإلج��راءات االحترازية 
بالمس��اجد وتكثيفه��ا للحم��ات التفتيش��ية واتخ��اذ 
م��ا يلزم لحف��ظ صحة وس��امة المصلي��ن، مؤكدًة أن 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه 

المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

 »الصحة« تقيم أكبر 
 امتحان رقمي لألطباء 

في تخصص طب العائلة

تحت رعاي��ة وكي��ل وزارة الصحة الدكتور ولي��د المانع، 
أقام��ت وزارة الصح��ة أكبر امتح��ان رقمي ف��ي مملكة 
البحرين وذل��ك بحضور 21 طبيبًا بحرينيًا من اختصاص 
طب األس��رة بالتعاون م��ع الرعاية األولي��ة. حيث تمت 
إقامة االمتحان النهائي الختصاص طب األس��رة التابع 
لبرنامج المجلس العرب��ي لاختصاصات الصحية والذي 
يؤهل الطبيب بع��د نجاحه بالجلوس لامتحان العملي 
النهائي اإلكلينيكي والذي بدوره يؤهل الطبيب للحصول 

على درجة أخصائي في طب العائلة.
وبه��ذه المناس��بة، صرح��ت القائ��م بتصري��ف أعمال 
التدريب بالوزارة الدكتورة منيرة الس��بيعي بأن شؤون 
التدري��ب وفي إطار تنفيذ خططها التدريبية فهي تولي 
اهتمامًا بالغًا بصقل قدرات األطباء في مملكة البحرين 
وذلك تنفي��ذًا للتوجيهات الس��ديدة للقي��ادة الحكيمة 
ممثل��ة بتنفي��ذ أوام��ر صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء لدعم وتش��جيع األطباء واالهتمام برفع مس��توى 
كفاءة الكوادر الطبية في سبيل مواصلة تحقيق االرتقاء 

والجودة بالقطاع الصحي في المملكة.

دون الحاجة إلجراء فحص »PCR« إلنهاء العزل.. »الفريق الوطني«: 

 7 أيام عزل لحاملي الشعار األخضر
و10 لـ»األصفر واألحمر«

أعل��ن الفري��ق الوطن��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( عن 
تحديث بروتوك��ول العزل الصحي 
االحترازي، بأن تك��ون مدة العزل 
7 أيام م��ن تاريخ تأكي��د اإلصابة 
حامل��ي  م��ن  القائم��ة  للح��االت 
الشعار باللون األخضر في تطبيق 
الحاج��ة  دون  واع��ي«  »مجتم��ع 
 )PCR( مختب��ري  فح��ص  إلج��راء 
ف��ي اليوم الس��ابع إلنه��اء العزل، 
أم��ا الح��االت القائمة م��ن حاملي 
الشعار باللونين األصفر أو األحمر 
ف��ي تطبيق »مجتم��ع واعي« وغير 
المتطعمين فيك��ون تطبيق مدة 
العزل ل�10 أيام م��ن تاريخ تأكيد 
إلج��راء  الحاج��ة  دون  إصابته��م، 
فحص مختب��ري )PCR( في اليوم 
العاش��ر، وذل��ك بدءًا م��ن يوم غد 

الخميس.
وبي��ن الفريق أن ذل��ك يأتي بعد 
العرض وموافقة اللجنة التنسيقية 
المس��تجدات  آخ��ر  عل��ى  وبن��اًء 

والمعطيات.
كما أعل��ن عن تحدي��ث بروتوكول 
الحجر الصحي االحترازي للمسافرين 
القادمي��ن إلى المملك��ة عبر كافة 
المنافذ بدءًا من ي��وم غد الخميس 
13 يناي��ر الج��اري، وذل��ك بتطبيق 
الحجر الصحي لمدة 7 أيام من تاريخ 
القادمي��ن  للمس��افرين  الوص��ول 
حاملي الش��عار باللونين األصفر أو 
األحمر في تطبي��ق »مجتمع واعي« 
وغير المتطعمي��ن، مع اإلبقاء على 
المعم��ول ب��ه م��ن ع��دم الحاجة 
لتطبي��ق الحجر الصح��ي االحترازي 

للمس��افرين القادمي��ن من حاملي 
الشعار باللون األخضر في التطبيق.
ودعا الفريق الوطني الطبي الجميع 
إلى إج��راء فحص في��روس كورونا 
عند الشعور بأي أعراض، ومواصلة 

االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
والتدابير الوقائي��ة المعلن عنها، 
التطعي��م  أخ��ذ  عل��ى  واإلقب��ال 
والجرعة المنشطة منه بما يسهم 
ف��ي دعم كاف��ة الجه��ود الوطنية 

كورونا  في��روس  لجائحة  للتصدي 
وحفظ صحة وس��امة المواطنين 

والمقيمين.
كما أعلن الفريق الوطني للتصدي 
)كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس 
الموافق��ة عل��ى إتاح��ة الجرع��ة 
المنشطة اختياريًا للفئة العمرية 
م��ن 12 إل��ى 17 عامًا بع��د مرور 
6 أش��هر من أخذ الجرع��ة الثانية 
م��ن تطعيم »فاي��زر - بيونتيك« 
و»سينوفارم«، وذلك بدءًا من اليوم 
األربع��اء، وتم ذل��ك بعد العرض 
وبناًء  التنسيقية،  اللجنة  وموافقة 
على آخر المستجدات والمعطيات. 
وأوضح الفريق الوطني أنه يمكن 
لهذه الفئ��ة العمري��ة ممن أخذ 
جرعتين من تطعيم »سينوفارم« 
أخ��ذ تطعيم »فاي��زر - بيونتيك« 
أو تطعي��م »س��ينوفارم« كجرعة 
منش��طة، ف��ي حين يمك��ن لمن 
أخذ جرعتين م��ن تطعيم »فايزر 
- بيونتيك« أخذ تطعيم »فايزر - 
بيونتك« كجرعة منشطة، مشيرًا 
إلى أن الش��عار بالل��ون األخضر 
ل��ن يتغي��ر لألصفر ف��ي تطبيق 
»مجتمع واعي« في حال عدم أخذ 

هذه الفئة للجرعة المنشطة.
وأش��������ار إل��ى أن تحدي�������ث 
بروتوك��والت التطعي��م ضم��ن 
الوطنية للتطعيم، يأتي  الحملة 
ف��ي إط��ار الخطوات الت��ي تقوم 
بها المملك��ة للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( بما يس��هم 
في الحفاظ على صحة وس��امة 

الجميع.

 »األوقاف السنية« تتفقد جامع 
الشيخ حمد بن عيسى بالمحرق

تنفيذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بترميم جامع الش��يخ حمد بن عيسى آل خليفة 
في محافظة المحرق بما يس��هم في عودة المصلين ألداء الش��عائر الدينية 
كما كانت عليه في الس��ابق؛ قام فريق من إدارة األوقاف الس��نية بالتعاون 

مع المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��امية، بزيارة لموقع الجامع، واطلع على 
متطلبات العمل لانتهاء من عملية تجهيز وتسليم مبنى المسجد للمقاول 
المتعه��د بمش��روع الترميم، بالش��كل ال��ذي يكفل ع��ودة المصلين ألداء 

الصلوات في الجامع في أسرع وقت.

 إلزام صاحب مكتب بـ14 ألف دينار 
عن متأخرات كهرباء تعود لـ9 سنوات 

أيمن شكل «

بعد تخلفه عن الدفع لمدة 9 س��نوات، قررت هيئ��ة الكهرباء والماء رفع دعوى 
للمطالبة بس��داد قيمة متأخرات الكهرباء والماء منذ عام 2009 وحتى 2018، 
عل��ى صاح��ب مكت��ب خدمات، بلغ��ت 14 أل��ف دينار، أم��ام المحكم��ة الكبرى 
اإلداري��ة والتي قضت بإلزام صاحب المكتب بمبل��غ الفاتورة وأتعاب المحاماة 

ومصروفات الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن هيئة الكهرباء والماء قد رفعتها أمام المحكمة 
وقالت فيها إن المدعى عليه مش��ترك لديها لانتفاع بخدمات الكهرباء والماء 
وقد اس��تفاد من خدمات المدعية وتخلف عن الس��داد من��ذ العام 2009 وحتى 
ع��ام 2018، وق��د ترصد في ذمته مبل��غ 14 ألف دينار، وقد حثته على الس��داد 
بإش��عاره بالفواتير إال أنه لم يحرك س��اكنًا ما حدا بها إلقامة دعواها، وطلبت 

الحك��م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية 
من تاريخ االس��تحقاق وحتى الس��داد التام باإلضافة إلى الرس��وم والمصاريف 

القضائية وأتعاب المحاماة.
وأش��ارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة )3( من المرسوم بقانون 
رقم )1( لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه »يكون للوزارة جميع السلطات 
والصاحي��ات الازمة لتوفير الكهرب��اء والماء، وتقاس كمية ما ُيس��تهلك من 
وح��دات الكهرب��اء والماء بواس��طة العدادات الت��ي توفرها ال��وزارة أو بالطرق 
واألس��اليب األخرى التي تراها مناسبة لذلك، كما يتم تحصيل رسوم استهاك 
الكهرب��اء والم��اء والخدم��ات األخرى بموج��ب فاتورة تع��د بناء عل��ى القراءة 
التي تس��جلها العدادات الت��ي توفرها الوزارة أو باألس��اليب التي تعتمدها، أو 
بالتقدي��رات التي تراها مناس��بة ف��ي حالة حدوث خلل في الع��داد، ويجب دفع 

رسوم االستهاك خال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة«.

  المنشطة اختياريًا للفئة العمرية 
من 12 إلى17 عامًا بدءًا من اليوم

 200 جمعية مهنية وخيرية 
تحصل على ترخيص جمع المال

أيمن شكل «

أظه��رت قائم��ة منظم��ات المجتم��ع المدن��ي 
والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  قب��ل  م��ن  المرخص��ة 
االجتماعي��ة، حصول 200 جمعية خيرية ومهنية 
لترخي��ص جمع م��ال، ألغراض متنوع��ة. وبينت 
القائم��ة أن م��دة الترخيص س��نة واح��دة ويتم 

تجديدها.
ويتم تصنيف التبرعات التي تتسلمها الجمعيات 
بحس��ب الغرض منها وكيفية جم��ع المال، حيث 
ين��درج جمع المال بالنس��بة للجمعي��ات الخيرية 
تحت أغراض مس��اعدة األسر الفقيرة والمحتاجة 
المحتاجي��ن،  للطلب��ة  ومس��اعدات  والمرض��ى 
وبن��اء المن��ازل وترميمه��ا لألس��ر المحتاج��ة، 
ومساعدات الزواج، وتقديم المساعدات الطارئة، 

والمس��اعدات الرمضانية واألعياد والمناس��بات 
وتوزي��ع األضاحي وال��زواج الجماعي، وتكون آلية 
الجمع عن طريق مخاطبة المؤسسات والشركات 
واألف��راد عب��ر الرس��ائل اإللكتروني��ة أو النصية 
وإقام��ة األس��واق الخيري��ة والتب��رع اإللكتروني 

والصناديق العامة.
أما بالنس��بة للجمعي��ات المهني��ة فتقوم بجمع 
المال ألغراض إقامة المؤتم��رات وورش العمل 
والتدري��ب والمع��ارض ودعم مش��اريعها وبناء 

مقرات وإصدار نشرات وكتيبات.
ويبلغ ع��دد منظم��ات المجتم��ع المدن��ي حاليًا 
657 منظم��ة أهلية مصنفة حس��ب اختصاصها 
وأهدافه��ا، فيما يبل��غ عدد الجمعي��ات المهنية 
الحاصلة على ترخيص جمع المال 6 جمعيات وهي 
جمعي��ات، األطباء واالقتصاديين ونادي صاحبات 

األعم��ال والمه��ن البحرينية ومؤسس��ة بحرين 
ترس��ت التعليمية وجمعي��ة البحرين ألخصائي 

االستثمار واتحاد جمعيات المسرحيين. 
وبإم��كان كاف��ة منظم��ات المجتم��ع المدن��ي 
المس��جلة ف��ي ال��وزارة التق��دم للحص��ول على 
ترخيص جمع المال، وذلك من خال زيارة الموقع 
اإللكتروني للوزارة، وملء االس��تمارة المخصصة 
له��ذا الغرض، م��ع ض��رورة الت��زام وتقيد هذه 
واألنظم��ة  بالقواني��ن  األهلي��ة  المنظم��ات 
واإلج��راءات المعم��ول به��ا في مج��ال مكافحة 
غس��يل األم��وال واإلره��اب، وذلك وفق��ًا ألحكام 
المرس��وم بقانون رقم )21( لس��نة 2013 بشأن 
تنظي��م جمع الم��ال لألغراض العام��ة، لتتمكن 
منظمات المجتم��ع المدني من تقديم خدماتها 

اإلنسانية والخيرية بالصورة المثلى.

 »ناصر للتأهيل« يبحث 
التعاون مع الهيئة السعودية 

للذكاء االصطناعي

ناق��ش المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهن��ي الدكت��ور عب��داهلل النعيمي، مع المش��رف على 
أعمال الهيئة الس��عودية للبيانات والذكاء االصطناعي 
»س��دايا«، استكمال سبل التعاون المستقبلي في مجال 

الذكاء االصطناعي بين المؤسستين.
ج��اء ذلك، خ��ال زيارته الهيئة، حيث ت��م تبادل األفكار 
واآلراء بعد االطاع على إنجازات المؤسستين، إلى جانب 
االتفاق على رؤية حاس��وبية مش��تركة في مجال الذكاء 
االصطناع��ي تتوافق مع توجهات المؤسس��ات المعنية 
به��ذا التخص��ص الواع��د في منطق��ة الخلي��ج، وكذلك 
إمكانية إنجاز مناهج في مجال الذكاء االصطناعي، إضافة 
إلى تعزيز النش��ر المش��ترك للبحوث في المؤسس��تين 
والتأكي��د على تبادل الخبرات في هذا التخصص الحيوي 

المهم.
وأك��د النعيم��ي، أن الزي��ارة تأت��ي تأكيدًا عل��ى أهمية 
التعاون المش��ترك بي��ن البلدين الش��قيقين في كافة 
المجاالت ال س��يما في مج��ال ال��ذكاء االصطناعي الذي 
يعد نقطة مفصلية في علوم الحاضر و المس��تقبل،  أن 
مثل هذه الزيارات تهدف إلى بناء ش��راكات استراتيجية 
لتعمي��ق العاقات األخوية من جهة، والتأس��يس لبناء 
تعاون علم��ي فّعال بين المؤسس��ات المعنية بالذكاء 
االصطناعي في البلدين بشكل خاص، والمنطقة بشكل 

عام.
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غلق مسجد أسبوعًا لوجود 
إصابة بـ»كورونا« بين المصلين

أعلن��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��امية واألوق��اف 
ع��ن وج��ود حالة قائم��ة بفي��روس كورونا في مس��جد 

بالمحافظة الشمالية.
وأوضحت الوزارة: »حفاظًا على مقتضيات الصحة العامة 
وحماي��ًة للمصلين، فقد قررت الوزارة بعد التنس��يق مع 
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفي��روس كورونا غلق 
المسجد، وذلك بشكل مؤقت لمدة أسبوع حتى تتمكن 
الف��رق المعنية من القي��ام بعملية تتب��ع المخالطين، 
وكذل��ك القي��ام بعملي��ة التعقي��م والتأكد م��ن اتخاذ 
اإلج��راءات االحترازي��ة بش��كل صحي��ح ووضعها موضع 

التنفيذ«.
وش��ددت عل��ى متابعتها تنفي��ذ اإلج��راءات االحترازية 
بالمس��اجد وتكثيفه��ا للحم��ات التفتيش��ية واتخ��اذ 
م��ا يلزم لحف��ظ صحة وس��امة المصلي��ن، مؤكدًة أن 
االلتزام بالتعليمات واإلجراءات االحترازية اليوم تفرضه 

المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

 »الصحة« تقيم أكبر 
 امتحان رقمي لألطباء 

في تخصص طب العائلة

تحت رعاي��ة وكي��ل وزارة الصحة الدكتور ولي��د المانع، 
أقام��ت وزارة الصح��ة أكبر امتح��ان رقمي ف��ي مملكة 
البحرين وذل��ك بحضور 21 طبيبًا بحرينيًا من اختصاص 
طب األس��رة بالتعاون م��ع الرعاية األولي��ة. حيث تمت 
إقامة االمتحان النهائي الختصاص طب األس��رة التابع 
لبرنامج المجلس العرب��ي لاختصاصات الصحية والذي 
يؤهل الطبيب بع��د نجاحه بالجلوس لامتحان العملي 
النهائي اإلكلينيكي والذي بدوره يؤهل الطبيب للحصول 

على درجة أخصائي في طب العائلة.
وبه��ذه المناس��بة، صرح��ت القائ��م بتصري��ف أعمال 
التدريب بالوزارة الدكتورة منيرة الس��بيعي بأن شؤون 
التدري��ب وفي إطار تنفيذ خططها التدريبية فهي تولي 
اهتمامًا بالغًا بصقل قدرات األطباء في مملكة البحرين 
وذلك تنفي��ذًا للتوجيهات الس��ديدة للقي��ادة الحكيمة 
ممثل��ة بتنفي��ذ أوام��ر صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء لدعم وتش��جيع األطباء واالهتمام برفع مس��توى 
كفاءة الكوادر الطبية في سبيل مواصلة تحقيق االرتقاء 

والجودة بالقطاع الصحي في المملكة.

دون الحاجة إلجراء فحص »PCR« إلنهاء العزل.. »الفريق الوطني«: 

 7 أيام عزل لحاملي الشعار األخضر
و10 لـ»األصفر واألحمر«

أعل��ن الفري��ق الوطن��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( عن 
تحديث بروتوك��ول العزل الصحي 
االحترازي، بأن تك��ون مدة العزل 
7 أيام م��ن تاريخ تأكي��د اإلصابة 
حامل��ي  م��ن  القائم��ة  للح��االت 
الشعار باللون األخضر في تطبيق 
الحاج��ة  دون  واع��ي«  »مجتم��ع 
 )PCR( مختب��ري  فح��ص  إلج��راء 
ف��ي اليوم الس��ابع إلنه��اء العزل، 
أم��ا الح��االت القائمة م��ن حاملي 
الشعار باللونين األصفر أو األحمر 
ف��ي تطبيق »مجتم��ع واعي« وغير 
المتطعمين فيك��ون تطبيق مدة 
العزل ل�10 أيام م��ن تاريخ تأكيد 
إلج��راء  الحاج��ة  دون  إصابته��م، 
فحص مختب��ري )PCR( في اليوم 
العاش��ر، وذل��ك بدءًا م��ن يوم غد 

الخميس.
وبي��ن الفريق أن ذل��ك يأتي بعد 
العرض وموافقة اللجنة التنسيقية 
المس��تجدات  آخ��ر  عل��ى  وبن��اًء 

والمعطيات.
كما أعل��ن عن تحدي��ث بروتوكول 
الحجر الصحي االحترازي للمسافرين 
القادمي��ن إلى المملك��ة عبر كافة 
المنافذ بدءًا من ي��وم غد الخميس 
13 يناي��ر الج��اري، وذل��ك بتطبيق 
الحجر الصحي لمدة 7 أيام من تاريخ 
القادمي��ن  للمس��افرين  الوص��ول 
حاملي الش��عار باللونين األصفر أو 
األحمر في تطبي��ق »مجتمع واعي« 
وغير المتطعمي��ن، مع اإلبقاء على 
المعم��ول ب��ه م��ن ع��دم الحاجة 
لتطبي��ق الحجر الصح��ي االحترازي 

للمس��افرين القادمي��ن من حاملي 
الشعار باللون األخضر في التطبيق.
ودعا الفريق الوطني الطبي الجميع 
إلى إج��راء فحص في��روس كورونا 
عند الشعور بأي أعراض، ومواصلة 

االحترازي��ة  باإلج��راءات  االلت��زام 
والتدابير الوقائي��ة المعلن عنها، 
التطعي��م  أخ��ذ  عل��ى  واإلقب��ال 
والجرعة المنشطة منه بما يسهم 
ف��ي دعم كاف��ة الجه��ود الوطنية 

كورونا  في��روس  لجائحة  للتصدي 
وحفظ صحة وس��امة المواطنين 

والمقيمين.
كما أعلن الفريق الوطني للتصدي 
)كوفي��د19(  كورون��ا  لفي��روس 
الموافق��ة عل��ى إتاح��ة الجرع��ة 
المنشطة اختياريًا للفئة العمرية 
م��ن 12 إل��ى 17 عامًا بع��د مرور 
6 أش��هر من أخذ الجرع��ة الثانية 
م��ن تطعيم »فاي��زر - بيونتيك« 
و»سينوفارم«، وذلك بدءًا من اليوم 
األربع��اء، وتم ذل��ك بعد العرض 
وبناًء  التنسيقية،  اللجنة  وموافقة 
على آخر المستجدات والمعطيات. 
وأوضح الفريق الوطني أنه يمكن 
لهذه الفئ��ة العمري��ة ممن أخذ 
جرعتين من تطعيم »سينوفارم« 
أخ��ذ تطعيم »فاي��زر - بيونتيك« 
أو تطعي��م »س��ينوفارم« كجرعة 
منش��طة، ف��ي حين يمك��ن لمن 
أخذ جرعتين م��ن تطعيم »فايزر 
- بيونتيك« أخذ تطعيم »فايزر - 
بيونتك« كجرعة منشطة، مشيرًا 
إلى أن الش��عار بالل��ون األخضر 
ل��ن يتغي��ر لألصفر ف��ي تطبيق 
»مجتمع واعي« في حال عدم أخذ 

هذه الفئة للجرعة المنشطة.
وأش��������ار إل��ى أن تحدي�������ث 
بروتوك��والت التطعي��م ضم��ن 
الوطنية للتطعيم، يأتي  الحملة 
ف��ي إط��ار الخطوات الت��ي تقوم 
بها المملك��ة للتصدي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19( بما يس��هم 
في الحفاظ على صحة وس��امة 

الجميع.

 »األوقاف السنية« تتفقد جامع 
الشيخ حمد بن عيسى بالمحرق

تنفيذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، بترميم جامع الش��يخ حمد بن عيسى آل خليفة 
في محافظة المحرق بما يس��هم في عودة المصلين ألداء الش��عائر الدينية 
كما كانت عليه في الس��ابق؛ قام فريق من إدارة األوقاف الس��نية بالتعاون 

مع المجلس األعلى للش��ؤون اإلس��امية، بزيارة لموقع الجامع، واطلع على 
متطلبات العمل لانتهاء من عملية تجهيز وتسليم مبنى المسجد للمقاول 
المتعه��د بمش��روع الترميم، بالش��كل ال��ذي يكفل ع��ودة المصلين ألداء 

الصلوات في الجامع في أسرع وقت.

 إلزام صاحب مكتب بـ14 ألف دينار 
عن متأخرات كهرباء تعود لـ9 سنوات 

أيمن شكل «

بعد تخلفه عن الدفع لمدة 9 س��نوات، قررت هيئ��ة الكهرباء والماء رفع دعوى 
للمطالبة بس��داد قيمة متأخرات الكهرباء والماء منذ عام 2009 وحتى 2018، 
عل��ى صاح��ب مكت��ب خدمات، بلغ��ت 14 أل��ف دينار، أم��ام المحكم��ة الكبرى 
اإلداري��ة والتي قضت بإلزام صاحب المكتب بمبل��غ الفاتورة وأتعاب المحاماة 

ومصروفات الدعوى.
وتتحصل وقائع الدعوى في أن هيئة الكهرباء والماء قد رفعتها أمام المحكمة 
وقالت فيها إن المدعى عليه مش��ترك لديها لانتفاع بخدمات الكهرباء والماء 
وقد اس��تفاد من خدمات المدعية وتخلف عن الس��داد من��ذ العام 2009 وحتى 
ع��ام 2018، وق��د ترصد في ذمته مبل��غ 14 ألف دينار، وقد حثته على الس��داد 
بإش��عاره بالفواتير إال أنه لم يحرك س��اكنًا ما حدا بها إلقامة دعواها، وطلبت 

الحك��م بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ المطالبة مع الفائدة القانونية 
من تاريخ االس��تحقاق وحتى الس��داد التام باإلضافة إلى الرس��وم والمصاريف 

القضائية وأتعاب المحاماة.
وأش��ارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى نص المادة )3( من المرسوم بقانون 
رقم )1( لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء أنه »يكون للوزارة جميع السلطات 
والصاحي��ات الازمة لتوفير الكهرب��اء والماء، وتقاس كمية ما ُيس��تهلك من 
وح��دات الكهرب��اء والماء بواس��طة العدادات الت��ي توفرها ال��وزارة أو بالطرق 
واألس��اليب األخرى التي تراها مناسبة لذلك، كما يتم تحصيل رسوم استهاك 
الكهرب��اء والم��اء والخدم��ات األخرى بموج��ب فاتورة تع��د بناء عل��ى القراءة 
التي تس��جلها العدادات الت��ي توفرها الوزارة أو باألس��اليب التي تعتمدها، أو 
بالتقدي��رات التي تراها مناس��بة ف��ي حالة حدوث خلل في الع��داد، ويجب دفع 

رسوم االستهاك خال المدة أو المدد التي تحددها الوزارة«.

  المنشطة اختياريًا للفئة العمرية 
من 12 إلى17 عامًا بدءًا من اليوم

 200 جمعية مهنية وخيرية 
تحصل على ترخيص جمع المال

أيمن شكل «

أظه��رت قائم��ة منظم��ات المجتم��ع المدن��ي 
والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  قب��ل  م��ن  المرخص��ة 
االجتماعي��ة، حصول 200 جمعية خيرية ومهنية 
لترخي��ص جمع م��ال، ألغراض متنوع��ة. وبينت 
القائم��ة أن م��دة الترخيص س��نة واح��دة ويتم 

تجديدها.
ويتم تصنيف التبرعات التي تتسلمها الجمعيات 
بحس��ب الغرض منها وكيفية جم��ع المال، حيث 
ين��درج جمع المال بالنس��بة للجمعي��ات الخيرية 
تحت أغراض مس��اعدة األسر الفقيرة والمحتاجة 
المحتاجي��ن،  للطلب��ة  ومس��اعدات  والمرض��ى 
وبن��اء المن��ازل وترميمه��ا لألس��ر المحتاج��ة، 
ومساعدات الزواج، وتقديم المساعدات الطارئة، 

والمس��اعدات الرمضانية واألعياد والمناس��بات 
وتوزي��ع األضاحي وال��زواج الجماعي، وتكون آلية 
الجمع عن طريق مخاطبة المؤسسات والشركات 
واألف��راد عب��ر الرس��ائل اإللكتروني��ة أو النصية 
وإقام��ة األس��واق الخيري��ة والتب��رع اإللكتروني 

والصناديق العامة.
أما بالنس��بة للجمعي��ات المهني��ة فتقوم بجمع 
المال ألغراض إقامة المؤتم��رات وورش العمل 
والتدري��ب والمع��ارض ودعم مش��اريعها وبناء 

مقرات وإصدار نشرات وكتيبات.
ويبلغ ع��دد منظم��ات المجتم��ع المدن��ي حاليًا 
657 منظم��ة أهلية مصنفة حس��ب اختصاصها 
وأهدافه��ا، فيما يبل��غ عدد الجمعي��ات المهنية 
الحاصلة على ترخيص جمع المال 6 جمعيات وهي 
جمعي��ات، األطباء واالقتصاديين ونادي صاحبات 

األعم��ال والمه��ن البحرينية ومؤسس��ة بحرين 
ترس��ت التعليمية وجمعي��ة البحرين ألخصائي 

االستثمار واتحاد جمعيات المسرحيين. 
وبإم��كان كاف��ة منظم��ات المجتم��ع المدن��ي 
المس��جلة ف��ي ال��وزارة التق��دم للحص��ول على 
ترخيص جمع المال، وذلك من خال زيارة الموقع 
اإللكتروني للوزارة، وملء االس��تمارة المخصصة 
له��ذا الغرض، م��ع ض��رورة الت��زام وتقيد هذه 
واألنظم��ة  بالقواني��ن  األهلي��ة  المنظم��ات 
واإلج��راءات المعم��ول به��ا في مج��ال مكافحة 
غس��يل األم��وال واإلره��اب، وذلك وفق��ًا ألحكام 
المرس��وم بقانون رقم )21( لس��نة 2013 بشأن 
تنظي��م جمع الم��ال لألغراض العام��ة، لتتمكن 
منظمات المجتم��ع المدني من تقديم خدماتها 

اإلنسانية والخيرية بالصورة المثلى.

 »ناصر للتأهيل« يبحث 
التعاون مع الهيئة السعودية 

للذكاء االصطناعي

ناق��ش المدير التنفيذي لمركز ناصر للتأهيل والتدريب 
المهن��ي الدكت��ور عب��داهلل النعيمي، مع المش��رف على 
أعمال الهيئة الس��عودية للبيانات والذكاء االصطناعي 
»س��دايا«، استكمال سبل التعاون المستقبلي في مجال 

الذكاء االصطناعي بين المؤسستين.
ج��اء ذلك، خ��ال زيارته الهيئة، حيث ت��م تبادل األفكار 
واآلراء بعد االطاع على إنجازات المؤسستين، إلى جانب 
االتفاق على رؤية حاس��وبية مش��تركة في مجال الذكاء 
االصطناع��ي تتوافق مع توجهات المؤسس��ات المعنية 
به��ذا التخص��ص الواع��د في منطق��ة الخلي��ج، وكذلك 
إمكانية إنجاز مناهج في مجال الذكاء االصطناعي، إضافة 
إلى تعزيز النش��ر المش��ترك للبحوث في المؤسس��تين 
والتأكي��د على تبادل الخبرات في هذا التخصص الحيوي 

المهم.
وأك��د النعيم��ي، أن الزي��ارة تأت��ي تأكيدًا عل��ى أهمية 
التعاون المش��ترك بي��ن البلدين الش��قيقين في كافة 
المجاالت ال س��يما في مج��ال ال��ذكاء االصطناعي الذي 
يعد نقطة مفصلية في علوم الحاضر و المس��تقبل،  أن 
مثل هذه الزيارات تهدف إلى بناء ش��راكات استراتيجية 
لتعمي��ق العاقات األخوية من جهة، والتأس��يس لبناء 
تعاون علم��ي فّعال بين المؤسس��ات المعنية بالذكاء 
االصطناعي في البلدين بشكل خاص، والمنطقة بشكل 

عام.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/12/watan-20220112.pdf?1641962052
https://alwatannews.net/article/984078
https://alwatannews.net/article/983993
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

 مجلس الوزراء: 3.24 مليار دينار إجمالي 
الناتج المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

اطل��ع مجلس ال��وزراء، برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس 
ال��وزراء، وبحضور صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، خالل 

الجلسة االعتيادية أمس، على التقرير االقتصادي 
الفصلي لمملك��ة البحرين للربع الثاني من العام 

الجاري 2019، المرفوع من وزارة »المالية«.
وبينت مؤش��رات األداء أن االقتصاد نما بنس��بة 
3.4% مقارنة بالرب��ع األول من عام 2019، وقدر 

النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيق��ي بنحو 3.24 
مليار دينار. وسجل القطاع غير النفطي نسبة نمو 
بلغت 1.2% باألس��عار الثابتة خ��الل الربع الثاني 
مقارنة بنفس الفترة م��ن العام الماضي 2018، 

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

وزير »المالية«: مباشرة العمل على إنشاء 
صندوق للسيولة بـ100 مليون دينار

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ سلمان بن خليفة آل خليفة، 
مباش��رة العمل على إنش��اء صندوق للس��يولة بحجم 100 مليون دينار 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بهدف إعادة هيكلة االلتزامات المالية 

لشركات القطاع الخاص في المملكة.
وأك��د أن الوزارة قامت وبالتنس��يق م��ع الجهات ذات العالقة بمباش��رة 
العمل على هذا التكلي��ف ووضعه موضع التنفيذ، تنفيذًا لتكليف صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

»الخدمة المدنية« لـ                : 
تطبيق »العمل من المنزل« نوفمبر 

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

السياس��ات  إدارة  كش��ف مدير 
وشؤون اللوائح بديوان الخدمة 
المدني��ة س��عد النفيع��ي ع��ن 
تطبي��ق مش��روع »العم��ل من 

المنزل« نوفمبر المقبل.
وأك��د النفيع��ي ل�»الوطن« أن 
الفت��رة التجريبي��ة الت��ي تمتد 
لشهرين ستشمل 200 موظف 
كحد أقصى ضمن 83 مس��مى 

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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وزير المواصالت: »طيران الخليج« 
وظفت 100 بحريني

محمد رشاد «

أكد وزير المواصالت واالتصاالت 
كم��ال أحمد، أن ش��ركة طيران 
الخلي��ج تمكن��ت خ��الل 3 أعوام 
من توظيف 100 طي��ار بحريني 
أي ما نس��بته 84% من إجمالي 
تل��ك الوظائ��ف، مش��يرًا إلى أن 
الش��ركة تعكف حاليًا بالتعاون 
العم��ل »تمكين«  مع صن��دوق 

على تدريب مجموعة جديدة من الطيارين البحرينيين. 
وقال »لدينا مشكلة في عدد مضيفي الطيران ونسبتهم أقل ألن 
معظمهم من اإلناث ونس��بة الموظفات ف��ي هذه القطاع تصل 
فق��ط إلى 38%«، مش��ددًا على عمل مجلس إدارة ش��ركة طيران 
الخليج على ح��ث اإلناث البحرينيات على العم��ل بهذه الوظيفية 

وهو توجه عام في كل الوظائف بأن األولوية للبحرينيين. 
وأك��د الوزير، أهمية االس��تثمار في المواط��ن البحريني وتدريبه 
وتأهيل��ه والعم��ل على إتاحة كل الس��بل المكنة أمامه لش��غل 

الوظائف المناسبة من أجل حياة كريمة لألسر البحرينية.

هاشم: زيادة في استهالك 
 الكهرباء بـ 27 مليون دينار 

خالل عامين
محمد رشاد «

 أكد النائب س��يد فالح هاش��م، 
مع��دل  ف��ي  زي��ادة  هن��اك  أن 
اس��تهالك الكهرباء بشكل كبير 
على الرغم من جهود الترش��يد 
بنس��بة تج��اوزت 4.14% بزيادة 
ف��ي الكلف��ة بلغ��ت 27 مليون 
دين��ار، مش��يرًا إل��ى أن مع��دل 
االستهالك في 2019 من المياه 

في البحرين تجاوز 212 مليون متر مكعب، ومن الكهرباء ما يزيد 
عن 16 ميغاوات في س��اعة، بكلفة سنوية تزيد عن 387 مليون 
دين��ار، في حين بلغت خالل 2020 م��ا يزيد عن 205 ماليين متر 
مكع��ب في المياه وما يزيد عن 15 مليون ميغاوات في الس��اعة 

بكلفة 414 مليون دينار.

 إحالة محطة 
الرفاع للطاقة إلى التقاعد 

محمد رشاد  «

أكد وزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء وائ��ل المبارك، أن محّطة س��ترة 
للكهرب��اء خرجت عن الخدمة، وأن هناك خط��ة إلخراج محطة الرفاع 
واس��تبدالها بوح��دات جدي��دة، به��دف تحس��ين مس��توى الكفاءة 
اإلنتاجي��ة للمحطات، مضيفًا أن هيئة الكهرب��اء والماء عملت خالل 
عام 2021 على تحسين كفاءة وأداء اإلنتاج لمحطات توليد الكهرباء 

بكلفة رأسمالية مناسبة.
وبين الوزير أن الزيادة في اإلنتاج واالس��تهالك للكهرباء تعود لعدة 
عوامل أبرزها جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت بزيادة عالية في 
اس��تهالك المياه لتصل في ذل��ك الوقت إلى نحو 180 مليون غالون، 
بما تس��بب في رفع العملية اإلنتاجية داخل محط��ات المياه، منوهًا 
إل��ى أن الهيئة وبالتع��اون مع القطاع الخاص- حصلت على أنس��ب 

األسعار وأفضل الكلفة التشغيلية إلنتاج الكهرباء والماء.

بوحمود: العدادات الذكية »ميزان ذهب«

 المبارك: فاتورة ثابتة طوال العام.. 
 ومحطة للطاقة المتجددة خالل أسابيع

حسن الستري - تصوير: سهيل وزير «

أك��د وزير ش��ؤون الكهرباء والم��اء وائل 
المبارك أن هيئة الكهرباء والماء وضعت 
نص��ب عينيه��ا تنفي��ذ مش��اريع تتعل��ق 
بالطاقة المتجددة، مبينًا أنه في األسابيع 
القادمة سيتم افتتاح أول محطة حكومية 
تتعلق بالطاقة المتجددة في المحافظة 
الجنوبي��ة بطاق��ة إنتاجي��ة 5 ميغ��اوات 
بكلف��ة 7 ماليي��ن دين��ار تليها مش��اريع 
أخرى، وأن أي مبادرات تش��جع المواطنين 
لالتجاه للطاق��ة البديلة تدعمها الهيئة. 
ورد المب��ارك عل��ى مقت��رح النائب محمد 
بوحم��ود ح��ول الفات��ورة الثابت��ة طوال 
الع��ام، بأن��ه مقت��رح إيجابي وس��نجعله 
اختياري��ًا للمواطنين لمن يرغب في ذلك، 
موضحًا أن اس��تخدام العزل الحراري يقلل 
اس��تخدام الفات��ورة. وق��ال ف��ي إجابته 
على س��ؤال النائ��ب بوحم��ود: »البحرين 
تتمي��ز بموقع جغرافي متميز، الش��مس 

ساطعة باستمرار، هيئة طاقة مستدامة 
مهمتها التش��جيع على استخدام الطاقة 
المتجددة، هيئ��ة الكهرباء والماء دعمت 

هذه الجهود«.
من جهته، وص��ف النائب محمد بوحمود 
العدادات الذكية لهيئ��ة الكهرباء والماء 
بمي��زان الذه��ب لدقته��ا ألنها تحس��ب 
بالش��عرة، مؤك��دًا أن الجائح��ة أحدث��ت 
نمط��ًا معينًا ف��ي الحي��اة، نظ��رًا لوجود 

مطالب حكومية بالجلوس بالبيت.
وقال: »الدولة تتكبد أعباء نتيجة تشغيل 
هذه المحطات، نتمنى م��ن الدولة تبني 
مشاريع لدعم المواطن الستخدام الطاقة 
الشمسية من خالل مبادرات كالتقسيط، 
فكلف��ة البيت 7 آالف دينار، لذلك البد من 
تعاون م��ع الهيئ��ة والمواط��ن من أجل 
تمويل هذه المشاريع، نتمنى االستعجال 
في الفاتورة الموحدة، لمعادلة الفاتورة 
للتخفيف عل��ى المواط��ن والحصول على 

المتأخرات«.

مقترحات مستعجلة للحكومة

بتأجيل أقساط جميع الخدمات اإلسكانية لمدة 6 أشهر

إعادة ترميم وتأهيل جامع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في المحرق

إسقاط أقساط الخدمات اإلسكانية للمنازل المتضررة بسبب هطول األمطار لمدة سنة

زيادة نسبة الطاقة االستيعابية ألصحاب حمالت العمرة

 تعديل الفترة الزمنية لالستيراد وأن تكون عشر سنوات
من تاريخ الصنع للسيارات الخاصة وذلك أسوة بسيارات النقل الخاص والقاطرات

فتح الخطوط الجوية لطيران الخليج بين  البحرين والعراق وسوريا

تشديد الرقابة على الشركات والمؤسسات في األسعار وتطبيق أحكام قانون القيمة المضافة

أن تكون شقق تمليك الحورة 4 غرف بداًل من 3 غرف

حل مشكلة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق

 إجراء مصرف البحرين المركزي  رقابة فعالة على البنوك 
للتأكد من عدم زيادة الفوائد أو فرض فوائد جديدة أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل

 »النواب« يحيل للحكومة بصفة االستعجال..
تأجيل أقساط اإلسكان 6 أشهر

حسن الستري ومحمد رشاد «

أحال مجل��س الن��واب للحكومة، مقترح��ًا برغبة بصفة 
االس��تعجال لتأجيل أقساط جميع الخدمات اإلسكانية 6 
أش��هر، حيث أكد النائب حم��د الكوهجي، أن قرار تأجيل 
القروض الش��خصية اس��تغلته البن��وك الخاصة بفرض 
فوائ��د ربوية عل��ى المواطنين تراوح��ت بين 1000 إلى 
5000 دينار على فترة بس��يطة مدتها 6 أشهر، مطالبًا 
الحكومة بالبدء بنفس��ها بمس��اعدة المواطنين وليس 
عب��ر البنوك الخاص��ة »التي ال نملك نحن في الس��لطة 

التشريعية عليهم قرارًا«. 

وطال��ب الكوهجي بوقف قروض بنوك اإلس��كان ونظام 
مزايا والتي تصل مبالغها إلى 200 دينار أي ما يس��اوي 
رب��ع الرات��ب أو أكثر، مش��يرًا إلى أن قروض االس��تبدال 
وقروض التقاعد التي تص��ل فوائدها إلى 15 ألف دينار 
إذا كان��ت قيمة الق��رض 10 آالف دينار، مج��ددًا دعوته 
للحكوم��ة بتأجي��ل ق��روض الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا 
الحكوم��ة والت��ي من بينه��ا هيئة التأمين��ات وصندوق 

التقاعد، وقروض االستبدال.
كما أقر مجل��س النواب مرس��ومًا يتضمن فصل مهمة 
وض��ع الخط��ة الوطني��ة لس��وق العمل الت��ي تتضمن 
االس��تراتيجية والسياس��ة العام��ة لتش��غيل العمال��ة 

الوطني��ة واألجنبية عن مهمة تنفيذه��ا، وذلك بإناطة 
مهم��ة وضعها ب��وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية، 
وذلك بالتنس��يق مع هيئة تنظيم س��وق العمل، على أن 
تكون مدة الخطة 4 س��نوات بداًل من سنتين، مع اإلبقاء 
على ج��واز تضمينها وض��ع حّد أقصى للع��دد اإلجمالي 

لتصاريح العمل.
وذكر النائب عيس��ى الدوس��ري أن التعديل، يوازن بين 
العمالة البحرينية واألجنبي��ة، كما قالت النائبة فاطمة 
القطري أن المرس��وم يساهم في ضبط عملية استقدام 
العمالة الوافدة بداًل من الوضع الحالي وس��يجعل وزارة 
العمل هي الجهة المس��ؤولة عن وضع سياس��ة س��وق 

العمل التي تكون على أن البحريني هو الخيار األساسي.
وقال النائب عبداهلل الذوادي: »الخطوة ضرورية لمعالجة 
أوجه التعاون بي��ن الجهتين، ليكون المواطن البحريني 
ه��و المقدمة ف��ي أي عملي��ة إصالحية لس��وق العمل، 
وتس��اءل النائ��ب أحمد الس��لوم عن مرئي��ات الغرفة«، 
وأجاب��ه رئيس لجنة الخدمات أحم��د األنصاري: »اللجنة 
خاطب��ت هيئ��ة تنظيم س��وق العمل وه��ي تمثل كافة 
األطراف الممثلة فيه، وبالتالي ال توجد حاجة لمخاطبة 

غرفة صناعة وتجارة البحرين كونها ممثلة بالغرفة«.
وقال النائ��ب غازي آل رحمة: »يجب تحديد س��قف أعلى 

للعمالة في البحرين«.

حسن الستري «

قال��ت النائب سوس��ن كمال إن 
المريض  تسليم س��لطة خضوع 
النفس��ي للتقييم في يد الطبيب 
االستش��اري فيه مخاطرة كبيرة، 
ألن��ه  قد يك��ون أيضًا للمنش��اة 
الخاص��ة، فس��يكون من مصلحة 
التقيي��م،  إعط��اء  االستش��اري 
المنش��أة  في  إقامت��ه  فتكلف��ة 

الخاصة 150 دينارًا. وأجابها وزير ش��ؤون مجلسي الشورى والنواب 
غانم البوعينين: نظن ظنًا جيدًا بمستواهم. ورد وكيل وزارة الصحة 
د.وليد المانع على نائب تحدث عن شهادات طبية مضروبة: هناك 
لجن��ة عليا تكت��ب التقرير عن المريض، قضي��ة التحقق من كون 
المريض لدي��ه أهلية تتم عبر مراحل، وكلن��ا ثقة بذلك، القاضي 
يس��تند إلى بعض األم��ور، مملكة البحرين زاخ��رة باألطباء الذين 
يحظ��ون بالثقة والمصداقية، إذا حدثت زل��ة، فال تتعدى النظام، 
نطمئ��ن المجلس بأمان��ة أطبائنا، ال ش��هادات مضروبة ومزورة 
وغير صحيحة، الحكومة عملت ألكثر من 100 سنة وهي محل ثقة.

 150 دينارًا كلفة »الليلة« 
لمريض الطب النفسي

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

مركز الجسرة للحرف يدشن برنامجه التدريبي للعام 2022 عبر مجموعة من الورش العملية المتنوعة ضمن برنامج الحرف والصناعات اإلبداعية
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الوطن والء للوطن
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القطــاع المالــي والمصرفــي فــي البحريــن يــزداد نمــوًا 
بتطويــر األداء عبر االســتثمار فــي الكــوادر الوطنية من 

خالل البرامج والدراسات والتدريب واالبتكار.
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للمره الثانية.. اللهم قد بلغت
األس��بوع الماضي نبهت أمانة النواب والش��ورى بضرورة توضيح حقيقة 
األخبار المتداولة عن تقاعد النواب والشورى والتي أثارت الرأي العام ضد 

وجود المؤسسة أصاًل.
وهذا األسبوع تداولت وسائل التواصل االجتماعي مقطعًا مبتسرًا ابتسارًا 
متعم��دًا وواضح��ًا، تم نش��ره من قبل أحد الحس��ابات على اإلنس��تغرام 
لجلس��ة مجلس الش��ورى التي كانت تناق��ش بندًا خاص��ًا بقانون يتعلق 

بشركة البتروكيماويات. 
المقط��ع الذي تم تداوله تمت منتجت��ه وإخراجه فنيًا ليعطيك إيحاًء بأن 
هناك س��رقًة تم اكتش��افها كانت تجري في هذه الش��ركة، ورغم أن الرد 
على استفس��ار العضو موجود ف��ي المقطع وينهي هذا التش��كيك بتاتًا 
ويوضح له الجواب على سؤاله الذي جاء خارج سياق النقاش! إنما من حق 
العضو السؤال بالطبع، وقد تمت اإلجابة عليه فورًا وتوضيح اللبس الذي 
طرحه العضو، إال أن من يش��اهد المقطع سيركز على السؤال ولن يفهم 
اإلجابة المبتسرة هي األخرى ابتسارًا فنيًا متعمدًا، فالمشاهد سيتابع ما 
تال س��ؤال العضو من تداوالت بين األعضاء والرئيس وكانت هناك حالة 

ارتباك وصمت مريب!! 
أال يثي��ر هذا العم��ل االرتياب؟ خاص��ة.. أال ننتبه إلى أنها ليس��ت المرة 
األول��ى التي يجري فيها نش��ر أخبار كاذبة وغي��ر حقيقية ومفبركة وتدور 
حول مؤسس��ات الدولة خاصة الش��ورى والنواب؟ إذ قبله��ا بأيام تداولت 
وس��ائل اإلعالم أرقامًا ومعلومات تحتاج إل��ى توضيح حول تقاعد أعضاء 
السلطة التش��ريعية، وكلها معلومات مرت وانتشرت وتم تداولها وبقي 
أثره��ا وتش��كل الرأي المغل��وط حولها وم��ع ذلك مازالت المؤسس��تان 

تغطان في سبات عميق! 
القصد من هذا المقال هو التنبيه -من جديد- لألمانة العامة لمجلس��ي 
الشورى والنواب أن من واجبهما ومسؤوليتهما مواجهة هذا الكم الكبير 
من الكذب والفبركة المنتش��رة ضدهما ال -كأعضاء- إنما كمؤسس��ات 
وكنظ��ام وهذا هو األخطر، واالنتب��اه إلى أن هناك عم��اًل ممنهجًا يحاول 
الطعن والتش��ويه ف��ي المؤسس��تين، ال بالنق��د المش��روع والمطلوب 
والمحب��ذ م��ن أجل التطوي��ر، إنما بنش��ر معلومات مغلوط��ة بأكثر من 

طريقة، وتوجيه الرأي العام لتجييش الشارع ضد هاتين المؤسستين. 
أواًل:

إن م��ن يعتق��د أن األمور تج��ري مصادفة، وأن من يثير ه��ذه المواضيع 
مص��اب بعقدة الش��ك والرغبة ف��ي التأزي��م منتٍم لذات المدرس��ة التي 
تفاجأت واندهشت وتعطل عندها الكالم في 2011، واليوم مازال يعتقد 

بأن كل تلك المحاوالت تتم مصادفة وال ارتباط بينها. 
ثانيًا:

حتى ب��دون ه��ذا المنطلق عمر الس��لطة التش��ريعية م��ازال حديثًا في 
المجتمع البحريني، ومازال��ت توضع الثوابت واألعراف في عملهما نتيجة 
الممارس��ة والخب��رات المتراكمة رغم أننا في ال��دور الخامس، إال أن هذه 
المدة تعد في عمر الس��لطات التش��ريعية وليدًا صغيرًا يحتاج إلى رعاية 
وتثبيت، وتأس��يس عالقة إيجابية بين تلك المؤسسات التي تكونت بناء 
على مشروع جاللة الملك اإلصالحي والمجتمع البحريني مهمة تنوط بها 
تلك المؤسس��ات وأماناتها العامة وينوط بها إع��الم الدولة أيضًا، فإن 
هم تقاعس��وا ال نلوم بعد ذلك الحظ أو جهل الناس أو... ال س��مح اهلل لم 

نكن نتوقع..!!

 السجن 5 سنوات لثالثة زّوروا 
مستندات واستخرجوا سجاًل تجاريًا

أيمن شكل  «

ب��دأت المحكم��ة الكب��رى الجنائية نظ��ر معارض��ة مدانين اثني��ن بتزوير 
مس��تندات خاصة باس��تصدار س��جل تجاري، حيث قاما وثالث بتزوير رصيد 
إيداع رأس مال الشركة، وتقديمه ضمن المستندات وتمكنوا من استصدار 

سجل تجاري، وحكمت المحكمة بسجنهم جميعًا 5 سنوات.
الواقعة كش��فها أح��د المخلصين الذي اتفق مع��ه المتهمون الثالثة على 
تخليص معاملة إصدار سجل تجاري لهم مقابل 150 دينارًا، في عام 2019، 
وذل��ك حين حضر إليه المتهمان لتأس��يس الش��ركة، واتفقا معه وبدأ في 
إجراءات التأس��يس وبعد فترة وردت إليه رس��الة بأنه ت��م إصدار ترخيص 
تجاري للشركة رغم أنه لم يستكمل اإلجراءات فاتصل بالمتهم األول والذي 
أخب��ره بأنه تأخر ف��ي إنهاء اإلجراءات ورفض إعطاءه مس��تحقاته، فش��عر 

بوجود خطأ ما.
وتوجه المخلص إلى البنك ومعه صورة من إيداع رأس مال الش��ركة، وسأل 
عن المعاملة وطلب االس��تعالم عن وجود حس��اب للش��ركة لدى البنك من 
عدم��ه، إال أن الموظف اكتش��ف تزوي��ر المعاملة حيث تبين أنها منس��وب 
صدوره��ا لف��رع البنك في المح��رق بينما يختلف الرقم الخ��اص بالفرع عن 
الموج��ود في الورقة، وكذل��ك توقيع لموظف بفرع المنام��ة، فقام بإخطار 

مدير البنك وبدوره أخطر وزارة التجارة والصناعة والسياحة بالواقعة.
وأحال��ت النياب��ة العام��ة المتهمين للمحكم��ة بتهمة االش��تراك بطريق 
المس��اعدة مع موظف عام حسن النية على تزوير مستندات السجل التجاري، 
وتمكنوا من اس��تصدار السجل ومزاولة النشاط التجاري، كما ارتكبوا تزويرًا 
في محرر خاص وهو رصيد إيداع رأس مال الش��ركة في البنك وقاموا بإرفاق 

المستند المزور ضمن مستندات استصدار السجل التجاري.

 مالكة إبل تعود 
 من نجد للحجاز على
ناقتها في 20 يومًا

أكدت مالكة اإلبل الس��عودية، رش��ا القرش��ي، أنها ستنفذ وعدًا 
قطعت��ه، وتعود من نجد إل��ى الحجاز على ظه��ر ناقتها، برحلة 
تستمر نحو 20 يومًا، بعد خسارتها سباقًا أقيم بمهرجان الملك 
عبدالعزيز لإلبل. وفي التفاصيل، ش��اركت القرش��ي بناقتها في 
س��باق الش��وط الخام��س، الذي أقيم ضمن منافس��ات النس��خة 
السادس��ة من المهرجان، ف��ي حين أنه بعد إنهائها التس��جيل 
وكل اإلجراءات، تفاجأت في يوم الس��باق أنه من الش��روط عدم 
المش��اركة بإبل سبق لها المش��اركة في سباقات من قبل، لذلك 
اضطرت إلى اس��تدعاء أخرى مس��تأجرة، إال أنها لم تحَظ بالفوز، 
وف��ق صحيف��ة »الوط��ن« الس��عودية. وأوضح��ت مالك��ة اإلبل 
للصحيفة قائلة: »عندما جئت أسجل في سباق الشوط الخامس، 
وأنهيت اإلجراءات األربعاء، تحمست للمشاركة، والفوز بالسباق، 
ال��ذي كان س��ينطلق الخميس، لكنن��ي تفاجأت بأن اس��مي غير 
موجود بس��بب أنه من ش��روط السباق عدم مش��اركة اإلبل في 
س��باق آخر، وهنا ق��ررت اس��تئجار ناقة أخرى، وش��اركت بها في 
الس��باق، لكنني لم أفز، ولكن كان علّي وعد قطعته على نفس��ي 
بأنني إذا لم أفز سأعود من نجد إلى الحجاز على ظهر ناقتي، على 
الرغم من مشقة الطريق، فقد كنت واثقة جدًا من فوزي بالمركز 

األول، لجمال ناقتي«.

مركز الشيخ إبراهيم يحتفي بمرور عقدين على تأسيسه
بعد عش��رين عامًا عل��ى العمل األهل��ي الثقافّي، 
يحتفل مركز الش��يخ إبراهيم ب��ن محمد آل خليفة 
للثقافة والبحوث بذكرى تأسيس��ه العش��رين أيام 
12 و13 و14 يناي��ر الج��اري، وذل��ك بحضور الفت 
أله��ل الثقافة القادمي��ن إلى مدين��ة المحّرق من 
العالمين العرب��ي والعالمي ممثلين عن أكثر من 

50 مركزًا ثقافيًا عربيًا وأجنبيًا.
وبه��ذه المناس��بة توّجهت رئيس��ة مجل��س أمناء 
المركز الش��يخة مي بنت محمد آل خليفة بالش��كر 
للدعم الكبير الذي رافق المركز منذ تأسيس��ه عام 
2002م م��ن ل��دن الداع��م األول للثقاف��ة حضرة 

صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المف��دى، وم��ن قبل صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة رئيس 
الوزراء، وصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، وكل المؤمنين بالحراك الثقافي 
األهل��ي، م��ن مؤسس��ات وأف��راد داعمي��ن لعمل 
المركز، ودوره في االرتق��اء بالمجتمعات المحلّية، 
شاكرة الجميع باس��م مجلس األمناء الحريص على 
إع��ادة أهمية مجلس الش��يخ إبراهيم الذي كان له 
الدور التنويري والمكانة المرموقة التي جعلت من 
المحّرق مقصد األدباء والمثّقفين منذ ذلك الوقت.

 شرطيان يتجاهالن 
عملية سرقة لإلمساك بـ»بوكيمون«

ترجمة - أجنادين السعدون «

قررت محكمة االس��تئناف ف��ي والي��ة كاليفورنيا طرد 
شرطيين من عملهما وذلك بس��بب انشغالهما بلعبة 
»البوكيم��ون« عوض��ًا ع��ن التدخل في جريمة س��رقة 
حصلت بالقرب منهما بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد 

برس.
فقد أظهرت كاميرات مراقبة كانت موجودة في س��يارة 
الش��رطيين قيامهم��ا بالنق��اش حول طريقة إمس��اك 
البوكيم��ون »س��نورالكس« ومحاولة صي��د بوكيمون 
ن��ادر في اللعبة يدعى »توجيتك« في حين تجاهال عدة 

تقارير من أكثر من ش��خص تفيد بوقوع س��رقة كانت 
تحدث بالقرب منهما.

وذكرت وثيقة في المحكمة أن نقيبًا في الشرطة وصل 
إلى مكان الحادثة ورأى سيارة مركونة بالقرب وتعجب 
من عدم استجابة الش��رطيين للنداءات المتكررة التي 

وصلتهما.
وقد ادعى الش��رطيان أنهما لم يس��معا ن��داءات طلب 
الدعم عب��ر الراديو، لكن تس��جيالت الس��يارة أوضحت 
أنهما كانا يتناقش��ان في أن يس��تجيبا للنداء أم ال وأن 
أحدهما يمكن س��ماعه في التس��جيل وه��و يقول »تبًا 

لها« يعني واقعة السرقة!

جواز السفر اإلماراتي األقوى عالميًا

حافظ جواز الس��فر اإلماراتي على صدارته 
عالمي��ًا، كأق��وى جواز س��فر، وف��ق تقرير 

نشرته صحيفة »إكسبرس« البريطانية.
 Global وبحس��ب بيانات مؤش��ر منظمة
Citizen Solution لجوازات الس��فر، التي 
نش��رتها الصحيفة، وتراجعت ألمانيا عن 

المركز األول لصالح دولة اإلمارات.
الس��فر  ج��واز  لحامل��ي  يمك��ن  وقال��ت: 
اإلمارات��ي دخول م��ا مجموع��ه 105 دول 
ب��دون تأش��يرة، و55 دولة بتأش��يرة عند 

الوصول والحصول على تأشيرة 38 دولة قبل الدخول.
وتابعت: بات السياح األلمان غير قادرين على دخول العديد من البلدان »دون 

قيود«.
ويحتاج الس��ائح األلماني إلى تأشيرة إجمالي 46 دولة قبل الدخول، وتأشيرة 

عند الوصول إلى 39 دولة ويمكنهم الدخول إلى 152 دولة بدون تأشيرة.
واحتل��ت ألماني��ا وفنلندا وإيطالي��ا المرتبة الثانية في تصنيف��ات هذا العام 

بإجمالي 151 دولة بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.
ويتعي��ن عل��ى حاملي جوازات الس��فر األلماني��ة حاليًا التق��دم للحصول على 
تأش��يرة مس��بقة لدخ��ول 46 دولة، بم��ا فيها أفغانس��تان والصي��ن وكوريا 

الشمالية وروسيا.
ولج��أت المنظمة إلى مقارن��ة ما مجموعه 199 دول��ة ومنطقة لتحديد جواز 

السفر »األقوى« وما له من مزايا وعيوب عند السفر.
ووفقًا للترتيب تتذيل دولتا العراق وأفغانستان الترتيب العالمي حيث ُيسمح 

لحاملي جوازات السفر فقط بالسفر إلى 34 دولة بدون تأشيرة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/01/12/watan-20220112.pdf?1641962052
https://alwatannews.net/article/984178
https://alwatannews.net/article/984171
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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والشؤون  العدل  وزارة  أعلنت 
ــاف أنـــه في  ــ اإلســامــيــة واألوقـ
التي  المستمرة  المتابعة  إطــار 
يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
ــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا؛  ــل ل
قائمة  حــالــة  ــود  وجـ تبين  فــقــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي مسجد 

بالمحافظة الشمالية.
وحفاًظا على مقتضيات الصحة 
فقد  للمصلين،  وحمايًة  العامة 
التنسيق  بــعــد  ــوزارة  ــ ــ ال ــررت  قــ
مـــع الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
غلق  كورونا  لفيروس  للتصدي 
مؤقت  بشكل  وذلــك  المسجد، 
لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق 
تتبع  بعملية  القيام  من  المعنية 

ــقــيــام  ــمــخــالــطــيــن وكـــذلـــك ال ال
من  ــتــأكــد  وال الــتــعــقــيــم  بعملية 
ــراءات االحــتــرازيــة  اتــخــاذ اإلجــ
بشكل صحيح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وشددت وزارة العدل والشؤون 
اإلســـامـــيـــة واألوقـــــــــاف عــلــى 
مــتــابــعــتــهــا تــنــفــيــذ اإلجــــــراءات 
االحترازية بالمساجد وتكثيفها 
واتــخــاذ  التفتيشية  للحمات 
وسامة  صحة  لحفظ  يلزم  ما 
االلــتــزام  أن  مــؤكــدًة  المصلين، 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات واإلجـــــــــــراءات 
ــوم تــفــرضــه  ــ ــي ــ االحــــتــــرازيــــة ال
والــواجــب  الدينية  المسؤولية 

الوطني.

تــنــفــيــذًا ألمــــر ولــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
ــن حــمــد  ــ ــر ســـلـــمـــان ب ــ ــي األمــ
جامع  بترميم  خليفة،  آل 
ــــن عــيــســى  الـــشـــيـــخ حـــمـــد ب
مــحــافــظــة  ــي  فـ آل خــلــيــفــة 
المحرق بما يسهم في عودة 
الــشــعــائــر  ألداء  الــمــصــلــيــن 
الدينية كما كانت عليه في 
السابق، قام فريق من إدارة 

بالتعاون  السنية  ــاف  األوقـ
ــس األعــــلــــى  ــ ــل ــجــ ــمــ ــ مــــــع ال
بزيارة  اإلسامية  للشؤون 
على  واطلع  الجامع،  موقع 
متطلبات العمل لانتهاء من 
عملية تجهيز وتسليم مبنى 
المتعهد  للمقاول  المسجد 
بالشكل  الترميم  بمشروع 
المصلين  عودة  يكفل  الذي 
الجامع  في  الصلوات  ألداء 

في أسرع وقت.

غلق مسجد في “الشمالية”

“السنية” تقف على متطلبات تجهيز 
“جامع الشيخ حمد” وتسليمه للمقاول

local@albiladpress.com
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أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي 
الطبي للتصدي لفيروس 
أنه   )19 )كوفيد  كورونا 
بــعــد الــعــرض ومــوافــقــة 
اللجنة التنسيقية وبناًء 
المستجدات  آخــر  على 
والــــمــــعــــطــــيــــات؛ تــمــت 
الــمــوافــقــة عــلــى إتــاحــة 
ــة الـــمـــنـــشـــطـــة  ــ ــرعـ ــ ــجـ ــ الـ
العمرية  للفئة  اختياريا 
 17 حــتــى   12 الــبــالــغــة 
أشهر   6 مــرور  بعد  عاًما 
من أخذ الجرعة الثانية 
ــزر -  ــ ــاي ــ مـــن تــطــعــيــم “ف
بيونتيك” و”سينوفارم”، 

وذلك بدًءا من اليوم األربعاء.
وأوضح الفريق الوطني الطبي أنه يمكن لهذه الفئة العمرية ممن أخذ جرعتين 
من تطعيم “سينوفارم” أخذ تطعيم “فايزر - بيونتيك” أو تطعيم “سينوفارم” 
كجرعة منشطة، في حين يمكن لمن أخذ جرعتين من تطعيم “فايزر - بيونتيك” 
باللون  الشعار  أن  إلى  مشيًرا  منشطة،  كجرعة  بيونتك”   - “فايزر  تطعيم  أخذ 
األخضر لن يتغير لألصفر في تطبيق “مجتمع واعي” في حال عدم أخذ هذه 

الفئة للجرعة المنشطة.
ضمن  التطعيم  بــروتــوكــوالت  تحديث  أن  إلــى  الطبي  الوطني  الفريق  وأشــار 
الحملة الوطنية للتطعيم يأتي في إطار الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين 

للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسامة الجميع.

 الفريق الوطني: إتاحة الجرعة المنشطة 
اختياريا للفئة من 12 حتى 17 عاما العزل 7 أيام من تاريخ اإلصابة لحاملي الشعار األخضر

تحديث بروتوكول الحجر الصحي بدءا من 13 يناير... الفريق الوطني الطبي:

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( أنه بعد 
التنسيقية  اللجنة  العرض وموافقة 
ــمــســتــجــدات  ــر ال ــ وبــــنــــاًء عـــلـــى آخـ
ــدًءا مــن يــوم  ــ والــمــعــطــيــات، تــقــرر ب
13 يناير  الخميس المقبل، الموافق 
العزل  بروتوكول  تحديث  الجاري، 
ــك بــأن  ــ ــرازي، وذلـ ــ ــتـ ــ الــصــحــي االحـ
7 أيام من تاريخ  تكون مدة العزل 
القائمة  لــلــحــاالت  اإلصـــابـــة  تــأكــيــد 
األخضر  باللون  الشعار  حاملي  من 
دون  واعـــي”  “مجتمع  تطبيق  فــي 
فــحــص مختبري  ــراء  الــحــاجــة إلجــ
إلنــهــاء  الــســابــع  ــيــوم  ال فــي   )PCR(
ــا الـــحـــاالت الــقــائــمــة من  الـــعـــزل، أمـ
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
تطبيق  فيكون  المتطعمين  وغــيــر 
ــام مــن تــاريــخ  ـــ 10 أيـ مـــدة الــعــزل ل
الــحــاجــة  دون  إصــابــتــهــم،  ــأكــيــد  ت
إلجراء فحص مختبري )PCR( في 

اليوم العاشر.
كما أعلن الفريق الوطني الطبي عن 
تحديث بروتوكول الحجر الصحي 

االحترازي للمسافرين القادمين إلى 
المنافذ  جميع  عبر  البحرين  مملكة 
بدًءا من يوم الخميس الموافق 13 
يناير الجاري، وذلك بتطبيق الحجر 
ــام مــن تــاريــخ  ــ الــصــحــي لــمــدة 7 أي
الـــوصـــول لــلــمــســافــريــن الــقــادمــيــن 
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
ــقـــاء  ــيـــر الــمــتــطــعــمــيــن، مـــع اإلبـ وغـ
الحاجة  عدم  من  به  المعمول  على 
االحترازي  الصحي  الحجر  لتطبيق 
حاملي  مــن  الــقــادمــيــن  للمسافرين 
الشعار باللون األخضر في التطبيق.
على  الطبي  الوطني  الفريق  وأكــد 
الـــجـــمـــيـــع أهـــمـــيـــة إجـــــــراء فــحــص 
ــشــعــور  ــروس كــــورونــــا عـــنـــد ال ــيــ فــ
ــتــزام  بــأيــة أعــــراض، ومــواصــلــة االل
والتدابير  االحترازية  بــاإلجــراءات 
الوقائية المعلن عنها، واإلقبال على 
المنشطة  والــجــرعــة  التطعيم  أخــذ 
ــي دعــــم جميع  ــمــا يــســهــم فـ ــه ب مــن
لجائحة  للتصدي  الوطنية  الجهود 
ــا وحـــفـــظ صحة  ــ ــورون فـــيـــروس كــ

وسامة المواطنين والمقيمين.
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اتفاق بحريني صيني على تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة

“دار الفتيان”: االبنان الشاكيان تخطيا 27 عاما

في مجاالت التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة

ردا على مناشدتهما عبر “^” الستئناف خدمة المواصالت

عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  اجتمع 
الــزيــانــي، أمـــس فــي مــديــنــة ووشــي 
وزيــر  الــدولــة  مستشار  مــع  الصينية، 
الشعبية  الصين  جمهورية  خارجية 
الرسمية  الــزيــارة  بمناسبة  يــي؛  ــغ  وان
ــخــارجــيــة  ــقـــوم بــهــا وزيـــــر ال ــتـــي يـ الـ
الصديقة  الشعبية  الصين  لجمهورية 
الدولة  مستشار  من  دعــوة  على  بناًء 

وزير الخارجية الصيني.
ــاء االجــتــمــاع، رحـــب يــي بــوزيــر  ــن وأث
بتلبية  سعادته  عن  معرًبا  الخارجية، 
الـــدعـــوة لـــزيـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن 
الشعبية، مشيًدا بما لقاه خال زيارته 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي شــهــر مـــارس 

الماضي من حفاوة وترحيب.
الدولة وزير خارجية  وكلف مستشار 
ــر  جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة وزيـ
ــخــارجــيــة، بــنــقــل تــحــيــات وتــقــديــر  ال
عاهل  جــالــة  إلـــى  الصيني  الــرئــيــس 
الباد، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
ــســمــو الــمــلــكــي،  الــــــــوزراء صـــاحـــب ال
مــنــوًهــا بــمــا يــربــط جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية ومملكة البحرين من عاقات 
في  ثنائي  وتعاون  تاريخية  صداقة 
الــمــتــبــادل على تطوير  الــحــرص  ظــل 
التعاون المشترك في المجاالت كافة، 
على  وحرصها  الصين  اهتمام  مؤكًدا 
مع  الثنائي  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  تنمية 
المصالح  يخدم  وبما  البحرين  مملكة 
الــمــشــتــركــة، ومــعــرًبــا عـــن ثــقــتــه بــأن 
سوف  البلدين  بين  الوثيقة  الصداقة 
تتطور وتزدهر على مر األيام، متمنًيا 

للمملكة مزيدا من التقدم واالزدهار.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــقــل وزيـ ــن جــانــبــه، ن مـ
تــحــيــات وتــقــديــر صــاحــب الــجــالــة، 
الملكي  السمو  وصاحب  الباد  عاهل 
ــوزراء،  ــ ال مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، 
الصديق  الصيني  للشعب  وتمنياتهما 

بدوام النماء واالزدهار.
وأعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عــن شكره 
ــره لـــوانـــغ يـــي عــلــى دعــوتــه  ــديـ ــقـ وتـ
الكريمة، معرًبا عن تقديره لما تشهده 

ــصــداقــة الــتــاريــخــيــة بين  عـــاقـــات ال
ونمو،  تطور  من  الصديقين  البلدين 
مــؤكــًدا عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر وتعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي واالرتـــقـــاء بــه إلــى 
ــة شاملة  ــراكـ أوســــع وشـ مــســتــويــات 
شأنه  من  لما  المجاالت  مختلف  في 
والشعبين  البلدين  مصالح  تحقيق 
ــا تــبــديــه  ــمـ ــيـــن، مـــشـــيـــًدا بـ ــقـ الـــصـــديـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مـــن رغــبــة في 
والتنسيق  الــتــواصــل  وتقوية  تعزيز 
متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع  المشترك 

للصين وشعبها الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

ــم أثــنــاء االجــتــمــاع، بــحــث مسار  وتـ
ــائــي وســبــل  ــن ــث ــات الـــتـــعـــاون ال ــاقـ عـ
التي  المجاالت  مختلف  في  تطويره 
للبلدين  المشتركة  المصالح  تــخــدم 
واســتــعــراض  الصديقين،  والشعبين 
الــفــرص الــمــتــاحــة لــتــطــويــر الــتــعــاون 
االقتصادية  المجاالت  في  المشترك 
والتجارية واالستثمارية، وتم التأكيد 
تفعيل  في  قدًما  المضي  أهمية  على 
مذكرات التفاهم واالتفاقات الموقعة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
ــاالت الـــتـــجـــارة  ــجــ ــي مــ الـــمـــشـــتـــرك فــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واالقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والطاقة المتجددة والثقافة والفضاء 

وأمن المعلومات.
األوضاع  تطورات  استعراض  تم  كما 
المنطقة،  فــي  واألمــنــيــة  الــســيــاســيــة 
والتحديات التي تواجه دولها، إضافًة 
المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  إلى 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــالـــت  قـ
ــي تــعــقــيــبــهــا على  االجــتــمــاعــيــة فـ
 2 بتاريخ  “الباد”  نشرته  موضوع 
2022 تحت عنوان “خريجو  يناير 
إلغاء  بسبب  يعانون  الفتيان  دار 
مطلب  تــلــبــيــة  إن  الـــمـــواصـــات”، 
االبــنــيــن بــتــوفــيــر مـــواصـــات غير 
 )46( رقــم  الــقــرار  على  بناء  ممكن 
التخرج  تنظيم  بشأن   2011 لسنة 
رعاية  دار  مــن  الاحقة  والــرعــايــة 
ــذلـــك الـــمـــواد الــتــي  الــطــفــولــة، وكـ
التعديات في بعض  طرأت عليها 
أعاه وذلك  المذكور  القرار  أحكام 
في العام 2018، حيث تنص المادة 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 

السابعة والعشرين، علمًا بأن جميع 
األبناء حاليًا قد تخطو سن السابعة 

والعشرين ماعدا ابن واحد فقط. 
وفيما يلي نص الرد كاما:

والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــــل  ــعــ ــ ال وزارة  إن 
البالغ  اهتمامها  تؤكد  االجتماعية 
الخريجين  أبنائها  كــافــة  بــشــؤون 
وتتعامل  الفتيان،  رعــايــة  دار  مــن 
معهم بمثابة والدين يبذالن كل ما 
أبنائهما  مطالب  لتلبية  بإمكانهما 
مهما كانت، ولكن في حدود الممكن 
والمناسب، وإن دار رعاية الفتيان 
حريصة على أال ترد طلب ألي ابن 
لها، إال أن األنظمة والقوانين تحول 
أحيانًا دون ذلك، خاصة وأن الدار 
تتبع جهة حكومية تحكمها أنظمة 
اإلدارية  للرقابة  وتخضع  وقوانين 

والمالية.
االبنين  مطلب  تلبية  فــإن  وعليه، 
بناء  بتوفير مواصات غير ممكن 
 2011 لسنة   )46( رقــم  القرار  على 

والــرعــايــة  الــتــخــرج  تنظيم  بــشــأن 
الطفولة،  رعــايــة  دار  مــن  الاحقة 
عليها  طــرأت  التي  الــمــواد  وكذلك 
ــي بـــعـــض أحـــكـــام  ــديـــات فــ ــعـ ــتـ الـ
ــك في  ــاه وذلـ ــقــرار الــمــذكــور أعـ ال
الــمــادة  تــنــص  2018، حــيــث  الــعــام 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 
الــســابــعــة والــعــشــريــن(. عــلــمــًا بــأن 
ــيــًا قـــد تخطو  ــاء حــال ــنـ جــمــيــع األبـ
ابن  ماعدا  والعشرين  السابعة  سن 
واحـــد فــقــط، عــلــمــًا بــأنــه قــد سبق 
ــتـــواصـــل مـــع االبـــنـــيـــن صــاحــبــي  الـ
الماحظة المنشورة من قبل جميع 
الـــوزارة  فــي  اإلداريـــة  المستويات 
ــدءًا مــن رئــيــس الــقــســم ومــديــرة  ــ ب

الرعاية االجتماعية، والقائم  إدارة 
للرعاية  المساعد  الوكيل  بأعمال 
إلى  وصــوالً  االجتماعي،  والتأهيل 
مكتبه  فــي  الموقر  الــوزيــر  مقابلة 
14سبتمبر2021، حيث تم  بتاريخ 
ماحظاتهما  جميع  الــى  االستماع 
والــــــرد عــلــيــهــا وتــــم طــلــب بعض 
المستندات من أحد األبناء؛ إلعادة 
تــوفــيــر الـــمـــواصـــات لـــه مـــراعـــاة 
لــعــدم تــوافــر ســيــارة لــديــه لقضاء 
يستجب  لـــم  انـــه  إال  احــتــيــاجــاتــه 

لذلك الطلب.
وختامًا، تود وزارة العمل والتنمية 
استمراريتها  تؤكد  أن  االجتماعية 
المميزات  في توفير مجموعة من 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا األبــــنــــاء 
إضافة  سنوي،  بشكل  الخريجون 
ومسائلهم  أمـــورهـــم  مــتــابــعــة  إلـــى 
القانون  بــه  يسمح  مــا  حـــدود  فــي 
واألنــظــمــة الــمــعــمــول بــهــا فــي هــذا 

الشأن.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء لإلسراع بترميمه

المنامة - بنا

المنامة - بنا

والشؤون  العدل  وزارة  أعلنت 
ــاف أنـــه في  ــ اإلســامــيــة واألوقـ
التي  المستمرة  المتابعة  إطــار 
يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
ــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا؛  ــل ل
قائمة  حــالــة  ــود  وجـ تبين  فــقــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي مسجد 

بالمحافظة الشمالية.
وحفاًظا على مقتضيات الصحة 
فقد  للمصلين،  وحمايًة  العامة 
التنسيق  بــعــد  ــوزارة  ــ ــ ال ــررت  قــ
مـــع الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
غلق  كورونا  لفيروس  للتصدي 
مؤقت  بشكل  وذلــك  المسجد، 
لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق 
تتبع  بعملية  القيام  من  المعنية 

ــقــيــام  ــمــخــالــطــيــن وكـــذلـــك ال ال
من  ــتــأكــد  وال الــتــعــقــيــم  بعملية 
ــراءات االحــتــرازيــة  اتــخــاذ اإلجــ
بشكل صحيح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وشددت وزارة العدل والشؤون 
اإلســـامـــيـــة واألوقـــــــــاف عــلــى 
مــتــابــعــتــهــا تــنــفــيــذ اإلجــــــراءات 
االحترازية بالمساجد وتكثيفها 
واتــخــاذ  التفتيشية  للحمات 
وسامة  صحة  لحفظ  يلزم  ما 
االلــتــزام  أن  مــؤكــدًة  المصلين، 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات واإلجـــــــــــراءات 
ــوم تــفــرضــه  ــ ــي ــ االحــــتــــرازيــــة ال
والــواجــب  الدينية  المسؤولية 

الوطني.

تــنــفــيــذًا ألمــــر ولــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
ــن حــمــد  ــ ــر ســـلـــمـــان ب ــ ــي األمــ
جامع  بترميم  خليفة،  آل 
ــــن عــيــســى  الـــشـــيـــخ حـــمـــد ب
مــحــافــظــة  ــي  فـ آل خــلــيــفــة 
المحرق بما يسهم في عودة 
الــشــعــائــر  ألداء  الــمــصــلــيــن 
الدينية كما كانت عليه في 
السابق، قام فريق من إدارة 

بالتعاون  السنية  ــاف  األوقـ
ــس األعــــلــــى  ــ ــل ــجــ ــمــ ــ مــــــع ال
بزيارة  اإلسامية  للشؤون 
على  واطلع  الجامع،  موقع 
متطلبات العمل لانتهاء من 
عملية تجهيز وتسليم مبنى 
المتعهد  للمقاول  المسجد 
بالشكل  الترميم  بمشروع 
المصلين  عودة  يكفل  الذي 
الجامع  في  الصلوات  ألداء 

في أسرع وقت.

غلق مسجد في “الشمالية”

“السنية” تقف على متطلبات تجهيز 
“جامع الشيخ حمد” وتسليمه للمقاول
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المنامة - بنا

أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي 
الطبي للتصدي لفيروس 
أنه   )19 )كوفيد  كورونا 
بــعــد الــعــرض ومــوافــقــة 
اللجنة التنسيقية وبناًء 
المستجدات  آخــر  على 
والــــمــــعــــطــــيــــات؛ تــمــت 
الــمــوافــقــة عــلــى إتــاحــة 
ــة الـــمـــنـــشـــطـــة  ــ ــرعـ ــ ــجـ ــ الـ
العمرية  للفئة  اختياريا 
 17 حــتــى   12 الــبــالــغــة 
أشهر   6 مــرور  بعد  عاًما 
من أخذ الجرعة الثانية 
ــزر -  ــ ــاي ــ مـــن تــطــعــيــم “ف
بيونتيك” و”سينوفارم”، 

وذلك بدًءا من اليوم األربعاء.
وأوضح الفريق الوطني الطبي أنه يمكن لهذه الفئة العمرية ممن أخذ جرعتين 
من تطعيم “سينوفارم” أخذ تطعيم “فايزر - بيونتيك” أو تطعيم “سينوفارم” 
كجرعة منشطة، في حين يمكن لمن أخذ جرعتين من تطعيم “فايزر - بيونتيك” 
باللون  الشعار  أن  إلى  مشيًرا  منشطة،  كجرعة  بيونتك”   - “فايزر  تطعيم  أخذ 
األخضر لن يتغير لألصفر في تطبيق “مجتمع واعي” في حال عدم أخذ هذه 

الفئة للجرعة المنشطة.
ضمن  التطعيم  بــروتــوكــوالت  تحديث  أن  إلــى  الطبي  الوطني  الفريق  وأشــار 
الحملة الوطنية للتطعيم يأتي في إطار الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين 

للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسامة الجميع.

 الفريق الوطني: إتاحة الجرعة المنشطة 
اختياريا للفئة من 12 حتى 17 عاما العزل 7 أيام من تاريخ اإلصابة لحاملي الشعار األخضر

تحديث بروتوكول الحجر الصحي بدءا من 13 يناير... الفريق الوطني الطبي:

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( أنه بعد 
التنسيقية  اللجنة  العرض وموافقة 
ــمــســتــجــدات  ــر ال ــ وبــــنــــاًء عـــلـــى آخـ
ــدًءا مــن يــوم  ــ والــمــعــطــيــات، تــقــرر ب
13 يناير  الخميس المقبل، الموافق 
العزل  بروتوكول  تحديث  الجاري، 
ــك بــأن  ــ ــرازي، وذلـ ــ ــتـ ــ الــصــحــي االحـ
7 أيام من تاريخ  تكون مدة العزل 
القائمة  لــلــحــاالت  اإلصـــابـــة  تــأكــيــد 
األخضر  باللون  الشعار  حاملي  من 
دون  واعـــي”  “مجتمع  تطبيق  فــي 
فــحــص مختبري  ــراء  الــحــاجــة إلجــ
إلنــهــاء  الــســابــع  ــيــوم  ال فــي   )PCR(
ــا الـــحـــاالت الــقــائــمــة من  الـــعـــزل، أمـ
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
تطبيق  فيكون  المتطعمين  وغــيــر 
ــام مــن تــاريــخ  ـــ 10 أيـ مـــدة الــعــزل ل
الــحــاجــة  دون  إصــابــتــهــم،  ــأكــيــد  ت
إلجراء فحص مختبري )PCR( في 

اليوم العاشر.
كما أعلن الفريق الوطني الطبي عن 
تحديث بروتوكول الحجر الصحي 

االحترازي للمسافرين القادمين إلى 
المنافذ  جميع  عبر  البحرين  مملكة 
بدًءا من يوم الخميس الموافق 13 
يناير الجاري، وذلك بتطبيق الحجر 
ــام مــن تــاريــخ  ــ الــصــحــي لــمــدة 7 أي
الـــوصـــول لــلــمــســافــريــن الــقــادمــيــن 
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
ــقـــاء  ــيـــر الــمــتــطــعــمــيــن، مـــع اإلبـ وغـ
الحاجة  عدم  من  به  المعمول  على 
االحترازي  الصحي  الحجر  لتطبيق 
حاملي  مــن  الــقــادمــيــن  للمسافرين 
الشعار باللون األخضر في التطبيق.
على  الطبي  الوطني  الفريق  وأكــد 
الـــجـــمـــيـــع أهـــمـــيـــة إجـــــــراء فــحــص 
ــشــعــور  ــروس كــــورونــــا عـــنـــد ال ــيــ فــ
ــتــزام  بــأيــة أعــــراض، ومــواصــلــة االل
والتدابير  االحترازية  بــاإلجــراءات 
الوقائية المعلن عنها، واإلقبال على 
المنشطة  والــجــرعــة  التطعيم  أخــذ 
ــي دعــــم جميع  ــمــا يــســهــم فـ ــه ب مــن
لجائحة  للتصدي  الوطنية  الجهود 
ــا وحـــفـــظ صحة  ــ ــورون فـــيـــروس كــ

وسامة المواطنين والمقيمين.
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اتفاق بحريني صيني على تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة

“دار الفتيان”: االبنان الشاكيان تخطيا 27 عاما

في مجاالت التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة

ردا على مناشدتهما عبر “^” الستئناف خدمة المواصالت

عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  اجتمع 
الــزيــانــي، أمـــس فــي مــديــنــة ووشــي 
وزيــر  الــدولــة  مستشار  مــع  الصينية، 
الشعبية  الصين  جمهورية  خارجية 
الرسمية  الــزيــارة  بمناسبة  يــي؛  ــغ  وان
ــخــارجــيــة  ــقـــوم بــهــا وزيـــــر ال ــتـــي يـ الـ
الصديقة  الشعبية  الصين  لجمهورية 
الدولة  مستشار  من  دعــوة  على  بناًء 

وزير الخارجية الصيني.
ــاء االجــتــمــاع، رحـــب يــي بــوزيــر  ــن وأث
بتلبية  سعادته  عن  معرًبا  الخارجية، 
الـــدعـــوة لـــزيـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن 
الشعبية، مشيًدا بما لقاه خال زيارته 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي شــهــر مـــارس 

الماضي من حفاوة وترحيب.
الدولة وزير خارجية  وكلف مستشار 
ــر  جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة وزيـ
ــخــارجــيــة، بــنــقــل تــحــيــات وتــقــديــر  ال
عاهل  جــالــة  إلـــى  الصيني  الــرئــيــس 
الباد، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
ــســمــو الــمــلــكــي،  الــــــــوزراء صـــاحـــب ال
مــنــوًهــا بــمــا يــربــط جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية ومملكة البحرين من عاقات 
في  ثنائي  وتعاون  تاريخية  صداقة 
الــمــتــبــادل على تطوير  الــحــرص  ظــل 
التعاون المشترك في المجاالت كافة، 
على  وحرصها  الصين  اهتمام  مؤكًدا 
مع  الثنائي  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  تنمية 
المصالح  يخدم  وبما  البحرين  مملكة 
الــمــشــتــركــة، ومــعــرًبــا عـــن ثــقــتــه بــأن 
سوف  البلدين  بين  الوثيقة  الصداقة 
تتطور وتزدهر على مر األيام، متمنًيا 

للمملكة مزيدا من التقدم واالزدهار.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــقــل وزيـ ــن جــانــبــه، ن مـ
تــحــيــات وتــقــديــر صــاحــب الــجــالــة، 
الملكي  السمو  وصاحب  الباد  عاهل 
ــوزراء،  ــ ال مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، 
الصديق  الصيني  للشعب  وتمنياتهما 

بدوام النماء واالزدهار.
وأعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عــن شكره 
ــره لـــوانـــغ يـــي عــلــى دعــوتــه  ــديـ ــقـ وتـ
الكريمة، معرًبا عن تقديره لما تشهده 

ــصــداقــة الــتــاريــخــيــة بين  عـــاقـــات ال
ونمو،  تطور  من  الصديقين  البلدين 
مــؤكــًدا عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر وتعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي واالرتـــقـــاء بــه إلــى 
ــة شاملة  ــراكـ أوســــع وشـ مــســتــويــات 
شأنه  من  لما  المجاالت  مختلف  في 
والشعبين  البلدين  مصالح  تحقيق 
ــا تــبــديــه  ــمـ ــيـــن، مـــشـــيـــًدا بـ ــقـ الـــصـــديـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مـــن رغــبــة في 
والتنسيق  الــتــواصــل  وتقوية  تعزيز 
متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع  المشترك 

للصين وشعبها الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

ــم أثــنــاء االجــتــمــاع، بــحــث مسار  وتـ
ــائــي وســبــل  ــن ــث ــات الـــتـــعـــاون ال ــاقـ عـ
التي  المجاالت  مختلف  في  تطويره 
للبلدين  المشتركة  المصالح  تــخــدم 
واســتــعــراض  الصديقين،  والشعبين 
الــفــرص الــمــتــاحــة لــتــطــويــر الــتــعــاون 
االقتصادية  المجاالت  في  المشترك 
والتجارية واالستثمارية، وتم التأكيد 
تفعيل  في  قدًما  المضي  أهمية  على 
مذكرات التفاهم واالتفاقات الموقعة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
ــاالت الـــتـــجـــارة  ــجــ ــي مــ الـــمـــشـــتـــرك فــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واالقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والطاقة المتجددة والثقافة والفضاء 

وأمن المعلومات.
األوضاع  تطورات  استعراض  تم  كما 
المنطقة،  فــي  واألمــنــيــة  الــســيــاســيــة 
والتحديات التي تواجه دولها، إضافًة 
المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  إلى 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــالـــت  قـ
ــي تــعــقــيــبــهــا على  االجــتــمــاعــيــة فـ
 2 بتاريخ  “الباد”  نشرته  موضوع 
2022 تحت عنوان “خريجو  يناير 
إلغاء  بسبب  يعانون  الفتيان  دار 
مطلب  تــلــبــيــة  إن  الـــمـــواصـــات”، 
االبــنــيــن بــتــوفــيــر مـــواصـــات غير 
 )46( رقــم  الــقــرار  على  بناء  ممكن 
التخرج  تنظيم  بشأن   2011 لسنة 
رعاية  دار  مــن  الاحقة  والــرعــايــة 
ــذلـــك الـــمـــواد الــتــي  الــطــفــولــة، وكـ
التعديات في بعض  طرأت عليها 
أعاه وذلك  المذكور  القرار  أحكام 
في العام 2018، حيث تنص المادة 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 

السابعة والعشرين، علمًا بأن جميع 
األبناء حاليًا قد تخطو سن السابعة 

والعشرين ماعدا ابن واحد فقط. 
وفيما يلي نص الرد كاما:

والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــــل  ــعــ ــ ال وزارة  إن 
البالغ  اهتمامها  تؤكد  االجتماعية 
الخريجين  أبنائها  كــافــة  بــشــؤون 
وتتعامل  الفتيان،  رعــايــة  دار  مــن 
معهم بمثابة والدين يبذالن كل ما 
أبنائهما  مطالب  لتلبية  بإمكانهما 
مهما كانت، ولكن في حدود الممكن 
والمناسب، وإن دار رعاية الفتيان 
حريصة على أال ترد طلب ألي ابن 
لها، إال أن األنظمة والقوانين تحول 
أحيانًا دون ذلك، خاصة وأن الدار 
تتبع جهة حكومية تحكمها أنظمة 
اإلدارية  للرقابة  وتخضع  وقوانين 

والمالية.
االبنين  مطلب  تلبية  فــإن  وعليه، 
بناء  بتوفير مواصات غير ممكن 
 2011 لسنة   )46( رقــم  القرار  على 

والــرعــايــة  الــتــخــرج  تنظيم  بــشــأن 
الطفولة،  رعــايــة  دار  مــن  الاحقة 
عليها  طــرأت  التي  الــمــواد  وكذلك 
ــي بـــعـــض أحـــكـــام  ــديـــات فــ ــعـ ــتـ الـ
ــك في  ــاه وذلـ ــقــرار الــمــذكــور أعـ ال
الــمــادة  تــنــص  2018، حــيــث  الــعــام 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 
الــســابــعــة والــعــشــريــن(. عــلــمــًا بــأن 
ــيــًا قـــد تخطو  ــاء حــال ــنـ جــمــيــع األبـ
ابن  ماعدا  والعشرين  السابعة  سن 
واحـــد فــقــط، عــلــمــًا بــأنــه قــد سبق 
ــتـــواصـــل مـــع االبـــنـــيـــن صــاحــبــي  الـ
الماحظة المنشورة من قبل جميع 
الـــوزارة  فــي  اإلداريـــة  المستويات 
ــدءًا مــن رئــيــس الــقــســم ومــديــرة  ــ ب

الرعاية االجتماعية، والقائم  إدارة 
للرعاية  المساعد  الوكيل  بأعمال 
إلى  وصــوالً  االجتماعي،  والتأهيل 
مكتبه  فــي  الموقر  الــوزيــر  مقابلة 
14سبتمبر2021، حيث تم  بتاريخ 
ماحظاتهما  جميع  الــى  االستماع 
والــــــرد عــلــيــهــا وتــــم طــلــب بعض 
المستندات من أحد األبناء؛ إلعادة 
تــوفــيــر الـــمـــواصـــات لـــه مـــراعـــاة 
لــعــدم تــوافــر ســيــارة لــديــه لقضاء 
يستجب  لـــم  انـــه  إال  احــتــيــاجــاتــه 

لذلك الطلب.
وختامًا، تود وزارة العمل والتنمية 
استمراريتها  تؤكد  أن  االجتماعية 
المميزات  في توفير مجموعة من 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا األبــــنــــاء 
إضافة  سنوي،  بشكل  الخريجون 
ومسائلهم  أمـــورهـــم  مــتــابــعــة  إلـــى 
القانون  بــه  يسمح  مــا  حـــدود  فــي 
واألنــظــمــة الــمــعــمــول بــهــا فــي هــذا 

الشأن.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء لإلسراع بترميمه
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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العراق وسوريا
برغبة  مقترًحا  النواب  مجلس  مرر 
ــأن فــتــح  ــشــ ــ بـــصـــفـــة اســـتـــعـــجـــال ب
الــخــطــوط الــجــويــة لــشــركــة طــيــران 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــخـــلـــيـــج بـ

وجمهوريتي العراق وسوريا.
وقال النائب ممدوح الصالح إن هذا 
الناقلة  دعــم  بهدف  يأتي  المقترح 
الوطنية بالمسافرين الذين يلجأون 
للناقالت األخرى في الخليج العربي 
ــارة الــديــنــيــة،  ــزيــ ــ خــــالل مـــواســـم ال
السفر  عملية  تسهيل  جــانــب  إلـــى 

للمواطنين بشكل مباشر للبلدين.

تأجيل أقساط الخدمات اإلسكانية 6 أشهر
^وافـــق مجلس النواب على مقترح برغبة بصفة 
االســـتعجال بقيـــام الحكومـــة بتأجيـــل أقســـاط جميع 
الخدمـــات اإلســـكانية لمدة 6 أشـــهر. كما أقـــر المجلس 

االقتراحات برغبة اآلتية:

زيادة نسبة الطاقة االستيعابية ألصحاب حمالت العمرة. «
أن تكون شقق تمليك الحورة 4 غرف بدال من 3 غرف. «
إسقاط أقساط الخدمات اإلسكانية للمنازل المتضررة  «

بسبب هطول األمطار لمدة سنة.
تشديد الرقابة على الشركات والمؤسسات في األسعار  «

وتطبيق أحكام قانون القيمة المضافة.
تعديل الفترة الزمنية لالستيراد وأن تكون عشر سنوات  «

من تاريخ الصنع للسيارات الخاصة، وذلك أسوة 
بسيارات النقل الخاص والقاطرات.

قيام مصرف البحرين المركزي بإجراء رقابة فعالة على  «
البنوك للتأكد من عدم زيادة الفوائد أو فرض فوائد 

جديدة أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل.

تأهيل أكثر من 94 مقاوال واستشاريا بحرينيا... المبارك:

افتتاح أول محطة للطاقة المتجددة خالل أسابيع
^قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المبـــارك إن الهيئة وضعت نصب عينيها تنفيذ 
مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة، حيث سيتم 
خـــال األســـابيع المقبلـــة افتتـــاح أول محطة 
حكوميـــة للطاقـــة المتجـــددة فـــي المحافظة 
الجنوبية بطاقة إنتاجية 5 ميغاوات وبتكلفة 
7 ماييـــن دينار، ســـتليها مشـــاريع في الطاقة 

المتجددة.
وبين أن البحرين تتميز بموقع جغرافي مميز 
لاعتمـــاد علـــى الطاقـــة الشمســـية المتجددة، 
وأن هنـــاك خطـــة وطنيـــة لرفع كفـــاءة الطاقة 

واستخدام الطاقة المتجددة.
مقـــاواًل   94 مـــن  أكثـــر  تأهيـــل  إلـــى  وأشـــار 
ا من قبل هيئة الكهرباء والماء بما  واستشـــاريًّ
يتيح للمشترك التوســـع في استخدام الطاقة 

المتجددة.
ولفت إلى أن العزل الحراري يعد أحد األنظمة 
التـــي توفر بشـــكل أفضـــل للمنشـــأة ومكونات 
الفاتـــورة،  اســـتخدام  مـــن  ويقلـــل  المبنـــى 
حيـــث إن البحريـــن بدأت منـــذ 1999 بتطبيق 
ممارســـات العزل الحراري، وأن القانون يطور 

بشكل مستمر.

^قال وزير شـــؤون الكهرباء والماء وائل المبـــارك إنه تم إخراج المحطات األقل 
أداء لتحسين اإلنتاج، ومنها محطة سترة التي أحيلت للتقاعد بعد قضاء أكثر من 60 
عامًا في الخدمة، إلى جانب وجود خطة إلخراج محطة الرفاع واســـتبدالها بوحدات 
جديـــدة. وقال إن محطة الدور 2 التي تم تدشـــينها مؤخـــرًا هي من أفضل المحطات 

عطاًء وتسعيرة.

محطة كهرباء سترة تحال للتقاعد

الصالح: البحريني يبحث عن االستقرار الوظيفي

“الصحة”: لوضع بدائل تعطي مرونة لإلحضار اإلجباري للمريض

النواب يفوضون وزير العمل لوضع خطط سوق العمل

إقامة المريض النفسي تكلف 150 دينارا يوميا

مرســـوًما  النـــواب  مجلـــس  ^مـــرر 
بقانـــون يقضـــي بإحالـــة اختصاص وضع 
الخطـــة الوطنيـــة لســـوق العمـــل لـــوزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، واقتصار 
دور هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذ 
الخطـــة. وقبـــل التصويـــت، قـــال النائـــب 
ممـــدوح الصالـــح إن المؤمـــل مـــن هـــذا 
المرســـوم أن يســـاهم فـــي إحـــداث نقلـــة 
نوعيـــة في وضع خطة زمنيـــة متجددة، 
مشـــيرًا إلى أن البحرنة هو جزء أساسي 
من عمل الســـلطة التنفيذية بالتعاون مع 

السلطة التشريعية.
عـــن  يبحـــث  المواطـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
االستقرار الوظيفي والراتب المجزي، ما 
يؤكد ضـــرورة أن تكـــون الخطط المقبلة 
تضمـــن بحرنـــة الوظائـــف فـــي الحكومة 
وضـــع  دون  لهـــا،  المملوكـــة  والشـــركات 
عراقيـــل مـــن قبيـــل وجـــود التخصصات 

دولـــة  ليســـت  البحريـــن  إن  إذ  النـــادرة، 
ناشـــئة، فســـواعد البحرينييـــن هـــي مـــن 
أسســـت الشـــركات الصناعية الكبرى في 
البحريـــن. وقال النائـــب إبراهيم النفيعي 
لوزيـــر  الخطـــة  مهمـــة وضـــع  إيـــكال  إن 
ســـيتيح  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 

لمجلـــس النـــواب مســـاءلة الوزير بشـــأن 
تنفيذ الخطة، معبرًا عن أمله بأن يساهم 
هـــذا التعديـــل في  معالجة ملـــف البطالة 

للجامعيين على وجه خاص.
وقـــال النائـــب خـــال بوعنـــق: إن لـــم تكن 
لـــدى الوزارة القـــدرة على وضـــع الخطة، 

العمـــل  وزارة  دمـــج  يتـــم  أن  أرجـــو 
والتنميـــة االجتماعيـــة مع جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة، بما يدعم توظيـــف البحرينيين 
وأولويتهـــم بشـــكل جدي، ووقـــف العمل 
بأنظمة العقود الخارجيـــة، ويعزز القدرة 

على قياسة مدى نجاح الخطة.

^قالـــت النائـــب سوســـن كمـــال إن 
تقييـــم المريـــض النفســـي مختلـــف عـــن 
العـــاج، وعليه فـــإن االقتصـــار على حق 
اإلجبـــاري  األخـــذ  فـــي  العامـــة  النيابـــة 

للمريض النفسي يوفر ضمانة له.
ولفتت إلى أن المريض النفســـي مسلوب 
المريـــض  أهـــل  يقـــوم  وأحيانـــًا  اإلرادة 
الطـــب  لمستشـــفى  المريـــض  بإيـــداع 
النفسي وإجباره على دخول المستشفى 
للعديـــد مـــن الدواعـــي منها الســـفر، وهو 
مـــا يشـــكل كلفـــة علـــى الدولـــة إذ يكلـــف 

المريـــض الواحـــد في اليـــوم 150 دينارًا، 
مما يؤكد ضرورة تقنين هذا األمر.

مـــن جهتـــه، قـــال وكيـــل وزارة الصحـــة 
وليـــد المانـــع إن حصـــر صاحيـــة إدخال 
المريض النفســـي جبرًا للمصحة النفسية 
علـــى النيابة العامة، ســـيصعب على أهل 
المريـــض أو ذويه أخـــذ رأي النيابة ألخذ 

المريض إجباريًا في بعض الظروف.
وأشـــار إلى أن الوزارة تـــرى أهمية وضع 
بدائـــل أخـــرى تعطـــي مرونـــة فـــي تنفيذ 

اإلحضار اإلجباري للمريض.

المواصـــات  وزيـــر  ^أكـــد 
واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد أهميـــة 
االســـتثمار في المواطن البحريني 

وتمكينه وتدريبه.
بجلســـة  مشـــاركته  خـــال  وقـــال 
مجلس النـــواب إن شـــركة طيران 
الخليج وظفت 100 طيار بحريني 
نســـبة  وبلغـــت  ســـنوات   3 خـــال 
البحرنـــة فـــي الطياريـــن نحـــو 84 
%، مشـــيًرا إلـــى وجـــود خطط مع 
تمكيـــن لتدريـــب مجموعة جديدة 

من الطيارين.
ولفـــت إلـــى أن التحدي األكبر يتمثل في بحرنـــة المضيفين وذلك عائد لكون معظمهم 
مـــن اإلنـــاث، ممـــا يشـــكل صعوبة في العثـــور علـــى البحرينيـــات الراغبات شـــغل هذه 

الوظائف، نظرا لطبيعة العمل، ولذلك تبلغ نسبة البحرنة في المضيفين 38 %.

البحرينيات يعزفن عن وظيفة مضيفات الطيران

إبراهيم النفيعيفوزية بنت عبدالله زينل

مجلس النواب يرحب بالوفد البرلماني األردني

آل عباس والعشيري وإسحاقي

كمال أحمد خارج قاعة البرلمان

وائل المبارك

الوزارة تضعها بالتنسيق مع “LMRA” وبموافقة مجلس الوزراء

البوعينين: “العمل” لن تنفرد 
بوضع خطة سوق العمل

^أكد وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب غانم البوعينين أن مرســـوم نقل 
اختصاصات وضع خطط ســـوق العمل لوزارة العمل والتنمية االجتماعية جاء لفصل 
وظيفة المنفذ للخطة الوطنية لســـوق العمل عن الرقيب عليها، إذ ال يصح الجمع بين 
الوظيفتيـــن. وأضـــاف أن الوزارة تضع خطتها بالتنســـيق مع الهيئـــة وبموافقة مجلس 

الوزراء بما ال يسمح بانفراد الوزارة بوضع الخطة.

ممدوح الصالح

غانم البوعينين

^قال وكيل وزارة الصحة وليد المانع إن القضاء يستند في النظر في مصداقية 
شـــهادات ادعاء عدم األهلية إلى خبرائه واللجان المتخصصة التي يعينها، بما يضمن 

صحة النتائج المتمخضة عنها.
جـــاء ذلك في رده على تشـــكيك النائـــب خالد بوعنق في مصداقية بعض الشـــهادات 
الصادرة عن المؤسســـات الصحية النفســـية والتي تســـتخدم كوثيقة إلسقاط العقوبة 
عن مرتكبي بعض الجرائم كالسرقة أو القتل ونحوهما. وأردف أن القاضي من حققه 
تشـــكيل أكثر من لجنة لاطمئنان لمصداقية الشـــهادات، وأنها “غير مضروبة”، مؤكدًا 

نزاهة القضاء وأمانة األطباء النفسيين وما يصدر عنهم من شهادات.

شهادات عدم األهلية “ليست مضروبة”

^وافـــق مجلـــس النـــواب على مشـــروع انضمام مملكـــة البحريـــن التفاقية تمنح 
ممثلـــي منظمة التعاون اإلســـامي حصانات وامتيازات بهـــدف دعم أدائهم واجباتهم 

ومهامهم على النحو المطلوب.
وقبل التصويت، قال رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السفير محمد 
الحيـــدان إن منظمة التعاون اإلســـامي لها دســـتور مســـتقل، وهو عبـــارة عن معاهدة 

متعددة األطراف تنضم لها الدول طواعية بحق سيادة كل دولة.
وأشـــار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن مملكة البحرين 
مســـتفيدة من بنك التنمية اإلســـامي التابع للمنظمة وما يقدمه من امتيازات، وذلك 

في مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمجال الثقافي وغيرها.

حصانات لممثلي “التعاون اإلسالمي”

زينب عبداألمير 

خالد بوعنق

محمد الحيدان

وليد المانع

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

عدد من النواب يتوجهون لمبنى البرلمان

المنامة - بنا
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والشؤون  العدل  وزارة  أعلنت 
ــاف أنـــه في  ــ اإلســامــيــة واألوقـ
التي  المستمرة  المتابعة  إطــار 
يقوم بها الفريق الوطني الطبي 
ــتــصــدي لـــفـــيـــروس كـــورونـــا؛  ــل ل
قائمة  حــالــة  ــود  وجـ تبين  فــقــد 
لــفــيــروس كـــورونـــا فــي مسجد 

بالمحافظة الشمالية.
وحفاًظا على مقتضيات الصحة 
فقد  للمصلين،  وحمايًة  العامة 
التنسيق  بــعــد  ــوزارة  ــ ــ ال ــررت  قــ
مـــع الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي الــطــبــي 
غلق  كورونا  لفيروس  للتصدي 
مؤقت  بشكل  وذلــك  المسجد، 
لمدة أسبوع حتى تتمكن الفرق 
تتبع  بعملية  القيام  من  المعنية 

ــقــيــام  ــمــخــالــطــيــن وكـــذلـــك ال ال
من  ــتــأكــد  وال الــتــعــقــيــم  بعملية 
ــراءات االحــتــرازيــة  اتــخــاذ اإلجــ
بشكل صحيح ووضعها موضع 

التنفيذ.
وشددت وزارة العدل والشؤون 
اإلســـامـــيـــة واألوقـــــــــاف عــلــى 
مــتــابــعــتــهــا تــنــفــيــذ اإلجــــــراءات 
االحترازية بالمساجد وتكثيفها 
واتــخــاذ  التفتيشية  للحمات 
وسامة  صحة  لحفظ  يلزم  ما 
االلــتــزام  أن  مــؤكــدًة  المصلين، 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات واإلجـــــــــــراءات 
ــوم تــفــرضــه  ــ ــي ــ االحــــتــــرازيــــة ال
والــواجــب  الدينية  المسؤولية 

الوطني.

تــنــفــيــذًا ألمــــر ولــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي 
ــن حــمــد  ــ ــر ســـلـــمـــان ب ــ ــي األمــ
جامع  بترميم  خليفة،  آل 
ــــن عــيــســى  الـــشـــيـــخ حـــمـــد ب
مــحــافــظــة  ــي  فـ آل خــلــيــفــة 
المحرق بما يسهم في عودة 
الــشــعــائــر  ألداء  الــمــصــلــيــن 
الدينية كما كانت عليه في 
السابق، قام فريق من إدارة 

بالتعاون  السنية  ــاف  األوقـ
ــس األعــــلــــى  ــ ــل ــجــ ــمــ ــ مــــــع ال
بزيارة  اإلسامية  للشؤون 
على  واطلع  الجامع،  موقع 
متطلبات العمل لانتهاء من 
عملية تجهيز وتسليم مبنى 
المتعهد  للمقاول  المسجد 
بالشكل  الترميم  بمشروع 
المصلين  عودة  يكفل  الذي 
الجامع  في  الصلوات  ألداء 

في أسرع وقت.

غلق مسجد في “الشمالية”

“السنية” تقف على متطلبات تجهيز 
“جامع الشيخ حمد” وتسليمه للمقاول

local@albiladpress.com
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أعــلــن الــفــريــق الــوطــنــي 
الطبي للتصدي لفيروس 
أنه   )19 )كوفيد  كورونا 
بــعــد الــعــرض ومــوافــقــة 
اللجنة التنسيقية وبناًء 
المستجدات  آخــر  على 
والــــمــــعــــطــــيــــات؛ تــمــت 
الــمــوافــقــة عــلــى إتــاحــة 
ــة الـــمـــنـــشـــطـــة  ــ ــرعـ ــ ــجـ ــ الـ
العمرية  للفئة  اختياريا 
 17 حــتــى   12 الــبــالــغــة 
أشهر   6 مــرور  بعد  عاًما 
من أخذ الجرعة الثانية 
ــزر -  ــ ــاي ــ مـــن تــطــعــيــم “ف
بيونتيك” و”سينوفارم”، 

وذلك بدًءا من اليوم األربعاء.
وأوضح الفريق الوطني الطبي أنه يمكن لهذه الفئة العمرية ممن أخذ جرعتين 
من تطعيم “سينوفارم” أخذ تطعيم “فايزر - بيونتيك” أو تطعيم “سينوفارم” 
كجرعة منشطة، في حين يمكن لمن أخذ جرعتين من تطعيم “فايزر - بيونتيك” 
باللون  الشعار  أن  إلى  مشيًرا  منشطة،  كجرعة  بيونتك”   - “فايزر  تطعيم  أخذ 
األخضر لن يتغير لألصفر في تطبيق “مجتمع واعي” في حال عدم أخذ هذه 

الفئة للجرعة المنشطة.
ضمن  التطعيم  بــروتــوكــوالت  تحديث  أن  إلــى  الطبي  الوطني  الفريق  وأشــار 
الحملة الوطنية للتطعيم يأتي في إطار الخطوات التي تقوم بها مملكة البحرين 

للتصدي لفيروس كورونا بما يسهم في الحفاظ على صحة وسامة الجميع.

 الفريق الوطني: إتاحة الجرعة المنشطة 
اختياريا للفئة من 12 حتى 17 عاما العزل 7 أيام من تاريخ اإلصابة لحاملي الشعار األخضر

تحديث بروتوكول الحجر الصحي بدءا من 13 يناير... الفريق الوطني الطبي:

أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد 19( أنه بعد 
التنسيقية  اللجنة  العرض وموافقة 
ــمــســتــجــدات  ــر ال ــ وبــــنــــاًء عـــلـــى آخـ
ــدًءا مــن يــوم  ــ والــمــعــطــيــات، تــقــرر ب
13 يناير  الخميس المقبل، الموافق 
العزل  بروتوكول  تحديث  الجاري، 
ــك بــأن  ــ ــرازي، وذلـ ــ ــتـ ــ الــصــحــي االحـ
7 أيام من تاريخ  تكون مدة العزل 
القائمة  لــلــحــاالت  اإلصـــابـــة  تــأكــيــد 
األخضر  باللون  الشعار  حاملي  من 
دون  واعـــي”  “مجتمع  تطبيق  فــي 
فــحــص مختبري  ــراء  الــحــاجــة إلجــ
إلنــهــاء  الــســابــع  ــيــوم  ال فــي   )PCR(
ــا الـــحـــاالت الــقــائــمــة من  الـــعـــزل، أمـ
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
تطبيق  فيكون  المتطعمين  وغــيــر 
ــام مــن تــاريــخ  ـــ 10 أيـ مـــدة الــعــزل ل
الــحــاجــة  دون  إصــابــتــهــم،  ــأكــيــد  ت
إلجراء فحص مختبري )PCR( في 

اليوم العاشر.
كما أعلن الفريق الوطني الطبي عن 
تحديث بروتوكول الحجر الصحي 

االحترازي للمسافرين القادمين إلى 
المنافذ  جميع  عبر  البحرين  مملكة 
بدًءا من يوم الخميس الموافق 13 
يناير الجاري، وذلك بتطبيق الحجر 
ــام مــن تــاريــخ  ــ الــصــحــي لــمــدة 7 أي
الـــوصـــول لــلــمــســافــريــن الــقــادمــيــن 
أو  األصفر  باللونين  الشعار  حاملي 
واعي”  “مجتمع  تطبيق  في  األحمر 
ــقـــاء  ــيـــر الــمــتــطــعــمــيــن، مـــع اإلبـ وغـ
الحاجة  عدم  من  به  المعمول  على 
االحترازي  الصحي  الحجر  لتطبيق 
حاملي  مــن  الــقــادمــيــن  للمسافرين 
الشعار باللون األخضر في التطبيق.
على  الطبي  الوطني  الفريق  وأكــد 
الـــجـــمـــيـــع أهـــمـــيـــة إجـــــــراء فــحــص 
ــشــعــور  ــروس كــــورونــــا عـــنـــد ال ــيــ فــ
ــتــزام  بــأيــة أعــــراض، ومــواصــلــة االل
والتدابير  االحترازية  بــاإلجــراءات 
الوقائية المعلن عنها، واإلقبال على 
المنشطة  والــجــرعــة  التطعيم  أخــذ 
ــي دعــــم جميع  ــمــا يــســهــم فـ ــه ب مــن
لجائحة  للتصدي  الوطنية  الجهود 
ــا وحـــفـــظ صحة  ــ ــورون فـــيـــروس كــ

وسامة المواطنين والمقيمين.
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اتفاق بحريني صيني على تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة

“دار الفتيان”: االبنان الشاكيان تخطيا 27 عاما

في مجاالت التجارة اإللكترونية واالقتصاد الرقمي والطاقة المتجددة

ردا على مناشدتهما عبر “^” الستئناف خدمة المواصالت

عبداللطيف  الخارجية  وزيــر  اجتمع 
الــزيــانــي، أمـــس فــي مــديــنــة ووشــي 
وزيــر  الــدولــة  مستشار  مــع  الصينية، 
الشعبية  الصين  جمهورية  خارجية 
الرسمية  الــزيــارة  بمناسبة  يــي؛  ــغ  وان
ــخــارجــيــة  ــقـــوم بــهــا وزيـــــر ال ــتـــي يـ الـ
الصديقة  الشعبية  الصين  لجمهورية 
الدولة  مستشار  من  دعــوة  على  بناًء 

وزير الخارجية الصيني.
ــاء االجــتــمــاع، رحـــب يــي بــوزيــر  ــن وأث
بتلبية  سعادته  عن  معرًبا  الخارجية، 
الـــدعـــوة لـــزيـــارة جــمــهــوريــة الــصــيــن 
الشعبية، مشيًدا بما لقاه خال زيارته 
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي شــهــر مـــارس 

الماضي من حفاوة وترحيب.
الدولة وزير خارجية  وكلف مستشار 
ــر  جــمــهــوريــة الــصــيــن الــشــعــبــيــة وزيـ
ــخــارجــيــة، بــنــقــل تــحــيــات وتــقــديــر  ال
عاهل  جــالــة  إلـــى  الصيني  الــرئــيــس 
الباد، وإلى ولي العهد رئيس مجلس 
ــســمــو الــمــلــكــي،  الــــــــوزراء صـــاحـــب ال
مــنــوًهــا بــمــا يــربــط جــمــهــوريــة الصين 
الشعبية ومملكة البحرين من عاقات 
في  ثنائي  وتعاون  تاريخية  صداقة 
الــمــتــبــادل على تطوير  الــحــرص  ظــل 
التعاون المشترك في المجاالت كافة، 
على  وحرصها  الصين  اهتمام  مؤكًدا 
مع  الثنائي  الــتــعــاون  وتــعــزيــز  تنمية 
المصالح  يخدم  وبما  البحرين  مملكة 
الــمــشــتــركــة، ومــعــرًبــا عـــن ثــقــتــه بــأن 
سوف  البلدين  بين  الوثيقة  الصداقة 
تتطور وتزدهر على مر األيام، متمنًيا 

للمملكة مزيدا من التقدم واالزدهار.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــقــل وزيـ ــن جــانــبــه، ن مـ
تــحــيــات وتــقــديــر صــاحــب الــجــالــة، 
الملكي  السمو  وصاحب  الباد  عاهل 
ــوزراء،  ــ ال مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي 
إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية، 
الصديق  الصيني  للشعب  وتمنياتهما 

بدوام النماء واالزدهار.
وأعـــرب وزيـــر الــخــارجــيــة عــن شكره 
ــره لـــوانـــغ يـــي عــلــى دعــوتــه  ــديـ ــقـ وتـ
الكريمة، معرًبا عن تقديره لما تشهده 

ــصــداقــة الــتــاريــخــيــة بين  عـــاقـــات ال
ونمو،  تطور  من  الصديقين  البلدين 
مــؤكــًدا عــلــى أهــمــيــة تــطــويــر وتعزيز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي واالرتـــقـــاء بــه إلــى 
ــة شاملة  ــراكـ أوســــع وشـ مــســتــويــات 
شأنه  من  لما  المجاالت  مختلف  في 
والشعبين  البلدين  مصالح  تحقيق 
ــا تــبــديــه  ــمـ ــيـــن، مـــشـــيـــًدا بـ ــقـ الـــصـــديـ
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة مـــن رغــبــة في 
والتنسيق  الــتــواصــل  وتقوية  تعزيز 
متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع  المشترك 

للصين وشعبها الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

ــم أثــنــاء االجــتــمــاع، بــحــث مسار  وتـ
ــائــي وســبــل  ــن ــث ــات الـــتـــعـــاون ال ــاقـ عـ
التي  المجاالت  مختلف  في  تطويره 
للبلدين  المشتركة  المصالح  تــخــدم 
واســتــعــراض  الصديقين،  والشعبين 
الــفــرص الــمــتــاحــة لــتــطــويــر الــتــعــاون 
االقتصادية  المجاالت  في  المشترك 
والتجارية واالستثمارية، وتم التأكيد 
تفعيل  في  قدًما  المضي  أهمية  على 
مذكرات التفاهم واالتفاقات الموقعة 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، وتـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون 
ــاالت الـــتـــجـــارة  ــجــ ــي مــ الـــمـــشـــتـــرك فــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة واالقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والطاقة المتجددة والثقافة والفضاء 

وأمن المعلومات.
األوضاع  تطورات  استعراض  تم  كما 
المنطقة،  فــي  واألمــنــيــة  الــســيــاســيــة 
والتحديات التي تواجه دولها، إضافًة 
المشترك  االهتمام  ذات  القضايا  إلى 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.

والــتــنــمــيــة  الـــعـــمـــل  وزارة  ــالـــت  قـ
ــي تــعــقــيــبــهــا على  االجــتــمــاعــيــة فـ
 2 بتاريخ  “الباد”  نشرته  موضوع 
2022 تحت عنوان “خريجو  يناير 
إلغاء  بسبب  يعانون  الفتيان  دار 
مطلب  تــلــبــيــة  إن  الـــمـــواصـــات”، 
االبــنــيــن بــتــوفــيــر مـــواصـــات غير 
 )46( رقــم  الــقــرار  على  بناء  ممكن 
التخرج  تنظيم  بشأن   2011 لسنة 
رعاية  دار  مــن  الاحقة  والــرعــايــة 
ــذلـــك الـــمـــواد الــتــي  الــطــفــولــة، وكـ
التعديات في بعض  طرأت عليها 
أعاه وذلك  المذكور  القرار  أحكام 
في العام 2018، حيث تنص المادة 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 

السابعة والعشرين، علمًا بأن جميع 
األبناء حاليًا قد تخطو سن السابعة 

والعشرين ماعدا ابن واحد فقط. 
وفيما يلي نص الرد كاما:

والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمــــل  ــعــ ــ ال وزارة  إن 
البالغ  اهتمامها  تؤكد  االجتماعية 
الخريجين  أبنائها  كــافــة  بــشــؤون 
وتتعامل  الفتيان،  رعــايــة  دار  مــن 
معهم بمثابة والدين يبذالن كل ما 
أبنائهما  مطالب  لتلبية  بإمكانهما 
مهما كانت، ولكن في حدود الممكن 
والمناسب، وإن دار رعاية الفتيان 
حريصة على أال ترد طلب ألي ابن 
لها، إال أن األنظمة والقوانين تحول 
أحيانًا دون ذلك، خاصة وأن الدار 
تتبع جهة حكومية تحكمها أنظمة 
اإلدارية  للرقابة  وتخضع  وقوانين 

والمالية.
االبنين  مطلب  تلبية  فــإن  وعليه، 
بناء  بتوفير مواصات غير ممكن 
 2011 لسنة   )46( رقــم  القرار  على 

والــرعــايــة  الــتــخــرج  تنظيم  بــشــأن 
الطفولة،  رعــايــة  دار  مــن  الاحقة 
عليها  طــرأت  التي  الــمــواد  وكذلك 
ــي بـــعـــض أحـــكـــام  ــديـــات فــ ــعـ ــتـ الـ
ــك في  ــاه وذلـ ــقــرار الــمــذكــور أعـ ال
الــمــادة  تــنــص  2018، حــيــث  الــعــام 
رقـــم )13( مــنــه عــلــى )تــكــفــل الـــدار 
ال  ــذي  ال الخريج  لابن  مــواصــات 
للعمل  وذلــك  ســيــارة،  لديه  تتوفر 
والــعــاج، وينطبق ذلك  والــدراســة 
الــذي لديه ســيــارة في  على االبــن 
واحد  أسبوع  ولمدة  تعطلها  حــال 
فـــقـــط، وذلـــــك حــتــى بــلــوغــه سن 
الــســابــعــة والــعــشــريــن(. عــلــمــًا بــأن 
ــيــًا قـــد تخطو  ــاء حــال ــنـ جــمــيــع األبـ
ابن  ماعدا  والعشرين  السابعة  سن 
واحـــد فــقــط، عــلــمــًا بــأنــه قــد سبق 
ــتـــواصـــل مـــع االبـــنـــيـــن صــاحــبــي  الـ
الماحظة المنشورة من قبل جميع 
الـــوزارة  فــي  اإلداريـــة  المستويات 
ــدءًا مــن رئــيــس الــقــســم ومــديــرة  ــ ب

الرعاية االجتماعية، والقائم  إدارة 
للرعاية  المساعد  الوكيل  بأعمال 
إلى  وصــوالً  االجتماعي،  والتأهيل 
مكتبه  فــي  الموقر  الــوزيــر  مقابلة 
14سبتمبر2021، حيث تم  بتاريخ 
ماحظاتهما  جميع  الــى  االستماع 
والــــــرد عــلــيــهــا وتــــم طــلــب بعض 
المستندات من أحد األبناء؛ إلعادة 
تــوفــيــر الـــمـــواصـــات لـــه مـــراعـــاة 
لــعــدم تــوافــر ســيــارة لــديــه لقضاء 
يستجب  لـــم  انـــه  إال  احــتــيــاجــاتــه 

لذلك الطلب.
وختامًا، تود وزارة العمل والتنمية 
استمراريتها  تؤكد  أن  االجتماعية 
المميزات  في توفير مجموعة من 
الــــتــــي يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا األبــــنــــاء 
إضافة  سنوي،  بشكل  الخريجون 
ومسائلهم  أمـــورهـــم  مــتــابــعــة  إلـــى 
القانون  بــه  يسمح  مــا  حـــدود  فــي 
واألنــظــمــة الــمــعــمــول بــهــا فــي هــذا 

الشأن.

المنامة - وزارة الخارجية

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

تنفيذا ألمر سمو ولي العهد رئيس 
الوزراء لإلسراع بترميمه
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

أعلــن البنــك الدولــي عــن قائمــة أفضــل عشــرين دولة مــن ضمنها 
أنشــطة  فــي مؤشــر ســهولة ممارســة  األكثــر تحســنًا  البحريــن، 
األعمــال )Doing Business  2020( مــن أصــل 190 دولــة يضمهــا 
المؤشــر الــذي ســيصدر فــي تقريــر األعمــال 2020 بنهايــة أكتوبر 
المقبــل. وقــال وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة، زايــد الزياني 
إن اإلنجــاز جاء انعكاًســا لتوجهــات الحكومة الهادفــة إلى تنويع 
مصــادر الدخــل ودعــم االقتصــاد الوطنــي؛ ونجــاح تلــك الجهــود 
في الدخول في قائمة أفضل 20 دولة األكثر تحســًنا في مؤشــر 
ســهولة ممارســة أنشــطة األعمــال فــي تصنيــف التقريــر الجديــد 

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

 توّقع ممثلون عن مصانع وشركات 
التبــادل  فــرص  نجــاح  تايوانيــة 
التجــاري بين البحرين وتايوان من 
خــال العــروض التــي طرحــت في 
“معــرض االســتثمار والتجــارة فــي 
تايوان 2019” الذي تم تنظيمه في 
مركــز الخليــج الدولــي للمؤتمــرات 

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

الصناعيــة المشــاركة إلــى إمكانيــة 
رفع التبــادل التجاري بين البحرين 
وتايــوان لما يزيد على 120 مليون 

ا.  دوالر سنويًّ
التجــاري  المركــز  مديــر  وأبلــغ 
وانــغ  وودي  اإلقليمــي،  التايوانــي 
“البــاد”، أنهــم يســتهدفون أســواق 
مــن  انطاقــا  األوســط  الشــرق 

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

شــخصيات  مــن  حافــل  حضــور  وســط 
سياســية وأمميــة ودبلوماســية، عقــد فــي 
منتــدى  بنيويــورك،  المتحــدة  األمــم  مقــر 
“رؤى البحريــن.. رؤى مشــتركة لمســتقبل 
ناجــح”، الــذي نظمه ديوان صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء، للعــام الثاني على 
التوالــي، علــى هامش اجتماعــات الجمعية 
شــعار  تحــت  المتحــدة،  لألمــم  العامــة 
“القيــم المطلوبــة لتحقيــق أهــداف التنمية 

المستدامة”.ونيابة عن رئيس الوزراء صاحب 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفة، ألقى وزير شؤون مجلس الوزراء محمد 
المطوع كلمة ســمو رئيس الوزراء في المنتدى، 
وطالــب فيهــا المجتمــع الدولــي بأن يكــون أكثر 
إيجابيــة وقــوة في مواجهة ومعالجة مســببات 
زعزعة األمن واالستقرار، كما دعا سموه األمين 
العــام لألمــم المتحــدة إلــى تبني تعيين ســفراء 

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

تتويج “روز شيليمو” بفضية ماراثون السيداتتتويج السينما العربية“الحرب الخفية” تربك إيرانمنع استخدام الفائدة الثابتةالحواج تقاضي نائبة “مزعجة”
نشرت المحامية فاطمة الحواج  «

تغريدة عبر حسابها في موقع 
التواصل االجتماعي )تويتر( قررت 
فيها أنها تقدمت بشكوى جنائية 

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

المصرية، إلى جانب كوكبة من نجوم 
السينما، بينما كان للسينما العربية 

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين “ألبا”، 
عــن إنشــاء أول مصنــع مــن نوعــه 
لمعالجــة بقايــا بطانــة خايــا الصهر 

والبحريــن.  الخليــج  منطقــة  فــي 
ويأتــي قــرار إنشــاء مصنــع معالجة 
بقايــا بطانــة خايــا الصهــر نتيجــة 
لتضافر الجهود بين “ألبا” والمجلس 

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

أكد  رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة حرص 
الحكومــة على تشــجيع ودعم االســتثمار 
وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا يســهم فــي 

اســتمرار دوران عجلــة البنــاء والتنميــة، 
الوطنــي  لاقتصــاد  االســتقرار  وتحقيــق 
ودفعــه إلــى مســتويات اكثــر تقدمــا مــن 

النمو المستدام.
الحكومــة  مواصلــة  إلــى  ســموه  وأشــار 
لجهودها في إقامة مزيد من المشروعات 

التنميــة  مســيرة  تدعــم  التــي  الخدميــة 
المســتدامة وتســهم فــي االرتقــاء بجودة 
وكفــاءة الخدمــات المقدمــة للمواطنيــن، 
منوهــًا ســموه إلى ما تحظى بــه إنجازات 
المملكة في هذا المجال من إشادة دولية 

متميزة.

جــاء ذلــك خــال اســتقبال ســموه بقصــر 
القضيبيــة أمــس عــددا مــن أفــراد العائلــة 
المســؤولين  وكبــار  الكريمــة  المالكــة 
بالمملكــة، حيــث تطــرق ســموه معهم إلى 
عــدد مــن الموضوعــات المرتبطة بالشــأن 

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

تشجيع االستثمار وتنويع مصادر الدخل
ســمو رئيس الوزراء: إقامة مزيد من المشروعات الداعمة لمسيرة التنمية

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

جانب من منتدى “رؤى البحرين.. رؤى مشتركة لمستقبل ناجح” في نيويورك

الرياض ـ واس، العربية نت

ذكــرت وكالة األنبــاء الســعودية )واس(، 
الملكــي،  بالحــرس  اللــواء  أن  أمــس، 
عبدالعزيــز بــن بــداح الفغــم، توفــي إثــر 
إطــاق النار عليه مــن جانب صديق إثر 

خاف شخصي.
ونعــت عائلــة الفغــم فــي ســاعة مبكــرة 
اللــواء  الفقيــد  األحــد،  صبــاح  مــن 

عبدالعزيز الفغم، حارس خادم الحرمين 
الشــريفين، الملــك ســلمان، الــذي ضجت 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  برحيلــه 
في الســعودية. وأضفى “حارس الملوك” 
مهمــة  علــى  الفغــم  عبدالعزيــز  اللــواء 
حماية الشــخصيات المهمــة حول العالم 

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

كشــفت مصــادر مطلعــة ومتطابقــة عــن 
اســتدعاء حكومــة قطر وتركيــا لليمنية 
توكل كرمان بتاريخ 24 سبتمبر الجاري 
بهــدف  بالدوحــة،  الوجبــة  قصــر  فــي 
االســتماع لنتائــج لقاءاتها في االجتماع 
السابع عشر للحاصلين على جوائز نوبل 
صحيفــة  ذكــرت  مــا  وفــق  بالمكســيك، 

“الرياض” السعودية، أمس.

وبحســب المصادر المقربة من الحكومة 
القطريــة ُكلفــت تــوكل كرمــان مــن قبــل 
القيــادة القطريــة بالمشــاركة والتنســيق 
موضــوع  إلثــارة  المقــررة  للحملــة 
الســعودي جمــال خاشــقجي،  المواطــن 
الســعودي  القضــاء  بنزاهــة  والتشــكيك 
ودعــم المواطنيــن المغــرر بهــم بالخــارج 

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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العراق وسوريا
برغبة  مقترًحا  النواب  مجلس  مرر 
ــأن فــتــح  ــشــ ــ بـــصـــفـــة اســـتـــعـــجـــال ب
الــخــطــوط الــجــويــة لــشــركــة طــيــران 
ــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـــخـــلـــيـــج بـ

وجمهوريتي العراق وسوريا.
وقال النائب ممدوح الصالح إن هذا 
الناقلة  دعــم  بهدف  يأتي  المقترح 
الوطنية بالمسافرين الذين يلجأون 
للناقالت األخرى في الخليج العربي 
ــارة الــديــنــيــة،  ــزيــ ــ خــــالل مـــواســـم ال
السفر  عملية  تسهيل  جــانــب  إلـــى 

للمواطنين بشكل مباشر للبلدين.

تأجيل أقساط الخدمات اإلسكانية 6 أشهر
^وافـــق مجلس النواب على مقترح برغبة بصفة 
االســـتعجال بقيـــام الحكومـــة بتأجيـــل أقســـاط جميع 
الخدمـــات اإلســـكانية لمدة 6 أشـــهر. كما أقـــر المجلس 

االقتراحات برغبة اآلتية:

زيادة نسبة الطاقة االستيعابية ألصحاب حمالت العمرة. «
أن تكون شقق تمليك الحورة 4 غرف بدال من 3 غرف. «
إسقاط أقساط الخدمات اإلسكانية للمنازل المتضررة  «

بسبب هطول األمطار لمدة سنة.
تشديد الرقابة على الشركات والمؤسسات في األسعار  «

وتطبيق أحكام قانون القيمة المضافة.
تعديل الفترة الزمنية لالستيراد وأن تكون عشر سنوات  «

من تاريخ الصنع للسيارات الخاصة، وذلك أسوة 
بسيارات النقل الخاص والقاطرات.

قيام مصرف البحرين المركزي بإجراء رقابة فعالة على  «
البنوك للتأكد من عدم زيادة الفوائد أو فرض فوائد 

جديدة أو احتساب رسوم عن فترة التأجيل.

تأهيل أكثر من 94 مقاوال واستشاريا بحرينيا... المبارك:

افتتاح أول محطة للطاقة المتجددة خالل أسابيع
^قال وزير شؤون الكهرباء والماء وائل 
المبـــارك إن الهيئة وضعت نصب عينيها تنفيذ 
مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة، حيث سيتم 
خـــال األســـابيع المقبلـــة افتتـــاح أول محطة 
حكوميـــة للطاقـــة المتجـــددة فـــي المحافظة 
الجنوبية بطاقة إنتاجية 5 ميغاوات وبتكلفة 
7 ماييـــن دينار، ســـتليها مشـــاريع في الطاقة 

المتجددة.
وبين أن البحرين تتميز بموقع جغرافي مميز 
لاعتمـــاد علـــى الطاقـــة الشمســـية المتجددة، 
وأن هنـــاك خطـــة وطنيـــة لرفع كفـــاءة الطاقة 

واستخدام الطاقة المتجددة.
مقـــاواًل   94 مـــن  أكثـــر  تأهيـــل  إلـــى  وأشـــار 
ا من قبل هيئة الكهرباء والماء بما  واستشـــاريًّ
يتيح للمشترك التوســـع في استخدام الطاقة 

المتجددة.
ولفت إلى أن العزل الحراري يعد أحد األنظمة 
التـــي توفر بشـــكل أفضـــل للمنشـــأة ومكونات 
الفاتـــورة،  اســـتخدام  مـــن  ويقلـــل  المبنـــى 
حيـــث إن البحريـــن بدأت منـــذ 1999 بتطبيق 
ممارســـات العزل الحراري، وأن القانون يطور 

بشكل مستمر.

^قال وزير شـــؤون الكهرباء والماء وائل المبـــارك إنه تم إخراج المحطات األقل 
أداء لتحسين اإلنتاج، ومنها محطة سترة التي أحيلت للتقاعد بعد قضاء أكثر من 60 
عامًا في الخدمة، إلى جانب وجود خطة إلخراج محطة الرفاع واســـتبدالها بوحدات 
جديـــدة. وقال إن محطة الدور 2 التي تم تدشـــينها مؤخـــرًا هي من أفضل المحطات 

عطاًء وتسعيرة.

محطة كهرباء سترة تحال للتقاعد

الصالح: البحريني يبحث عن االستقرار الوظيفي

“الصحة”: لوضع بدائل تعطي مرونة لإلحضار اإلجباري للمريض

النواب يفوضون وزير العمل لوضع خطط سوق العمل

إقامة المريض النفسي تكلف 150 دينارا يوميا

مرســـوًما  النـــواب  مجلـــس  ^مـــرر 
بقانـــون يقضـــي بإحالـــة اختصاص وضع 
الخطـــة الوطنيـــة لســـوق العمـــل لـــوزارة 
العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة، واقتصار 
دور هيئة تنظيم سوق العمل على تنفيذ 
الخطـــة. وقبـــل التصويـــت، قـــال النائـــب 
ممـــدوح الصالـــح إن المؤمـــل مـــن هـــذا 
المرســـوم أن يســـاهم فـــي إحـــداث نقلـــة 
نوعيـــة في وضع خطة زمنيـــة متجددة، 
مشـــيرًا إلى أن البحرنة هو جزء أساسي 
من عمل الســـلطة التنفيذية بالتعاون مع 

السلطة التشريعية.
عـــن  يبحـــث  المواطـــن  أن  إلـــى  ولفـــت 
االستقرار الوظيفي والراتب المجزي، ما 
يؤكد ضـــرورة أن تكـــون الخطط المقبلة 
تضمـــن بحرنـــة الوظائـــف فـــي الحكومة 
وضـــع  دون  لهـــا،  المملوكـــة  والشـــركات 
عراقيـــل مـــن قبيـــل وجـــود التخصصات 

دولـــة  ليســـت  البحريـــن  إن  إذ  النـــادرة، 
ناشـــئة، فســـواعد البحرينييـــن هـــي مـــن 
أسســـت الشـــركات الصناعية الكبرى في 
البحريـــن. وقال النائـــب إبراهيم النفيعي 
لوزيـــر  الخطـــة  مهمـــة وضـــع  إيـــكال  إن 
ســـيتيح  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 

لمجلـــس النـــواب مســـاءلة الوزير بشـــأن 
تنفيذ الخطة، معبرًا عن أمله بأن يساهم 
هـــذا التعديـــل في  معالجة ملـــف البطالة 

للجامعيين على وجه خاص.
وقـــال النائـــب خـــال بوعنـــق: إن لـــم تكن 
لـــدى الوزارة القـــدرة على وضـــع الخطة، 

العمـــل  وزارة  دمـــج  يتـــم  أن  أرجـــو 
والتنميـــة االجتماعيـــة مع جهـــاز الخدمة 
المدنيـــة، بما يدعم توظيـــف البحرينيين 
وأولويتهـــم بشـــكل جدي، ووقـــف العمل 
بأنظمة العقود الخارجيـــة، ويعزز القدرة 

على قياسة مدى نجاح الخطة.

^قالـــت النائـــب سوســـن كمـــال إن 
تقييـــم المريـــض النفســـي مختلـــف عـــن 
العـــاج، وعليه فـــإن االقتصـــار على حق 
اإلجبـــاري  األخـــذ  فـــي  العامـــة  النيابـــة 

للمريض النفسي يوفر ضمانة له.
ولفتت إلى أن المريض النفســـي مسلوب 
المريـــض  أهـــل  يقـــوم  وأحيانـــًا  اإلرادة 
الطـــب  لمستشـــفى  المريـــض  بإيـــداع 
النفسي وإجباره على دخول المستشفى 
للعديـــد مـــن الدواعـــي منها الســـفر، وهو 
مـــا يشـــكل كلفـــة علـــى الدولـــة إذ يكلـــف 

المريـــض الواحـــد في اليـــوم 150 دينارًا، 
مما يؤكد ضرورة تقنين هذا األمر.

مـــن جهتـــه، قـــال وكيـــل وزارة الصحـــة 
وليـــد المانـــع إن حصـــر صاحيـــة إدخال 
المريض النفســـي جبرًا للمصحة النفسية 
علـــى النيابة العامة، ســـيصعب على أهل 
المريـــض أو ذويه أخـــذ رأي النيابة ألخذ 

المريض إجباريًا في بعض الظروف.
وأشـــار إلى أن الوزارة تـــرى أهمية وضع 
بدائـــل أخـــرى تعطـــي مرونـــة فـــي تنفيذ 

اإلحضار اإلجباري للمريض.

المواصـــات  وزيـــر  ^أكـــد 
واالتصـــاالت كمـــال أحمـــد أهميـــة 
االســـتثمار في المواطن البحريني 

وتمكينه وتدريبه.
بجلســـة  مشـــاركته  خـــال  وقـــال 
مجلس النـــواب إن شـــركة طيران 
الخليج وظفت 100 طيار بحريني 
نســـبة  وبلغـــت  ســـنوات   3 خـــال 
البحرنـــة فـــي الطياريـــن نحـــو 84 
%، مشـــيًرا إلـــى وجـــود خطط مع 
تمكيـــن لتدريـــب مجموعة جديدة 

من الطيارين.
ولفـــت إلـــى أن التحدي األكبر يتمثل في بحرنـــة المضيفين وذلك عائد لكون معظمهم 
مـــن اإلنـــاث، ممـــا يشـــكل صعوبة في العثـــور علـــى البحرينيـــات الراغبات شـــغل هذه 

الوظائف، نظرا لطبيعة العمل، ولذلك تبلغ نسبة البحرنة في المضيفين 38 %.

البحرينيات يعزفن عن وظيفة مضيفات الطيران

إبراهيم النفيعيفوزية بنت عبدالله زينل

مجلس النواب يرحب بالوفد البرلماني األردني

آل عباس والعشيري وإسحاقي

كمال أحمد خارج قاعة البرلمان

وائل المبارك

الوزارة تضعها بالتنسيق مع “LMRA” وبموافقة مجلس الوزراء

البوعينين: “العمل” لن تنفرد 
بوضع خطة سوق العمل

^أكد وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى والنواب غانم البوعينين أن مرســـوم نقل 
اختصاصات وضع خطط ســـوق العمل لوزارة العمل والتنمية االجتماعية جاء لفصل 
وظيفة المنفذ للخطة الوطنية لســـوق العمل عن الرقيب عليها، إذ ال يصح الجمع بين 
الوظيفتيـــن. وأضـــاف أن الوزارة تضع خطتها بالتنســـيق مع الهيئـــة وبموافقة مجلس 

الوزراء بما ال يسمح بانفراد الوزارة بوضع الخطة.

ممدوح الصالح

غانم البوعينين

^قال وكيل وزارة الصحة وليد المانع إن القضاء يستند في النظر في مصداقية 
شـــهادات ادعاء عدم األهلية إلى خبرائه واللجان المتخصصة التي يعينها، بما يضمن 

صحة النتائج المتمخضة عنها.
جـــاء ذلك في رده على تشـــكيك النائـــب خالد بوعنق في مصداقية بعض الشـــهادات 
الصادرة عن المؤسســـات الصحية النفســـية والتي تســـتخدم كوثيقة إلسقاط العقوبة 
عن مرتكبي بعض الجرائم كالسرقة أو القتل ونحوهما. وأردف أن القاضي من حققه 
تشـــكيل أكثر من لجنة لاطمئنان لمصداقية الشـــهادات، وأنها “غير مضروبة”، مؤكدًا 

نزاهة القضاء وأمانة األطباء النفسيين وما يصدر عنهم من شهادات.

شهادات عدم األهلية “ليست مضروبة”

^وافـــق مجلـــس النـــواب على مشـــروع انضمام مملكـــة البحريـــن التفاقية تمنح 
ممثلـــي منظمة التعاون اإلســـامي حصانات وامتيازات بهـــدف دعم أدائهم واجباتهم 

ومهامهم على النحو المطلوب.
وقبل التصويت، قال رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة الخارجية السفير محمد 
الحيـــدان إن منظمة التعاون اإلســـامي لها دســـتور مســـتقل، وهو عبـــارة عن معاهدة 

متعددة األطراف تنضم لها الدول طواعية بحق سيادة كل دولة.
وأشـــار وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إلى أن مملكة البحرين 
مســـتفيدة من بنك التنمية اإلســـامي التابع للمنظمة وما يقدمه من امتيازات، وذلك 

في مشاريع البنية التحتية والكهرباء والمجال الثقافي وغيرها.

حصانات لممثلي “التعاون اإلسالمي”

زينب عبداألمير 

خالد بوعنق

محمد الحيدان

وليد المانع

تغطية: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

عدد من النواب يتوجهون لمبنى البرلمان
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