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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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الــمــؤتــمــر  إن  ــام  ــ وئــ د.  ــال  ــ وقــ
الـــــــذي ســيــنــعــقــد حــــضــــوريــــًا مــع 
ــور عــبــر  تـــوفـــيـــر إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــضـ
ــراضـــي  ــتـ مـــنـــصـــات االتــــصــــال االفـ
عــاج  مــســتــجــدات  أبـــرز  سيناقش 
داء السكري والغدد الصماء، من 
ستستضيف  التي  جلساته  خال 
أبرز المتحدثين في هذا المجال 
مجلس  ودول  البحرين  بمملكة 
التعاون الخليجي، باإلضافة إلى 
نخبة من المتحدثين األوروبيين 

واألمريكيين.
وأضـــــاف رئــيــس الــمــؤتــمــر أن 
هـــذه  فــــي  ســـتـــركـــز  الـــعـــمـــل  أوراق 
توصلت  مــا  أحـــدث  على  النسخة 
إليه التكنولوجيا في مجال عاج 
التطور  أن  إلــى  مشيرًا  الــســكــري، 
ــذا الــمــجــال  الــتــكــنــولــوجــي فـــي هــ

ــًا مــــــطــــــردًا خــــال  ــدمــ ــقــ ــهـــد تــ يـــشـ
الــســنــوات األخـــيـــرة، وأن مــن أبــرز 
المجال  إليه في هذا  ما توصلت 
الذكية،  اإلنسولين  مضخات  هــو 
وتعمل تلقائيًا على قياس مستوى 
السكري في الدم، وضخ الجرعات 
الـــازمـــة مــن اإلنــســولــيــن لضبط 

معدالت السكري في الجسم.
أن  إلـــــــــى  وئـــــــــــام  د.  وأشــــــــــــــار 
الـــمـــؤتـــمـــر ســـيـــركـــز أيـــــضـــــًا عــلــى 
أحدث التوصيات العالمية لعاج 
سرطان الغدة الدرقية، الذي يعد 
في  شيوعًا  السرطانات  أكثر  مــن 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
مــنــوهــًا أيــضــًا إلــى تــنــاول جلسات 
الــمــؤتــمــر أحـــدث طـــرق تشخيص 
وعاج أورام الغدد الصماء، فضًا 
عـــن تـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي مــجــال 

عاج هشاشة العظام.
حرص  المؤتمر  رئــيــس  وأكـــد 
على  المستمر  المنظمة  اللجنة 
في  عــمــل  أوراق  تــقــديــم  ضــــــرورة 
كـــل نــســخــة تــحــمــل الــمــســتــجــدات 
وأحـــــــــــــــدث طــــــــــرق الـــتـــشـــخـــيـــص 
ــاج، بــمــا يــصــب فـــي صــالــح  ــعــ والــ
عـــاج الــســكــري والــغــدد الــصــمــاء، 
المصابين  نسب  ارتــفــاع  ظــل  فــي 
في مملكة البحرين ودول مجلس 

التعاون الخليجي بشكل عام.

البحرين  أن مؤتمر  إلى  ونوه 
يسعى  الصماء  والــغــدد  للسكري 
ــى الــــخــــروج بــتــوصــيــات  ــ دائــــمــــًا إلـ
الوطنية  الخطة  إثــراء  تسهم في 
الصحية لمملكة البحرين، والتي 
تولي عاج األمراض غير السارية 
ــرة،  ــيـ ــبـ ــلـــكـــة أولــــــويــــــة كـ فـــــي الـــمـــمـ
التوعية  نحو  المستمر  والسعي 
ــة مـــــن اإلصــــــابــــــة بـــــداء  ــايــ ــوقــ ــالــ بــ
السكري وأمراض الغدد الصماء، 

وطرق التشخيص والعاج.

يرعاه رئي�س الأعلى لل�صحة مار�س المقبل..

م����ؤت���م���ر ال�������ص���ك���ري وال����غ����دد ال�������ص���م���اء ي��ن��اق�����ش ف��ي 

ن�����ص��خ��ت��ه ال���راب���ع���ة اأح������دث ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ع����اج ال�����ص��ك��ري

كتبت: فاطمة علي 
تحضن مملكة البحرين أعمال مؤتمر البحرين للسكري والغدد 
 4 3 حتى  الفترة من  الرابعة، خال  في نسخته   )BDER( الصماء 
الشيخ محمد بن  الفريق طبيب  رعاية  وذلــك تحت  المقبل،  مــارس 
بذلك  صــرح  للصحة.  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
الــدكــتــور وئـــام حسين اســتــشــاري أمـــراض الــســكــري والــغــدد الصماء 

ورئيس اللجنة المنظمة.

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

البحرين  أكدت دراسٌة علميٌة أعدها مركز 
والطاقة  والــدولــيــة  االستراتيجية  لــلــدراســات 
»دراسات« بالتعاون مع برنامج األمم الُمتحدة 
ــم الــحــكــومــة الــرشــيــدة خــال  اإلنــمــائــي أن دعـ
تحدي جائحة كورونا واإلجراءات التي اتخذتها 
كان لهما بالغ األثر في استمرار تقديم الرعاية 
فــي عـــيـــادات طــب األســـنـــان بــُمــســتــويــاٍت عالية 
الجودة؛ بصورٍة مّيزت تجربة مملكة البحرين 

في هذا المجال في ُمحيطها اإلقليمي.
ــا  ــدادهــ ــم إعــ ــي الـــــدراســـــة الـــتـــي تــ وجــــــاء فــ
بقياس  الخاصة  الــدراســات  من  سلسلة  ضمن 
التداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة 
فـــي الـــبـــحـــريـــن، بـــُمـــشـــاركـــة ُنـــخـــبـــٍة مـــن أطــبــاء 
األســنــان، أن جاهزية قــطــاع طــب األســنــان في 
كانت  الجائحة  تحدي  مــع  للتعامل  المملكة 

أعلى  تبّنت  التي  اإلجـــراءات  حيث  من  ُمميزًة 
المعايير الُمتبعة في العالم.

إلــى أن تجربة التطبيب  الــدراســة  وأشــارت 
طب  مجال  في  باهرًا  نجاحًا  حققت  ُبعد  عن 
األســـنـــان فـــي ظـــل جــاهــزيــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــريـــن. وأكـــــدت  ــبـــحـ ــي الـ لـــقـــطـــاع االتـــــصـــــاالت فــ
أماكن  فــي  المرضى  أعـــداد  تقليل  أن  الــدراســة 
ــنــــان أســـهـــم في  االنـــتـــظـــار بـــعـــيـــادات طـــب األســ
والمراجعين،  األطــبــاء  بين  التواصل  تحسين 
مع المحافظة على إجراءات التعقيم الازمة.
ــال الــدكــتــور حــمــد إبــراهــيــم الــعــبــداهلل،  وقــ
هذه  »إن  »دراســــات«،  لمركز  التنفيذي  المدير 
لتوعية  ــات«  »دراســ جهود  ضمن  تأتي  الــدراســة 
على  التحدي  هــذا  انعكاسات  حــول  الُمجتمع 
واالقتصادية،  االجتماعية  األصــعــدة  ُمختلف 

بــيــانــات وتــحــلــيــات موضوعية  إلـــى  والـــوصـــول 
تحصر طبيعة التأثير ومداه وانعكاساته«.

فيما أوضحت السيدة إيكان موكانبيتوفا، 
رئيسة مكتب برنامج األمم الُمتحدة اإلنمائي 
في مملكة البحرين باإلنابة، أن هذا المشروع 
الـــــذي يــتــم تــنــفــيــذه فـــي أكـــثـــر مـــن 100 دولـــة 
االقتصادية  اآلثــار  وتحليل  تقييم  إلــى  يهدف 
من  مجموعٍة  وإعــداد  للجائحة،  واالجتماعية 
التقارير والدراسات الُمتعلقة باستجابة الدول 
وتــعــامــلــهــا مــع هـــذا الــتــحــدي؛ إلثــــراء صياغة 
هــذا  تــداعــيــات  تــجــاه  الُمستقبلية  الــســيــاســات 
العاقة  السيدة موكانبيتوفا  التحدي، وثمنت 
األمــم  وبــرنــامــج  ــات«  ــ »دراسـ مــركــز  بين  القائمة 

الُمتحدة اإلنمائي في مجاالٍت ُمتعددة.

»درا����ص���ات« وب��رن��ام��ج الأم����م ال��ُم��ت��ح��دة الإن��م��ائ��ي ي�����ص��دران

ك��ورون��ا ت��ح��دي جائحة  ف��ي ظ��ل  الأ���س��ن��ان  رع��اي��ة  درا���س��ة ح��ول 

الــدكــتــور رائــــد محمد  أكـــد 
العام لمعهد  المدير  بن شمس 
فــوز  أن  »بــيــبــا«،  الــعــامــة  اإلدارة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مــمــثــلــة في 
المعهد برئاسة المعهد الدولي 
للمرة   )IIAS( اإلداريـــة  للعلوم 
ــتــــوالــــي، يــأتــي  الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــ
ــة الــمــلــكــيــة  ــرؤيــ تــمــاشــًيــا مـــع الــ
حمد  الملك  لجالة  السامية 
بن عيسى آل خليفة الرامية إلى 
ريادة  وتحقيق  التقدم  مواصلة 
القطاعات  مختلف  فــي  دولــيــة 
بــمــا يــرتــقــي بـــجـــودة الــخــدمــات 
من  ويــرفــع  للمواطن  المقدمة 
كفاءة الموارد المتاحة لألجيال 
الــفــوز  كــمــا أن هــــذا  الـــقـــادمـــة. 
التطويري  النهج  أيًضا  يجسد 
لصاحب  والمستدام  المتجدد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
الرامي  الــــوزراء،  مجلس  رئيس 
عالمية على  ريــادة  إلى تحقيق 
يحقق  بــمــا  األصـــعـــدة  مختلف 

تطلعات الوطن والمواطن.
أن  شــمــس  بـــن  د.  وأضــــــاف 
سيواصل  العامة  اإلدارة  معهد 
تكييف خططه واستراتيجياته؛ 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى ريـــــــادة مــمــلــكــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن فـــــــــي مــــــــؤشــــــــرات 
مجال  في  العالمية  التنافسية 
مــع  تـــمـــاشـــًيـــا  الـــعـــامـــة،  اإلدارة 
لمملكة  الــحــكــومــيــة  ــنــــدة  األجــ
بمنتسبيه  فالمعهد  البحرين، 
لرفع  ُقــدًمــا  الُمضي  على  عـــازٌم 
الحكومي،  العمل  وكفاءة  جودة 
الخدمات،  بمستوى  واالرتــقــاء 
عبر توظيف فضلى الممارسات 
العلمية  والمنهجيات  اإلداريـــة، 
كفريق واحد يعمل ضمن فريق 
الـــبـــحـــريـــن لــــارتــــقــــاء بــمــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي مـــجـــال الــعــمــل 

اإلداري.
وأوضـــــــــح د.بـــــــن شـــمـــس أن 
ــنـــذ تــأســيــســه  ــم مـ ــ الـــمـــعـــهـــد رســ
مـــســـاًرا شــمــولــًيــا واضـــًحـــا يضم 
في  الـــعـــامـــة،  اإلدارة  أبـــعـــاد  كـــل 

والتي  واستراتيجياته  خططه 
كــــــــان مــــــن أبـــــــرزهـــــــا تــخــطــيــط 
اإلداري  الـــتـــنـــافـــســـي  الــمــشــهــد 
للوصول لهذه المكانة الدولية، 
شبكة  أول  تــأســيــس  خـــال  مـــن 
إداريــة في المنطقة وهي شبكة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
لبحوث اإلدارة العامة »مينابار«، 
واإلقليمية  الدولية  والشراكات 
ــة وهــيــئــة  ــ مـــع أكـــثـــر مـــن 50 دولـ
ومـــنـــظـــمـــة وتـــجـــمـــعـــات إداريــــــــة، 
العامة  اإلدارة  عــلــوم  وتشجيع 
بــرنــامــج  أول  تــبــنــي  مـــن خــــال 
مهني أكاديمي في مجال اإلدارة 
ماجستير  برنامج  وهــو  العامة 
ــة  ــافــ بــــاإلضــ ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ اإلدارة 
ــاءات الــجــمــاهــيــريــة  ــقــ ــلــ إلـــــى الــ
المستديرة  الطاولة  وتجمعات 
وغيرها من الفعاليات اإلدارية.

الــدولــي  الــمــعــهــد  يــذكــر أن 
ــوم اإلداريـــــــــــــة يــــعــــد أكـــبـــر  ــلـ ــعـ ــلـ لـ
وأعرق منظمة دولية في العلوم 
مدينة  ومــقــّره  عالميًا  اإلداريــــة 

بـــروكـــســـل فـــي بــلــجــيــكــيــا، وكـــان 
ويــضــم  1930م.  عــــام  أنــشــئ  قـــد 
أكثر من 600 عضو مشارك من 
مــخــتــلــف الـــــدول مــنــتــمــيــن إلــى 
الــحــكــومــيــة،  األجـــهـــزة  مختلف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والــــــمــــــؤســــــســــــات األكـ

ومؤسسات المجتمع المدني.

للمرة الثانية على التوالي

تف���وز  »بيب���ا«  العام���ة  الإدارة  بمعه���د  ُممثل���ة  البحري���ن 
ب��رئ��ا���س��ة اأع�����رق م��ن��ظ��م��ة دول���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم الإداري������ة 

} د.رائد محمد بن شمس.

ــد مـــجـــلـــس الـــمـــفـــوضـــيـــن  ــقــ عــ
ــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــنــ بـــالـــمـــؤســـســـة الــــوطــ
اإلنسان اجتماعه االعتيادي الرابع 
المهندس  برئاسة  المؤسسة،  بمقر 
ــة  ــاركـ ــشـ ــد الـــــــــــدرازي ومـ ــمــ ــي أحــ ــلـ عـ
أعضاء مجلس المفوضين واألمين 

العام للمؤسسة.
ــع  ــة االجـــــتـــــمـــــاع رفــ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
مجلس المفوضين أصدق التهاني 
إلى حضرة صاحب الجالة الملك 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
الـــــبـــــاد الــــمــــفــــدى وإلــــــــى صـــاحـــب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الــوزراء، وإلى شعب مملكة  مجلس 
البحرين بمناسبة الذكرى الحادية 
ــرار مــيــثــاق الــعــمــل  ــ والــعــشــريــن إلقــ

الوطني.
ــاء  ــ ــــضـ ــــس وأعـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــّمـ ــ ــا ثـ ــمــ كــ
مــجــلــس الــمــفــوضــيــن الــتــوجــيــهــات 
المفدى،  الملك  لجالة  السامية 
ولــي  الملكي  الــســمــو  وأمـــر صــاحــب 
الــوزراء بشأن  العهد رئيس مجلس 
تــوفــيــر الــخــدمــات اإلســكــانــيــة ألســر 
والمستفيدين  المحكومين  بعض 

مـــن بــرنــامــج الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر 
ــًا عـــلـــى األســــــرة  ــاظــ ــفــ الـــبـــديـــلـــة حــ
المجتمعي،  والــنــســيــج  البحرينية 
ــام  ــتـ ــة الـ ــمـــؤســـسـ ــم الـ ــ مــــؤكــــديــــن دعــ
ــأنـــه أن يــســهــم فــي  لـــكـــل مــــا مــــن شـ
لما  الائق،  والمأوى  السكن  توفير 
بالنسبة  أساسية  أهمية  من  لذلك 
الحقوق  بجميع  الــفــرد  تمتع  إلــى 
الــتــي أكــدتــهــا الــدســاتــيــر الــوطــنــيــة، 
لحقوق  العالمي  اإلعـــان  وكــذلــك 
اإلنـــســـان والــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
اطلع مجلس  آخــر،  من جانب 

الــمــفــوضــيــن -انـــطـــاقـــا مـــن الــــدور 
ــابـــي لــعــمــل الـــمـــؤســـســـة- على  الـــرقـ
نشر  ــــذي  الـ الــداخــلــيــة  وزارة  بـــيـــان 
عـــلـــى مــوقــعــهــا االلـــكـــتـــرونـــي حـــول 
العزل  فــي  م.«  ع.  »ي.  النزيل  وفـــاة 
ــاح وتــأهــيــل  ــ الـــصـــحـــي بـــمـــركـــز إصــ
النزالء في الحوض الجاف، وعلى 
الملكي  الــســمــو  تــوجــيــهــات صــاحــب 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
حول  تحقيق  لجنة  تشكيل  بــشــأن 
تقرير  ورفــع  النزيل  وفــاة  مابسات 
بــنــتــائــج لــجــنــة الــتــحــقــيــق واتـــخـــاذ 
بها  المعمول  القانونية  اإلجــراءات 
بعدم  تتعلق  مــخــالــفــات  أي  حــيــال 

االلتزام باألنظمة، حيث تم االتفاق 
على التواصل مع الجهات المعنية 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة 

بشأن هذه الواقعة.
ــلـــس  ــا اســـــتـــــعـــــرض الـــمـــجـ ــ ــمـ ــ كـ
تقوم  أن  الممكن  مــن  الـــذي  الــــدور 
تنفيذ  آليات  لتفعيل  المؤسسة  به 
العقوبات والتدابير البديلة، والتي 
مــن شــأنــهــا تــعــزيــز حــقــوق الــنــزالء، 
ومواكبة أحدث السياسات العقابية 
المجتمع  فــي  الــفــعــالــة إلدمــاجــهــم 
مـــــع تـــأهـــيـــلـــهـــم نـــفـــســـيـــا ومـــعـــنـــويـــا 
الصكوك  مــع  تماشيا  واجتماعيا، 
بحماية  المعنية  الدولية  واآلليات 

وتعزيز حقوق اإلنسان.
ــام االجــــتــــمــــاع، قـــدم  ــتــ ــي خــ ــ وفــ
رؤســـــاء الــلــجــان الــنــوعــيــة الــدائــمــة 
أعمال لجانهم خال  موجزا ألهم 
الــثــاثــة أشــهــر الــمــاضــيــة، واعــتــمــد 
مــجــلــس الــمــفــوضــيــن تــقــريــر عمل 
األمـــانـــة الــعــامــة لــلــربــع الـــرابـــع من 
الشكر  تقديم  تم  حيث   ،2021 عــام 
العاملين  ولجميع  الــعــام  لــألمــيــن 
ــلـــى الـــجـــهـــود  ــة الـــعـــامـــة عـ ــانــ ــاألمــ بــ

المبذولة في إعداد هذا التقرير.

الإ�س��كانية الخدم��ات  بتوفي��ر  ت�س��يد  الإن�س��ان  لحق��وق  الوطني��ة 
لأ�س�ر بع��ض المحكومي�ن والم�س�تفيدين م�ن برنام�ج العقوب�ات البديل�ة

} اجتماع مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

د. جميلة ال�سلمان: دواء »باك�سلوفيد« الم�ساد ل�»كورونا« 
الم�ست�س�فيات  دخ�ول  اإل�ى  الحاج�ة  تقلي�ل  ف�ي  ي�س�هم 

أكـــــدت الـــدكـــتـــورة جــمــيــلــة الــســلــمــان اســتــشــاريــة 
الــبــاطــنــيــة بمجمع  الــمــعــديــة واألمــــــراض  ــراض  ــ األمــ
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي عــضــو الــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
الدراسات  أن  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس  للتصدي 
العلمية أثبتت أن دواء »باكسلوفيد» المضاد لفيروس 
الحاالت  كورونا )كوفيد-19( يسهم في تقليل حاجة 
المركزة  والعناية  المستشفيات  دخــول  إلــى  القائمة 
وتقليل أعداد الوفيات، مبينة أهميته لعاج الحاالت 
فوق،  فما  عاًما   18 العمر  من  البالغين  من  القائمة 
إلــى متوسطة،  أعـــراض خفيفة  يــعــانــون مــن  والــذيــن 

التي  األعــراض  الزديــاد  المعرضة  القائمة  والحاالت 
قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح اهلل.

متوافر  »باكسلوفيد«  دواء  أن  السلمان  وأوضحت 
في مملكة البحرين وهو ضمن البروتوكول العاجي، 
البحرين  مملكة  فــي  الــقــائــمــة  الـــحـــاالت  تــخــضــع  إذ 
لــتــقــيــيــٍم شـــامـــل، وبــحــســب الــســجــل الــصــحــي يــقــرر 
الطبيب المعالج وصف الدواء طبقا للحالة الصحية 
واألمراض التي قد تعاني منها، مبينة أنه يتم إعطاء 
»باكسلوفيد« على شكل ثاثة أقراص، وهي تؤخذ معا 

} د. جميلة السلمان.عن طريق الفم مرتين يوميًا مدة خمسة أيام.
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الــمــؤتــمــر  إن  ــام  ــ وئــ د.  ــال  ــ وقــ
الـــــــذي ســيــنــعــقــد حــــضــــوريــــًا مــع 
ــور عــبــر  تـــوفـــيـــر إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــضـ
ــراضـــي  ــتـ مـــنـــصـــات االتــــصــــال االفـ
عــاج  مــســتــجــدات  أبـــرز  سيناقش 
داء السكري والغدد الصماء، من 
ستستضيف  التي  جلساته  خال 
أبرز المتحدثين في هذا المجال 
مجلس  ودول  البحرين  بمملكة 
التعاون الخليجي، باإلضافة إلى 
نخبة من المتحدثين األوروبيين 

واألمريكيين.
وأضـــــاف رئــيــس الــمــؤتــمــر أن 
هـــذه  فــــي  ســـتـــركـــز  الـــعـــمـــل  أوراق 
توصلت  مــا  أحـــدث  على  النسخة 
إليه التكنولوجيا في مجال عاج 
التطور  أن  إلــى  مشيرًا  الــســكــري، 
ــذا الــمــجــال  الــتــكــنــولــوجــي فـــي هــ

ــًا مــــــطــــــردًا خــــال  ــدمــ ــقــ ــهـــد تــ يـــشـ
الــســنــوات األخـــيـــرة، وأن مــن أبــرز 
المجال  إليه في هذا  ما توصلت 
الذكية،  اإلنسولين  مضخات  هــو 
وتعمل تلقائيًا على قياس مستوى 
السكري في الدم، وضخ الجرعات 
الـــازمـــة مــن اإلنــســولــيــن لضبط 

معدالت السكري في الجسم.
أن  إلـــــــــى  وئـــــــــــام  د.  وأشــــــــــــــار 
الـــمـــؤتـــمـــر ســـيـــركـــز أيـــــضـــــًا عــلــى 
أحدث التوصيات العالمية لعاج 
سرطان الغدة الدرقية، الذي يعد 
في  شيوعًا  السرطانات  أكثر  مــن 
الخليجي،  التعاون  مجلس  دول 
مــنــوهــًا أيــضــًا إلــى تــنــاول جلسات 
الــمــؤتــمــر أحـــدث طـــرق تشخيص 
وعاج أورام الغدد الصماء، فضًا 
عـــن تـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي مــجــال 

عاج هشاشة العظام.
حرص  المؤتمر  رئــيــس  وأكـــد 
على  المستمر  المنظمة  اللجنة 
في  عــمــل  أوراق  تــقــديــم  ضــــــرورة 
كـــل نــســخــة تــحــمــل الــمــســتــجــدات 
وأحـــــــــــــــدث طــــــــــرق الـــتـــشـــخـــيـــص 
ــاج، بــمــا يــصــب فـــي صــالــح  ــعــ والــ
عـــاج الــســكــري والــغــدد الــصــمــاء، 
المصابين  نسب  ارتــفــاع  ظــل  فــي 
في مملكة البحرين ودول مجلس 

التعاون الخليجي بشكل عام.

البحرين  أن مؤتمر  إلى  ونوه 
يسعى  الصماء  والــغــدد  للسكري 
ــى الــــخــــروج بــتــوصــيــات  ــ دائــــمــــًا إلـ
الوطنية  الخطة  إثــراء  تسهم في 
الصحية لمملكة البحرين، والتي 
تولي عاج األمراض غير السارية 
ــرة،  ــيـ ــبـ ــلـــكـــة أولــــــويــــــة كـ فـــــي الـــمـــمـ
التوعية  نحو  المستمر  والسعي 
ــة مـــــن اإلصــــــابــــــة بـــــداء  ــايــ ــوقــ ــالــ بــ
السكري وأمراض الغدد الصماء، 

وطرق التشخيص والعاج.

يرعاه رئي�س الأعلى لل�صحة مار�س المقبل..

م����ؤت���م���ر ال�������ص���ك���ري وال����غ����دد ال�������ص���م���اء ي��ن��اق�����ش ف��ي 

ن�����ص��خ��ت��ه ال���راب���ع���ة اأح������دث ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا ع����اج ال�����ص��ك��ري

كتبت: فاطمة علي 
تحضن مملكة البحرين أعمال مؤتمر البحرين للسكري والغدد 
 4 3 حتى  الفترة من  الرابعة، خال  في نسخته   )BDER( الصماء 
الشيخ محمد بن  الفريق طبيب  رعاية  وذلــك تحت  المقبل،  مــارس 
بذلك  صــرح  للصحة.  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة  آل  عــبــداهلل 
الــدكــتــور وئـــام حسين اســتــشــاري أمـــراض الــســكــري والــغــدد الصماء 

ورئيس اللجنة المنظمة.

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

البحرين  أكدت دراسٌة علميٌة أعدها مركز 
والطاقة  والــدولــيــة  االستراتيجية  لــلــدراســات 
»دراسات« بالتعاون مع برنامج األمم الُمتحدة 
ــم الــحــكــومــة الــرشــيــدة خــال  اإلنــمــائــي أن دعـ
تحدي جائحة كورونا واإلجراءات التي اتخذتها 
كان لهما بالغ األثر في استمرار تقديم الرعاية 
فــي عـــيـــادات طــب األســـنـــان بــُمــســتــويــاٍت عالية 
الجودة؛ بصورٍة مّيزت تجربة مملكة البحرين 

في هذا المجال في ُمحيطها اإلقليمي.
ــا  ــدادهــ ــم إعــ ــي الـــــدراســـــة الـــتـــي تــ وجــــــاء فــ
بقياس  الخاصة  الــدراســات  من  سلسلة  ضمن 
التداعيات االقتصادية واالجتماعية للجائحة 
فـــي الـــبـــحـــريـــن، بـــُمـــشـــاركـــة ُنـــخـــبـــٍة مـــن أطــبــاء 
األســنــان، أن جاهزية قــطــاع طــب األســنــان في 
كانت  الجائحة  تحدي  مــع  للتعامل  المملكة 

أعلى  تبّنت  التي  اإلجـــراءات  حيث  من  ُمميزًة 
المعايير الُمتبعة في العالم.

إلــى أن تجربة التطبيب  الــدراســة  وأشــارت 
طب  مجال  في  باهرًا  نجاحًا  حققت  ُبعد  عن 
األســـنـــان فـــي ظـــل جــاهــزيــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــريـــن. وأكـــــدت  ــبـــحـ ــي الـ لـــقـــطـــاع االتـــــصـــــاالت فــ
أماكن  فــي  المرضى  أعـــداد  تقليل  أن  الــدراســة 
ــنــــان أســـهـــم في  االنـــتـــظـــار بـــعـــيـــادات طـــب األســ
والمراجعين،  األطــبــاء  بين  التواصل  تحسين 
مع المحافظة على إجراءات التعقيم الازمة.

ــال الــدكــتــور حــمــد إبــراهــيــم الــعــبــداهلل،  وقــ
هذه  »إن  »دراســــات«،  لمركز  التنفيذي  المدير 
لتوعية  ــات«  »دراســ جهود  ضمن  تأتي  الــدراســة 
على  التحدي  هــذا  انعكاسات  حــول  الُمجتمع 
واالقتصادية،  االجتماعية  األصــعــدة  ُمختلف 

بــيــانــات وتــحــلــيــات موضوعية  إلـــى  والـــوصـــول 
تحصر طبيعة التأثير ومداه وانعكاساته«.

فيما أوضحت السيدة إيكان موكانبيتوفا، 
رئيسة مكتب برنامج األمم الُمتحدة اإلنمائي 
في مملكة البحرين باإلنابة، أن هذا المشروع 
الـــــذي يــتــم تــنــفــيــذه فـــي أكـــثـــر مـــن 100 دولـــة 
االقتصادية  اآلثــار  وتحليل  تقييم  إلــى  يهدف 
من  مجموعٍة  وإعــداد  للجائحة،  واالجتماعية 
التقارير والدراسات الُمتعلقة باستجابة الدول 
وتــعــامــلــهــا مــع هـــذا الــتــحــدي؛ إلثــــراء صياغة 
هــذا  تــداعــيــات  تــجــاه  الُمستقبلية  الــســيــاســات 
العاقة  السيدة موكانبيتوفا  التحدي، وثمنت 
األمــم  وبــرنــامــج  ــات«  ــ »دراسـ مــركــز  بين  القائمة 

الُمتحدة اإلنمائي في مجاالٍت ُمتعددة.

»درا����ص���ات« وب��رن��ام��ج الأم����م ال��ُم��ت��ح��دة الإن��م��ائ��ي ي�����ص��دران

ك��ورون��ا ت��ح��دي جائحة  ف��ي ظ��ل  الأ���س��ن��ان  رع��اي��ة  درا���س��ة ح��ول 

الــدكــتــور رائــــد محمد  أكـــد 
العام لمعهد  المدير  بن شمس 
فــوز  أن  »بــيــبــا«،  الــعــامــة  اإلدارة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن مــمــثــلــة في 
المعهد برئاسة المعهد الدولي 
للمرة   )IIAS( اإلداريـــة  للعلوم 
ــتــــوالــــي، يــأتــي  الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــ
ــة الــمــلــكــيــة  ــرؤيــ تــمــاشــًيــا مـــع الــ
حمد  الملك  لجالة  السامية 
بن عيسى آل خليفة الرامية إلى 
ريادة  وتحقيق  التقدم  مواصلة 
القطاعات  مختلف  فــي  دولــيــة 
بــمــا يــرتــقــي بـــجـــودة الــخــدمــات 
من  ويــرفــع  للمواطن  المقدمة 
كفاءة الموارد المتاحة لألجيال 
الــفــوز  كــمــا أن هــــذا  الـــقـــادمـــة. 
التطويري  النهج  أيًضا  يجسد 
لصاحب  والمستدام  المتجدد 
سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
الرامي  الــــوزراء،  مجلس  رئيس 
عالمية على  ريــادة  إلى تحقيق 
يحقق  بــمــا  األصـــعـــدة  مختلف 

تطلعات الوطن والمواطن.
أن  شــمــس  بـــن  د.  وأضــــــاف 
سيواصل  العامة  اإلدارة  معهد 
تكييف خططه واستراتيجياته؛ 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى ريـــــــادة مــمــلــكــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن فـــــــــي مــــــــؤشــــــــرات 
مجال  في  العالمية  التنافسية 
مــع  تـــمـــاشـــًيـــا  الـــعـــامـــة،  اإلدارة 
لمملكة  الــحــكــومــيــة  ــنــــدة  األجــ
بمنتسبيه  فالمعهد  البحرين، 
لرفع  ُقــدًمــا  الُمضي  على  عـــازٌم 
الحكومي،  العمل  وكفاءة  جودة 
الخدمات،  بمستوى  واالرتــقــاء 
عبر توظيف فضلى الممارسات 
العلمية  والمنهجيات  اإلداريـــة، 
كفريق واحد يعمل ضمن فريق 
الـــبـــحـــريـــن لــــارتــــقــــاء بــمــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي مـــجـــال الــعــمــل 

اإلداري.
وأوضـــــــــح د.بـــــــن شـــمـــس أن 
ــنـــذ تــأســيــســه  ــم مـ ــ الـــمـــعـــهـــد رســ
مـــســـاًرا شــمــولــًيــا واضـــًحـــا يضم 
في  الـــعـــامـــة،  اإلدارة  أبـــعـــاد  كـــل 

والتي  واستراتيجياته  خططه 
كــــــــان مــــــن أبـــــــرزهـــــــا تــخــطــيــط 
اإلداري  الـــتـــنـــافـــســـي  الــمــشــهــد 
للوصول لهذه المكانة الدولية، 
شبكة  أول  تــأســيــس  خـــال  مـــن 
إداريــة في المنطقة وهي شبكة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
لبحوث اإلدارة العامة »مينابار«، 
واإلقليمية  الدولية  والشراكات 
ــة وهــيــئــة  ــ مـــع أكـــثـــر مـــن 50 دولـ
ومـــنـــظـــمـــة وتـــجـــمـــعـــات إداريــــــــة، 
العامة  اإلدارة  عــلــوم  وتشجيع 
بــرنــامــج  أول  تــبــنــي  مـــن خــــال 
مهني أكاديمي في مجال اإلدارة 
ماجستير  برنامج  وهــو  العامة 
ــة  ــافــ بــــاإلضــ ــة،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ اإلدارة 
ــاءات الــجــمــاهــيــريــة  ــقــ ــلــ إلـــــى الــ
المستديرة  الطاولة  وتجمعات 
وغيرها من الفعاليات اإلدارية.

الــدولــي  الــمــعــهــد  يــذكــر أن 
ــوم اإلداريـــــــــــــة يــــعــــد أكـــبـــر  ــلـ ــعـ ــلـ لـ
وأعرق منظمة دولية في العلوم 
مدينة  ومــقــّره  عالميًا  اإلداريــــة 

بـــروكـــســـل فـــي بــلــجــيــكــيــا، وكـــان 
ويــضــم  1930م.  عــــام  أنــشــئ  قـــد 
أكثر من 600 عضو مشارك من 
مــخــتــلــف الـــــدول مــنــتــمــيــن إلــى 
الــحــكــومــيــة،  األجـــهـــزة  مختلف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والــــــمــــــؤســــــســــــات األكـ

ومؤسسات المجتمع المدني.

للمرة الثانية على التوالي

تف���وز  »بيب���ا«  العام���ة  الإدارة  بمعه���د  ُممثل���ة  البحري���ن 
ب��رئ��ا���س��ة اأع�����رق م��ن��ظ��م��ة دول���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم الإداري������ة 

} د.رائد محمد بن شمس.

ــد مـــجـــلـــس الـــمـــفـــوضـــيـــن  ــقــ عــ
ــة لـــحـــقـــوق  ــيــ ــنــ بـــالـــمـــؤســـســـة الــــوطــ
اإلنسان اجتماعه االعتيادي الرابع 
المهندس  برئاسة  المؤسسة،  بمقر 
ــة  ــاركـ ــشـ ــد الـــــــــــدرازي ومـ ــمــ ــي أحــ ــلـ عـ
أعضاء مجلس المفوضين واألمين 

العام للمؤسسة.
ــع  ــة االجـــــتـــــمـــــاع رفــ ــ ــدايــ ــ ــي بــ ــ فــ
مجلس المفوضين أصدق التهاني 
إلى حضرة صاحب الجالة الملك 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
الـــــبـــــاد الــــمــــفــــدى وإلــــــــى صـــاحـــب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
الــوزراء، وإلى شعب مملكة  مجلس 
البحرين بمناسبة الذكرى الحادية 
ــرار مــيــثــاق الــعــمــل  ــ والــعــشــريــن إلقــ

الوطني.
ــاء  ــ ــــضـ ــــس وأعـ ــيـ ــ ــن رئـ ــ ــّمـ ــ ــا ثـ ــمــ كــ
مــجــلــس الــمــفــوضــيــن الــتــوجــيــهــات 
المفدى،  الملك  لجالة  السامية 
ولــي  الملكي  الــســمــو  وأمـــر صــاحــب 
الــوزراء بشأن  العهد رئيس مجلس 
تــوفــيــر الــخــدمــات اإلســكــانــيــة ألســر 
والمستفيدين  المحكومين  بعض 

مـــن بــرنــامــج الــعــقــوبــات والــتــدابــيــر 
ــًا عـــلـــى األســــــرة  ــاظــ ــفــ الـــبـــديـــلـــة حــ
المجتمعي،  والــنــســيــج  البحرينية 
ــام  ــتـ ــة الـ ــمـــؤســـسـ ــم الـ ــ مــــؤكــــديــــن دعــ
ــأنـــه أن يــســهــم فــي  لـــكـــل مــــا مــــن شـ
لما  الائق،  والمأوى  السكن  توفير 
بالنسبة  أساسية  أهمية  من  لذلك 
الحقوق  بجميع  الــفــرد  تمتع  إلــى 
الــتــي أكــدتــهــا الــدســاتــيــر الــوطــنــيــة، 
لحقوق  العالمي  اإلعـــان  وكــذلــك 
اإلنـــســـان والــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
اطلع مجلس  آخــر،  من جانب 

الــمــفــوضــيــن -انـــطـــاقـــا مـــن الــــدور 
ــابـــي لــعــمــل الـــمـــؤســـســـة- على  الـــرقـ
نشر  ــــذي  الـ الــداخــلــيــة  وزارة  بـــيـــان 
عـــلـــى مــوقــعــهــا االلـــكـــتـــرونـــي حـــول 
العزل  فــي  م.«  ع.  »ي.  النزيل  وفـــاة 
ــاح وتــأهــيــل  ــ الـــصـــحـــي بـــمـــركـــز إصــ
النزالء في الحوض الجاف، وعلى 
الملكي  الــســمــو  تــوجــيــهــات صــاحــب 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي 
حول  تحقيق  لجنة  تشكيل  بــشــأن 
تقرير  ورفــع  النزيل  وفــاة  مابسات 
بــنــتــائــج لــجــنــة الــتــحــقــيــق واتـــخـــاذ 
بها  المعمول  القانونية  اإلجــراءات 
بعدم  تتعلق  مــخــالــفــات  أي  حــيــال 

االلتزام باألنظمة، حيث تم االتفاق 
على التواصل مع الجهات المعنية 
لــلــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات دقــيــقــة 

بشأن هذه الواقعة.
ــلـــس  ــا اســـــتـــــعـــــرض الـــمـــجـ ــ ــمـ ــ كـ
تقوم  أن  الممكن  مــن  الـــذي  الــــدور 
تنفيذ  آليات  لتفعيل  المؤسسة  به 
العقوبات والتدابير البديلة، والتي 
مــن شــأنــهــا تــعــزيــز حــقــوق الــنــزالء، 
ومواكبة أحدث السياسات العقابية 
المجتمع  فــي  الــفــعــالــة إلدمــاجــهــم 
مـــــع تـــأهـــيـــلـــهـــم نـــفـــســـيـــا ومـــعـــنـــويـــا 
الصكوك  مــع  تماشيا  واجتماعيا، 
بحماية  المعنية  الدولية  واآلليات 

وتعزيز حقوق اإلنسان.
ــام االجــــتــــمــــاع، قـــدم  ــتــ ــي خــ ــ وفــ
رؤســـــاء الــلــجــان الــنــوعــيــة الــدائــمــة 
أعمال لجانهم خال  موجزا ألهم 
الــثــاثــة أشــهــر الــمــاضــيــة، واعــتــمــد 
مــجــلــس الــمــفــوضــيــن تــقــريــر عمل 
األمـــانـــة الــعــامــة لــلــربــع الـــرابـــع من 
الشكر  تقديم  تم  حيث   ،2021 عــام 
العاملين  ولجميع  الــعــام  لــألمــيــن 
ــلـــى الـــجـــهـــود  ــة الـــعـــامـــة عـ ــانــ ــاألمــ بــ

المبذولة في إعداد هذا التقرير.

الإ�س��كانية الخدم��ات  بتوفي��ر  ت�س��يد  الإن�س��ان  لحق��وق  الوطني��ة 
لأ�س�ر بع��ض المحكومي�ن والم�س�تفيدين م�ن برنام�ج العقوب�ات البديل�ة

} اجتماع مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان.

د. جميلة ال�سلمان: دواء »باك�سلوفيد« الم�ساد ل�»كورونا« 
الم�ست�س�فيات  دخ�ول  اإل�ى  الحاج�ة  تقلي�ل  ف�ي  ي�س�هم 

أكـــــدت الـــدكـــتـــورة جــمــيــلــة الــســلــمــان اســتــشــاريــة 
الــبــاطــنــيــة بمجمع  الــمــعــديــة واألمــــــراض  ــراض  ــ األمــ
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي عــضــو الــفــريــق الــوطــنــي الطبي 
الدراسات  أن  )كوفيد-19(  كورونا  لفيروس  للتصدي 
العلمية أثبتت أن دواء »باكسلوفيد» المضاد لفيروس 
الحاالت  كورونا )كوفيد-19( يسهم في تقليل حاجة 
المركزة  والعناية  المستشفيات  دخــول  إلــى  القائمة 
وتقليل أعداد الوفيات، مبينة أهميته لعاج الحاالت 
فوق،  فما  عاًما   18 العمر  من  البالغين  من  القائمة 
إلــى متوسطة،  أعـــراض خفيفة  يــعــانــون مــن  والــذيــن 

التي  األعــراض  الزديــاد  المعرضة  القائمة  والحاالت 
قد تؤدي إلى الوفاة ال سمح اهلل.

متوافر  »باكسلوفيد«  دواء  أن  السلمان  وأوضحت 
في مملكة البحرين وهو ضمن البروتوكول العاجي، 
البحرين  مملكة  فــي  الــقــائــمــة  الـــحـــاالت  تــخــضــع  إذ 
لــتــقــيــيــٍم شـــامـــل، وبــحــســب الــســجــل الــصــحــي يــقــرر 
الطبيب المعالج وصف الدواء طبقا للحالة الصحية 
واألمراض التي قد تعاني منها، مبينة أنه يتم إعطاء 
»باكسلوفيد« على شكل ثاثة أقراص، وهي تؤخذ معا 

} د. جميلة السلمان.عن طريق الفم مرتين يوميًا مدة خمسة أيام.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16040/pdf/1-Supplime/16040.pdf?fixed3830
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285951
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285939
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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

P  4

Link

الصحفية  الــســاحــة  فـــقـــدت 
واإلعــــامــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أحـــد 
الـــمـــوت  غـــيـــب  أن  بـــعـــد  روادهــــــــــا 
األســتــاذ  الصحفي  ــد  األحـ أمـــس 
مـــنـــصـــور رضــــــي رئــــيــــس تــحــريــر 
مجلة المواقف عن عمر ناهز 85 
عــامــا أســهــم فيها فــي عــديــد من 
والصحفية  الثقافية  اإلنــجــازات 
والــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة حيث 
المجاالت  كــل  فــي  بصمات  تــرك 
رئاسة  وآخــرهــا  فيها  عمل  الــتــي 
تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة الــــمــــواقــــف مــن 
عــــام1981 إلــى أكــثــر مــن 40 سنة 

وكانت سنوات حافلة بالعطاء.
ــاذ  ــتــ األســ يـــتـــفـــرغ  أن  قـــبـــيـــل 
طاف  الصحفي  للعمل  منصور 
ــدة بـــــــــدءا مــن  ــ ــديــ ــ بـــمـــحـــطـــات عــ
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة فــي الــقــاهــرة 
ــربــــاط وعــمــلــه فـــي حقلي  الــ ثـــم 
الــتــعــلــيــم وتــنــظــيــم الــعــمــل حتى 
انتقاله إلى العمل الصحفي وتم 
السمو  صاحب  قبل  من  تكريمه 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
في  ثـــــراه  أهلل  طــيــب  خــلــيــفــة  آل 
رواد  تكريم  في حفل   2014 مايو 
الصحافة واإلعام في البحرين، 
الصحفيين  جمعية  منحته  كما 
الشرفية  الــعــضــويــة  الــبــحــريــنــيــة 
يــولــيــو 2013 عــرفــاًنــا  فـــي  ــا  ــ ودرعـ
ــرة الــصــحــافــة  ــيـ لــــــــدوره فــــي مـــسـ

البحرينية.
في نهاية األربعينيات التحق 

بالمدرسة  رضي  األستاذ منصور 
الــغــربــيــة بــالــمــنــامــة حــيــث درس 
ذلك  وبعد  االبتدائية،  المرحلة 
ــة الـــمـــنـــامـــة  ــ ــــدرسـ ــل إلــــــى مـ ــقـ ــتـ انـ
الــثــانــويــة وهــنــاك تــوســعــت حلقة 
أصدقائه وكان من زمائه الذين 
الفترة أحمد  رافقهم خال هذه 
حــمــيــدان وخــلــيــل إبــراهــيــم رجــب 
سالم  وجـــواد  الصيرفي  وحميد 
العريض وميرزا المرهون وأحمد 

شبيب.
 فــي عــام 1957 قــرر األســتــاذ 
ــى  ــور رضــــــــي الـــــــذهـــــــاب إلــ ــصــ ــنــ مــ
الكويت لمتابعة دراسته الثانوية 
حيث نال شهادة الثانوية العامة 
)التوجيهية( وبتفوق من مدرسة 
ــعــــد نيل  الــمــبــاركــيــة عـــام 1958وبــ
األستاذ  غــادر  الثانوية،  الشهادة 
رضي إلى القاهرة ليكمل دراسته 
الــتــحــق بكلية  الــجــامــعــيــة حــيــث 
ونــــال  الـــقـــاهـــرة  جـــامـــعـــة  اآلداب 
ــنــــاك شــــهــــادة الـــلـــيـــســـانـــس فــي  هــ

العلوم االجتماعية عام 1962م.
الجامعية  دراسته  إنهاء  بعد 
فــي الــقــاهــرة، عــاد األســتــاذ رضي 
ــى الـــبـــحـــريـــن لــيــعــمــل مـــدرســـا  ــ إلـ
ــة  ــداديــ ــمــــدارس الــبــحــريــن اإلعــ بــ
ــــال الـــفـــتـــرة مــن  ــويــــة خــ ــانــ ــثــ والــ
عمل  حــيــث   1965 وحــتــى   1962
مـــدرســـا مــــدة ثــــاث ســـنـــوات في 
ــة  ــ ــداديـ ــ مــــــــدارس الـــبـــحـــريـــن اإلعـ
والثانوية، وبعد ذلك قرر التوجه 

الــمــغــربــيــة برفقة  الــمــمــلــكــة  ــى  إلـ
ــة عــيــســى الـــخـــان  ــ ــدراسـ ــ ــل الـ ــيـ زمـ
فالتحق  العليا  دراســاتــه  ليكمل 
ونــال  الــخــامــس  محمد  بجامعة 
ــوم الـــــــدراســـــــات الــمــتــعــمــقــة  ــ ــلـ ــ دبـ
ــوم  ــلــ ــعــ )الــــمــــاجــــســــتــــيــــر( فــــــي الــ
وأصــبــح   .1967 ــام  عــ اإلنــســانــيــة 
ــــب دراســــــــــــات عــلــيــا  ــالـ ــ ــاك طـ ــ ــنـ ــ هـ
ومـــدرســـا فـــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
خال  الوقت  نفس  في  المغربي 

الفترة من 1965 حتى 1971.
ــام 1971عـــــــاد األســـتـــاذ  فـــي عــ
رضـــــي إلـــــى الـــبـــحـــريـــن، وانـــضـــم 

والـــــشـــــؤون  ــمــــل  ــعــ الــ وزارة  إلـــــــى 
ــان عــلــى  ــ ــتــــي كـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
ــة  ــدراســ ــا آنـــــــذاك زمـــيـــل الــ ــهــ رأســ
األستاذ جواد بن سالم العريض، 
وخال فترة عمله بالوزارة أصبح 
ــاذ رضــــي مـــراقـــب ورئــيــس  ــتــ األســ
العاملة،  الــقــوى  تخطيط  قــســم 
وشارك في العديد من األنشطة 
على  لاطاع  الدولية  والبرامج 
األســـالـــيـــب الــحــديــثــة فـــي شـــؤون 
ورســم  لاستفادة  العمل  تنظيم 
الــــســــيــــاســــات ووضـــــــــع الـــخـــطـــط 
االســتــراتــيــجــيــة الــحــديــثــة بــهــذا 

الحقل.
انـــضـــم األســــتــــاذ رضـــــي إلـــى 
مــعــهــد الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة في 
ــويــــت وحــــصــــل عـــلـــى دبـــلـــوم  ــكــ الــ
فـــي تخطيط  الــعــلــيــا  الــــدراســــات 
كما  عـــام 1972.  الــعــامــلــة  الــقــوى 
الــتــحــق بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد في 
بــريــطــانــيــا وحـــصـــل عــلــى دبــلــوم 
العاقات العمالية والنقابية عام 
في  دبــلــوم  عــلــى  وحــصــل  1976م، 
العاملة،  الــقــوى  وإحــصــاء  مسح 
من الواليات المتحدة األمريكية 
عـــام  مـــنـــذ  ــكــــذا  وهــ 1978م.  ــام  ــ عـ
1971 حتى 1981. وظف األستاذ 
 10 خال  وخبرته  معرفته  رضي 
العمل  ــوزارة  بــ مــن عمله  ســنــوات 
لتطوير  االجــتــمــاعــيــة  والـــشـــؤون 
والتشريعات  القوانين  وتحديث 
العاملة  القوى  الخاصة بتنظيم 

في البحرين.
فــصــا  ــدأ  ــ بــ  1981 ــام  ــ عــ فــــي 
جــديــدا مــن حــيــاة األســتــاذ رضي 
من  التقاعد  قــرر  حين  المهنية، 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
واالضطاع بمهمة رئيس تحرير 

مجلة المواقف.
وارتبط األستاذ رضي بمجلة 
المساهمين  مــن  وكــان  المواقف 
في تأسيسها وعضوا في مجلس 
ــا وكــــــان صـــديـــقـــا ورفــيــقــا  ــ ــهـ ــ إدارتـ
لـــمـــؤســـســـهـــا ورئــــيــــس تــحــريــرهــا 

المرحوم عبداهلل المدني.

الم���وت يغيِّب رئي����س تحرير مجل���ة المواقف الأ�ض���تاذ من�ضور ر�ضي  
روادها من  رائدا  وكرم  ال�صحافة  مهنة  في  حياته  من  عاما  اأربعين  اأعطى 

محميد احملميد

أول السطر:
ــارات كــهــربــائــيــة، وتــوجــد  ــيــ أصـــبـــح لــديــنــا ســ
محطة خاصة للشحن الكهربائي.. ومضى على 
التجربة فترة معقولة.. هل يوجد تقييم وتقويم 
للتجربة، أم أن األمر منافسة تجارية، وليس له 

عاقة بالبيئة وال باألسعار..؟؟
**للعلم فقط:

وغيرها،  سنغافورة  فــي  كما  الــســعــوديــة،  فــي 
يفرض  الــذي  البيضاء«،  »األراضــي  قانون  يوجد 
ــضـــاء غــيــر  ــفـ ــا ســـنـــويـــا عـــلـــى األراضـــــــــي الـ ــومــ رســ
ــر الــــذي أســهــم  الــمــســتــغــلــة ســـنـــوات طــويــلــة، األمــ
ــوارد الـــدولـــة، وفـــي كــســر االحــتــكــار،  ــ ــادة مـ ــ فـــي زيـ
وتقليل األسعار، وزيادة العمران، وتحريك عجلة 
ــار، وخـــاصـــة فـــي الــقــطــاع  ــثـــمـ ــتـ االقـــتـــصـــاد واالسـ

اإلنشائي.
 شراء األدوية عبر احلسابات واملواقع:

منذ فترة أوصاني أحد األقرباء بجلب دواء 
أنــنــي مسافر  عــلــم  دولــــة عــربــيــة، حينما  لــه مــن 
إليها، وأعطاني صورة لعلبة الــدواء، وقد بحثت 
الدولة  تلك  في  الصيدليات  كل  في  الـــدواء  عن 
ولم أجــده، حتى قال لي زميل من تلك الدولة: 
ربما هذا الدواء غير مرخص، ويباع عبر حسابات 
الــتــواصــل والــمــواقــع االلــكــتــرونــيــة، واألحـــوط أال 
تشتريه، وتبحث عن بديل له، مرخص ومتوافر 

في الصيدليات، فاقتنعت برأي الزميل.
باألمس بعث لي الزميل خبر إلقاء القبض 
عــلــى شــخــص، الــشــهــيــر بــطــبــيــب )الــكــركــامــيــن(، 
إثـــر ضــبــطــه بتهمة انــتــحــال صــفــة دكــتــور عــاج 
ــاب، لــقــيــامــه بــالــتــدلــيــس عــلــى الـــنـــاس،  ــشـ ــاألعـ بـ
وإيهامهم بأنه خبير عاجي، يمكنه عاج جميع 
ــواد أولــيــة مــن خاصة  األمـــــراض بــاســتــخــدام مــ
األعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع 
»يوتيوب«، وإحدى القنوات الفضائية، وصفحته 
الكثير  بــاع  وأنــه  اإلنترنت،  شبكة  على  الخاصة 
من الوصفات واألدوية للناس داخل وخارج باده، 
التواصل والموقع االلكتروني وقناة  عبر حساب 

اليوتيوب.
نفسه  هو  الكركامين(  )طبيب  أن  والغريب 
صاحب علبة الدواء التي لم أتمكن من شرائها 

اهلل  األقــربــاء، وحمدت  أحــد  بها  أوصاني  حينما 
كم  أتــســاءل:  ولكني  ذاك،  اشترها حين  لم  أنني 
ومــا هي  الــمــحــتــال؟  هــذا  ضحية سقطت جـــراء 
اإلجـــــراءات الــتــي تضمن عـــدم جــلــب أدويــــة غير 
مرخصة أو مغشوشة للباد، في ظل البيع عبر 

الحسابات والمواقع االلكترونية؟  
تصريح  إلــى  نشير  أن  هنا  المفيد  من  ربما 
ــورة مـــريـــم الـــجـــاهـــمـــة الــرئــيــس  ــتـ ــدكـ ــلـ ســـابـــق لـ
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
والخدمات الصحية: »بأن هناك تزايدًا ملحوظًا 
من قبل المواطنين على طلب أدوية أو منتجات 
يحظر  ــانـــون  ــقـ الـ وأن  االنـــتـــرنـــت.  عــبــر  صــحــيــة 
ــتـــيـــراد األدويـــــــة عــلــى شــكــل طـــــرود شخصية  اسـ
كــثــيــرًا مـــن األشــخــاص  بــوصــفــة طــبــيــة، وأن  إال 
عندها  الهيئة  وتضطر  المعلومة،  هذه  يجهلون 
إلى رفض تمرير الشحنة، نظرًا الى عدم معرفة 
أمــوالــه  الشخص  يخسر  وبــالــتــالــي  محتوياتها، 

بسبب عدم علمه باألمور بشكل واضح«.
مالحظة واجبة:

شــؤون  وزارة  مــســؤولــيــة  كــانــت  إن  أدري  ال    
أو  الصناعة،  وزارة  أو  التجارة،  غرفة  أو  اإلعــام، 
مــركــز االتــصــال الــوطــنــي، أو حتى ســفــاراتــنــا في 
األدوية  عن  المبتذلة  اإلعانات  لوقف  الخارج؟ 
بــأنــهــا تصنع  تــوصــف  الــتــي  »الــجــنــســيــة«  الطبية 
وتـــبـــاع فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، والـــتـــي تــنــشــر في 
العديد  في  اإلعامية  للوسائل  إخبارية  مواقع 
تــارة على شكل خبر وقصة،  العربية،  الــدول  من 

وتارة على صورة إعان تجاري..!!
آخر السطر:

»مــايــكــروســوفــت« بيل غيتس  مــؤســس شــركــة 
بات  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــة  »إن خطر  يــقــول: 
ظهور  احتمال  ومرجحا  كبير،  بشكل  منخفضا 
التقدم  وان  المستقبل،  فــي  خطير  جديد  وبــاء 
على  العالم  سيساعد  الطبية  التكنولوجيا  في 
ضــرورة  مــؤكــدا  لمكافحته،  أفــضــل  بعمل  القيام 
االستثمار من اآلن والتحضير لمجابته«.. يعني 
آخــر، وتربح  نطلع من مرض وندخل في مرض 
هل  تــرى  العالمية..  واللقاحات  األدويـــة  شركات 

كان »القذافي« صائبا في تنبوئه ذات يوم..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

�ضراء الأدوية عبر الح�ضابات والمواقع

استقبل السيد علي بن محمد الرميحي وزير اإلعام، في مكتبه، 
الــمــوظــفــة سكينة أحــمــد طــــواش، والــبــاحــث عــبــداهلل عــيــســى حاجي 

اللذين أهدياه نسخة من رسالة الماجستير.
حصولهما  بمناسبة  الباحثين  اإلعــام  وزيــر  هنأ  اللقاء  وخــال 
الــكــوادر  بجهود  واعــتــزازه  فــخــره  عــن  معربًا  الماجستير،  درجـــة  على 
الوطنية الشابة وإسهاماتهم البارزة في مجال البحث العلمي، متمنيًا 

لهما التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.

وزي��ر الإع�الم ي�ض�ي��د باإ�ض�ه�ام��ات 
الكوادر ال�ضاب��ة ف�ي البح�ث العلم��ي

وقعت كل من هيئة البحرين 
البحرين  ومعهد  واآلثــار  للثقافة 
لــلــتــدريــب، أمــــس، بــمــقــر الــهــيــئــة، 
ــورة  ــهــــدف بـــصـ ــم تــ ــاهـ ــفـ مــــذكــــرة تـ
أســـاســـيـــة إلـــــى تـــطـــويـــر الـــجـــانـــب 
التدريبي للحرف اليدوية، وتعزيز 

ممارستها في مملكة البحرين.
ها  الشيخة  التوقيع  حضر 
آل خليفة مدير عام  بنت محمد 
ديانا  واألستاذة  والفنون،  الثقافة 
فيصل ســرحــان مــديــر عــام معهد 
تسعى  حيث  للتدريب،  البحرين 
التعاون  تعزيز  إلى  المذكرة  هذه 
بالحرف  لارتقاء  الجهتين،  بين 
التقليدية  والــصــنــاعــات  الــيــدويــة 
فـــــــي الــــمــــمــــلــــكــــة، وخـــــــاصـــــــة مـــن 
التدريبية  البرامج  تنفيذ  خــال 

المتخصصة في هذا المجال.
ــالـــت  ــة، قـ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
ــنـــت مـــحـــمـــد آل  الـــشـــيـــخـــة هــــا بـ
الـــبـــحـــريـــن  ــة  ــئــ ــيــ هــ إن  خـــلـــيـــفـــة 
لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار تـــضـــع حــمــايــة 
ــراث الـــثـــقـــافـــي غــيــر  ــ ــتـ ــ وحـــفـــظ الـ
على  الــبــحــريــن  لمملكة  الـــمـــادي 
أن  إلـــى  أولـــويـــاتـــهـــا، مــشــيــرة  رأس 
الــتــفــاهــم يعكس  ــرة  مـــذكـ تــوقــيــع 

التواصل  تعزيز  إلى  الهيئة  سعي 
مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
ــنـــجـــزات  ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــمـ ــ مـ
ــادت  الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة. وأشــ
الــبــّنــاء مــا بــيــن الهيئة  بــالــتــعــاون 
الذي  للتدريب  البحرين  ومعهد 
التدريب  أهم مؤسسات  أحد  يعد 
المملكة،  فــي  البشرية  والتنمية 
معربة عن أملها أن تحقق مذكرة 
الــتــفــاهــم أهـــدافـــهـــا فـــي االرتـــقـــاء 
الجسرة  مــركــز  وبــرامــج  بأنشطة 

للتدريب.
ومـــن جــانــبــهــا صــرحــت ديــانــا 
فيصل ســرحــان مــديــر عــام معهد 
المعهد  إن  لــلــتــدريــب  الــبــحــريــن 
يولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع 
والخاصة،  الحكومية  المؤسسات 
في  العاملة  الــكــوادر  كــفــاءة  لرفع 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، بــالــشــكــل 
المملكة  باقتصاد  ينهض  الـــذي 
ــا  ــهـ ــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــدافـ ــهـــم فـ ويـــسـ
المعهد  اعتزاز  مؤكدة  التنموية، 
البحرين  هيئة  مع  التعاون  بهذا 
سيصب  والـــذي  ــار،  واآلثــ للثقافة 
فــي صــالــح الــحــفــاظ عــلــى جانب 
العريق  البحرين  تـــراث  مــن  مهم 

المتمثل في الحرف اليدوية.
فإن  التفاهم،  لمذكرة  ووفقًا 
واآلثـــار  للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة 
في  المعهد  إشــراك  على  ستعمل 
بــرامــج ومــشــاريــع مــركــز الــجــســرة 
الازم  التدريب  وتقديم  للحرف، 
في قطاع الحرف اليدوية، إضافة 
ــى إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــمــتــدربــي  ــ إلـ

الــمــعــهــد لـــاســـتـــفـــادة مـــن فــرص 
ــي والـــفـــرص  ــدانـ ــيـ ــمـ ــتــــدريــــب الـ الــ
الــوظــيــفــيــة الــمــطــروحــة فـــي هــذا 
المعهد  سيعمل  فيما  الــمــجــال، 
عــلــى تــقــديــم تــســهــيــات لــبــرامــج 
قاعات  من  الجسرة  مركز  تدريب 
ــدريــــب وتـــوفـــيـــر أعــــضــــاء مــن  ــتــ الــ
الــخــبــرة  الــتــدريــبــيــة ذوي  الــهــيــئــة 
الــمــنــاســبــة، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 
للمتدربين  التأهيلية  الــشــهــادات 

من قبل مركز الجسرة.
الـــبـــحـــريـــن  هـــيـــئـــة  أن  يــــذكــــر 
إلى تعزيز  للثقافة واآلثار تسعى 
جــــهــــود حـــفـــظ وصــــــــون الـــحـــرف 
والصناعات  البحرينية  الــيــدويــة 
خــال  مــن  اإلبــداعــيــة  التقليدية 
والمشاريع،  البرامج  من  العديد 

ــتــــدريــــب  مـــــن أبــــــرزهــــــا بـــــرامـــــج الــ
الــشــهــريــة الــمــســتــمــرة فـــي مــركــز 
الــجــســرة لــلــحــرف، عــامــة »صنع 
الــبــحــريــن« والــتــي تــم افتتاح  فــي 
ــا لـــعـــرض  ــهــ ــر مـــــن مـــتـــجـــر لــ ــ ــثـ ــ أكـ
المنتجات اإلبداعية التي تعكس 
تــعــاون الــمــصــّمــمــيــن والــحــرفــيــيــن 
لــتــقــديــم منتجات  الــبــحــريــن  فــي 
تـــعـــيـــد قــــــــراءة الــــحــــرف الـــيـــدويـــة 
ــــب حــديــثــة  ــوالـ ــ ــي قـ ــ ــا فـ ــهــ وتــــقــــّدمــ
ــل بـــهـــا إلـــى  ــزز مــكــانــتــهــا وتـــصـ ــعـ تـ
الـــعـــالـــمـــيـــة. كـــمـــا وتـــنـــص مـــذكـــرة 
في  الطرفان  يتعاون  أن  التفاهم 
العلمية  الــنــدوات  وإقــامــة  تنظيم 
المشتركة  النقاشية  والــحــلــقــات 
ذات االهــتــمــام  الــمــوضــوعــات  فـــي 

المشترك. 

هيئة الثقافة ومعهد البحرين للتدريب يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الحرف اليدوية

} خالل توقيع مذكرة التفاهم.

} الراحل ال�ضحفي اال�ضتاذ من�ضور ر�ضي.

العدد )16040( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين 20 رجب 1443هـ - 21 فبراير 2022م4

ــل  ــمــ ــعــ ــى وزيـــــــــــــر الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
والــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
علي  محمد  بن  جميل  السيد 
بــالــوزارة،  مكتبه  فــي  حميدان، 
جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الريادة الشبابية، السيدة أميرة 
عدد  بحضور  محمد،  محمود 

من أعضاء مجلس اإلدارة.
وتــــــــــــــم خــــــــــــــال الــــــلــــــقــــــاء 
ــود جــمــعــيــة  ــ ــهـ ــ ــراض جـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــريـــــادة الـــشـــبـــابـــيـــة وســعــيــهــا 
مجال  فــي  مــبــادراتــهــا  لتنفيذ 
الــتــنــمــيــة، وخــطــتــهــا إلطــــاق 
مــشــروعــاتــهــا وبــرامــجــهــا خــال 
جانب  إلــى  المقبلة،  المرحلة 
ســعــيــهــا لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
أداء  تـــطـــويـــر  بـــهـــدف  الــــــــــوزارة 
الــعــمــل الــتــطــوعــي واإلنــســانــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، فــضــًا 
ــــاق الـــمـــبـــادرات  عـــن بــحــث إطـ
إلـــى ترسيخ  الــهــادفــة  الــنــوعــيــة 
ثــقــافــة الــعــمــل الــتــطــوعــي لــدى 
شريحة الشباب وذلك بالتعاون 
مع الجهات ذات االختصاص.

ــيـــاق، أشـــاد  وفــــي هــــذا الـــسـ
الجمعية  بإسهامات  حميدان 
ــا وحـــرصـــهـــا عــلــى  ــهــ ــادراتــ ــبــ ومــ
ــبــــرامــــج الــتــنــمــويــة،  تــنــفــيــذ الــ
الــــوزارة لمختلف  مــؤكــدًا دعــم 
الــــمــــشــــروعــــات الــــهــــادفــــة إلـــى 
تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر الــمــجــتــمــع، 
ودعــــــــم األعــــــمــــــال الـــمـــتـــمـــيـــزة 
لــلــمــنــظــمــات األهـــلـــيـــة، الفـــتـــًا 
ــى أن الــعــمــل الــتــطــوعــي في  إلـ
الــبــحــريــن قــطــع شـــوطـــًا كــبــيــرًا 
في  االحــتــرافــيــة  تحقيق  نــحــو 
دور  إلــى  الــمــجــال، مشيرًا  هــذا 

العمل االحترافي في استدامة 
والتطوعية  الخيرية  األعمال 
وتميز  أداء  فــعــالــيــة  وتــحــســيــن 
الــمــنــظــمــات األهــلــيــة فـــي أداء 

رسالتها اإلنسانية.
بـــــدورهـــــا، نـــوهـــت الــســيــدة 
أميرة محمود بالتعاون القائم 
الوزارة والجمعية، مشيرة  بين 
إلــــــى دعــــــم الــــــــــــوزارة ألنــشــطــة 
ــتـــي  الـــمـــنـــظـــمـــات األهـــلـــيـــة والـ
تــعــد انــعــكــاًســا لــــروح الــشــراكــة 
المجتمع  لـــدى  والــمــســؤولــيــة 

البحريني.

وزير الع�م��ل ي�ض�ي��د ب��دور المنظ�م�ات الأه�ل�ي���ة   
ف��ي ت�ط��وي��ر الع�م���ل الت�ط��وع����ي وال�خ��ي���ري

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16040/pdf/1-Supplime/16040.pdf?fixed3830
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285921
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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

P  12

Link

P  4

Link

P  8

Link

ــيــــخ  أكــــــــــد الـــــــدكـــــــتـــــــور الــــشــ
آل خليفة  أحــمــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل 
ــة تـــرســـيـــخ  ــيــ ــمــ الـــســـيـــاســـيـــة أهــ
الـــتـــعـــاون االســـتـــراتـــيـــجـــي بــيــن 
الـــــــدول الـــتـــي تـــؤمـــن بــالــســام 
األفكار  لمواجهة  ثابًتا،  نهًجا 
التي  الهدامة  واآليديولوجيات 
تكرس الكراهية وتروج اإلرهاب.
جاء ذلك خال الكلمة التي 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  ألــقــاهــا 
لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة خــــال 
ــيـــات  ــاقـ ــفـ ــوان »االتـ ــنـ ــعـ جــلــســة بـ
السام«،  وخيارات  اإلبراهيمية 
غانتس  بيني  السيد  بمشاركة 
وزيــــر الـــدفـــاع بــدولــة إســرائــيــل، 
قرقاش  محمد  أنـــور  والــدكــتــور 
الــــمــــســــتــــشــــار الــــدبــــلــــومــــاســــي 
ــة  لــصــاحــب الــســمــو رئـــيـــس دولـ
اإلمـــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
فــعــالــيــات مؤتمر  وذلــــك ضــمــن 
ميونيخ لألمن في دورته الـ)58( 
الــمــنــعــقــد بــجــمــهــوريــة ألــمــانــيــا 
االتحادية، خال الفترة 20-18 

فبراير الجاري. 
ــيـــخ  ــور الـــشـ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ وأكــــــــــد الــ
عبداهلل بن أحمد آل خليفة أن 
واالستثنائية  الشجاعة  الرؤية 
لــــحــــضــــرة صـــــاحـــــب الــــجــــالــــة 

الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل 
المفدى  الــبــاد  عــاهــل  خليفة 
رسمت مساًرا جديًدا لمستقبل 
الــشــرق األوســــط لــضــمــان خير 
ومصلحة كل شعوب المنطقة، 
تمثل  معادلة  السام  أن  مبيًنا 
مكسًبا دائًما لجميع األطراف، 
الــســبــيــل  ــو  هــ ــوار  ــ ــــحـ الـ أن  كـــمـــا 

الصحيح إلنهاء النزاعات.
وزارة  وكــــيــــل  واســــتــــعــــرض 
السياسية  لــلــشــؤون  الخارجية 
جـــهـــود مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن فــي 

ــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »الــــســــام  ــنــ بــ
الدافئ«، مشيًرا إلى أن االتفاق 
ضيًقا  إطــاًرا  ليس  اإلبراهيمي 
فعل  رد  أو  األمـــــن  عــلــى  يـــركـــز 
عــلــى تــهــديــد، وإنـــمـــا يــعــبــر عن 
نطاق  توسيع  بأن  ثابتة  قناعة 
التعاون اإلقليمي سوف يضمن 
تعزيز البعد األمني ويسهم في 

استقرار المنطقة.
ــتــــور الــشــيــخ  ــاول الــــدكــ ــ ــنـ ــ وتـ
آل خليفة  أحــمــد  بـــن  عـــبـــداهلل 
عدًدا من التحديات التي تواجه 

المنطقة في مقدمتها: اإلرهاب 
ــكـــر مـــتـــطـــرف،  ــلـــى فـ الـــقـــائـــم عـ
ــوع،  ــنــ ــتــ ورفــــــــض الـــتـــعـــايـــش والــ
كونه  آخـــر  تــحــدًيــا  الـــذي يمثل 
يرتبط بنشر الطائفية واألفكار 
السلبية. كما تطرق إلى تحدي 
الــمــلــيــشــيــات الــمــســلــحــة الــتــي 
األمن  وتهديد  بالوكالة،  تعمل 
استهداف  جانب  إلى  البحري، 
والحيوية  النفطية  المنشآت 
في دول المنطقة عبر الطائرات 
الموجهة  والصواريخ  المسيرة 

لزعزعة االستقرار اإلقليمي. 
تـــلـــك  أن  إلــــــــــى  ــــص  ــ ــلـ ــ ــ وخـ
التحديات أظهرت الحاجة إلى 
المتكامل«  »الــردع  استراتيجية 
الــــتــــي تـــرتـــكـــز عـــلـــى مـــســـاريـــن 
مــتــرابــطــيــن أولـــهـــمـــا: الــتــعــاون 
بين الحلفاء والشركاء لحفظ 
الدبلوماسية  وثانيهما:  األمن، 
منع  بهدف  الفاعلة  الجماعية 
تفاقم النزاعات واألزمات وعدم 
إلـــى مناطق  وصـــول شــظــايــاهــا 

أخرى. 

ــي بـــــــن الـــشـــيـــخ  ــ ــلـ ــ تــــســــلــــم عـ
محافظ  العصفور  عبدالحسين 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة شـــهـــادة 
ــاد لــمــبــنــى الــمــحــافــظــة  ــمــ ــتــ االعــ
للصحة«  مــعــززة  عــمــل  »كــأمــاكــن 
الـــتـــي قـــدمـــتـــهـــا إلـــيـــه الـــدكـــتـــورة 
مريم الهاجري الوكيل المساعد 
الصحة،  بـــوزارة  العامة  للصحة 
بـــــحـــــضـــــور نــــــائــــــب الــــمــــحــــافــــظ 
مدير  الشربتي  وفـــاء  والــدكــتــورة 
عــضــو  ــيـــة  الـــصـــحـ تـــعـــزيـــز  إدارة 
بين  حيث  التنسيقي،  المجلس 
أن تحقيق االعتماد يأتي بفضل 
الــتــوجــيــهــات الـــســـديـــدة لــلــفــريــق 
آل  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  أول 
نشر  في  الداخلية،  وزيــر  خليفة 
مـــفـــهـــوم بــيــئــة الـــعـــمـــل الــصــحــيــة 
وتطبيقها  الــمــهــنــيــة  والـــســـامـــة 
ــواءم مـــع خــطــط الـــــوزارة  ــتـ بــمــا يـ
جميع  ســامــة  عــلــى  للمحافظة 
مــواقــع  مــخــتــلــف  فـــي  منتسبيها 

عملهم.
االعـــتـــمـــاد  ــذا  ــ هـ أن  وأضـــــــاف 
ــاء نــتــيــجــة لــلــجــهــود الــتــي  قـــد جــ
تنفيذ  فـــي  الــمــحــافــظــة  بــذلــتــهــا 

لبرنامج  والمعايير  االشتراطات 
ــززة لــلــصــحــة  ــ ــعـ ــ ــن عـــمـــل مـ ــ ــاكـ ــ أمـ
ــام الــــغــــذائــــي  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــريــــس الـ ــكــ ــتــ بــ
ــبــــدنــــي ومــكــافــحــة  ــاط الــ ــشــ ــنــ والــ
ــة الــمــهــنــيــة  ــســـامـ الـــتـــدخـــيـــن والـ
والــصــحــة الــنــفــســيــة كــمــمــارســات 
يــومــيــة فـــي مــبــنــى الــمــحــافــظــة، 
ويأتي ضمن مبادرات المحافظة 
اعتماد  الشمالية للحصول على 

ــي كـــمـــديـــنـــة صـــحـــيـــة نــحــو  ــ ــالـ ــ عـ
الشمالية محافظة صحية، وهنأ 
بهذا  المحافظة  جميع منتسبي 
االنجاز المتميز، كما قدم الشكر 
إلى وزيرة الصحة فائقة الصالح 
والداعمين  المساهمين  وجميع 
االعتماد  هــذا  تحقيق  سبيل  في 

للمحافظة الشمالية. 
وأشــــــاد مــحــافــظ الــشــمــالــيــة 

موظفي  من  المخلصة  بالكوادر 
الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، خــاصــًا 
بــــالــــذكــــر أمــــيــــن ســـــر الــمــجــلــس 
منسق  مكتب  رئــيــس  التنسيقي 
الــــمــــدن الــصــحــيــة بــالــمــحــافــظــة 
ســيــد جــعــفــر الـــحـــاي والــســيــدة 
وفــــاء الــعــوامــي والــســيــدة بــشــرى 
الـــهـــنـــدي مــنــســق مــكــتــب الــمــدن 
الذين  الصحة،  ــوزارة  بـ الصحية 

كــان لهم الـــدور الــبــارز فــي سبيل 
الشمالية  المحافظة  مبنى  نيل 
االعــتــمــاد »ألمـــاكـــن عــمــل مــعــززة 
المحافظة  أن  مــؤكــدًا  للصحة«، 
بالتعاون مع وزارة الصحة سعت 
خال الفترة الماضية إلى تعزيز 
مــفــهــوم أمـــاكـــن الــعــمــل الــمــعــززة 
منتسبيها  جــمــيــع  بــيــن  للصحة 

وفي كل برامجها.
الــدكــتــورة  قــالــت  مــن جانبها 
مريم الهاجري الوكيل المساعد 
مــمــلــكــة  إن  ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ ــة  ــلـــصـــحـ لـ
الــــبــــحــــريــــن مــــــن أولــــــــــى الــــــــدول 
مــشــروع  تتبنى  الــتــي  الخليجية 
أمـــاكـــن الــعــمــل الــصــحــيــة كــأحــد 
منظمة  مــن  المنبثقة  الــبــرامــج 
بهدف  وذلـــك  العالمية  الــصــحــة 
المواقع  الصحة في جميع  دمج 
مختلف  في  وتعزيزها  والبرامج 
بالبرامج  وأشـــادت  المجتمعات، 
ــا  ــهـ ــتـ ــامـ ــي اقـ ــ ــتـ ــ والــــفــــعــــالــــيــــات الـ
سبيل  فــي  الشمالية  المحافظة 
نيل االعتماد، متمنية للمحافظ 
كل  المحافظة  منتسبي  وجميع 

التوفيق. 

المحافظة ال�صمالية تحرز �صهادة االعتماد »كاأماكن عمل معززة لل�صحة«

يــــــقــــــصــــــد بـــــالـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــدي 
قـــيـــام   )Traditional Education(
المعلم بنقل المعارف إلى طابه عن طريق 
ــرة، ومـــحـــاولـــتـــه تــحــفــظــيــهــم تــلــك  ــاضـ ــحـ ــمـ الـ
تتمركز  وبذلك  والتكرار،  بالتلقين  المعارف 
المعلم،  حــول  وتتمحور  التعليمية  العملية 
الــــذي يــقــدم الــمــحــتــوى الــتــعــلــيــمــي مـــن دون 
الحاجة إلى تفاعل الطاب ومشاركتهم، ومن 
دون النظر إلى قدراتهم واحتياجاتهم الفردية. 
ويزداد اعتماد الطاب على معلميهم بازدياد 
حول  وتمحورها  التعليمية  العملية  تمركز 
التلقي  إلــى  الطاب  دور  يختزل  ما  المعلم، 
والــحــفــظ فـــقـــط، عــلــى حـــســـاب نــمــو قيمهم 
أن  بالذكر  والجدير  واتجاهاتهم.  ومهاراتهم 
األنشطة  مجموعة  هــي  التعليمية  العملية 
ــتــــي تــــحــــدث داخـــــــل الــصــف  واإلجــــــــــــــراءات الــ
الطاب  إلكــســاب  المعلم،  بــإشــراف  الــدراســي 

المعارف والمهارات واالتجاهات اإليجابية.
 Modern( ــديــــث  الــــحــ الـــتـــعـــلـــيـــم  أمــــــا 
األحــــــدث  اإلصــــــــــدار  فـــهـــو   )Education
توظيفه  يتم  الـــذي  التعليم  مــن  والــمــعــاصــر 
فـــي الــــمــــدارس والــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة في 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، ويــرتــكــز مــبــدؤه 
الفردية،  واحتياجاتهم  الطاب  قــدرات  على 
 Critical( ويهدف إلى تعزيز التفكير الناقد
وتعليم  الحياتية  والــمــهــارات   )Thinking
اتخاذ  ومــهــارات  التحليلية  والمهارات  القيم 
إلــى خلق  باإلضافة  المشكات،  وحــل  الــقــرار 
التعليم  ويهدف  وجــذابــة.  ممتعة  تعلم  بيئة 
الــحــديــث أيــضــًا إلـــى تــعــزيــز فــضــول الــطــاب 
ــة.  ــلـ ــئـ وتــعــلــيــمــهــم االســـتـــفـــســـار وطـــــــرح األسـ
ولـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي جـــعـــل بــيــئــة الــتــعــلــم أكــثــر 
جــاذبــيــة وإثــــــارة لــاهــتــمــام، يـــدمـــج الــتــعــلــيــم 
تركز  التي  التعليمية  التكنولوجيا  الحديث 
للمفاهيم  الحقيقي  العالم  تطبيقات  على 
الهاتف  تطبيقات  أمــثــلــتــهــا:  مــن  والــمــعــرفــة، 
مثل  والــفــيــديــو  الــصــوت  ومــنــصــات  المحمول 
والكتب  والبودكاست،   )YouTube( يوتيوب 

اإللكترونية، وغيرها.
من  بمجموعة  الحديث  التعليم  ويمتاز 
حول  ومتمحور  متمركز  أنــه  منها:  السمات، 
الوسائل  على  كبير  بشكل  ويعتمد  الطالب، 

أنه  كما  الــحــديــثــة،  التكنولوجية  التعليمية 
ويسمح  ومــتــعــددة،  كثيرة  تعلم  مــصــادر  يــوفــر 
ويشمل  المدرسة،  خــارج  التعلم  باستمرارية 
وخصائص  الطالب  وطبيعة  المجتمع  واقــع 
تطوره. إضافة إلى ذلك، فإن التعليم الحديث 
الــفــرديــة بين  الــفــروق  عــلــى معالجة  يــســاعــد 
الـــطـــاب، ويــجــعــل الــمــعــلــم مــوجــهــا ومــيــســرا 
في  ويــســاعــده  التعليمية،  للعملية  ومــســهــا 
األكثر  التدريس  واستراتيجيات  اختيار طرق 
التعليم  ويــمــتــاز  الـــطـــاب.  لطبيعة  مــاءمــة 
الحديث أيضا بالتركيز على العمل الجماعي 
ــد الـــطـــاب  ــاعـ ــسـ وتـــأثـــيـــراتـــه اإليـــجـــابـــيـــة، ويـ
عــلــى الــتــكــيــف مــع الــمــســتــجــدات والــتــطــورات 
الحديثة. باإلضافة إلى ذلك، يعمل التعليم 
الـــحـــديـــث عــلــى تــقــويــة قـــــدرة الـــطـــاب على 
لألهل  الــرجــوع  دون  من  باستقالية،  التعلم 

والمعلمين.
استخدام  على  الحديث  التعليم  ويــركــز 
طـــرق تـــدريـــس حــديــثــة، مـــن أشــهــرهــا الــصــف 
الــمــقــلــوب، والــتــعــلــم الــقــائــم عــلــى الــمــشــاريــع، 
والتعلم  باللعب،  والتعلم  التعاوني،  والتعلم 
القائم  والتعلم  المشكات،  حل  على  القائم 

على التفكير، وغيرها.
ويــــراعــــي الــتــعــلــيــم الـــحـــديـــث عــــــددا مــن 
النقاط المهمة التي من شأنها زيادة فاعلية 
والشرح  االهتمام  منها:  التعليمية،  العملية 
الطالب  تمكن  تفسيرات  صياغة  طريق  عــن 
مــــن فـــهـــم الـــمـــحـــتـــوى الــتــعــلــيــمــي بــســهــولــة، 
والتغذية  المناسب  التقييم  إلــى  بــاإلضــافــة 
الوصول  على  الطاب  تساعد  التي  الراجعة 
إلـــى اإلتـــقـــان والــتــمــكــن، ومـــن الــنــقــاط أيــضــًا 
ــدي الـــفـــكـــري  ــحــ ــتــ ــة والــ ــحــ ــواضــ األهــــــــــداف الــ
بــوضــع مــعــايــيــر عــالــيــة لــلــطــاب وتــحــديــد ما 
ســيــتــعــلــمــونــه مـــســـبـــقـــًا. ويــعــتــبــر االســـتـــقـــال 
الــنــشــطــة مــن النقاط  والــتــحــكــم والــمــشــاركــة 
ذلك  ويكون  الحديث،  التعليم  يراعيها  التي 
فهم  لمستوى  مناسبة  تعليمية  مهام  بطرح 
لكل  الــفــرديــة  الــمــيــزات  إدراك  مــع  الـــطـــاب، 
التعلم  أيــضــًا  المهمة  الــنــقــاط  ومـــن  طــالــب. 
من الطاب، بمعنى أن يتم تعديل التعليمات 

المعطاة للطاب بناء على استجاباتهم.

التعليم الحديث وميزاته
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بعد نجاحه في الوصول إلى 
فبراير،   3 الخميس  يــوم  مـــداره 
بالتعاون  البحريني  القمر  يبدأ 
ــع دولــــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة  ــ مـ
الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة »ضــــــوء1« 
األولي إلجراء  التشغيل  مرحلة 
ــة لــلــتــأكــد  ــ ــازمـ ــ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االخـ
ــبــــدء تــشــغــيــل  مــــن اســــتــــعــــداده لــ
عن  بالكشف  الخاصة  حمولته 
األرضـــيـــة لتجميع  أشــعــة جــامــا 
البيانات، حيث تم فتح هوائيات 
»ضـــــــــوء1« وألـــــواحـــــه الــشــمــســيــة 
على  االطمئنان  تم  كما  بنجاح، 
نجاح دورانه في مداره من خال 
تسلم اإلشارات منه بشكل يومي 

بعمليات  المختص  الفريق  قبل  مــن  وتحليلها 
تــشــغــيــل »ضــــــــوء1«، حــيــث تـــوفـــر هــــذه اإلشــــــارات 
الصناعي  القمر  صحة  حــول  حــرجــة  معلومات 
»ضوء1«، منها مستويات الحرارة والطاقة وحالة 

نظام التشغيل.
ــورات أكـــــــدت مــهــنــدســة  ــ ــــطـ ــتـ ــ وحـــــــول هــــــذه الـ
الفضاء عائشة الحرم أحد أعضاء فريق تشغيل 
ــــوء1(  ــه: »مــــن الــمــؤمــل أن يـــبـــدأ )ضـ ــ »ضــــــوء1« أنـ
الحمولة  وتشغيل  الفعلي  التشغيل  بعمليات 
أشعة  عــن  الــكــشــف  فــي  الفعلية  مهمته  ليباشر 
أقــصــاه  مــوعــد  فــي  اهلل  بمشيئة  األرضـــيـــة  جــامــا 
نهاية شهر مارس 2022، وذلك بعد االنتهاء من 
إجراء  فيها  يتم  التي  األولية  التشغيل  عمليات 

اختبارات صحة جميع أنظمة 
الـــقـــمـــر الـــصـــنـــاعـــي )ضــــــوء1( 
إلى  بــاإلضــافــة  بعد اإلطـــاق، 
ــتـــه لــبــدء  اخــــتــــبــــارات جـــاهـــزيـ
تــشــغــيــل الـــحـــمـــولـــة وتــجــمــيــع 

البيانات«.
ــرم: )لــقــد  ــحــ ــت الــ ــافــ وأضــ
اختبارات  بنجاح  الفريق  أتــم 
 »UHF« االتـــــصـــــال  نـــظـــامـــي 
و»S-band« من خال إرسال 
األوامـــــر واســتــقــبــال الــبــيــانــات 
ــة الـــقـــمـــر  ــحــ ــصــ الـــــخـــــاصـــــة بــ
خال  من  »ضـــوء1«  الصناعي 
المتفق  األرضــيــة  الــمــحــطــات 
مـــعـــهـــا مـــســـبـــقـــا، وقـــــد أثــبــتــت 
الصناعي  بالقمر  االتــصــال  عملية  أن  الــنــتــائــج 
تتم بشكل سلس وبإرسال قوي. كما تمت بنجاح 
إلى  باإلضافة  التشغيل،  اختبار نظامي  عمليات 
ذلـــك تــم االنــتــهــاء مــن اخــتــبــارات نــظــام الطاقة 
بشكل ناجح والتأكد من سامة األلواح الشمسية 
والـــبـــطـــاريـــات ونـــظـــام تـــوزيـــع الــطــاقــة مـــن خــال 
النظام(.  هــذا  بصحة  الخاصة  البيانات  تحليل 
االختبارات  كل  نجاح  )بعد  الحرم:  وضحت  كما 
الــســالــفــة الــذكــر بــــدأت عــمــلــيــات اخــتــبــار تشغيل 
بــتــاريــخ 13  نــظــام التحكم وتــحــديــد االتــجــاهــات 
فبراير الجاري، حيث يعتبر هذا االختبار األخير 
ــمـــدة الــزمــنــيــة قــبــل بــدء  واألطــــــول مـــن حــيــث الـ

تشغيل حمولة القمر الصناعي »ضوء1«.

ــد  ــمـ ــحـ أكـــــــــــد الــــــــدكــــــــتــــــــور مـ
ــر  ــمــــديــ مــــــبــــــارك بــــــن أحـــــمـــــد الــ
الــعــام لــشــؤون الـــمـــدارس بــــوزارة 
الحضور  أن  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
المدارس  طلبة  لجميع  الفعلي 
الحكومية كان الفتًا، وسار على 
أتم ما يرام، وذلك بفضل التزام 
بــتــطــبــيــق  الـــمـــدرســـيـــة  اإلدارات 
المعتمدة  واإلجــراءات  الخطط 
المدرسية  الــعــودة  قـــرار  لتنفيذ 
األسبوع  فــي  أيــام  بــواقــع خمسة 
في ضوء االنتقال إلى المستوى 
ــارة  ــ األخـــضـــر ضــمــن نـــظـــام اإلشـ
ــار  ــتـــشـ ــيــــة لـــمـــســـتـــوى انـ الــــضــــوئــ

فيروس كورونا )كوفيد-19(.
لشؤون  العام  المدير  ولفت 

الطلبة  لـــدوام  العامة  النسبة  أن  إلــى  الــمــدارس 
قد  الحكومية  الــمــدارس  جميع  فــي  الــحــضــوري 
االبتدائية  المرحلة  شهدت  حيث   ،%73 تــجــاوزت 
اإلعــداديــة  والمرحلة   ،%82 بنسبة  مكثفة  عـــودة 
الثانوية  والمرحلة   ،%60 بنسبة  طابيًا  حضورًا 
الــمــدرســيــة  اإلدارات  نــجــاح  مـــؤكـــدًا   ،%50 بنسبة 
فـــي تــنــظــيــم ســيــر الـــيـــوم الـــدراســـي بــشــكــل ميسر 

وانسيابي.
توزيع  عملية  أن  أحمد  بــن  الدكتور  وأوضـــح 

الطلبة  على  الدراسية  الكتب 
الــذيــن اخـــتـــاروا االنــتــقــال من 
نــظــام الـــدراســـة عـــن بــعــد إلــى 
الـــدراســـة عــبــر الحضور  نــظــام 
بــدأت اعــتــبــارًا من  الفعلي قــد 
الـــيـــوم وســتــنــتــهــي خــــال هــذا 
األســبــوع فــي جميع الــمــدارس 

الحكومية.
ــا يـــتـــصـــل بـــآلـــيـــات  ــمــ ــيــ وفــ
المدرسية،  التطبيقات  تنفيذ 
بين الدكتور محمد مبارك أن 
التي  التطبيقات،  تنفيذ  آلية 
هي بمثابة الواجبات اليومية، 
حيث  بوضوح،  إعانها  تم  قد 
أو  إلــكــتــرونــيــًا  تنفيذها  سيتم 
ورقــيــًا داخــل الــمــدارس وأثناء 
وقت الحصة الدراسية بالنسبة إلى الطلبة الذين 
اختاروا نظام الحضور الفعلي، في حين تستمر 
بالنسبة  الدراسية  الحصة  وقت  أثناء  إلكترونيًا 
إلى الطلبة الذين اختاروا نظام التعلم عن بعد. 
أما آلية تنفيذ التطبيقات الشاملة )االمتحانات 
النهائية( فإنه لم يتم إعانها بعد، حيث تجري 
في  وتوضيحها  إعانها  وسيتم  حاليًا،  دراستها 
المدارس في  حينه، ووفق ما يقرره قطاع شؤون 

هذا الشأن.

وكيل الخارجية لل�سوؤون ال�سيا�سية خلل فعاليات موؤتمر ميونيخ للأمن:

اآمنـة اأجل منطقة  البحرين اختارت ال�صالم نهجـا ا�صتراتيجيـا من 

ــات  ــان ــي ــب ــع ال ــم ــج ــد ل ــع ــت ــص ــ� ــوء1« ي ــ ــصـ ــ »�ـ
ــة ــيـ ــصـ ــا االأر�ـ ــامـ الـــخـــا�ـــصـــة بـــاأ�ـــصـــعـــة جـ

لـجـمــيــــع  الفعـلـــي  الـحــ�صـــور  نـ�صــبــــة   %73

ــة الــــــمــــــدار�ــــــس الـــحـــكـــومـــيـــة ــ ــب ــ ــل ــ ط

عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  استقبل 
العربية  مصر  جمهورية  رئيس  السيسي 
بنت عبداهلل  فوزية  أمس  الشقيقة صباح 
زيــنــل رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب، وعــلــي بن 
صــالــح الــصــالــح رئــيــس مجلس الــشــورى، 
ــتـــهـــمـــا فــي  وذلــــــــك عـــلـــى هــــامــــش مـــشـــاركـ
ورؤساء  العربي  للبرلمان  الرابع  المؤتمر 
الــمــجــالــس والــبــرلــمــانــات الــعــربــيــة، الــذي 
أقـــامـــه الــبــرلــمــان الــعــربــي فـــي الــعــاصــمــة 
الــمــصــريــة الـــقـــاهـــرة، بــحــضــور عــــدد من 

رؤساء البرلمانات الخليجية والعربية.
ونقل رئيسا مجلسي الشورى والنواب 
تــحــيــات حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
عبدالفتاح  الرئيس  فخامة  إلى  المفدى 
لجمهورية  جــالــتــه  وتــمــنــيــات  الــســيــســي، 

مصر العربية دوام التقدم والنماء.
عبدالفتاح  الــرئــيــس  فــخــامــة  ــرب  وأعــ
والتبريكات  التهاني  السيسي عن خالص 
لرئيسة مجلس النواب، بمناسبة تسّلمها 
داعًيا  العربي،  البرلماني  االتــحــاد  رئاسة 
لها بمزيد من التوفيق والنجاح في رئاسة 

االتحاد خال الدورة الحالية.
رئــيــســا مجلسي  أكــــد  مـــن جــانــبــهــمــا، 
الــشــورى والـــنـــواب أن الــعــاقــات الــوطــيــدة 
ــن  ــريـ ــحـ ــبـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ والــــمــــتــــمــــيــــزة بــــيــــن مـ
الشقيقة تشهد  العربية  وجمهورية مصر 
نهضة وتطوًرا شامًا في المجاالت كافة، 
والمشتركة  الحكيمة  الـــرؤى  ُيجسد  بما 
لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
المفدى،  الــبــاد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
ــيــــس عـــبـــدالـــفـــتـــاح  ــرئــ ــه فـــخـــامـــة الــ ــ ــيـ ــ وأخـ
العربية،  مصر  جمهورية  رئيس  السيسي 
وصلت  بما  البالغ  االعــتــزاز  عــن  ُمعرَبين 
بين  الــراســخــة  التاريخية  الــعــاقــات  إلــيــه 
وتنسيق  تــعــاون  مــن  الشقيقين  الــبــلــديــن 
رفــيــع الــمــســتــوى، وحـــرص مــتــواصــل على 
للبلدين  الــمــشــتــركــة  الــمــصــالــح  تــحــقــيــق 

وشعبيهما الشقيقين.
وأشار رئيسا مجلسي الشورى والنواب 
البناء  أجــل  من  الثنائية  الجهود  أنَّ  إلــى 
على ما تحقق من نجاح مشهود، وتعاون 

ــرئـــاســـة صــاحــب  ــت بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة بـ ــابـ ثـ
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والــحــكــومــة الــمــصــريــة بــرئــاســة الــدكــتــور 
الوزراء،  مصطفى مدبولي رئيس مجلس 
إلى  البلدين  وطموحات  تطلعات  تترجم 

توسيع مسارات العمل المشترك.
بين  ــتـــعـــاون  الـ أنَّ حــجــم  إلــــى  ولـــفـــت 
الـــبـــلـــديـــن وشـــعـــبـــيـــهـــمـــا الـــشـــقـــيـــقـــيـــن فــي 
وخصوًصا  والمهمة،  الحيوية  المجاالت 
الــتــعــلــيــمــيــة والـــســـيـــاحـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
العاقات  يجعل  والــدفــاعــيــة،  والسياسية 
وراسخة  نموذجية  المصرية  البحرينية 
على مر التاريخ، مؤكدين أن مصر تشكل 
عــمــًقــا عــربــًيــا وإقــلــيــمــًيــا ومـــحـــوًرا أســاســًيــا 
في  والسام  واالستقرار  األمــن  تعزيز  في 

المنطقة.
وأشاد بالدور الذي تقوم به جمهورية 
فخامة  بــقــيــادة  الشقيقة  الــعــربــيــة  مــصــر 
الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي فـــي دعــم 
وتأكيدها  العربية،  األمة  ومساندة قضايا 
يتجزأ  ال  الخليج جزء  أمن  أن  المستمر 

من األمن القومي العربي.
ــــرص مــجــلــســي الـــشـــورى  ــد حـ ــ كـــمـــا أكـ

ــلــــى مــــســــانــــدة ودعـــــــــم كـــافـــة  والـــــــنـــــــواب عــ
ــهـــم فــــي تــعــمــيــق  ــتــــي ُتـــسـ ــات الــ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
البحرين  مملكة  بين  المشتركة  الروابط 
وجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، مــنــّوهــيــن 
الموحدة  والمواقف  المشترك  بالتنسيق 
بمملكة  والـــنـــواب  الــشــورى  مجلسي  بــيــن 
الـــبـــحـــريـــن ومــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب 
فــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، والــتــشــاور 
المتواصل بشأن القضايا المطروحة في 

المحافل البرلمانية الدولية. 
كــمــا أكـــد فــخــامــة الــرئــيــس الــمــصــري 
ــة تــدعــيــم  ــيـ ــمـ ــاح الـــســـيـــســـي أهـ ــتـ ــفـ ــدالـ ــبـ عـ
العربية  الـــدول  بين  البرلماني  التواصل 
ــوء ما  ــال الــمــرحــلــة الــحــالــيــة فـــي ضــ خــ
يسهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز 

وحدة الصف والتكاتف العربي.
المتحدث  راضي  بسام  السفير  وأشار 
الــى أن الرئيس  الــرئــاســة  بــاســم  الــرســمــي 
عــادل  السيد  بحضور  استقبل  الــمــصــري 
ــربـــي،  ــعـ ــيــــس الـــبـــرلـــمـــان الـ ــعـــســـومـــي رئــ الـ
مجلس  رئيس  الجبالي  حنفي  والدكتور 
النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق 
رئــيــس مجلس الــشــيــوخ، وفـــدًا مــن رؤســاء 
ورؤســاء  العربية  والبرلمانات  المجالس 

الــوفــود الــمــشــاركــيــن فــي الــمــؤتــمــر الــرابــع 
للبرلمان العربي.

وأشــــــــار الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري إلـــــى أن 
البرلمان  مؤتمر  مــن  الـــدورة  هــذه  انعقاد 
البرلمانيين  »دور  عــنــوان  تــحــت  الــعــربــي 
العالم  في  واالستقرار  األمــن  تحقيق  في 
القومية  المسؤولية  ُيجسد  إنما  العربي« 
الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين 
العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ 
الدبلوماسية  أن  السيما  العربية،  األمــة 
الــمــهــمــة  األذرع  ــد  أحــ بـــاتـــت  الــبــرلــمــانــيــة 
الصعيدين  على  فعال  عربي  تحرك  ألي 
ركنًا مكمًا  والدولي، وأصبحت  اإلقليمي 
للدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح 
قضاياهم  عــن  والــدفــاع  العربية  الشعوب 

العادلة.
من جانبه أعرب السيد عادل العسومي 
رئيس البرلمان العربي عن تشرفهم بلقاء 
فــخــامــة الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، 
ــرًا إلـــــى حـــــرص مـــؤتـــمـــر الــبــرلــمــان  ــيـ ــشـ مـ
العمل  تعزيز  في  المساهمة  على  العربي 
برلمانية  رؤيــة  وبــلــورة  المشترك  العربي 
موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي 

تواجه األمة العربية.

الرئي�س الم�صري ي�صتقبل وفدا من روؤ�صاء المجال�س والبرلمانات العربية
رئي�سا مجل�سي النواب وال�سورى ي�سيدان بدور م�سر في دعم ق�سايا الأمة العربية
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الصحفية  الــســاحــة  فـــقـــدت 
واإلعــــامــــيــــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة أحـــد 
الـــمـــوت  غـــيـــب  أن  بـــعـــد  روادهــــــــــا 
األســتــاذ  الصحفي  ــد  األحـ أمـــس 
مـــنـــصـــور رضــــــي رئــــيــــس تــحــريــر 
مجلة المواقف عن عمر ناهز 85 
عــامــا أســهــم فيها فــي عــديــد من 
والصحفية  الثقافية  اإلنــجــازات 
والــريــاضــيــة واالجــتــمــاعــيــة حيث 
المجاالت  كــل  فــي  بصمات  تــرك 
رئاسة  وآخــرهــا  فيها  عمل  الــتــي 
تـــحـــريـــر مـــجـــلـــة الــــمــــواقــــف مــن 
عــــام1981 إلــى أكــثــر مــن 40 سنة 

وكانت سنوات حافلة بالعطاء.
ــاذ  ــتــ األســ يـــتـــفـــرغ  أن  قـــبـــيـــل 
طاف  الصحفي  للعمل  منصور 
ــدة بـــــــــدءا مــن  ــ ــديــ ــ بـــمـــحـــطـــات عــ
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة فــي الــقــاهــرة 
ــربــــاط وعــمــلــه فـــي حقلي  الــ ثـــم 
الــتــعــلــيــم وتــنــظــيــم الــعــمــل حتى 
انتقاله إلى العمل الصحفي وتم 
السمو  صاحب  قبل  من  تكريمه 
الملكي األمير خليفة بن سلمان 
في  ثـــــراه  أهلل  طــيــب  خــلــيــفــة  آل 
رواد  تكريم  في حفل   2014 مايو 
الصحافة واإلعام في البحرين، 
الصحفيين  جمعية  منحته  كما 
الشرفية  الــعــضــويــة  الــبــحــريــنــيــة 
يــولــيــو 2013 عــرفــاًنــا  فـــي  ــا  ــ ودرعـ
ــرة الــصــحــافــة  ــيـ لــــــــدوره فــــي مـــسـ

البحرينية.
في نهاية األربعينيات التحق 

بالمدرسة  رضي  األستاذ منصور 
الــغــربــيــة بــالــمــنــامــة حــيــث درس 
ذلك  وبعد  االبتدائية،  المرحلة 
ــة الـــمـــنـــامـــة  ــ ــــدرسـ ــل إلــــــى مـ ــقـ ــتـ انـ
الــثــانــويــة وهــنــاك تــوســعــت حلقة 
أصدقائه وكان من زمائه الذين 
الفترة أحمد  رافقهم خال هذه 
حــمــيــدان وخــلــيــل إبــراهــيــم رجــب 
سالم  وجـــواد  الصيرفي  وحميد 
العريض وميرزا المرهون وأحمد 

شبيب.
 فــي عــام 1957 قــرر األســتــاذ 
ــى  ــور رضــــــــي الـــــــذهـــــــاب إلــ ــصــ ــنــ مــ
الكويت لمتابعة دراسته الثانوية 
حيث نال شهادة الثانوية العامة 
)التوجيهية( وبتفوق من مدرسة 
ــعــــد نيل  الــمــبــاركــيــة عـــام 1958وبــ
األستاذ  غــادر  الثانوية،  الشهادة 
رضي إلى القاهرة ليكمل دراسته 
الــتــحــق بكلية  الــجــامــعــيــة حــيــث 
ونــــال  الـــقـــاهـــرة  جـــامـــعـــة  اآلداب 
ــنــــاك شــــهــــادة الـــلـــيـــســـانـــس فــي  هــ

العلوم االجتماعية عام 1962م.
الجامعية  دراسته  إنهاء  بعد 
فــي الــقــاهــرة، عــاد األســتــاذ رضي 
ــى الـــبـــحـــريـــن لــيــعــمــل مـــدرســـا  ــ إلـ
ــة  ــداديــ ــمــــدارس الــبــحــريــن اإلعــ بــ
ــــال الـــفـــتـــرة مــن  ــويــــة خــ ــانــ ــثــ والــ
عمل  حــيــث   1965 وحــتــى   1962
مـــدرســـا مــــدة ثــــاث ســـنـــوات في 
ــة  ــ ــداديـ ــ مــــــــدارس الـــبـــحـــريـــن اإلعـ
والثانوية، وبعد ذلك قرر التوجه 

الــمــغــربــيــة برفقة  الــمــمــلــكــة  ــى  إلـ
ــة عــيــســى الـــخـــان  ــ ــدراسـ ــ ــل الـ ــيـ زمـ
فالتحق  العليا  دراســاتــه  ليكمل 
ونــال  الــخــامــس  محمد  بجامعة 
ــوم الـــــــدراســـــــات الــمــتــعــمــقــة  ــ ــلـ ــ دبـ
ــوم  ــلــ ــعــ )الــــمــــاجــــســــتــــيــــر( فــــــي الــ
وأصــبــح   .1967 ــام  عــ اإلنــســانــيــة 
ــــب دراســــــــــــات عــلــيــا  ــالـ ــ ــاك طـ ــ ــنـ ــ هـ
ومـــدرســـا فـــي الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
خال  الوقت  نفس  في  المغربي 

الفترة من 1965 حتى 1971.
ــام 1971عـــــــاد األســـتـــاذ  فـــي عــ
رضـــــي إلـــــى الـــبـــحـــريـــن، وانـــضـــم 

والـــــشـــــؤون  ــمــــل  ــعــ الــ وزارة  إلـــــــى 
ــان عــلــى  ــ ــتــــي كـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
ــة  ــدراســ ــا آنـــــــذاك زمـــيـــل الــ ــهــ رأســ
األستاذ جواد بن سالم العريض، 
وخال فترة عمله بالوزارة أصبح 
ــاذ رضــــي مـــراقـــب ورئــيــس  ــتــ األســ
العاملة،  الــقــوى  تخطيط  قــســم 
وشارك في العديد من األنشطة 
على  لاطاع  الدولية  والبرامج 
األســـالـــيـــب الــحــديــثــة فـــي شـــؤون 
ورســم  لاستفادة  العمل  تنظيم 
الــــســــيــــاســــات ووضـــــــــع الـــخـــطـــط 
االســتــراتــيــجــيــة الــحــديــثــة بــهــذا 

الحقل.
انـــضـــم األســــتــــاذ رضـــــي إلـــى 
مــعــهــد الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة في 
ــويــــت وحــــصــــل عـــلـــى دبـــلـــوم  ــكــ الــ
فـــي تخطيط  الــعــلــيــا  الــــدراســــات 
كما  عـــام 1972.  الــعــامــلــة  الــقــوى 
الــتــحــق بــجــامــعــة أكـــســـفـــورد في 
بــريــطــانــيــا وحـــصـــل عــلــى دبــلــوم 
العاقات العمالية والنقابية عام 
في  دبــلــوم  عــلــى  وحــصــل  1976م، 
العاملة،  الــقــوى  وإحــصــاء  مسح 
من الواليات المتحدة األمريكية 
عـــام  مـــنـــذ  ــكــــذا  وهــ 1978م.  ــام  ــ عـ
1971 حتى 1981. وظف األستاذ 
 10 خال  وخبرته  معرفته  رضي 
العمل  ــوزارة  بــ مــن عمله  ســنــوات 
لتطوير  االجــتــمــاعــيــة  والـــشـــؤون 
والتشريعات  القوانين  وتحديث 
العاملة  القوى  الخاصة بتنظيم 

في البحرين.
فــصــا  ــدأ  ــ بــ  1981 ــام  ــ عــ فــــي 
جــديــدا مــن حــيــاة األســتــاذ رضي 
من  التقاعد  قــرر  حين  المهنية، 
وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
واالضطاع بمهمة رئيس تحرير 

مجلة المواقف.
وارتبط األستاذ رضي بمجلة 
المساهمين  مــن  وكــان  المواقف 
في تأسيسها وعضوا في مجلس 
ــا وكــــــان صـــديـــقـــا ورفــيــقــا  ــ ــهـ ــ إدارتـ
لـــمـــؤســـســـهـــا ورئــــيــــس تــحــريــرهــا 

المرحوم عبداهلل المدني.

الم���وت يغيِّب رئي����س تحرير مجل���ة المواقف الأ�ض���تاذ من�ضور ر�ضي  
روادها من  رائدا  وكرم  ال�صحافة  مهنة  في  حياته  من  عاما  اأربعين  اأعطى 

محميد احملميد

أول السطر:
ــارات كــهــربــائــيــة، وتــوجــد  ــيــ أصـــبـــح لــديــنــا ســ
محطة خاصة للشحن الكهربائي.. ومضى على 
التجربة فترة معقولة.. هل يوجد تقييم وتقويم 
للتجربة، أم أن األمر منافسة تجارية، وليس له 

عاقة بالبيئة وال باألسعار..؟؟
**للعلم فقط:

وغيرها،  سنغافورة  فــي  كما  الــســعــوديــة،  فــي 
يفرض  الــذي  البيضاء«،  »األراضــي  قانون  يوجد 
ــضـــاء غــيــر  ــفـ ــا ســـنـــويـــا عـــلـــى األراضـــــــــي الـ ــومــ رســ
ــر الــــذي أســهــم  الــمــســتــغــلــة ســـنـــوات طــويــلــة، األمــ
ــوارد الـــدولـــة، وفـــي كــســر االحــتــكــار،  ــ ــادة مـ ــ فـــي زيـ
وتقليل األسعار، وزيادة العمران، وتحريك عجلة 
ــار، وخـــاصـــة فـــي الــقــطــاع  ــثـــمـ ــتـ االقـــتـــصـــاد واالسـ

اإلنشائي.
 شراء األدوية عبر احلسابات واملواقع:

منذ فترة أوصاني أحد األقرباء بجلب دواء 
أنــنــي مسافر  عــلــم  دولــــة عــربــيــة، حينما  لــه مــن 
إليها، وأعطاني صورة لعلبة الــدواء، وقد بحثت 
الدولة  تلك  في  الصيدليات  كل  في  الـــدواء  عن 
ولم أجــده، حتى قال لي زميل من تلك الدولة: 
ربما هذا الدواء غير مرخص، ويباع عبر حسابات 
الــتــواصــل والــمــواقــع االلــكــتــرونــيــة، واألحـــوط أال 
تشتريه، وتبحث عن بديل له، مرخص ومتوافر 

في الصيدليات، فاقتنعت برأي الزميل.
باألمس بعث لي الزميل خبر إلقاء القبض 
عــلــى شــخــص، الــشــهــيــر بــطــبــيــب )الــكــركــامــيــن(، 
إثـــر ضــبــطــه بتهمة انــتــحــال صــفــة دكــتــور عــاج 
ــاب، لــقــيــامــه بــالــتــدلــيــس عــلــى الـــنـــاس،  ــشـ ــاألعـ بـ
وإيهامهم بأنه خبير عاجي، يمكنه عاج جميع 
ــواد أولــيــة مــن خاصة  األمـــــراض بــاســتــخــدام مــ
األعشاب، وأنه يروج لذلك على قناته على موقع 
»يوتيوب«، وإحدى القنوات الفضائية، وصفحته 
الكثير  بــاع  وأنــه  اإلنترنت،  شبكة  على  الخاصة 
من الوصفات واألدوية للناس داخل وخارج باده، 
التواصل والموقع االلكتروني وقناة  عبر حساب 

اليوتيوب.
نفسه  هو  الكركامين(  )طبيب  أن  والغريب 
صاحب علبة الدواء التي لم أتمكن من شرائها 

اهلل  األقــربــاء، وحمدت  أحــد  بها  أوصاني  حينما 
كم  أتــســاءل:  ولكني  ذاك،  اشترها حين  لم  أنني 
ومــا هي  الــمــحــتــال؟  هــذا  ضحية سقطت جـــراء 
اإلجـــــراءات الــتــي تضمن عـــدم جــلــب أدويــــة غير 
مرخصة أو مغشوشة للباد، في ظل البيع عبر 

الحسابات والمواقع االلكترونية؟  
تصريح  إلــى  نشير  أن  هنا  المفيد  من  ربما 
ــورة مـــريـــم الـــجـــاهـــمـــة الــرئــيــس  ــتـ ــدكـ ــلـ ســـابـــق لـ
الــتــنــفــيــذي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن 
والخدمات الصحية: »بأن هناك تزايدًا ملحوظًا 
من قبل المواطنين على طلب أدوية أو منتجات 
يحظر  ــانـــون  ــقـ الـ وأن  االنـــتـــرنـــت.  عــبــر  صــحــيــة 
ــتـــيـــراد األدويـــــــة عــلــى شــكــل طـــــرود شخصية  اسـ
كــثــيــرًا مـــن األشــخــاص  بــوصــفــة طــبــيــة، وأن  إال 
عندها  الهيئة  وتضطر  المعلومة،  هذه  يجهلون 
إلى رفض تمرير الشحنة، نظرًا الى عدم معرفة 
أمــوالــه  الشخص  يخسر  وبــالــتــالــي  محتوياتها، 

بسبب عدم علمه باألمور بشكل واضح«.
مالحظة واجبة:

شــؤون  وزارة  مــســؤولــيــة  كــانــت  إن  أدري  ال    
أو  الصناعة،  وزارة  أو  التجارة،  غرفة  أو  اإلعــام، 
مــركــز االتــصــال الــوطــنــي، أو حتى ســفــاراتــنــا في 
األدوية  عن  المبتذلة  اإلعانات  لوقف  الخارج؟ 
بــأنــهــا تصنع  تــوصــف  الــتــي  »الــجــنــســيــة«  الطبية 
وتـــبـــاع فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، والـــتـــي تــنــشــر في 
العديد  في  اإلعامية  للوسائل  إخبارية  مواقع 
تــارة على شكل خبر وقصة،  العربية،  الــدول  من 

وتارة على صورة إعان تجاري..!!
آخر السطر:

»مــايــكــروســوفــت« بيل غيتس  مــؤســس شــركــة 
بات  كــورونــا  بفيروس  اإلصــابــة  »إن خطر  يــقــول: 
ظهور  احتمال  ومرجحا  كبير،  بشكل  منخفضا 
التقدم  وان  المستقبل،  فــي  خطير  جديد  وبــاء 
على  العالم  سيساعد  الطبية  التكنولوجيا  في 
ضــرورة  مــؤكــدا  لمكافحته،  أفــضــل  بعمل  القيام 
االستثمار من اآلن والتحضير لمجابته«.. يعني 
آخــر، وتربح  نطلع من مرض وندخل في مرض 
هل  تــرى  العالمية..  واللقاحات  األدويـــة  شركات 

كان »القذافي« صائبا في تنبوئه ذات يوم..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

�ضراء الأدوية عبر الح�ضابات والمواقع

استقبل السيد علي بن محمد الرميحي وزير اإلعام، في مكتبه، 
الــمــوظــفــة سكينة أحــمــد طــــواش، والــبــاحــث عــبــداهلل عــيــســى حاجي 

اللذين أهدياه نسخة من رسالة الماجستير.
حصولهما  بمناسبة  الباحثين  اإلعــام  وزيــر  هنأ  اللقاء  وخــال 
الــكــوادر  بجهود  واعــتــزازه  فــخــره  عــن  معربًا  الماجستير،  درجـــة  على 
الوطنية الشابة وإسهاماتهم البارزة في مجال البحث العلمي، متمنيًا 

لهما التوفيق في حياتهم العلمية والمهنية.

وزي��ر الإع�الم ي�ض�ي��د باإ�ض�ه�ام��ات 
الكوادر ال�ضاب��ة ف�ي البح�ث العلم��ي

وقعت كل من هيئة البحرين 
البحرين  ومعهد  واآلثــار  للثقافة 
لــلــتــدريــب، أمــــس، بــمــقــر الــهــيــئــة، 
ــورة  ــهــــدف بـــصـ ــم تــ ــاهـ ــفـ مــــذكــــرة تـ
أســـاســـيـــة إلـــــى تـــطـــويـــر الـــجـــانـــب 
التدريبي للحرف اليدوية، وتعزيز 

ممارستها في مملكة البحرين.
ها  الشيخة  التوقيع  حضر 
آل خليفة مدير عام  بنت محمد 
ديانا  واألستاذة  والفنون،  الثقافة 
فيصل ســرحــان مــديــر عــام معهد 
تسعى  حيث  للتدريب،  البحرين 
التعاون  تعزيز  إلى  المذكرة  هذه 
بالحرف  لارتقاء  الجهتين،  بين 
التقليدية  والــصــنــاعــات  الــيــدويــة 
فـــــــي الــــمــــمــــلــــكــــة، وخـــــــاصـــــــة مـــن 
التدريبية  البرامج  تنفيذ  خــال 

المتخصصة في هذا المجال.
ــالـــت  ــة، قـ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
ــنـــت مـــحـــمـــد آل  الـــشـــيـــخـــة هــــا بـ
الـــبـــحـــريـــن  ــة  ــئــ ــيــ هــ إن  خـــلـــيـــفـــة 
لــلــثــقــافــة واآلثــــــــار تـــضـــع حــمــايــة 
ــراث الـــثـــقـــافـــي غــيــر  ــ ــتـ ــ وحـــفـــظ الـ
على  الــبــحــريــن  لمملكة  الـــمـــادي 
أن  إلـــى  أولـــويـــاتـــهـــا، مــشــيــرة  رأس 
الــتــفــاهــم يعكس  ــرة  مـــذكـ تــوقــيــع 

التواصل  تعزيز  إلى  الهيئة  سعي 
مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
ــنـــجـــزات  ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــمـ ــ مـ
ــادت  الــحــضــاريــة والــثــقــافــيــة. وأشــ
الــبــّنــاء مــا بــيــن الهيئة  بــالــتــعــاون 
الذي  للتدريب  البحرين  ومعهد 
التدريب  أهم مؤسسات  أحد  يعد 
المملكة،  فــي  البشرية  والتنمية 
معربة عن أملها أن تحقق مذكرة 
الــتــفــاهــم أهـــدافـــهـــا فـــي االرتـــقـــاء 
الجسرة  مــركــز  وبــرامــج  بأنشطة 

للتدريب.
ومـــن جــانــبــهــا صــرحــت ديــانــا 
فيصل ســرحــان مــديــر عــام معهد 
المعهد  إن  لــلــتــدريــب  الــبــحــريــن 
يولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع 
والخاصة،  الحكومية  المؤسسات 
في  العاملة  الــكــوادر  كــفــاءة  لرفع 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، بــالــشــكــل 
المملكة  باقتصاد  ينهض  الـــذي 
ــا  ــهـ ــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــدافـ ــهـــم فـ ويـــسـ
المعهد  اعتزاز  مؤكدة  التنموية، 
البحرين  هيئة  مع  التعاون  بهذا 
سيصب  والـــذي  ــار،  واآلثــ للثقافة 
فــي صــالــح الــحــفــاظ عــلــى جانب 
العريق  البحرين  تـــراث  مــن  مهم 

المتمثل في الحرف اليدوية.
فإن  التفاهم،  لمذكرة  ووفقًا 
واآلثـــار  للثقافة  الــبــحــريــن  هيئة 
في  المعهد  إشــراك  على  ستعمل 
بــرامــج ومــشــاريــع مــركــز الــجــســرة 
الازم  التدريب  وتقديم  للحرف، 
في قطاع الحرف اليدوية، إضافة 
ــى إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة لــمــتــدربــي  ــ إلـ

الــمــعــهــد لـــاســـتـــفـــادة مـــن فــرص 
ــي والـــفـــرص  ــدانـ ــيـ ــمـ ــتــــدريــــب الـ الــ
الــوظــيــفــيــة الــمــطــروحــة فـــي هــذا 
المعهد  سيعمل  فيما  الــمــجــال، 
عــلــى تــقــديــم تــســهــيــات لــبــرامــج 
قاعات  من  الجسرة  مركز  تدريب 
ــدريــــب وتـــوفـــيـــر أعــــضــــاء مــن  ــتــ الــ
الــخــبــرة  الــتــدريــبــيــة ذوي  الــهــيــئــة 
الــمــنــاســبــة، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 
للمتدربين  التأهيلية  الــشــهــادات 

من قبل مركز الجسرة.
الـــبـــحـــريـــن  هـــيـــئـــة  أن  يــــذكــــر 
إلى تعزيز  للثقافة واآلثار تسعى 
جــــهــــود حـــفـــظ وصــــــــون الـــحـــرف 
والصناعات  البحرينية  الــيــدويــة 
خــال  مــن  اإلبــداعــيــة  التقليدية 
والمشاريع،  البرامج  من  العديد 

ــتــــدريــــب  مـــــن أبــــــرزهــــــا بـــــرامـــــج الــ
الــشــهــريــة الــمــســتــمــرة فـــي مــركــز 
الــجــســرة لــلــحــرف، عــامــة »صنع 
الــبــحــريــن« والــتــي تــم افتتاح  فــي 
ــا لـــعـــرض  ــهــ ــر مـــــن مـــتـــجـــر لــ ــ ــثـ ــ أكـ
المنتجات اإلبداعية التي تعكس 
تــعــاون الــمــصــّمــمــيــن والــحــرفــيــيــن 
لــتــقــديــم منتجات  الــبــحــريــن  فــي 
تـــعـــيـــد قــــــــراءة الــــحــــرف الـــيـــدويـــة 
ــــب حــديــثــة  ــوالـ ــ ــي قـ ــ ــا فـ ــهــ وتــــقــــّدمــ
ــل بـــهـــا إلـــى  ــزز مــكــانــتــهــا وتـــصـ ــعـ تـ
الـــعـــالـــمـــيـــة. كـــمـــا وتـــنـــص مـــذكـــرة 
في  الطرفان  يتعاون  أن  التفاهم 
العلمية  الــنــدوات  وإقــامــة  تنظيم 
المشتركة  النقاشية  والــحــلــقــات 
ذات االهــتــمــام  الــمــوضــوعــات  فـــي 

المشترك. 

هيئة الثقافة ومعهد البحرين للتدريب يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير الحرف اليدوية

} خالل توقيع مذكرة التفاهم.

} الراحل ال�ضحفي اال�ضتاذ من�ضور ر�ضي.
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ــل  ــمــ ــعــ ــى وزيـــــــــــــر الــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ الــ
والــــتــــنــــمــــيــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
علي  محمد  بن  جميل  السيد 
بــالــوزارة،  مكتبه  فــي  حميدان، 
جمعية  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
الريادة الشبابية، السيدة أميرة 
عدد  بحضور  محمد،  محمود 

من أعضاء مجلس اإلدارة.
وتــــــــــــــم خــــــــــــــال الــــــلــــــقــــــاء 
ــود جــمــعــيــة  ــ ــهـ ــ ــراض جـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الـــــريـــــادة الـــشـــبـــابـــيـــة وســعــيــهــا 
مجال  فــي  مــبــادراتــهــا  لتنفيذ 
الــتــنــمــيــة، وخــطــتــهــا إلطــــاق 
مــشــروعــاتــهــا وبــرامــجــهــا خــال 
جانب  إلــى  المقبلة،  المرحلة 
ســعــيــهــا لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 
أداء  تـــطـــويـــر  بـــهـــدف  الــــــــــوزارة 
الــعــمــل الــتــطــوعــي واإلنــســانــي 
فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، فــضــًا 
ــــاق الـــمـــبـــادرات  عـــن بــحــث إطـ
إلـــى ترسيخ  الــهــادفــة  الــنــوعــيــة 
ثــقــافــة الــعــمــل الــتــطــوعــي لــدى 
شريحة الشباب وذلك بالتعاون 
مع الجهات ذات االختصاص.

ــيـــاق، أشـــاد  وفــــي هــــذا الـــسـ
الجمعية  بإسهامات  حميدان 
ــا وحـــرصـــهـــا عــلــى  ــهــ ــادراتــ ــبــ ومــ
ــبــــرامــــج الــتــنــمــويــة،  تــنــفــيــذ الــ
الــــوزارة لمختلف  مــؤكــدًا دعــم 
الــــمــــشــــروعــــات الــــهــــادفــــة إلـــى 
تــنــمــيــة وتـــطـــويـــر الــمــجــتــمــع، 
ودعــــــــم األعــــــمــــــال الـــمـــتـــمـــيـــزة 
لــلــمــنــظــمــات األهـــلـــيـــة، الفـــتـــًا 
ــى أن الــعــمــل الــتــطــوعــي في  إلـ
الــبــحــريــن قــطــع شـــوطـــًا كــبــيــرًا 
في  االحــتــرافــيــة  تحقيق  نــحــو 
دور  إلــى  الــمــجــال، مشيرًا  هــذا 

العمل االحترافي في استدامة 
والتطوعية  الخيرية  األعمال 
وتميز  أداء  فــعــالــيــة  وتــحــســيــن 
الــمــنــظــمــات األهــلــيــة فـــي أداء 

رسالتها اإلنسانية.
بـــــدورهـــــا، نـــوهـــت الــســيــدة 
أميرة محمود بالتعاون القائم 
الوزارة والجمعية، مشيرة  بين 
إلــــــى دعــــــم الــــــــــــوزارة ألنــشــطــة 
ــتـــي  الـــمـــنـــظـــمـــات األهـــلـــيـــة والـ
تــعــد انــعــكــاًســا لــــروح الــشــراكــة 
المجتمع  لـــدى  والــمــســؤولــيــة 

البحريني.

وزير الع�م��ل ي�ض�ي��د ب��دور المنظ�م�ات الأه�ل�ي���ة   
ف��ي ت�ط��وي��ر الع�م���ل الت�ط��وع����ي وال�خ��ي���ري

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16040/pdf/1-Supplime/16040.pdf?fixed3830
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16040/pdf/3-MAIN/4.pdf?fixed04152#page=1&zoom=auto,-3,1668
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16040/pdf/3-MAIN/8.pdf?fixed04152#page=1&zoom=auto,-3,1668
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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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ــر بـــكـــنـــجـــهـــام أمــــس  ــصــ أكـــــــد قــ
إصابة  أثبتت  الفحوص  أن  األحــد 
بريطانيا  ملكة  الــيــزابــيــث  الــمــلــكــة 
أنــهــا تعاني  بــكــوفــيــد-19، مــوضــحــا 
أن  المتوقع  ومــن  خفيفة  أعــراضــا 
تواصل بعض المهام البسيطة هذا 

األسبوع.
فحوص  »نتيجة  القصر:  وقــال 
إيــجــابــيــة. جاللتها  جـــاءت  الــمــلــكــة 
تعاني أعراضا تشبه اإلصابة بالبرد 
مهام  تــواصــل  أن  ويــتــوقــع  الخفيف 
ــور هـــذا  ــ ــدسـ ــ بــســيــطــة فــــي قـــصـــر ونـ

األسبوع«. 
وأضـــــــــــــــــاف: »ســــــــــــوف تـــــواصـــــل 
كل  وستتبع  الطبية  العناية  تلقي 

اإلرشادات المناسبة«. 
تشارلز  األمير  العهد  ولــي  كــان 
قــد انسحب مــن إحــدى  )73 عــامــا( 
ــابـــق هــذا  الــمــنــاســبــات فـــي وقــــت سـ
للمرة  بكورونا  إصابته  بعد  الشهر 

الثانية.
وقال مصدر في القصر إنه كان 
قد قابل الملكة قبلها بأيام فقط. 
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�شرطة ب�����ش��ي��ارة  وي�����ش��ط��دم  ���ش��اح��ن��ة  م��ن  »ي��ف��ل��ت«  �إط����ار 

ركــاب  أحــد  على  عثورها  اليونانية  السلطات  أكــدت 
ــارة إيــطــالــيــة، كــان مــفــقــودا عقب انـــدالع حــريــق على  عــّب
وعثر  كــورفــو.  جــزيــرة  قبالة  عبورها  أثــنــاء  وذلــك  متنها، 
وهو  السفينة،  خلفية  فــي  عاما   21 البالغ  الــشــاب  على 

بصحة جيدة، وأكد أنه من بيالروسيا. 
ــــذي لـــم يــكــشــف عـــن اســـمـــه لــفــرق  ــال الــنــاجــي الـ ــ وقـ
اإلنقاذ: »قولوا لي إنني حي«، بحسب ما أفادت صحيفة 

»بروتو ثيما«.
اإلنــقــاذ من  فــرق  تمكنت  وجــــوده،  اكتشفت  وبــعــدمــا 
سلم،  عبر  وإجــالئــه  إلنــقــاذه  الــعــبــارة  متن  على  الصعود 

بحسب السلطات اليونانية. 
وأشـــار مــســؤول فــي خفر الــســواحــل لــوكــالــة »فــرانــس 
برس« إلى أن الناجي أحد 12 سائق شاحنة ُفقد أثرهم 

قبالة جزيرة كورفو. 

الــنــاجــي مــن تقديم  وتــأمــل فــرق اإلنــقــاذ أن يتمكن 
محتجزين  يكونون  قد  آخرين  مفقودين  عن  معلومات 
على متن العبارة التي الزال يتصاعد منها دخان كثيف 

صباح األحد. 
ــالـــدي«  ــانــــت الــســفــيــنــة الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة »غـــريـــمـ وكــ
واشتعلت  إيطاليا،  في  برينديسي  إلى  تتجه  اإليطالية 
إبحارها  على  ساعتين  بعد  الجمعة  فجر  النيران  فيها 
مـــن مــرفــأ إيــغــومــيــنــيــتــســا الــيــونــانــي، وعــلــى مــتــنــهــا 290 
شخصا مسجال، من بينهم 51 شخصا من أفراد الطاقم. 
الــركــاب،  قــوائــم  عــلــى  278 شخصا مسجلين  إنــقــاذ  وتـــم 
باإلضافة إلى مهاجرين أفغانيين اثنين غير مسجلين، 
ما يثير المخاوف من أن يكون عدد المفقودين أكبر من 
المعلن، لركوب مهاجرين خلسة على متن العبارات التي 

تجري رحالت بين اليونان وإيطاليا.

بــســيــارة شــرطــة في  كــامــيــرا خــاصــة  التقطت 
والية بنسلفانيا األمريكية لحظة غريبة ومخيفة 
في آن. فبينما كان رجال الشرطة في سيارة تابعة 
لشرطة والية بنسلفانيا متوقفة في جزيرة على 
شارع خارجي لمراقبة السيارات، وخصوصا تلك 
الشرطيان بحدث غريب  المخالفة منها، فوجئ 

لم ينتبها اليه في البداية. 
إذ فجأ اندفع باتجاه سيارتهما إطار شاحنة 
األمامي  بالزجاج  ارتــطــم  ثــم  الحجم،  متوسطة 

للسيارة وحطمه.
ولحسن الحظ، فإن زجاج سيارة الشرطة من 
أن  الداخل دون  والــذي تفتت من  المقوى،  النوع 

يلحق بهما أي أذى. 
ــار  وبــعــد مــشــاهــدة الــفــيــديــو.. تــبــيــن أن اإلطـ
أفلت من الشاحنة الصغيرة، واندفع في الجزيرة 
الوسطى للشارع، واندفع باتجاه سيارة الشرطة، 
ردة  السيارة  داخــل  أخــرى  كاميرا  التقطت  حيث 
يحاول  وهــو  أحــدهــمــا  فشوهد  الشرطيين،  فعل 
حماية وجهه وتفادي االرتطام، والزجاج المتناثر. 
ونشرت شرطة »سبرينغ تاونشيب« تسجيلين 
الحادث،  الدرامية، عندما وقع  للحادث وللحظة 

يوم االثنين الماضي، على طريق ماونت زيون.
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة فـــي مــنــشــور لــهــا »لــحــســن 
الحظ، اصطدم اإلطار بسيارة الشرطة ثم انطلق 

في الهواء بعيدا عن الجانب اآلخر من الطريق 
واصطدم  المقابل،  المسار  فــي  السير  مــن  بــداًل 

بمركبة متحركة قادمة في االتجاه اآلخر«. 
وأضـــافـــت الــشــرطــة فـــي مــنــشــورهــا »تــعــرضــت 
ــارة الـــشـــرطـــة لــبــعــض األضــــــــرار الــجــســيــمــة،  ــيــ ســ

الشرطيين  مـــن  أي  يــصــب  لـــم  الـــحـــظ،  ولــحــســن 
بجروح«. 

وفي الفيديو، بدا أن سائق الشاحنة الصغيرة 
التي أفلت منها اإلطار لم يدرك ما حدث واستمر 

في قيادة شاحنته بال مباالة.

} اإلطار على وشك االصطدام بسيارة الشرطة.

}  قنديل بلوش.

خفيف�ة و�لأعر���ض  كورون�ا  بفيرو��ض  �إليز�بي�ث  �لملك�ة  �إ�شاب�ة 

�إط�����اق ����ش���ر�ح ���ش��ق��ي��ق »ك��ي��م 
ك���ارد�����ش���ي���ان �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة« 
قتلها  ت��ه��م��ة  م��ن  ت��ب��رئ��ت��ه  ب��ع��د 

ســراح شقيق نجمة على  السبت  يــوم  أطلق 
كــارداشــيــان  بـ»كيم  ُلقبت  االجتماعية  الشبكات 
الباكستانية« كان محكوما بالسجن مدى الحياة 
منذ 2019، بعد أيام على تبرئته من تهمة قتلها 
فــي جــريــمــة »شــــرف« ســنــة 2016، عــلــى مــا أعلن 

محاميه. 
ــلـــوش، واســمــهــا  ــانـــت الــضــحــيــة قــنــديــل بـ وكـ
ــراء فــي  ــمــ ــة عـــظـــيـــم، شـــابـــة ســ ــوزيــ الــحــقــيــقــي فــ
الدائمة  بإطالالتها  ُعرفت  والعشرين  السادسة 
بمظهر عصري مع اهتمام كبير بتصفيف الشعر 
لــهــا ُتصنف  ــورا  كــانــت تنشر صـ والــمــاكــيــاج، كــمــا 
جــريــئــة أو حــتــى فــاضــحــة بــنــظــر الــفــئــة األكــثــر 

تشددا داخل المجتمع الباكستاني. 
الــبــاكــســتــانــي ســنــة 2019  الـــقـــضـــاء  ــكـــم  وحـ
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة عــلــى شــقــيــقــهــا محمد 
وســـيـــم الـــــذي فـــاخـــر بـــأنـــه قــتــلــهــا خــنــقــا بسبب 

»سلوكها غير المقبول«. 
الشابة صدمة  النجمة  وأثــارت جريمة قتل 
سنويا  النساء  مــئــات  ُتقتل  حيث  باكستان،  فــي 

على يد أقارب بحجة صون شرف العائلة. 
ــوجـــب تـــعـــديـــل حـــديـــث عـــلـــى الـــقـــانـــون  ــمـ وبـ
قضت  ضحية  ألهل  ممكنا  يعد  لم  الباكستاني 
عن  يصفحوا  أن  الــشــرف  بــجــرائــم  ُيــعــرف  فيما 
العائلة،  أفــراد  من  يكون  ما  غالبا  الــذي  القاتل 
مـــا كـــان يــتــيــح لـــهـــؤالء اإلفـــــالت مـــن الــمــالحــقــة 

القانونية. 
ــزال مــمــكــنــا في  ــ يـ ــذا الــصــفــح ال  غــيــر أن هــ

حاالت أخرى لجرائم القتل. 
واعــتــبــر قــاض فــي االســتــئــنــاف يــوم االثنين 
أن مــقــتــل بـــلـــوش ال يــمــكــن تــصــنــيــفــه عــلــى أنــه 
ــــرف«. وقـــد أبــطــل اعــتــرافــات محمد  جــريــمــة »شـ

وسيم وأعلن تبرئته من الجريمة. 
وبـــحـــســـب حـــكـــم االســـتـــئـــنـــاف الــــصــــادر يـــوم 
الجمعة تمت تبرئة الرجل »على أساس تسوية« 
أن  القاضي  اعتبر  وقــد  المعنية،  األطـــراف  بين 
حبر  ســوى  يعد  »لــم  بالجريمة  القاتل  اعــتــراف 

على ورق«. 
وفي بادئ األمر، أكد والدا قنديل بلوش عدم 
إمكان »الصفح« عن ابنهما القاتل، قبل أن يغّيرا 

أقوالهما ويبررا فعلته.
وقال محامي الوالدة صفدر شاه إنها أعطت 

»موافقتها« على الصفح عن ابنها. 
السبت من  يوم  ســراح محمد وسيم  وُأطلق 
سجن في مدينة ملتان شرق باكستان، بعد ست 

سنوات من الحبس. 
}  السفينة المحترقة.

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

عودة

حـــان الـــوقـــت لــلــتــعــايــش مـــع كـــورونـــا، هــذا 
والمقيمين  المواطنين  مــن  الكثير  أكـــده  مــا 
أألخضر  المستوى  إلــى  االنتقال  بعد  خاصة 
الذي رأوا أنه قرار صائب وأنه مع أخذ غالبية 
بالحذر  يــأخــذون  وأنــهــم  التطعيمات  السكان 
قد  فــإنــه  الطبي  الفريق  بتوصيات  وااللــتــزام 
حان الوقت للعودة إلى الحياة الطبيعية، وأن 
هــذه الـــقـــرارات قــد أنعشت الــحــيــاة فــي شــوارع 
الــمــمــلــكــة وأســواقــهــا ومــجــمــعــاتــهــا وشــواطــئــهــا 
وهـــــذا مـــا ســيــنــعــكــس عــلــى تــنــشــيــط الــحــركــة 

االقتصادية وعودة السياحة إلى طبيعتها.
المختبري  الفحص  إلغاء  أمس  بدأ  وقد 
ــا عــنــد الــــوصــــول إلــــى مــطــار  ــورونــ لـــفـــيـــروس كــ
الــبــحــريــن الـــدولـــي وإلـــغـــاء الــحــجــر الــصــحــي 
ــرازي لــجــمــيــع الــمــســافــريــن الــقــادمــيــن  ــتــ االحــ
خطوات  لتكتمل  الدولي  البحرين  مطار  عبر 
بعد  المملكة  فــي  الطبيعية  الحياة  استعادة 
أيام من تفعيل المستوى األخضر يوم الثالثاء 
الطاقة  مــن  ـــ%100  بــ العمل  بتفعيل  الــمــاضــي 
كــدور  الداخلية  األمــاكــن  كــل  فــي  االستيعابية 
الــســيــنــمــا واأللــــعــــاب الــتــرفــيــهــيــة والــفــعــالــيــات 
وقــــاعــــات الــمــنــاســبــات والـــمـــؤتـــمـــرات وحــضــور 

الجماهير للفعاليات الرياضية وغيرها.
بعد  المواطنين  تريح  قــد  الــقــرارات  هــذه 
ــزال فـــرضـــوهـــا عــلــى  ــ ــعـ ــ ــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن االنـ فـ
أنفسهم وابتعدوا فيها عن أهاليهم وأصدقائهم 
دور  أو  المجمعات  ارتــيــاد  بإمكانهم  يكن  ولــم 
السينما أو غيرها من أماكن الترفيه مما كان 

يسبب ضغطا نفسيا على الكبار والصغار.

} الملكة إليزابيث.

عبداملنعم إبراهيم

زوبعة �أوكر�نيا ت�شتهدف )�لغاز �لرو�شي( في �أوروبا
تكون  بينهما  الحرب  وانـــدالع  الحالية  األوكرانية-الروسية  األزمــة  هل 
ف تصدير )الغاز( الروسي إلى أوروبا؟ من جهتها )روسيا( تنفي  سبًبا في توقُّ
نيتها استخدام )الغاز الروسي( كسالٍح سياسي ضد أوروبا، وإن كانت أوروبا 
تشتكي من ارتفاع أسعار الغاز في هذا الشتاء قياًسا بالسنوات السابقة، ولكن 
هناك طرف ثالث هي أمريكا التي تسعى إلى وقف اعتماد أوروبا على الغاز 
ا وحرمانها من مدخول ثابت  الروسي، وذلك بقصد إضعاف روسيا اقتصادّيً
في  )أمريكا( حتى  كانت  ا  وتاريخّيً عقودا طويلة،  استمر  الروسية  للخزينة 
أوروبا،  الروسي نحو  الغاز  إنشاء خط  السوفيتي( ضد  نهاية عمر )االتحاد 
وسعت )واشنطن( آنذاك إلى إفشال خطوط التمويل، وكان القصد من ذلك 
حينها هو ضرب )االتحاد السوفيتي( في الجانب االقتصادي، الذي لم يكن 
لديه قمٌح كاٍف للشعب الروسي ولكن كان يملك )غازا( تحتاجه أوروبا في كل 
الرئيس )جو بايدن( لوقف  شتاء قارس، وحالًيا تتحرك )واشنطن( بقيادة 
اعتماد )أوروبا( على الغاز الروسي من منطلق سياستها االستراتيجية التي 
وهو  األبــيــض(،  )البيت  دخــولــه  بعد  يــوم  أول  منذ  )بــايــدن(  الرئيس  أعلنها 
اهتمام إدارته الجديدة بالتصدي للنفوذ الروسي والصيني في العالم.. بل 
اجتمع مؤخًرا )بايدن( بأمير قطر )الشيخ تميم( في واشنطن لتوفير )الغاز 

القطري( ليكون بدياًل للغاز الروسي إلى أوروبا!
بتوفير  األمريكي  للمقترح  كلها متحمسة  ليست  األوروبية  الــدول  لكن 
بــديــل للغاز الــروســي ألســبــاٍب كــثــيــرة، أهمها ســهــولــُة وصـــول الــغــاز الــروســي 
لوجستية  إجــراءات  إلى  بغاز يحتاج  قياًسا  األوروبية  الــدول  إلى  ا(  )جغرافّيً
أخرى  دولــة  أية  من  أو  القطري  للغاز  مناسبة  تحتية  بنية  وبناء  وصناعية 
الروسي  الغاز  األوروبية على  الــدول  اعتماد  انعكس  وقد  أوروبــا..  بعيدة عن 
)ألمانيا(  فمثاًل  روسيا،  مع  األوكرانية  األزمــة  حل  طــرق  من  مواقفها  على 
الــروســي،  الــغــاز  على  بالمائة   50 مــن  أكــثــر  بنسبة  طاقتها  فــي  تعتمد  الــتــي 
بالمائة تقريًبا، تفضالن  الروسي بنسبة 20  الغاز  التي تعتمد على  وفرنسا 
ا لألزمة األوكرانية مع روسيا، بينما أمريكا تدق طبول الحرب  حاًل دبلوماسّيً
اآلخر  هو  يفضل  الذي  نفسه،  األوكراني  الرئيس  يزعج  الذي  األمر  ا،  يومّيً

ا لمشكلة بالده مع )موسكو(. حاًل دبلوماسّيً
بــرس( تستضيف  )فــرانــس  وكــالــة  وبحسب 
)قطر( الدول الرئيسية المنتجة للغاز اعتباًرا 

الــروســي )بوتين(  يــوم أمــس )األحـــد( في إطــار قمة دعــي إليها الرئيس  من 
والتي تنعقد وسط مخاوف أوروبية بشأن إمدادات الغاز الروسي المرتبطة 
بأزمة أوكرانيا.. ويجمع منتدى الدول المصدرة للغاز الدول األعضاء األحد 
عشر، والتي تملك أكثر من 70 بالمائة من احتياطات الغاز في العالم، بما 
في ذلك روسيا وقطر والجزائر ونيجيريا، باإلضافة إلى سبع دول مراقبة، 
الذي ال  المنتدى،  أن يعيد أعضاء  المتوقع  وثالث دول بصفة ضيف، ومن 
األمريكية(،  المتحدة  والواليات  )أستراليا  الرئيسيين  الغاز  منتجي  يشمل 
دون عقود  بأوامر شــراء من  االلتزام  قادرين على  أنهم غير  التأكيد ألوروبــا 
القيام  المنتجة  الــدول  على  يحتم  بالغاز  أوروبــا  تزويد  األجــل، ألن  طويلة 
األوروبــي(  )االتحاد  أن  إنتاجها، في حين  زيــادة  كبيرة من أجل  باستثمارات 
متردد في إبــرام عقود مــدة 10 أو 15 أو 20 عــاًمــا، وأعــرب االتــحــاد األوروبــي 
عن رغبته في التحرك نحو مصادر الطاقة النظيفة، لكن الوضع قد يتغير 
بسبب األزمة األوكرانية، خصوًصا وأن روسيا تمتلك حالًيا 40 بالمائة من 
السوق األوروبية بينما قطر ال تمتلك سوى 5 بالمائة من السوق األوروبية.

لذا يمكن القول إن أمريكا تسعى إلى وقف اعتماد )أوروبــا( على الغاز 
الروسي، ولكن البدائل المتاحة لتحقيق ذلك غير عملية، وحتى لو خسرت 
تعويض  تستطيع  فإنها  أوروبـــا،  في  الغاز  من  استثماراتها  من  جــزءا  روسيا 
الــتــي تشهد دولــهــا نمًوا  ذلــك بعقود فــي أســـواق قــاريــة أخـــرى، مثل )آســيــا( 
عن  ناهيكم  للطاقة،  كمصدر  الــروســي  الغاز  إلــى  وتحتاج  كبيًرا،  اقتصادًيا 
متطورة  بروسيا  عالقته  صــارت  الــذي  )الصين(  العالمي  االقتصاد  عمالق 
ا ومتعاطفة مع )موسكو( في األزمة األوكرانية الحالية..  ا واقتصادّيً سياسّيً
وهذا يقودنا إلى نتيجة منطقية، وهو أن )واشنطن( تريد استخدام )أوروبا( 
في حربها ضد روسيا، لكن المتضرر األكبر في )حرب الغاز( ستكون الشعوب 

األوروبية ومصانعها وشركاتها التي تحتاج إلى الغاز الروسي.

ول���ي���ة �ل��ع��ه��د �ل�����ش��وي��دي��ة 
طاقها  ع���ن  ���ش��ائ��ع��ات  ت��ن��ف��ي 
ــادرة، نــفــت ولــيــة الــعــهــد الــســويــديــة األمــيــرة  ــ فـــي خــطــوة نــ
فــيــكــتــوريــا وزوجـــهـــا األمــيــر دانـــيـــال الــســبــت عــلــنــا شــائــعــات عن 

اعتزامهما الطالق. 
وقال بيان للديوان الملكي السويدي عبر إنستجرام حمل 
توقيع الزوجين الملكيين »هناك مزاعم تنتشر حول خيانة في 

العالقة وطالق وشيك«. 
وأضـــــاف الــمــنــشــور »فــــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة ال نــعــلــق على 

الشائعات والتكهنات. 
ولكن لحماية عائلتنا نود أن نوضح مرة واحدة وأخيرة أن 

الشائعات المنتشرة حاليا ال أساس لها من الصحة«. 
وقـــالـــت رئــيــســة الــقــســم اإلعــــالمــــي فـــي الــــديــــوان الــمــلــكــي 
مارغريتا تورغرين لصحيفة »إكسبريسن« السويدية إن التعليق 
غير العادي صدر بعد فترة طويلة من الشائعات المنتشرة على 

الرغم من النفي المتكرر لها عبر وسائل اإلعالم. 
ويأتي هذا النفي العلني بعد شهور على نشر موقع سويدي 
ــة فــي عالقة  أزمــ أنــبــاء عــن  الــمــشــاهــيــر  متخصص فــي أخــبــار 

الزوجين الملكيين. 

} األميرة فيكتوريا وزوجها.

 26 بنين تعر�ض للمرة �لأولى 
كنز� فنيا ��شتعادتها من فرن�شا 
بـ»فخر«  السبت  مساء  تــالــون  باتريس  بنين  رئيس  افتتح 
مــعــرضــا تــاريــخــيــا ذا رمــزيــة بــالــغــة فــي كــوتــونــو، حــيــث سُتقدم 
اإلفريقي  البلد  إلى  فرنسا  أعادتها  التي  الـــ26  الملكية  الكنوز 
في نوفمبر أمام العامة يوم األحد للمرة األولى بعد 129 عاما 

على سرقتها. 
هو  المعرض  هــذا  إن  للصحفيين  البنيني  الرئيس  وقــال 
»فــخــر وإيــمــان بــمــا كــنــا عليه وبــمــا نــحــن عليه وبــمــا ســنــكــون«، 
إعادة  أن  إلى  تالون  وأشــار  الحقيقية«.  بنين  هي  »ها  مضيفا: 
هـــذه الــقــطــع الــفــنــيــة »تــكــســر الــمــحــظــور.. لــم يــعــد مــن المهم 
معرفة ما إذا كان ذلك ممكنا أو ال، فقد فعلنا ذلك«، موضحا 
أن بنين ستطلب من فرنسا إعادة أعمال أخرى ال تزال تحتفظ 
في  الرئاسي  القصر  وداخــل  السابقة.  االستعمارية  القوة  بها 
العاصمة كوتونو، أنشئ متحف بمساحة تزيد على ألفي متر 
بنين  »فن  عنوان  يحمل  الــذي  المعرض  هذا  مربع الستيعاب 
أمس واليوم، من اإلعــادة إلى االنكشاف« وانطلق أمس األحد 

أمام العامة حتى 22 مايو. 
بعد  فرنسا،  أعادتها  التي  والعشرون  الستة  األعمال  وُتعّد 
أكــثــر مــن عــامــيــن مــن الــمــفــاوضــات بــيــن بــاريــس وكــوتــونــو، أول 
بلد  إلــى  الــعــامــة  المجموعات  مــن  لقطع  كــبــرى  إعـــادة  عملية 
باتريس  الرئيس  السبت، عرض  يوم  سابق  وقت  وفي  إفريقي. 
كي  كانت معروضة سابقا في متحف  التي  الـــ26  الكنوز  تالون 
برانليه في باريس أمام وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو 
التي تزور كوتونو. وقالت الوزيرة الفرنسية بعد الزيارة لوكالة 
الجاللة  للغاية وقد يزيد من  رائع  »إنه معرض  فرانس برس: 
واإلبداع والتراث التاريخي والسياسي والجمالي المذهل الذي 

تمثله هذه األعمال الـ26«. 
الــقــوات  يــد  ُنهبت عــام 1892 على  الــكــنــوز قــد  وكــانــت هــذه 
ــومـــي، عــاصــمــة مملكة  االســتــعــمــاريــة الــفــرنــســيــة مـــن قــصــر أبـ
تتألف  كــانــت  الــتــي  الحالية  بنين  وســط جــنــوب  فــي  داهــومــي، 

آنذاك من ممالك عدة. 

�لمحترقة« �لإي��ط��ال��ي��ة  »�ل��ع��ّب��ارة  ف��ي  غ��ري��ب��ة  ن��ج��اة  ق�شة  ح����ي«..  �إن��ن��ي  ل��ي  »ق��ول��و� 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16040/pdf/1-Supplime/16040.pdf?fixed3830
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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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

Link

P  12

Link

P  4

Link

P  3

Link

03حمليات www.alayam.com

االثنني 20 رجب 1443 ـ العدد 12007

Monday 21st February 2022 - No. 12007

ا�ستقبل �سفري الوليات املتحدة الأمريكية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

موا�سلة البناء على ما حتقق بني البحرين واأمريكا

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

املجاالت بني مملكة  البناء على ما حتقق يف خمتلف  الوزراء موا�سلة  جمل�س 

التاريخية  ال�سراكة  نتاج  ال�سديقة  االأمريكية  املتحدة  والواليات  البحرين 

اال�سرتاتيجية بني البلدين ال�سديقني، م�سريا اإىل امل�ستويات املتقدمة التي بلغتها 

واأهمية  القطاعات،  البلدين يف خمتلف  بني  الثنائي  والتن�سيق  التعاون  اأوجه 

اال�ستمرار يف تعزيزها مبا يفتح اآفاقا اأرحب على االأ�سعدة كافة.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه حفظه اهلل، يف ق�سر الرفاع اأم�س، بح�سور �سمو 

العليا لنادي را�سد  الهيئة  اآل خليفة رئي�س  ال�سيخ عي�سى بن �سلمان بن حمد 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  �سفري  بوندي  �ستيفن  اخليل،  و�سباق  للفرو�سية 

تعيينه  مبنا�سبة  االأمريكي  بال�سفري  �سموه  رحب  اإذ  البحرين،  مملكة  لدى 

�سفريا لبالده، متمنيا له التوفيق يف اأداء مهامه، الفتا �سموه اإىل اأن ما حتظى 

به العالقات البحرينية االأمريكية من اهتمام متبادل لتطويرها ي�سهم دوما يف 

تنمية اأطر التعاون والتن�سيق امل�سرتك حتقيقا للم�سالح امل�سرتكة، ومبا يعود 

على  امل�ستجدات  اآخر  بحث  اللقاء  خالل  وجرى  اجلميع.  على  والنفع  باخلري 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل، ومناق�سة املو�سوعات ذات االهتمام امل�سرتك.

قرينة العاهل تبعث برقية لرئي�سة النواب

 مبنا�سبة ت�سلمها رئا�سة الحتاد الربملاين العربي

االأمرية  امللكي  ال�سمو  �ساحبة  بعثت 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �سبيكة 

عاهل البالد املفدى رئي�سة املجل�س االأعلى 

اإىل فوزية بنت  للمراأة حفظها اهلل، برقية 

النواب،  جمل�س  رئي�سة  زينل  عبداهلل 

االحتاد  رئا�سة  ملهام  ت�سلمها  مبنا�سبة 

الربملاين العربي يف دورته احلالية خالل 

لالحتاد،  والثالثني  الثاين  املوؤمتر  اأعمال 

مملكة  عن  بالنيابة  بالقاهرة،  املنعقد 

البحرين يف هذا املحفل العربي الرفيع.

واأعربت �سموها عن خال�س التمنيات 

بالتوفيق  فوزية  م�ساعي  تكلل  باأن 

م�سوؤوليات  توليها  فرتة  خالل  وال�سداد 

يف  ي�سهم  ومبا  املهم،  املن�سب  هذا 

والتن�سيق  التعاون  من  املزيد  حتقيق 

بالنفع  ويعود  العربية،  الربملانات  بني 

العربية  االأمة  مكانة  الكبري على  واخلري 

ورخاء �سعوبها.

وقالت �سموها: »اإنه ملن ح�سن الطالع 

اأن تاأتي فر�سة تويل مملكة البحرين ملهام 

ليكون  العربي  الربملاين  االحتاد  رئا�سة 

الوطن  ن�ساء  اإحدى  قبل  من  متثيلها 

ذاته،  حد  يف  جنده  ما  وهو  الكرميات، 

الرفيعة  املعنوية  بقيمتها  نوعية  اإ�سافة 

التميز  ق�س�س  من  م�سرفة  ل�سل�سلة 

البحرينية  املراأة  ت�سجلها  التي  والنجاح 

بكل جدارة واقتدار«.

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  قامت 

للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�سة  خليفة 

بالريمو  مدينة  عمدة  اإىل  بزيارة  واالآثار 

يوم  وذلك  اأورالندو،  ليولوكا  االإيطالية 

يف   2022 فرباير   19 املوافق  ال�سبت 

لتوطيد  وذلك  الن�سور،  ق�سر  يف  مكتبه 

البحرين  مملكة  بني  الثقافية  العالقات 

ومدينة بالريمو الغنية بتاريخها الثقايف.

املدينة  بتاريخ  تعريف  اللقاء  تخلل 

منها  جعلت  التي  الثقافية  ومعاملها 

م�سدًرا جلذب ال�سياحة وتطوير االقت�ساد 

املحلي، كما تعّرف عمدة املدينة اإىل تاريخ 

الذي  الثقايف  ون�ساطها  البحرين  مملكة 

الثقافة  ربيع  مهرجان  خالل  ي�ستقبل 

ا من م�سرح ما�سيمو يف  القادم حفالً خا�سً

بالريمو.

التبادل  اأهمية  على  اللقاء  رّكز  كما 

اأن  خا�سة  احل�سارات،  بني  الثقايف 

العربية  الثقافة  مع  تاريخ  لها  بالريمو 

على  تاأكيد  وكان  ال�سنني،  ملئات  يعود 

اأهمية الثقافة يف مد اجل�سور بني خمتلف 

ال�سعوب.

ال�سيخة مي تبحث توطيد العالقات

 الثقافية مع مدينة بالريمو الإيطالية

الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم

�سارة جنيب:

 

اأ�سدر وزير الداخلية الفريق اأول ال�سيخ را�سد 

بن عبداهلل اآل خليفة قراًرا ب�ساأن منح تاأ�سرية دخول 

ورخ�سة االإقامة العائلية.

وبح�سب القرار الذي ن�سر يف اجلريدة الر�سمية، 

يجوز ل�سوؤون اجلن�سية واجلوازات واالإقامة اإ�سدار 

الأقارب  العائلية  االإقامة  ورخ�سة  دخول  تاأ�سرية 

البحرينيني من الدرجة االأوىل وزوجات البحرينيني 

واأزواج البحرينيات وفًقا ل�سروط.

الطلب  �ساحب  يكون  اأن  يف  ال�سروط  ومتثل 

ح�سني  واالأجنبي  يكون  واأن  اجلن�سية،  بحريني 

تاأمني  االأجنبي  لدى  يكون  واأن  وال�سلوك،  ال�سرية 

طوال  البحرين  مملكة  يف  املفعول  �ساري  �سحي 

الطلب مورد  واأن يكون لدى �ساحب  اإقامته،  فرتة 

رزق م�سروع وكاف الإعالته واالأجنبي، واأن يكون 

لدى االأجنبي مكان �سكان مالئم، واأن يقيم �ساحب 

البحرين  مملكة  يف  فعلية  اإقامة  واالأجنبي  الطلب 

بتحديدها  ي�سدر  اأخرى  �سروط  اأي  اإىل  باالإ�سافة 

قرار من وكيل الوزارة ل�سوؤون اجلن�سية واجلوازات 

واالإقامة، ويجوز ا�ستثناء بع�س احلاالت من بع�س 

هذه ال�سروط وفًقا لتقدير كل حالة على حده.

على  احل�سول  طلب  يقدم  القرار،  وبح�سب 

التاأ�سريات واالإقامة على النموذج  اإدارة  اإىل  االإقامة 

الالزمة  امل�ستندات  به  مرفقة  الغر�س  لهذا  املعد 

رخ�سة  منح  ملن  يجوز  وال  القرابة،  �سلة  الإثبات 

اإقامة وفًقا الأحكام هذا القرار االلتحاق بعمل بالقطاع 

احلكومي اأو االأهلي اإال بعد احل�سول على الت�ساريح 

اأنه  القرار على  املعنية. ون�س  الالزمة من اجلهات 

»لكل من ح�سل على رخ�سة اإقامة وفًقا الأحكام هذا 

اإليها خالل  القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة 

مدة �سالحية رخ�سة االإقامة«.

يف  كان  اإذا  تلغى  الرخ�سة  اأن  القرار  واأو�سح 

النظام  اأو  باالأمن  ي�سر  ما  االأجنبي  اإقامة  ا�ستمرار 

العام اأو امل�سالح الوطنية، واإذا ثبت اأنه مت احل�سول 

على رخ�سة االإقامة بناًء على معلومات اأو م�ستندات 

غري �سحيحة، واإذا انتفى اأحد �سروط احل�سول على 

قانون  اأحكام  خمالفة  حاالت  اإىل  باالإ�سافة  الطلب، 

االأجانب )الهجرة واالإقامة( ل�سنة 1965.

االإقامة  رخ�سة  األغيت  اإذا  اأنه  القرار  وبنّي 

املمنوحة اأو انتهت دون جتديد، مينح االأجنبي مهلة 

ويجوز  البحرين،  مملكة  ملغادرة  يوًما   14 مدتها 

الإدارة التاأ�سريات واالإقامة مد هذه املدة حتى يتمكن 

االأجنبي من ت�سفية اأعماله ومغادرة مملكة البحرين.

لأقارب البحرينيني من الدرجة الأوىل وزوجات البحرينيني واأزواج البحرينيات وفًقا ل�سروط

وزير الداخلية ي�سدر قراًرا ب�ساأن منح تاأ�سرية ورخ�سة الإقامة العائلية

جواز تعديل املدة بالزيادة اأو النق�سان.. وزيرة »ال�سحة«:

اأيام عزل �سحي للم�سابني بكورونا تبداأ من تاريخ اأخذ العّينة  7
حمرر ال�سوؤون املحلية:

ال�سحة  وزيرة  اأ�سدرت 

العزل  ب�ساأت  قراًرا  ال�سالح  فائقة 

لالأ�سخا�س  تنفيذه  وطريقة  ال�سحي 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابني 

مبوجبه  يلتزم  )كوفيد-19(، 

بالتقيد  امل�سابون  االأ�سخا�س 

باإجراءات العزل ال�سحي ملنع انت�سار 

اأيام، وتبداأ املدة من  الفريو�س ملدة 7 

اأنها  تبنّي  التي  العينة  اأخذ  تاريخ 

اإيجابية.

يف  املن�سور  القرار  وبح�سب 

للمخت�سني  يجوز  الر�سمية،  اجلريدة 

مدة  تعديل  ال�سحية  احلالة  مبتابعة 

النق�سان  اأو  بالزيادة  ال�سحي  العزل 

متى ما اقت�ست احلاجة ذلك بالن�سبة 

لالأ�سخا�س امل�سابني بالفريو�س.

»مع  اأنه  على  القرار  ون�س 

ال�سحية  باال�سرتاطات  االإخالل  عدم 

القرار  من  الثالث  بالف�سل  الواردة 

ب�ساأن   2020 ل�سنة   )13( رقم 

اإجراءات الوقاية والعزل والعالج من 

االأ�سخا�س  يلتزم  ال�سارية،  االأمرا�س 

امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابني 

ال�سحي  العزل  بتنفيذ  )كوفيد-19( 

وزارة  حتددها  التي  االأماكن  يف 

ال�سحة وبالكيفية التي تراها منا�سبة 

على  اأن  اإىل  القرار  واأ�سار  لذلك«. 

االأ�سخا�س امل�سابني بفريو�س كورونا 

العزل  لهم  تقرر  الذين  امل�ستجد 

باالإجراءات  التقيد  املنزيل  ال�سحي 

االآخرين  خمالطة  عدم  ت�سمل  التي 

وتنفيذ العزل ال�سحي املنزيل يف غرفة 

منف�سل،  حمام  وا�ستخدم  م�ستقلة 

اأكرب  وترك  والقفازات  الكمام  وارتداء 

املعزول  ال�سخ�س  بني  ممكنة  م�سافة 

احليوانات  اأو  االآخرين  واالأ�سخا�س 

خمالطة  �سرورة  حالة  يف  االأليفة 

االآخرين.

ال�سخ�س  على  اأن  واأو�سح   

االأدوات  م�ساركة  عدم  املعزول 

مبا  االآخرين،  مع  ال�سخ�سية  املنزلية 

وغريها  واالأكواب  االأطباق  ذلك  يف 

واملفار�س،  واملنا�سف  الطعام،  اأدوات 

واحلر�س على تعقيم مقاب�س االأبواب 

واالأ�سطح بانتظام.

على  اأن  االإجراءات  وت�سمنت 

عند  الفم  تغطية  املعزول  ال�سخ�س 

والتاأكد  مبنديل  والعط�س  ال�سعال 

امل�ستخدمة  املناديل  من  التخل�س  من 

يف �سلة مهمالت مغلقة، ويجب عليه 

وال�سابون  باملاء  اليدين  غ�سل  فورا 

املدة 20 ثانية على االأقل اأو تعقيمهما 

على   )%70( على  يحتوي  مبطهر 

على  ويجب  كحولية،  مادة  من  االأقل 

�سلة  تخ�سي�س  املعزول  ال�سخ�س 

والتاأكد  ال�ستخدامه،  حمددة  مهمالت 

ملنع  مزدوجة  اأكيا�س  ا�ستخدام  من 

على  يجب  للقرار،  ووفًقا  ت�سرب.  اأي 

النفايات  االحتفاظ  املعزول  ال�سخ�س 

يف منطقة منف�سلة يف املنزل ملدة 72 

�ساعة قبل التخل�س منها مع النفايات 

االت�سال  ويجب  االأخرى،  املنزلية 

وطلب   )444( ال�ساخن  باخلط  فورا 

اأي  ظهور  حال  يف  ال�سحية  الرعاية 

اأعرا�س مرتبطة باملر�س.

على  يجب  اأنه  القرار  واأكد 

تطبيق  حتميل  املعزول  ال�سخ�س 

املحمول،  هاتفه  على  واعي(  )جممع 

املوقع،  حتديد  نظام  وتفعيل 

م�ستخدمي  وعلى  واالإنرتنت، 

ال�سماح  خيار  �سبط  االآيفون  هواتف 

التطبيق  على  املوقع  اإىل  بالو�سول 

املعزول  ال�سخ�س  على  ويجب  دائًما، 

يف  وجوده  من  والتاأكد  احلر�س 

املوقع الذي �سينفذ فيه العزل ال�سحي 

املنزيل، �سواء كان منزال اأو مكانا اأخر 

ال�سخ�س  على  ويجب  اختاره،  قد 

املعزول ال�سغط على زر بدء »احلجر 

املنزيل /   العزل املنزيل« فور و�سوله 

اإىل مكان العزل.

ويف حال قيام ال�سخ�س املعزول 

عليه  خاطئ،  عزل  موقع  بتحديد 

لتحديث   444 بالرقم  االت�سال 

املعلومات.

 ولفت القرار اإىل اأنه يعاقب كل من 

يخالف االأحكام بالعقوبات املقررة يف 

قانون  من  و)124(   )121( املادتني 

ال�سحة العامة ال�سادر بالقانون رقم 

)34( ل�سنة 2018.

وزير الداخلية

وزيرة ال�سحة
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مكتبه  يف  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزير  التقى 

بالوزارة، رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الريادة ال�ضبابية اأمرية حممود حممد، بح�ضور عدد 

من اأع�ضاء جمل�س االإدارة.

 ومت خالل اللقاء ا�ضتعرا�س جهود جمعية الريادة ال�ضبابية و�ضعيها لتنفيذ مبادراتها 

يف جمال التنمية، وخطتها الإطالق م�ضروعاتها وبراجمها خالل املرحلة املقبلة، اىل جانب 

يف  واالإن�ضاين  التطوعي  العمل  اأداء  تطوير  بهدف  الوزارة  مع  التعاون  لتعزيز  �ضعيها 

مملكة البحرين، ف�ضالً عن بحث اإطالق املبادرات النوعية الهادفة اىل تر�ضيخ ثقافة العمل 

التطوعي لدى �ضريحة ال�ضباب وذلك بالتعاون مع اجلهات ذات االخت�ضا�س.

حميدان ي�ؤكد اأهمية دور املنظمات

 الأهلية يف تط�ير العمل التط�عي واخلريي

وزير الإعالم يت�سلم ن�سًخا من

 ر�سالة املاج�ستري للط�ا�ش وحاجي

ا�ضتقبل وزير االإعالم علي بن حممد الرميحي، يف مكتبه، املوظفة �ضكينة اأحمد طوا�س 

والباحث عبداهلل عي�ضى حاجي اللذين اأهدياه ن�ضخة من ر�ضالة املاج�ضتري.

وخالل اللقاء، هناأ وزير االإعالم الباحثني مبنا�ضبة ح�ضولهما على درجة املاج�ضتري، 

معرًبا عن فخره واعتزازه بجهود الكوادر الوطنية ال�ضابة واإ�ضهاماتهم البارزة يف جمال 

البحث العلمي، متمنًيا لهما التوفيق يف حياتهم العلمية واملهنية.

عبدالفتاح  الرئي�س  ا�ضتقبل 

م�ضر  جمهورية  رئي�س  ال�ضي�ضي 

)االأحد(،  اأم�س  ال�ضقيقة،  العربية 

رئي�ضة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

�ضالح  بن  وعلي  النواب،  جمل�س 

ال�ضورى،  جمل�س  رئي�س  ال�ضالح 

يف  م�ضاركتها  هام�س  على  وذلك 

العربي  للربملان  الرابع  املوؤمتر 

والربملانات  املجال�س  وروؤ�ضاء 

العربية، الذي اأقامه الربملان العربي 

يوم  القاهرة  امل�ضرية  العا�ضمة  يف 

روؤ�ضاء  من  عدد  بح�ضور  ال�ضبت، 

الربملانات اخلليجية والعربية.

ال�ضورى  جمل�ضي  رئي�ضا  ونقل 

�ضاحب  ح�ضرة  حتايا  والنواب 

اآل  عي�ضى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

اإىل  املفدى  البالد  عاهل  خليفة 

ال�ضي�ضي،  عبدالفتاح  الرئي�س 

م�ضر  جلمهورية  جاللته  ومتنيات 

العربية بدوام التقدم والنماء.

عن  ال�ضي�ضي  الرئي�س  واأعرب 

اإىل  والتربيكات  التهاين  خال�س 

مبنا�ضبة  النواب،  جمل�س  رئي�ضة 

الربملاين  االحتاد  رئا�ضة  ت�ضلمها 

العربي، داعًيا لها مبزيد من التوفيق 

خالل  االحتاد  رئا�ضة  يف  والنجاح 

الدورة احلالية.

من جانبهما، اأكد رئي�ضا جمل�ضي 

العالقات  اأن  والنواب  ال�ضورى 

مملكة  بني  واملتميزة  الوطيدة 

العربية  م�ضر  وجمهورية  البحرين 

وتطوًرا  نه�ضة  ت�ضهد  ال�ضقيقة، 

املجاالت كافة، مبا يج�ضد  �ضامالً يف 

حل�ضرة  وامل�ضرتكة  احلكيمة  الروؤى 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، واأخيه 

رئي�س  ال�ضي�ضي  عبدالفتاح  الرئي�س 

معربني  العربية،  م�ضر  جمهورية 

اإليه  و�ضلت  البالغ مبا  االعتزاز  عن 

بني  الرا�ضخة  التاريخية  العالقات 

البلدين ال�ضقيقني من تعاون وتن�ضيق 

متوا�ضل  وحر�س  امل�ضتوى،  رفيع 

امل�ضرتكة  امل�ضالح  حتقيق  على 

للبلدين و�ضعبيهما ال�ضقيقني.

ال�ضورى  رئي�ضا جمل�ضي  واأ�ضار 

الثنائية من  اأن اجلهود  اإىل  والنواب 

البناء على ما حتقق من جناح  اأجل 

م�ضهود، وتعاون ثابت بني احلكومة 

املوقرة برئا�ضة �ضاحب ال�ضمو امللكي 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  االأمري 

الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

واحلكومة امل�ضرية برئا�ضة الدكتور 

جمل�س  رئي�س  مدبويل  م�ضطفى 

الوزراء، يرتجم تطلعات وطموحات 

العمل  م�ضارات  لتو�ضيع  البلدين 

امل�ضرتك.

التعاون  حجم  اأن  اإىل  ولفتا 

ال�ضقيقني  و�ضعبيهما  البلدين  بني 

واملهمة،  احليوية  املجاالت  يف 

وال�ضياحية  التعليمية  ا  خ�ضو�ضً

واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية والدفاعية، 

امل�ضرية  البحرينية  العالقات  يجعل 

منوذجية ورا�ضخة على مر التاريخ، 

عمًقا  ت�ضكل  م�ضر  باأن  موؤكدين 

يف  اأ�ضا�ضًيا  وحموًرا  واإقليمًيا  عربًيا 

تعزيز االأمن واال�ضتقرار وال�ضالم يف 

املنطقة.

به  تقوم  الذي  بالدور  واأ�ضادا 

ال�ضقيقة  العربية  م�ضر  جمهورية 

ال�ضي�ضي  عبدالفتاح  الرئي�س  بقيادة 

االأمة  ق�ضايا  وم�ضاندة  دعم  يف 

اأن  على  امل�ضتمر  وتاأكيدها  العربية، 

اأمن اخلليج جزء ال يتجزاأ من االأمن 

القومي العربي.

كما اأكد حر�س جمل�ضي ال�ضورى 

كل  ودعم  م�ضاندة  على  والنواب 

تعميق  يف  ُت�ضهم  التي  الت�ضريعات 

مملكة  بني  امل�ضرتكة  الروابط 

العربية،  م�ضر  البحرين وجمهورية 

منّوهني بالتن�ضيق امل�ضرتك واملواقف 

ال�ضورى  جمل�ضي  بني  املوحدة 

وجمل�ضي  البحرين  مبملكة  والنواب 

جمهورية  يف  والنواب  ال�ضيوخ 

املتوا�ضل  والت�ضاور  العربية،  م�ضر 

ب�ضاأن الق�ضايا املطروحة يف املحافل 

الربملانية الدولية.

رئي�سا جمل�سي ال�س�رى والن�اب خالل لقائهما الرئي�ش امل�سري:

عالقات البحرين وم�سر ت�سهد نه�سة وتط�ًرا �ساماًل مبختلف ال�سعد

فعاليات  االأحد  اأم�س  انطلقت 

بني  امل�ضرتك  التدريبي  الربنامج 

واأع�ضاء  العامة  النيابة  اأع�ضاء 

اللجان الفنية لتقرير االأخطاء املهنية 

وطب  الب�ضري  الطب  مهنة  ملزاويل 

االأ�ضنان بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

رعاية  حتت  ال�ضحية،  واخلدمات 

البوعينني  ف�ضل  بن  علي  الدكتور 

معهد  مع  بالتعاون  العام،  النائب 

الدرا�ضات الق�ضائية والقانونية.

كلمته  يف  العام  النائب  واأكد 

م�ضتهل  يف  األقاها  التي  االفتتاحية 

بح�ضور  التدريبي،  الربنامج  هذا 

الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  الدكتورة 

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي 

الهدف  اأن  ال�ضحية،  واخلدمات  املهن 

التدريبي  الربنامج  من  الرئي�س 

بني  والقانوين  الفعلي  التوا�ضل  هو 

اأع�ضاء النيابة العامة واأع�ضاء اللجان 

لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  الفنية 

بغية  ال�ضحية؛  واخلدمات  املهن 

االأداء  االأفكار والروؤى وتطوير  تبادل 

واكت�ضاب اخلربات الالزمة يف جمال 

االأخطاء  عن  اجلنائية  امل�ضوؤولية 

الطبية، نظًرا للطبيعة اخلا�ضة لهذه 

يغلب  التي  الق�ضايا  من  النوعية 

مبا  الرتباطها  الفني،  الطابع  عليها 

اإثبات  من  الفنية  اللجان  اإليه  تنتهي 

الفني  مبدلوله  الطبي  اخلطاأ  توافر 

القانون  اأحكام  اإطار  يف  والقانوين، 

ما  وهو  النافذة،  ال�ضحية  والقرارات 

يوؤدي اإىل التطبيق النموذجي الأحكام 

القانون ويحقق العدالة الناجزة، كما 

الطبيب  يف  الوثوق  للمري�س  يتيح 

من  قدًرا  االأخري  ومينح  له  املعالج 

احلرية واالإطمئنان لكي يقوم بعمله 

على اأكمل وجه.

الدكتورة  اأكدت  جانبها،  من 

هذا  انعقاد  اأن  اجلالهمة  مرمي 

على  دليالً  يعد  التدريبي  الربنامج 

على  كافة  الدولة  موؤ�ض�ضات  تكاتف 

بالعمل  املجتمع،  م�ضلحة  حتقيق 

الكوادر  حقوق  حماية  �ضمان  على 

الطبية واملر�ضى على حد �ضواء، بكل 

لالرتقاء  يهدف  كما  و�ضفافية،  عدالة 

�ضور  مبجابهة  ال�ضحية،  باملنظومة 

على  والعمل  كافة  الطبية  االأخطاء 

تداركها.

ومن املقرر اأن ميتد هذا الربنامج 

القادم،  يوليو  ل�ضهر  التدريبي 

العمل  ور�س  من  �ضل�ضلة  ويت�ضمن 

لفيف  خاللها  يتحدث  التخ�ض�ضية، 

وروؤ�ضاء  العامة  النيابة  اأع�ضاء  من 

لتقرير  الفنية  اللجان  واأع�ضاء 

الطب  مهنة  ملزاويل  املهنية  االأخطاء 

بهدف  االأ�ضنان؛  وطب  الب�ضري 

والقانونية  العلمية  املفاهيم  تبادل 

اخلطاأ  ومفهوم  عنا�ضر  وال�ضتيعاب 

والقانوين،  الفني  الطبي من منظوره 

للتثبت  الالزمة  التحقيق  ومتطلبات 

عن  اجلنائية  امل�ضوؤولية  قيام  من 

االأخطاء الطبية.

انطالق الربنامج التدريبي امل�سرتك بني النيابة العامة و»املهن ال�سحية«.. الب�عينني:

تبادل الأفكار يف جمال امل�س�ؤولية اجلنائية عن الأخطاء الطّبية

د. علي بن ف�ضل البوعينني

ّمم من اأجلها تنفيًذا ملهمته التي �سُ

»�س�ء1« ي�ستعد جلمع البيانات اخلا�سة باأ�سعة جاما الأر�سية

جمعية ال�سحفيني تنعى رئي�ش حترير جملة امل�اقف

نعت  واالأ�ضى،  احلزن  من  مبزيد 

رئي�س  البحرينية  ال�ضحفيني  جمعية 

حترير جملة املواقف من�ضور ر�ضي.

ر�ضي  من�ضور  الفقيد  و�ضغل 

املواقف  جملة  حترير  رئي�س  من�ضب 

منذ العام 1981 والأكرث من 40 �ضنة، 

ال�ضنوات الطويلة حافلة  اإذ كانت هذه 

بالعطاء.

ال�ضحفيني  جمعية  ومنحته 

يف  ال�ضرفية  الع�ضوية  البحرينية 

يوليو 2013 عرفاًنا لدوره يف م�ضرية 

ال�ضحافة البحرينية.

له  املغفور  كما مت تكرميه من قبل 

االأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  اهلل  باإذن 

اهلل  طيب  خليفة  اآل  �ضلمان  بن  خليفة 

تكرمي  حفل  يف   ،2014 مايو  يف  ثراه 

رواد ال�ضحافة واالإعالم يف البحرين.

ال�ضحفيني  جمعية  وتقدمت 

واملوا�ضاة  العزاء  بخال�س  البحرينية 

اإىل اأ�ضرة الفقيد، �ضائلني املوىل عز وجل 

الفقيد  واأن يتغمد  الرحمة واملغفرة  له 

ف�ضيح  ي�ضكنه  واأن  رحمته،  بوا�ضع 

جناته، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

من�ضور ر�ضي

الع�س�مي: بل�رة روؤية برملانية م�ّحدة مل�اجهة التحديات الراهنة
اأكد الرئي�س امل�ضري عبدالفتاح ال�ضي�ضي اأهمية تدعيم التوا�ضل 

الربملاين بني الدول العربية خالل املرحلة احلالية، يف �ضوء ما ي�ضهم 

به ذلك يف تبادل اخلربات وتعزيز وحدة ال�ضف والتكاتف العربي. 

الرئا�ضة  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  را�ضي  ب�ضام  ال�ضفري  واأ�ضار 

العربي،  الربملان  رئي�س  الع�ضومي  عادل  بح�ضور  ا�ضتقبل  اأنه  اإىل 

وامل�ضت�ضار  النواب،  جمل�س  رئي�س  اجلبايل  حنفي  والدكتور 

روؤ�ضاء  من  وفًدا  ال�ضيوخ،  جمل�س  رئي�س  عبدالرازق  عبدالوهاب 

املجال�س والربملانات العربية وروؤ�ضاء الوفود امل�ضاركني يف املوؤمتر 

رئي�س  الع�ضومي  عادل  اأعرب  جانبه،  من  العربي.  للربملان  الرابع 

ال�ضي�ضي،  عبدالفتاح  الرئي�س  بلقاء  ت�ضرفهم  عن  العربي  الربملان 

تعزيز  يف  االإ�ضهام  على  العربي  الربملان  موؤمتر  حر�س  اإىل  م�ضرًيا 

ملواجهة  موحدة  برملانية  روؤية  وبلورة  امل�ضرتك  العربي  العمل 

م�ضر  جهود  مثمًنا  العربية،  االأمة  تواجه  التي  الراهنة  التحديات 

تعزيز  لها يف  وامل�ضهود  امل�ضرفة  ومواقفها  امل�ضري  الرئي�س  بقيادة 

كركيزة  العربي  القومي  االأمن  عن  والدفاع  امل�ضرتك  العربي  العمل 

تقدمه  الذي  املحدود  الدعم غري  عن  ف�ضالً  االأمة،  ال�ضتقرار  اأ�ضا�ضية 

يف  العربي  الربملان  الحت�ضانها  واأجهزتها  موؤ�ض�ضاتها  بكل  م�ضر 

على  له  والتقدير  ال�ضكر  خال�س  عن  معرًبا  عمله،  وتي�ضري  القاهرة 

ا�ضتقباله لروؤ�ضاء الوفود امل�ضاركة يف املوؤمتر الرابع للربملان العربي 

وروؤ�ضاء الربملانات واملجال�س العربية.

بعد جناحه يف الو�ضول اإىل مداره يوم اخلمي�س تاريخ 

3 فرباير، يبداأ القمر البحريني بالتعاون مع دولة االمارات 

العربية املتحدة ال�ضقيقة )�ضوء1( مرحلة الت�ضغيل االأويل 

لبدء  ا�ضتعداده  من  للتاأكد  الالزمة،  االختبارات  الإجراء 

ت�ضغيل حمولته اخلا�ضة بالك�ضف عن اأ�ضعة جاما االأر�ضية 

واألواحه  )�ضوء1(  هوائيات  فتح  مت  اإذ  البيانات،  لتجميع 

ال�ضم�ضية بنجاح، كما مت االطمئنان على جناح دورانه يف 

مداره من خالل ا�ضتالم االإ�ضارات منه ب�ضكل يومي وحتليلها 

من قبل الفريق املخت�س بعمليات ت�ضغيل )�ضوء1(، اإذ توفر 

هذه االإ�ضارات معلومات حرجة حول �ضحة القمر ال�ضناعي 

)�ضوء1(، ومنها م�ضتويات احلرارة والطاقة وحالة نظام 

الف�ضاء  مهند�ضة  اأكدت  التطورات،  هذه  حول  الت�ضغيل. 

عائ�ضة احلرم، اأحد اأع�ضاء فريق ت�ضغيل )�ضوء1( »اأن من 

املوؤمل اأن يبداأ )�ضوء1( بعمليات الت�ضغيل الفعلي وت�ضغيل 

احلمولة ليبا�ضر مهمته الفعلية يف الك�ضف عن اأ�ضعة جاما 

مار�س  �ضهر  نهاية  اأق�ضاه  موعد  يف  اهلل  مب�ضيئة  االأر�ضية 

االأولية  الت�ضغيل  عمليات  من  االنتهاء  بعد  وذلك   ،2022

القمر  اأنظمة  جميع  �ضحة  اختبارات  اجراء  فيها  يتم  التي 

الختبارات  باالإ�ضافة  االإطالق،  بعد  )�ضوء1(  ال�ضناعي 

جاهزيته لبدء ت�ضغيل احلمولة وجتميع البيانات«.
عائ�ضة احلرم

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12007/pdf/INAF_20220221005946738.pdf
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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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ن�ضبة �حل�ضور �لعامة جتاوزت 73 % بجميع �ملد�ر�س.. بن �أحمد:

نظام تقدمي �لمتحانات �لنهائية يخ�ضع للدر��ضة ومل يتم �لإعالن عنه

اأكد الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�شئون 

الفعلي  احل�شور  اأن  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املدار�س 

جلميع طلبة املدار�س احلكومية كان الفتاً، و�شار على اأمت 

بتطبيق  املدر�شية  االإدارات  التزام  بف�شل  وذلك  يرام،  ما 

اخلطط واالإجراءات املعتمدة لتنفيذ قرار العودة املدر�شية 

اإىل  االنتقال  �شوء  يف  االأ�شبوع  يف  اأيام  خم�شة  بواقع 

مل�شتوى  ال�شوئية  االإ�شارة  نظام  �شمن  االأخ�شر  امل�شتوى 

انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

ولفت املدير العام ل�شئون املدار�س اإىل اأن الن�شبة العامة 

لدوام الطلبة احل�شوري يف جميع املدار�شة احلكومية قد 

عودة  االبتدائية  املرحلة  �شهدت  حيث  73٪،  جتاوزت 

طالبًيا  ح�شوًرا  االإعدادية  واملرحلة  82٪،  بن�شبة  مكثفة 

موؤكًدا  50٪،  بن�شبة  الثانوية  واملرحلة   ،٪60 بن�شبة 

الدرا�شي  اليوم  �شري  تنظيم  يف  املدر�شية  االإدارات  جناح 

ب�شكل مي�شر وان�شيابي.

الكتب  توزيع  عملية  اأن  اأحمد  بن  الدكتور  واأو�شح 

نظام  من  االنتقال  اختاروا  الذين  الطلبة  على  الدرا�شية 

الفعلي  الدرا�شة عرب احل�شور  اإىل نظام  الدرا�شة عن بعد 

قد بداأت اعتباًرا من يوم اأم�س و�شتنتهي خالل هذا االأ�شبوع 

يف جميع املدار�س احلكومية.

بني  املدر�شية،  التطبيقات  تنفيذ  باآليات  يت�شل  وفيما 

التي هي  التطبيقات،  تنفيذ  اآلية  اأن  مبارك  الدكتور حممد 

بو�شوح،  عنها  االإعالن  مت  قد  اليومية،  الواجبات  مبثابة 

املدار�س  داخل  ورقًيا  اأو  اإلكرتونًيا  تنفيذها  �شيتم  حيث 

الذين  الطلبة  اإىل  بالن�شبة  الدرا�شية  احل�شة  وقت  واأثناء 

اختاروا نظام احل�شور الفعلي، يف حني ت�شتمر اإلكرتونياً 

الذين  الطلبة  اإىل  بالن�شبة  الدرا�شية  احل�شة  وقت  اأثناء 

اختاروا نظام التعلم عن ُبعد. 

)االمتحانات  ال�شاملة  التطبيقات  تنفيذ  اآلية  اأما 

جتري  حيث  بعد،  عنها  االإعالن  يتم  مل  فاإنه  النهائية( 

درا�شتها حالًيا، و�شيتم االإعالن عنها وتو�شيحها يف حينه، 

ووفق ما يقرره قطاع �شوؤون املدار�س يف هذا ال�شاأن.

م�ضطفى �ل�ضيد ي�ضيد بالتعاون

 �لبّناء مـــع مركـــز �لت�ضال �لوطــنـــي

امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  االأمني  ا�شتقبل 

ال�شيد يف  الدكتور م�شطفى  االإن�شانية  لالأعمال 

مبنى املوؤ�ش�شة امللكية ب�شاحية ال�شيف الرئي�س 

الوطني يو�شف حممد  االت�شال  التنفيذي ملركز 

البنخليل.

م�شطفى  الدكتور  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

ال�شيد الرئي�س بالتنفيذي ملركز االت�شال الوطني 

م�شيًدا بالتعاون البناء والدعم اجلهود املتميزة 

مثمًنا  لالت�شال،  الوطني  املركز  بها  يقوم  التي 

ململكة  امل�شرفة  ال�شورة  نقل  يف  املركز  جهود 

البحرين يف م�شاعدة ال�شعوب والدول ال�شقيقة 

التي  املتميزة  التغطية  ا  وخ�شو�شً وال�شديقة 

لالأ�شقاء  امل�شاعدات  تقدمي  خالل  املركز  بها  قام 

الها�شمية  االأردنية  اململكة  يف  ال�شوريني 

ال�شقيقة.

منوًها بالدور الكبري الذي يقوم به الرئي�س 

تعزيز  اأجل  من  الوطني  للمركز  بالتنفيذي 

خمتلف  بني  االإعالمي  والتن�شيق  التعاون 

ا�شرتاتيجيات  املوؤ�ش�شات والوزرات، وما يدعم 

اخلطاب  تطوير  يف  وي�شهم  الوطني  االت�شال 

االإعالمي ململكة البحرين.

ملركز  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جانبه  من 

الذي  الكبري  الدور  اأهمّية  الوطني  االت�شال 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  به  تقوم 

يف دعم املحتاجني وتقدمي امل�شاعدات االإن�شانية 

اأن  م�شيًفا  البحرين،  وخارج  داخل  واالإغاثية 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  الفاعلة  االإ�شهامات 

لتوجيهات  الكبري  االأثر  تعك�س  االإن�شانية 

املفّدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

امللكي  ال�شمو  اهلل ورعاه، ودعم �شاحب  حفظه 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

الذي  للعمل  اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة  املوؤ�ش�شة  به  تقوم 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اأّن  على  موؤكًدا  ال�شباب.  و�شوؤون  االإن�شانية 

مركز االت�شال الوطني �شريك للموؤ�ش�شة امللكية 

لالأعمال االإن�شانية يف دعم عملها االإن�شاين داخل 

وخارج البحرين.

كما مت خالل اللقاء بحث التن�شيق امل�شرتك 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  بني 

ال�شيا�شات  يخدم  مبا  الوطني،  االت�شال  مركز 

وتطويرها  البحرين  مملكة  يف  االإعالمية 

�شواء  االإعالمية  التوا�شل  مبنظومة  واالرتقاء 

احل�شارية  املنجزات  الإبراز  وخارجًيا،  حملًيا 

تطور  من  البحرين  اإليه  و�شلت  وما  املتحققة 

ومناء يف هذا العهد الزاهر.

�ضبط 4 كيلو�ت من �ل�ضبو يف حقيبة �آ�ضيوي

علي طريف:

 

�شبط  ما  باأنه  اآ�شيوي  متهم  ادعى 

قدرت  والتي  )�شبو(  خمدرة  مادة  من  اليه 

حوايل   4   كيلوات  و  100 جرام   خمّباأة   داخل 

ا اآخر اأعطاه حقيبه  كي�س �شفاف باأن �شخ�شً

واخربه باأن فيها حلويات كهدايا. 

   املحكمة   الكربى   اجلنائية   االأوىل   اأّجلت 

فيها  متهمني   اآ�شيويني   يحاكم  التي  الق�شية 

 بجلب   مواد   خمدرة   بق�شد   االجتار   يف   غري  

 االأحوال   امل�شرح   بها   قانونا،   اإىل   جل�شة 21    

 فرباير   لندب   حمامٍ   للدفاع . 

وتعود تفا�شيل   الق�شية   اإىل   ورود   بالغ  

 من   اإدارة   مكافحة   املخدرات   بجمارك   مطار  

 البحرين   الدويل،   اأنه   اأثناء   و�شول  املتهم  

 االأول   قادماً   من   بلده   اإىل   البحرين   عرب   مطار  

 البحرين   الدويل   وعندما   نزل   من   الطائرة  

 وت�شلم   حقيبة   ال�شفر   اخلا�شة   به   واجته   اإىل  

 امل�شار   االأخ�شر،   ا�شتبه   فيه من قبل   م�شوؤول  

 اجلمارك   وقام   ب�شوؤاله   عن   احلقيبة   واأفاد  

 باأنها   تخ�شه   واأثناء   ذلك   مت   حتويله   اىل  

 امل�شار   االأحمر   للتدقيق   ومت   اإدخال   حقيبة  

 ال�شفر   يف   جهاز   االأ�شعة   بامل�شار   االأحمر   ومت  

 اال�شتباه   يف   وجود   مادة   يف   احلقيبة   حتت  

 املالب�س،   وعند   مبا�شرة   عملية   التفتي�س   من  

 �شابط   اجلمارك   مت   العثور   داخل   احلقيبة  

 على   مادة   ت�شبه   ال�شبو   املخدر   تزن   حوايل  

   4 كيلوات  و  100 جرام   خمّباأة   داخل   كي�س  

 �شفاف،   ومت   ت�شليم   املتهم   اىل   اإدارة   مكافحة  

 املخدرات   بجمارك   مطار   البحرين . 

اأقواله  تفا�شيل  �شمن  من  ذكر  املتهم 

 باأنه   اأثناء   وجوده   يف   دولته   قام   اأحد   اأقاربه  

 بت�شليمه   حقيبة   �شفر   وبداخلها   حلويات  

 كهدية   له،   واأخربه   باأنه   عند   و�شوله  

 اإىل   مطار   البحرين   الدويل   عليه   اأن   يقوم  

 بالتوا�شل   معه   مرة   اأخرى   حتى   يقوم   باإخبار  

 اأحد   االأ�شخا�س   داخل   البحرين   للح�شور   اإىل  

 املطار   ال�شتقباله   واأخذه   اإىل   مقر   �شكنه . 

وبناءً   عليه   مت   �شبط   املتهم   الثاين   الذي  

 كان   يف   انتظار   املتهم   االأول   باملطار،   والذي  

 نفى   تعاطيه   اأو   اجتاره   يف   املواد   املخدرة

املتهم الثاين اأ�شاف اأنه   توّجه   اإىل   املطار  

 بناءً   على   طلب   �شخ�س   من   نف�س   بلدته   طلب  

 منه   جلب   اأحد   اأقاربه   من   املطار   واأعطاه  

 �شورة   هذا   ال�شخ�س،   موؤكًدا   اأنه   ال   يعلم  

 ال�شخ�س   الذي   �شي�شتقبله   يف   املطار.  

د. حممد مبارك بن �أحمد

�نطالق �لفعاليات �خلتامية للم�ضابقة

 �لوطنية يف �لبحث �لعلمي لطالب �جلامعات

برعاية الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة االأمني العام 

ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل تنطلق 

يف  الوطنية  امل�شابقة  من  الثانية  للن�شخة  اخلتامية  الفعاليات  االثنني  اليوم 

تنفذها  والتي  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  البكالوريو�س  لطلبة  العلمي  البحث 

الربيطاين  الثقايف  املجل�س  مع  بالتعاون  العامة  باالأمانة  العلمي  البحث  اإدارة 

وال�شفارة الربيطانية يف مملكة البحرين.

وقد و�شل للمراحل النهائية لهذه امل�شابقة 32 طالًبا من 9 موؤ�ش�شات تعليم 

وطالبة  طالًبا   150 حوايل  اأ�شل  من  وذلك  وخا�شة،  واإقليمية  حكومية  عاٍل 

العلمي منذ انطالقته مع بداية  البحث  التدريبي ملهارات  �شاركوا يف الربنامج 

العام االأكادميي احلايل.

البحث  اأخالقيات  بعقد ور�شة عمل حول  اأعمالها  الفعاليات  وت�شتهل هذه 

يوم  وحتى  فرباير   21 االثنني  يوم  من  بدًءا  اأيام؛  ثالثة  مدار  على  العلمي، 

االأربعاء 23 فرباير 2022م، بفندق الدبلومات، تقّدمها الدكتورة كيت والكر من 

جامعة �شيفيلد باململكة املتحدة. بعدها، �شيقوم املت�شابقون من طلبة اجلامعات 

بعر�س نتاجهم البحثي اأمام جلنة التحكيم واملكونة من جمموعة من اخلرباء 

يف جمال البحث العلمي من اجلانبني البحريني والربيطاين، حيث �شيتم تقييم 

اأعمال الطلبة ومن ثم حتديد املراكز الع�شر االأوىل، ليتم االإعالن عن الفائزين يف 

امل�شابقة خالل اليوم االأخري املخ�ش�س حلفل التكرمي. 

اأكد الدكتور رائد حممد بن �شم�س، املدير 

اأن  على  العامة»بيبا«،  االإدارة  ملعهد  العام 

فوز مملكة البحرين ممثلة يف املعهد برئا�شة 

 )IIAS( االإدارية  للعلوم  الدويل  املعهد 

للمرة الثانية على التوايل، ياأتي متا�شًيا مع 

الروؤية امللكية ال�شامية جلاللة امللك حمد بن 

الرامية  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�شى 

دولية  ريادة  وحتقيق  التقدم  موا�شلة  اإىل 

بجودة  يرتقي  مبا  القطاعات  خمتلف  يف 

اخلدمات املقدمة للمواطن ويرفع من كفاءة 

املوارد املتاحة لالأجيال القادمة. كما اأن هذا 

ا النهج التطويري املتجدد  الفوز يج�شد اأي�شً

االأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  وامل�شتدام 

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

ريادة  حتقيق  اإىل  الرامي  الوزراء،  جمل�س 

يحقق  مبا  االأ�شعدة  خمتلف  على  عاملية 

تطلعات الوطن واملواطن.

معهد  اأن  �شم�س  بن  د.  واأ�شاف 

خططه  تكييف  �شيوا�شل  العامة  االإدارة 

ريادة مملكة  على  للحفاظ  وا�شرتاتيجياته؛ 

العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  يف  البحرين 

مع  متا�شًيا  العامة،  االإدارة  جمال  يف 

فاملعهد  البحرين،  االأجندة احلكومية ململكة 

مبنت�شبيه عازٌم على املُ�شي ُقدًما لرفع جودة 

وكفاءة العمل احلكومي، واالرتقاء مب�شتوى 

املمار�شات  اأف�شل  توظيف  عرب  اخلدمات، 

واحد  كفريق  العلمية  واملنهجيات  االإدارية، 

يعمل �شمن فريق البحرين لالرتقاء مبملكة 

البحرين يف جمال العمل االإداري.

ر�شم  املعهد  اأن  �شم�س  بن  د.  واأو�شح 

وا�شًحا  �شمولًيا  م�شاًرا  تاأ�شي�شه  منذ 

خططه  يف  العامة،  االإدارة  اأبعاد  كل  ي�شم 

اأبرزها  من  كان  والتي  وا�شرتاتيجياته 

االإداري للو�شول  التناف�شي  تخطيط امل�شهد 

لهذه املكانة الدولية، من خالل تاأ�شي�س اأول 

�شبكة اإدارية يف املنطقة وهي �شبكة ال�شرق 

االإدارة  لبحوث  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط 

الدولية  وال�شراكات  )مينابار(،  العامة 

وهيئة  دولة   50 من  اأكرث  مع  واالإقليمية 

اإدارية، وت�شجيع علوم  ومنظمة وجتمعات 

برنامج  اأول  تبني  من خالل  العامة  االإدارة 

مهني اأكادميي يف جمال االإدارة العامة وهو 

برنامج ماج�شتري االإدارة العامة، باالإ�شافة 

اإىل اللقاءات اجلماهريية وجتمعات الطاولة 

امل�شتديرة وغريها من الفعاليات االإدارية.

»بيبا« تفوز برئا�ضة �أعرق منظمة دولية للعلوم �لإد�رية IIAS.. بن �ضم�س:

�لروؤية �مللكية ر�ضمت لنا نهًجا دولًيا لإد�رة م�ضتقبل �لإد�رة �لعامة

د. ر�ئد �شم�س

ال�شيخ  بن  علي  ت�شلّم 

حمافظ  الع�شفور  عبداحل�شني 

ملبنى  االعتماد  �شهادة  ال�شمالية 

املحافظة بو�شفه »مكان عمل معززة 

لل�شحة« التي قدمتها اإليه الدكتورة 

امل�شاعد  الوكيل  الهاجري  مرمي 

ال�شحة،  بوزارة  العامة  لل�شحة 

والدكتورة  املحافظ  نائب  بح�شور 

تعزيز  اإدارة  مدير  ال�شربتي  وفاء 

ال�شحية ع�شو املجل�س التن�شيقي.

االعتماد  حتقيق  اأن  واأو�شح 

ال�شديدة  التوجيهات  بف�شل  ياأتي 

للفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

يف  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

ال�شحية  العمل  بيئة  مفهوم  ن�شر 

مبا  وتطبيقها  املهنية  وال�شالمة 

يتواءم مع خطط الوزارة للمحافظة 

يف  من�شوبيها  جميع  �شالمة  على 

خمتلف مواقع عملهم.

قد  االعتماد  هذا  اأن  واأ�شاف 

بذلتها  التي  للجهود  نتيجة  جاء 

اال�شرتاطات  تنفيذ  يف  املحافظة 

عمل  اأماكن  لربنامج  واملعايري 

النظام  بتكري�س  لل�شحة  معززة 

ومكافحة  البدين  والن�شاط  الغذائي 

التدخني وال�شالمة املهنية وال�شحة 

النف�شية كممار�شات يومية يف مبنى 

مبادرات  �شمن  وياأتي  املحافظة، 

على  للح�شول  ال�شمالية  املحافظة 

نحو  �شحية  كمدينة  عايل  اعتماد 

وهّناأ  �شحية،  حمافظة  ال�شمالية 

املحافظة  من�شوبي  جميع  �شعادته 

قّدم  كما  املتميز،  االجناز  بهذا 

الدكتورة  ال�شحة  وزير  اإىل  ال�شكر 

امل�شاهمني  وجميع  ال�شالح  فائقة 

هذا  حتقيق  �شبيل  يف  والداعمني 

االعتماد للمحافظة ال�شمالية.

ال�شمالية  حمافظ  واأ�شاد 

موظفي  من  املخل�شة  بالكوادر 

بالذكر  ا  خا�شً ال�شمالية  املحافظة 

التن�شيقي،  املجل�س  �شر  اأمني 

ال�شحية  املدن  من�شق  مكتب  رئي�س 

احلالي  جعفر  �شيد  باملحافظة 

الهندي  وب�شرى  العوامي  ووفاء 

من�شق مكتب املدن ال�شحية بوزارة 

ال�شحة الذين كان لهم الدور البارز 

املحافظة  مبنى  نيل  �شبيل  يف 

ال�شمالية على االعتماد »الأماكن عمل 

معززة لل�شحة«، موؤكًدا اأن املحافظة 

ال�شحة  وزارة  مع  وبالتعاون 

اإىل  املا�شية  الفرتة  خالل  �شعت 

تعزيز مفهــوم اأماكن العمل املعززة 

ويف  من�شوبيها  جميع  بني  لل�شحة 

كافة براجمها.

�لهاجري: دمج �ل�ضحة يف جميع �ملو�قع و�لرب�مج وتعزيزها

مبنى »�ل�ضمالية« ينال �لعتماد بو�ضفه »مكان عمل معزز لل�ضحة«
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الزياين ي�ستعر�ض مزايا البيئة

 اال�ستثمارية مع وفد برملاين اأمريكي

والتجارة  ال�صناعة  وزير  اجتمع 

م�صاء  الزياين  را�صد  بن  زايد  وال�صياحة 

وال�صيوخ  النواب  جمل�صي  بوفد  اليوم 

االأمريكي الذي يزور مملكة البحرين، وذلك 

والتجارة  ال�صناعة  وزارة  وكيل  بح�صور 

والوكيل  الدو�صري  اأحمد  اإميان  وال�صياحة 

واخلارجية  املحلية  للتجارة  امل�صاعد 

ال�صيخ حمد بن �صلمان اآل خليفة وعدد من 

امل�صوؤولني بالوزارة.

ومت خالل االجتماع ا�صتعر�ض العالقات 

والواليات  البحرين  بني  الرا�صخة  الثنائية 

املتحدة االأمريكية والتطورات التي ت�صهدها، 

قيادتا  تبذلها  التي  احلثيثة  وامل�صاعي 

امل�صلحة  يف  ي�صب  مبا  لتعزيزها  البلدين 

و�صعبيهما.  ال�صديقني  للبلدين  امل�صرتكة 

كما مت خالل االجتماع ا�صتعرا�ض العالقات 

البحرين  مملكة  بني  الرا�صخة  الثنائية 

والتطورات  االأمريكية  املتحدة  والواليات 

التي  احلثيثة  وامل�صاعي  ت�صهدها،  التي 

ي�صب  لتعزيزها مبا  البلدين  قيادتا  تبذلها 

ال�صديقني  للبلدين  امل�صرتكة  امل�صلحة  يف 

املناخ  حول  �صرح  وتقدمي  و�صعبيهما، 

واملبادرات  البحرين  مبملكة  االقت�صادي 

املوقرة  احلكومة  بها  قامت  التي  العديدة 

والتي اأ�صهمت يف تعزيز البيئة اال�صتثمارية 

بيئة  البحرين  مملكة  من  جعلت  والتي 

التي  املتنوعة  العاملية  للم�صاريع  جاذبة 

الأعمالها  موقعاً  منها  تتخذ  اليوم  اأ�صبحت 

وم�صاريعها يف املنطقة.

عن  الوزير  اأعرب  ذلك  جانب  واإىل 

بني مملكة  الثنائية  العالقات  بنمو  اإ�صادته 

االأمريكية  املتحدة  والواليات  البحرين 

بال�صاأن  ال�صلة  ذات  منها  وباالأخ�ض 

التجاري واالقت�صادي والتي توجت باإبرام 

اتفاقية التجارة احلرة بينهما والتي كان لها 

بالغ االأثر يف رفع معدالت التبادل التجاري 

بن�صب كبرية بني البلدين ال�صديقني، م�صرًيا 

الوزارة  به  تقوم  الذي  الكبري  الدور  اإىل 

مملكة  بني  االقت�صادية  العالقات  دعم  يف 

البحرين وباقي دول العامل.

نحو  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  اأجنزت 

مبادرة  �صمن  للجمهور  معاملة   400

اإجناز  خالل  من  بابكم«  عند  »البلدية 

اخلدمات  وتو�صيل  االإلكرتونية  املعامالت 

واجلهد  للوقت  اخت�صاراً  العميل  باب  اإىل 

يناير حتى دي�صمرب  الفرتة من  ذلك خالل 
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وذلك يف اإطار �صعيها اإىل خدمة العمالء 

عن  ر�صا  م�صتوى  اأعلى  لتوفري  وال�صعي 

اخلدمات االإلكرتونية املقدمة للجمهور. 

اجراوؤها  مت  التي  املعامالت  وتت�صمن 

وا�صتالم  املنازل،  اإىل  االأكيا�ض  تو�صيل 

وطلبات  الكهرباء،  وتو�صيل  ال�صكاوى 

التي تخت�ض برتاخي�ض البناء واالإجازات 

والرخ�ض.  االإ�صافة  معامالت  واإجراء 

باب  اإىل  وتو�صيلها  تنفيذها  مت  والتي 

ر�صا  ن�صبة  اأعلى  اأجل حتقيق  من  العميل 

وت�صريع اجناز اخلدمة. 

طريق  عن  املعامالت  اإجناز  ويتم 

والتي  بالكامل  املجهزة  البلدية  مركبة 

مرتبط  كمبيوتر  جهاز  على  حتتوي 

متخ�ص�ض  موظف  وبها  البلدية،  باأنظمة 

على اإطالع واإملام بجميع اخلدمات املقدمة، 

ر�صمية  با�صتمارات  املركبة  تزويد  مت  كما 

املطلوبة  البيانات  مبلء  املراجعني  ت�صاعد 

كله  وذلك  اخلدمة،  على  للح�صول  منهم 

اأي  حتميله  دون  اخلدمة  طالب  بيت  اأمام 

جمهود. 

وبداأت البلدية يف م�صروعها هذا بتقدمي 

املراجعون  يحتاجها  خدمة  ع�صرة  �صت 

لبع�ض  الب�صيطة  االإ�صافات  خدمات  مثل 

تراخي�ض البناء الأقل من 50 مرًتا، وبع�ض 

وتو�صيل  والعناوين،  اخلدمات  تراخي�ض 

الزوايا،  وتقدمي  وال�صهادات،  االإفادات 

املخالفات  ومتابعة  الطريق،  وا�صغاالت 

وا�صتالم ال�صكاوى. 

هذه  اجلنوبية  املنطقة  بلدية  وطبقت 

التجربة الفريدة من نوعها؛ بهدف اإي�صالها 

ال�صن  التي حتتاجها مثل كبار  الفئات  اإىل 

وذوي الهمم واملر�صى واحلوامل وغريهم 

ال�صروط. وميكن لهذه  ممن تنطبق عليهم 

من  اخلدمات  جميع  من  اال�صتفادة  الفئات 

الرقم:  على  البلدية  مع  التوا�صل  خالل 
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بابكم«  عند  »البلدية  مبادرة  وتعترب 

انطالقة مهنية توفر على املراجعني الذهاب 

اإىل مباين البلدية، كما اأنها ت�صهل االإجراءات 

واملعامالت يف ظل التحول الرقمي والتوجه 

املعامالت  تطبيق  يف  واحلديث  العام 

االإلكرتونية اخت�صاًرا للوقت واجلهد،.

بلدية اجلنوبية ُتنجز 400 معاملة 

للجمهور �سمن مبادرة »البلدية عند بابكم«

خلل م�ساركته يف موؤمتر ميونخ للأمن.. وكيل »اخلارجية« لل�سوؤون ال�سيا�سية: 

ال�سلم خيار البحرين اال�سرتاتيجي من اأجل منطقة اآمنة ومزدهرة 

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  اأكد 

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة، 

التعاون  تر�صيخ  اأهمية  على  ال�صيا�صية، 

بال�صالم  توؤمن  التي  الدول  بني  اال�صرتاتيجي 

واالأيديولوجيات  االأفكار  ملواجهة  ثابًتا،  نهًجا 

الهّدامة التي تكر�ض الكراهية وترّوج االإرهاب.

وكيل  األقاها  التي  الكلمة  خالل  ذلك  جاء 

خالل  ال�صيا�صية  لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة 

االإبراهيمية  »االتفاقيات  بعنوان  جل�صة 

غانت�ض،  بيني  مب�صاركة  ال�صالم«،  وخيارات 

الدكتور  ومعايل  اإ�صرائيل،  بدولة  الدفاع  وزير 

الدبلوما�صي  امل�صت�صار  قرقا�ض،  حممد  اأنور 

ل�صاحب ال�صمو رئي�ض دولة االإمارات العربية 

ميونخ  موؤمتر  فعاليات  �صمن  وذلك  املتحدة، 

لالأمن يف دورته )58( املنعقد بجمهورية اأملانيا 

فرباير   20-18 من  الفرتة  خالل  االحتادية، 

اجلاري. 

اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  واأكد 

واال�صتثنائية  ال�صجاعة  الروؤية  اأن  خليفة  اآل 

امللك حمد بن عي�صى  حل�صرة �صاحب اجلاللة 

م�صاًرا  ر�صمت  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل 

خري  ل�صمان  االأو�صط  ال�صرق  مل�صتقبل  جديًدا 

اأن  مبيًنا  املنطقة،  �صعوب  كافة  وم�صلحة 

جلميع  دائًما  مك�صًبا  متثل  معادلة  ال�صالم 

ال�صحيح  ال�صبيل  اأن احلوار هو  االأطراف، كما 

الإنهاء النزاعات.

اخلارجية  وزارة  وكيل  وا�صتعر�ض 

البحرين يف  جهود مملكة  ال�صيا�صية  لل�صوؤون 

اإىل  م�صرًيا  الدافئ«،  »ال�صالم  ا�صرتاتيجية  بناء 

يركز  اإطاًرا �صيًقا  لي�ض  االإبراهيمي  االتفاق  اأن 

اأو رد فعل على تهديد، واإمنا يعرب  االأمن  على 

التعاون  نطاق  تو�صيع  باأن  ثابتة  قناعة  عن 

االأمني  البعد  تعزيز  ي�صمن  �صوف  االإقليمي، 

وي�صهم يف ا�صتقرار املنطقة.

وتناول الدكتور ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 

املنطقة  تواجه  التي  التحديات  من  عدًدا  خليفة 

ويف مقدمتها: االإرهاب القائم على فكر متطرف، 

ورف�ض التعاي�ض والتنوع، والذي ميثل حتدًيا 

واالأفكار  الطائفية  بن�صر  يرتبط  كونه  اآخر 

امللي�صيات  حتدي  اإىل  تطرق  كما  ال�صلبية. 

االأمن  وتهديد  بالوكالة،  تعمل  التي  امل�صلحة 

النفطية  املن�صاآت  ا�صتهداف  اإىل جانب  البحري، 

الطائرات  عرب  املنطقة  دول  يف  واحليوية 

امل�صرية وال�صواريخ املوجهة لزعزعة اال�صتقرار 

االإقليمي. 

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  وخل�ض 

ال�صيا�صية اإىل اأن تلك التحديات اأظهرت احلاجة 

على  وترتكز  املتكامل«  »الردع  ا�صرتاتيجية  اإىل 

م�صارين مرتابطني اأولهما: التعاون بني احللفاء 

وال�صركاء حلفظ االأمن، وثانيهما: الدبلوما�صية 

النزاعات  تفاقم  منع  بهدف  الفاعلة  اجلماعية 

واالأزمات وعدم و�صول �صظاياها ملناطق اأخرى.

علينا اأن نوا�سل حياتنا بحذر واتزان.. القحطاين:

منلك اأدوات ال�سيطرة على »كورونا«.. وقراراتنا علمية

حمرر ال�صوؤون املحلية:

القحطاين  مناف  طبيب  املقدم  اأكد 

بامل�صت�صفى  املعدية  االأمرا�ض  ا�صت�صاري 

الطبي  الوطني  الفريق  ع�صو  الع�صكري 

للت�صدي لفريو�ض كورونا »كوفيد-19« اأن 

الفريق الطبي يتخذ جميع اإجراءاته بناًء على 

معرفة علمية متخ�ص�صة وبيانات حملية.

من  الكثري  منلك  اليوم  »اإننا  وقال: 

املعلومات عن فريو�ض كورونا اأف�صل من اأي 

نتعلم.  زلنا  وما  التاريخ،  يف  اآخر  فريو�ض 

لدينا االآن االأدوات لل�صيطرة على هذا الوباء، 

وعلينا اأن ن�صتمر ونوا�صل حياتنا املقبلة كما 

كنا ولكن بحذر واتزان«.

الفًتا اإىل اأن الهدف هو حتويل كوفيد-19 

االأدوات  با�صتخدام  اإدارته  اإىل مر�ض ميكننا 

املتوافرة لدينا، لل�صيطرة عليه.

القحطاين يف �صل�صلة تغريدات  واأو�صح 

البحرين  اأن  »تويرت«  يف  ح�صابه  على  له 

قدرتها  بناء  ا�صتطاعت طوال فرتة اجلائحة 

اجليني  والتحليل  الفحو�صات  اإجراء  على 

لفريو�ض كورونا ملعرفة املتحورات واقتفاء 

الطبي  الوطني  الفريق  واأ�صهم  املخالطني، 

مبنية  واأرقام  بيانات  قاعدة  يوؤ�ص�ض  اأن  يف 

الواقع املحلي وت�صاندها  اأ�ص�ض تعك�ض  علي 

البيانات والدرا�صات العلمية املحلية.

واأ�صار اإىل قيام فريق البحرين للبحوث 

من  بالعديد  �صهًرا   24 طيلة  والدرا�صات 

البحوث والتقييم امل�صتمر، ما عزز من تاأمني 

الدعم املجتمعي لهذه اجلهود من خالل جهد 

اطالع  على  املواطنني  الإبقاء  و�صفاف  فّعال 

ب�صاأن اجلائحة واال�صتجابة لها.

وقال: »نحن كاأفراد قد ال ن�صاهد ال�صورة 

بتفا�صيلها كافة، لكنها متوافرة لدى جهات 

منذ  اجلائحة  يواجهون  هم  االخت�صا�ض، 

بكل  ال�صورة  ويرون  لظهورها  االول  اليوم 

مالحمها ويجمعون كل التفا�صيل واالأ�صباب 

احللول  وكل  واالحتماالت  والتوقعات 

علمية  معرفة  على  بناء  اتخاذها  الواجب 

متخ�ص�صة وبيانات حملية«.

زر  لديه  لي�ض  الوباء  »هذا  واأ�صاف، 

الكثري من  اأ�صبح لدينا  اإيقاف(،  )ت�صغيل /  

من  اأف�صل  كورونا  فريو�ض  عن  املعلومات 

اأي فريو�ض اآخر يف التاريخ ومازلنا نتعلم. 

لدينا االآن االأدوات لل�صيطرة على هذا الوباء، 

وعلينا اأن ن�صتمر ونوا�صل حياتنا املقبلة كما 

كنا ولكن بحذر واتزان«.

القرن  اأربعينات  »قبل  القحطاين:  وتابع 

ب�صبب  االأ�صخا�ض  ماليني  مات  املا�صي، 

ب�صبب  اجلروح  والتهابات  الرئوي  االلتهاب 

الهدف  اإذن  حيوية.  م�صادات  وجود  عدم 

ميكننا  مر�ض  اإىل  كوفيد-19  حتويل  هو 

اإدارته با�صتخدام االأدوات املتوفرة لدينا االن 

لل�صيطرة عليه«.

نتذكر  اأن  علينا  »اإن  بالقول:  وختم 

والنف�ض  اجل�صد  بني  والتناغم  التكامل  ان 

الفريو�ض  ملواجهة  مهم  النف�صية(  )ال�صحة 

احلياة،  يف  واال�صتمرار  عليه  واالنت�صار 

الهوائية،  الدراجة  ركوب  مثل  احلياة  تكون 

اهلل  على  والتوكل  اال�صتمرار  عليك  يجب 

لتحافظ على توازنك يف هذه احلياة«.

د. مناف القحطاين

بدء  ال�صبابية  الريادة  جمعية  اأعلنت 

الثانية  الن�صخة  يف  للم�صاركة  الت�صجيل 

ب�صراكة  »ديناري«  املايل  الوعي  برنامج  من 

للدرا�صات  البحرين  معهد  مع  ا�صرتاتيجية 

الن�صخة  جناح  بعد  وذلك  واملالية،  امل�صرفية 

االأوىل من الربنامج عام 2019.

تعزيز  اإىل  »ديناري«  برنامج  ويهدف 

من  البحريني  ال�صباب  لدى  املايل  الوعي 

�صوؤونهم  اإدارة  على  وم�صاعدتهم  اجلن�صني، 

على  والق�صاء  فّعال،  ب�صكل  ال�صخ�صية  املالية 

باملعرفة  تزويدهم  خالل  من  املالية  االأمية 

عمل  وور�ض  دورات  عرب  واملهارات  واالأدوات 

يقدمها نخبة من اخلرباء يف هذا املجال، والتي 

�صيكون لها تاأثري اإيجابي على قراراتهم اليومية.

العام  املن�صق  اجلار  اآالء  واأو�صحت 

تعزيز  اإىل  ي�صعى  الربنامج  اأن  للربنامج 

البحريني  ال�صباب  لدى  املهارات  من  العديد 

والتي ت�صمل تنمية ال�صلوكيات االإيجابية جتاه 

التحديات االقت�صادية وحت�صني التفكري النقدي 

التغيري  مقاومة  وتقليل  االأهداف  حتقيق  نحو 

املالية،  الثقة  وبناء  املخاطرة  على  واالإقدام 

موؤكدًة اأن الوعي املايل ُيعد مفتاح النجاح؛ الأنه 

من  وذلك  باملال،  االأفراد  عالقة  اأ�صا�ض  ي�صكل 

املالية املختلفة  القدرة على فهم املهارات  خالل 

وا�صتخدامها بفعالية.

اأن  اإىل  للربنامج  العام  املن�صق  واأ�صارت 

املايل  الوعي  اأهمية  يوؤكدون  املاليون  اخلرباء 

باملعرفة  الفرد  يزّود  الأنه  مبكرة؛  مرحلة  يف 

بفعالية  االأموال  الإدارة  الالزمة  واملهارات 

املايل  الوعي  يوؤثر  اأن  املمكن  من  اإذ  وكفاءة، 

على حياة اجلميع، من خالل فهم مقدار الربح 

واحلماية  وجتّنبها،  الديون  و�صداد  واالإنفاق، 

من الديون واالإفال�ض، والعمل نحو تقاعد اآمن، 

واال�صتثمار، وو�صع امليزانية، وغريها.

اإعداده  مت  الربنامج  اأن  اجلار  وك�صفت 

يف  اخلرباء  من  عدد  مع  بالتعاون  وتطويره 

املحا�صرين  قائمة  وت�صمل  واالإدارة،  االقت�صاد 

واملدربة  امل�صت�صارة  من:  كل  الربنامج  خالل 

فروتن،  حميدة  املالية  املحا�صبة  يف  املعتمدة 

االقت�صاديني  جمعية  اإدارة  جمل�ض  وع�صو 

والباحث  العمادي،  علي  خالد  البحرينية 

خليفة،  عارف  امل�صريف  واملحا�صر  االقت�صادي 

واملحا�صر اأول باملعهد نورهان الظن.

»الريادة ال�سبابية« تبداأ يف ت�سجيل

 امل�ساركني يف برنامج »ديناري«

اآالء اجلار

هل بنت حممد: حماية وحفظ الرتاث الثقايف على راأ�ض اأولوياتنا

»الثقافة« و»البحرين للتدريب« يت�ساركان يف تطوير احلرف اليدوية

البحرين  هيئة  من  كل  وّقعت 

البحرين  ومعهد  واالآثار  للثقافة 

للتدريب، اأم�ض )االأحد(، مبقر الهيئة، 

اأ�صا�صية  ب�صورة  تهدف  تفاهم  مذكرة 

للحرف  التدريبي  اجلانب  تطوير  اإىل 

اليدوية، وتعزيز ممار�صتها يف مملكة 

البحرين.

هال  ال�صيخة  التوقيع  وح�صر 

بنت حممد اآل خليفة مدير عام الثقافة 

في�صل  ديانا  واالأ�صتاذة  والفنون، 

البحرين  معهد  عام  مدير  �صرحان 

للتدريب، حيث ت�صعى هذه املذكرة اإىل 

تعزيز التعاون بني اجلهتني، لالرتقاء 

وال�صناعات  اليدوية  باحلرف 

من  وخا�صة  اململكة،  يف  التقليدية 

التدريبية  الربامج  تنفيذ  خالل 

املتخ�ص�صة يف هذا املجال.

حممد  بنت  هال  ال�صيخة  وقالت 

للثقافة  البحرين  هيئة  اإن  خليفة  اآل 

الرتاث  وحفظ  حماية  ت�صع  واالآثار 

البحرين  ململكة  املادي  غري  الثقايف 

اأن  اإىل  م�صرية  اأولوياتها،  راأ�ض  على 

�صعى  يعك�ض  التفاهم  مذكرة  توقيع 

الهيئة اإىل تعزيز التوا�صل مع خمتلف 

حتقيق  اأجل  من  املعنية  اجلهات 

والثقافية.  احل�صارية  املنجزات 

بني  ما  البّناء  بالتعاون  واأ�صادت 

للتدريب  البحرين  ومعهد  الهيئة 

الذي يعد اأحد اأهم موؤ�ص�صات التدريب 

اململكة، معربة  الب�صرية يف  والتنمية 

التفاهم  مذكرة  حتقق  اأن  اأملها  عن 

وبرامج  باأن�صطة  االرتقاء  يف  اأهدافها 

مركز اجل�صرة للتدريب.

ديانا  �صرحت  جانبها  ومن 

معهد  عام  مدير  �صرحان  في�صل 

يويل  املعهد  اإن  للتدريب  البحرين 

اهتماًما بالًغا بال�صراكة مع املوؤ�ص�صات 

كفاءة  لرفع  واخلا�صة،  احلكومية 

الكوادر العاملة يف خمتلف القطاعات، 

بال�صكل الذي ينه�ض باقت�صاد اململكة 

التنموية،  اأهدافها  وي�صهم يف حتقيق 

موؤكدة اعتزاز املعهد بهذا التعاون مع 

هيئة البحرين للثقافة واالآثار، والذي 

�صي�صب يف �صالح احلفاظ على جانب 

مهم من تراث البحرين العريق املتمثل 

يف احلرف اليدوية.

هيئة  فاإن  التفاهم،  ملذكرة  ووفقاً 

البحرين للثقافة واالآثار �صتعمل على 

وم�صاريع  برامج  يف  املعهد  اإ�صراك 

وتقدمي  للحرف،  اجل�صرة  مركز 

احلرف  قطاع  يف  الالزم  التدريب 

الفر�صة  اإتاحة  اإىل  اإ�صافة  اليدوية، 

فر�ض  من  لال�صتفادة  املعهد  ملتدربي 

الوظيفية  والفر�ض  امليداين  التدريب 

املطروحة يف هذا املجال، فيما �صيعمل 

لربامج  ت�صهيالت  تقدمي  على  املعهد 

قاعات  من  اجل�صرة  مركز  تدريب 

الهيئة  من  اأع�صاء  وتوفري  التدريب 

املنا�صبة،  اخلربة  ذوي  التدريبية 

التاأهيلية  ال�صهادات  اإىل تقدمي  اإ�صافة 

للمتدربني من قبل مركز اجل�صرة.

للثقافة  البحرين  هيئة  اأن  يذكر 

واالآثار ت�صعى اإىل تعزيز جهود حفظ 

البحرينية  اليدوية  احلرف  و�صون 

من  االإبداعية  التقليدية  وال�صناعات 

العديد من الربامج وامل�صاريع،  خالل 

ال�صهرية  التدريب  برامج  اأبرزها  من 

للحرف،  اجل�صرة  مركز  يف  امل�صتمرة 

والتي  البحرين«  يف  »�صنع  عالمة 

اأكرث من متجر لها لعر�ض  مت افتتاح 

تعك�ض  التي  االإبداعية  املنتجات 

يف  واحلرفيني  امل�صّممني  تعاون 

تعيــد  منتجات  لتقديــم  البحرين 

يف  وتقّدمها  اليدويــة  احلرف  قراءة 

قوالب حديثــة تعزز مكانتها وت�صل 

بها اإىل العاملية. 

جانب من توقيع االتفاقية

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12007/pdf/INAF_20220221005946738.pdf
https://alwatannews.net/article/991251
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/948490/News.html


العدد:  12007

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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ن�ضبة �حل�ضور �لعامة جتاوزت 73 % بجميع �ملد�ر�س.. بن �أحمد:

نظام تقدمي �لمتحانات �لنهائية يخ�ضع للدر��ضة ومل يتم �لإعالن عنه

اأكد الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�شئون 

الفعلي  احل�شور  اأن  والتعليم  الرتبية  بوزارة  املدار�س 

جلميع طلبة املدار�س احلكومية كان الفتاً، و�شار على اأمت 

بتطبيق  املدر�شية  االإدارات  التزام  بف�شل  وذلك  يرام،  ما 

اخلطط واالإجراءات املعتمدة لتنفيذ قرار العودة املدر�شية 

اإىل  االنتقال  �شوء  يف  االأ�شبوع  يف  اأيام  خم�شة  بواقع 

مل�شتوى  ال�شوئية  االإ�شارة  نظام  �شمن  االأخ�شر  امل�شتوى 

انت�شار فريو�س كورونا )كوفيد-19(.

ولفت املدير العام ل�شئون املدار�س اإىل اأن الن�شبة العامة 

لدوام الطلبة احل�شوري يف جميع املدار�شة احلكومية قد 

عودة  االبتدائية  املرحلة  �شهدت  حيث  73٪،  جتاوزت 

طالبًيا  ح�شوًرا  االإعدادية  واملرحلة  82٪،  بن�شبة  مكثفة 

موؤكًدا  50٪،  بن�شبة  الثانوية  واملرحلة   ،٪60 بن�شبة 

الدرا�شي  اليوم  �شري  تنظيم  يف  املدر�شية  االإدارات  جناح 

ب�شكل مي�شر وان�شيابي.

الكتب  توزيع  عملية  اأن  اأحمد  بن  الدكتور  واأو�شح 

نظام  من  االنتقال  اختاروا  الذين  الطلبة  على  الدرا�شية 

الفعلي  الدرا�شة عرب احل�شور  اإىل نظام  الدرا�شة عن بعد 

قد بداأت اعتباًرا من يوم اأم�س و�شتنتهي خالل هذا االأ�شبوع 

يف جميع املدار�س احلكومية.

بني  املدر�شية،  التطبيقات  تنفيذ  باآليات  يت�شل  وفيما 

التي هي  التطبيقات،  تنفيذ  اآلية  اأن  مبارك  الدكتور حممد 

بو�شوح،  عنها  االإعالن  مت  قد  اليومية،  الواجبات  مبثابة 

املدار�س  داخل  ورقًيا  اأو  اإلكرتونًيا  تنفيذها  �شيتم  حيث 

الذين  الطلبة  اإىل  بالن�شبة  الدرا�شية  احل�شة  وقت  واأثناء 

اختاروا نظام احل�شور الفعلي، يف حني ت�شتمر اإلكرتونياً 

الذين  الطلبة  اإىل  بالن�شبة  الدرا�شية  احل�شة  وقت  اأثناء 

اختاروا نظام التعلم عن ُبعد. 

)االمتحانات  ال�شاملة  التطبيقات  تنفيذ  اآلية  اأما 

جتري  حيث  بعد،  عنها  االإعالن  يتم  مل  فاإنه  النهائية( 

درا�شتها حالًيا، و�شيتم االإعالن عنها وتو�شيحها يف حينه، 

ووفق ما يقرره قطاع �شوؤون املدار�س يف هذا ال�شاأن.

م�ضطفى �ل�ضيد ي�ضيد بالتعاون

 �لبّناء مـــع مركـــز �لت�ضال �لوطــنـــي

امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  االأمني  ا�شتقبل 

ال�شيد يف  الدكتور م�شطفى  االإن�شانية  لالأعمال 

مبنى املوؤ�ش�شة امللكية ب�شاحية ال�شيف الرئي�س 

الوطني يو�شف حممد  االت�شال  التنفيذي ملركز 

البنخليل.

م�شطفى  الدكتور  رّحب  اللقاء  بداية  ويف 

ال�شيد الرئي�س بالتنفيذي ملركز االت�شال الوطني 

م�شيًدا بالتعاون البناء والدعم اجلهود املتميزة 

مثمًنا  لالت�شال،  الوطني  املركز  بها  يقوم  التي 

ململكة  امل�شرفة  ال�شورة  نقل  يف  املركز  جهود 

البحرين يف م�شاعدة ال�شعوب والدول ال�شقيقة 

التي  املتميزة  التغطية  ا  وخ�شو�شً وال�شديقة 

لالأ�شقاء  امل�شاعدات  تقدمي  خالل  املركز  بها  قام 

الها�شمية  االأردنية  اململكة  يف  ال�شوريني 

ال�شقيقة.

منوًها بالدور الكبري الذي يقوم به الرئي�س 

تعزيز  اأجل  من  الوطني  للمركز  بالتنفيذي 

خمتلف  بني  االإعالمي  والتن�شيق  التعاون 

ا�شرتاتيجيات  املوؤ�ش�شات والوزرات، وما يدعم 

اخلطاب  تطوير  يف  وي�شهم  الوطني  االت�شال 

االإعالمي ململكة البحرين.

ملركز  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جانبه  من 

الذي  الكبري  الدور  اأهمّية  الوطني  االت�شال 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  به  تقوم 

يف دعم املحتاجني وتقدمي امل�شاعدات االإن�شانية 

اأن  م�شيًفا  البحرين،  وخارج  داخل  واالإغاثية 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  الفاعلة  االإ�شهامات 

لتوجيهات  الكبري  االأثر  تعك�س  االإن�شانية 

املفّدى  البالد  عاهل  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

امللكي  ال�شمو  اهلل ورعاه، ودعم �شاحب  حفظه 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

الذي  للعمل  اهلل،  الوزراء حفظه  رئي�س جمل�س 

نا�شر  ال�شيخ  �شمو  بقيادة  املوؤ�ش�شة  به  تقوم 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اأّن  على  موؤكًدا  ال�شباب.  و�شوؤون  االإن�شانية 

مركز االت�شال الوطني �شريك للموؤ�ش�شة امللكية 

لالأعمال االإن�شانية يف دعم عملها االإن�شاين داخل 

وخارج البحرين.

كما مت خالل اللقاء بحث التن�شيق امل�شرتك 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  بني 

ال�شيا�شات  يخدم  مبا  الوطني،  االت�شال  مركز 

وتطويرها  البحرين  مملكة  يف  االإعالمية 

�شواء  االإعالمية  التوا�شل  مبنظومة  واالرتقاء 

احل�شارية  املنجزات  الإبراز  وخارجًيا،  حملًيا 

تطور  من  البحرين  اإليه  و�شلت  وما  املتحققة 

ومناء يف هذا العهد الزاهر.

�ضبط 4 كيلو�ت من �ل�ضبو يف حقيبة �آ�ضيوي

علي طريف:

 

�شبط  ما  باأنه  اآ�شيوي  متهم  ادعى 

قدرت  والتي  )�شبو(  خمدرة  مادة  من  اليه 

حوايل   4   كيلوات  و  100 جرام   خمّباأة   داخل 

ا اآخر اأعطاه حقيبه  كي�س �شفاف باأن �شخ�شً

واخربه باأن فيها حلويات كهدايا. 

   املحكمة   الكربى   اجلنائية   االأوىل   اأّجلت 

فيها  متهمني   اآ�شيويني   يحاكم  التي  الق�شية 

 بجلب   مواد   خمدرة   بق�شد   االجتار   يف   غري  

 االأحوال   امل�شرح   بها   قانونا،   اإىل   جل�شة 21    

 فرباير   لندب   حمامٍ   للدفاع . 

وتعود تفا�شيل   الق�شية   اإىل   ورود   بالغ  

 من   اإدارة   مكافحة   املخدرات   بجمارك   مطار  

 البحرين   الدويل،   اأنه   اأثناء   و�شول  املتهم  

 االأول   قادماً   من   بلده   اإىل   البحرين   عرب   مطار  

 البحرين   الدويل   وعندما   نزل   من   الطائرة  

 وت�شلم   حقيبة   ال�شفر   اخلا�شة   به   واجته   اإىل  

 امل�شار   االأخ�شر،   ا�شتبه   فيه من قبل   م�شوؤول  

 اجلمارك   وقام   ب�شوؤاله   عن   احلقيبة   واأفاد  

 باأنها   تخ�شه   واأثناء   ذلك   مت   حتويله   اىل  

 امل�شار   االأحمر   للتدقيق   ومت   اإدخال   حقيبة  

 ال�شفر   يف   جهاز   االأ�شعة   بامل�شار   االأحمر   ومت  

 اال�شتباه   يف   وجود   مادة   يف   احلقيبة   حتت  

 املالب�س،   وعند   مبا�شرة   عملية   التفتي�س   من  

 �شابط   اجلمارك   مت   العثور   داخل   احلقيبة  

 على   مادة   ت�شبه   ال�شبو   املخدر   تزن   حوايل  

   4 كيلوات  و  100 جرام   خمّباأة   داخل   كي�س  

 �شفاف،   ومت   ت�شليم   املتهم   اىل   اإدارة   مكافحة  

 املخدرات   بجمارك   مطار   البحرين . 

اأقواله  تفا�شيل  �شمن  من  ذكر  املتهم 

 باأنه   اأثناء   وجوده   يف   دولته   قام   اأحد   اأقاربه  

 بت�شليمه   حقيبة   �شفر   وبداخلها   حلويات  

 كهدية   له،   واأخربه   باأنه   عند   و�شوله  

 اإىل   مطار   البحرين   الدويل   عليه   اأن   يقوم  

 بالتوا�شل   معه   مرة   اأخرى   حتى   يقوم   باإخبار  

 اأحد   االأ�شخا�س   داخل   البحرين   للح�شور   اإىل  

 املطار   ال�شتقباله   واأخذه   اإىل   مقر   �شكنه . 

وبناءً   عليه   مت   �شبط   املتهم   الثاين   الذي  

 كان   يف   انتظار   املتهم   االأول   باملطار،   والذي  

 نفى   تعاطيه   اأو   اجتاره   يف   املواد   املخدرة

املتهم الثاين اأ�شاف اأنه   توّجه   اإىل   املطار  

 بناءً   على   طلب   �شخ�س   من   نف�س   بلدته   طلب  

 منه   جلب   اأحد   اأقاربه   من   املطار   واأعطاه  

 �شورة   هذا   ال�شخ�س،   موؤكًدا   اأنه   ال   يعلم  

 ال�شخ�س   الذي   �شي�شتقبله   يف   املطار.  

د. حممد مبارك بن �أحمد

�نطالق �لفعاليات �خلتامية للم�ضابقة

 �لوطنية يف �لبحث �لعلمي لطالب �جلامعات

برعاية الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة االأمني العام 

ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل تنطلق 

يف  الوطنية  امل�شابقة  من  الثانية  للن�شخة  اخلتامية  الفعاليات  االثنني  اليوم 

تنفذها  والتي  العايل  التعليم  مبوؤ�ش�شات  البكالوريو�س  لطلبة  العلمي  البحث 

الربيطاين  الثقايف  املجل�س  مع  بالتعاون  العامة  باالأمانة  العلمي  البحث  اإدارة 

وال�شفارة الربيطانية يف مملكة البحرين.

وقد و�شل للمراحل النهائية لهذه امل�شابقة 32 طالًبا من 9 موؤ�ش�شات تعليم 

وطالبة  طالًبا   150 حوايل  اأ�شل  من  وذلك  وخا�شة،  واإقليمية  حكومية  عاٍل 

العلمي منذ انطالقته مع بداية  البحث  التدريبي ملهارات  �شاركوا يف الربنامج 

العام االأكادميي احلايل.

البحث  اأخالقيات  بعقد ور�شة عمل حول  اأعمالها  الفعاليات  وت�شتهل هذه 

يوم  وحتى  فرباير   21 االثنني  يوم  من  بدًءا  اأيام؛  ثالثة  مدار  على  العلمي، 

االأربعاء 23 فرباير 2022م، بفندق الدبلومات، تقّدمها الدكتورة كيت والكر من 

جامعة �شيفيلد باململكة املتحدة. بعدها، �شيقوم املت�شابقون من طلبة اجلامعات 

بعر�س نتاجهم البحثي اأمام جلنة التحكيم واملكونة من جمموعة من اخلرباء 

يف جمال البحث العلمي من اجلانبني البحريني والربيطاين، حيث �شيتم تقييم 

اأعمال الطلبة ومن ثم حتديد املراكز الع�شر االأوىل، ليتم االإعالن عن الفائزين يف 

امل�شابقة خالل اليوم االأخري املخ�ش�س حلفل التكرمي. 

اأكد الدكتور رائد حممد بن �شم�س، املدير 

اأن  على  العامة»بيبا«،  االإدارة  ملعهد  العام 

فوز مملكة البحرين ممثلة يف املعهد برئا�شة 

 )IIAS( االإدارية  للعلوم  الدويل  املعهد 

للمرة الثانية على التوايل، ياأتي متا�شًيا مع 

الروؤية امللكية ال�شامية جلاللة امللك حمد بن 

الرامية  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�شى 

دولية  ريادة  وحتقيق  التقدم  موا�شلة  اإىل 

بجودة  يرتقي  مبا  القطاعات  خمتلف  يف 

اخلدمات املقدمة للمواطن ويرفع من كفاءة 

املوارد املتاحة لالأجيال القادمة. كما اأن هذا 

ا النهج التطويري املتجدد  الفوز يج�شد اأي�شً

االأمري  امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  وامل�شتدام 

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

ريادة  حتقيق  اإىل  الرامي  الوزراء،  جمل�س 

يحقق  مبا  االأ�شعدة  خمتلف  على  عاملية 

تطلعات الوطن واملواطن.

معهد  اأن  �شم�س  بن  د.  واأ�شاف 

خططه  تكييف  �شيوا�شل  العامة  االإدارة 

ريادة مملكة  على  للحفاظ  وا�شرتاتيجياته؛ 

العاملية  التناف�شية  موؤ�شرات  يف  البحرين 

مع  متا�شًيا  العامة،  االإدارة  جمال  يف 

فاملعهد  البحرين،  االأجندة احلكومية ململكة 

مبنت�شبيه عازٌم على املُ�شي ُقدًما لرفع جودة 

وكفاءة العمل احلكومي، واالرتقاء مب�شتوى 

املمار�شات  اأف�شل  توظيف  عرب  اخلدمات، 

واحد  كفريق  العلمية  واملنهجيات  االإدارية، 

يعمل �شمن فريق البحرين لالرتقاء مبملكة 

البحرين يف جمال العمل االإداري.

ر�شم  املعهد  اأن  �شم�س  بن  د.  واأو�شح 

وا�شًحا  �شمولًيا  م�شاًرا  تاأ�شي�شه  منذ 

خططه  يف  العامة،  االإدارة  اأبعاد  كل  ي�شم 

اأبرزها  من  كان  والتي  وا�شرتاتيجياته 

االإداري للو�شول  التناف�شي  تخطيط امل�شهد 

لهذه املكانة الدولية، من خالل تاأ�شي�س اأول 

�شبكة اإدارية يف املنطقة وهي �شبكة ال�شرق 

االإدارة  لبحوث  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط 

الدولية  وال�شراكات  )مينابار(،  العامة 

وهيئة  دولة   50 من  اأكرث  مع  واالإقليمية 

اإدارية، وت�شجيع علوم  ومنظمة وجتمعات 

برنامج  اأول  تبني  من خالل  العامة  االإدارة 

مهني اأكادميي يف جمال االإدارة العامة وهو 

برنامج ماج�شتري االإدارة العامة، باالإ�شافة 

اإىل اللقاءات اجلماهريية وجتمعات الطاولة 

امل�شتديرة وغريها من الفعاليات االإدارية.

»بيبا« تفوز برئا�ضة �أعرق منظمة دولية للعلوم �لإد�رية IIAS.. بن �ضم�س:

�لروؤية �مللكية ر�ضمت لنا نهًجا دولًيا لإد�رة م�ضتقبل �لإد�رة �لعامة

د. ر�ئد �شم�س

ال�شيخ  بن  علي  ت�شلّم 

حمافظ  الع�شفور  عبداحل�شني 

ملبنى  االعتماد  �شهادة  ال�شمالية 

املحافظة بو�شفه »مكان عمل معززة 

لل�شحة« التي قدمتها اإليه الدكتورة 

امل�شاعد  الوكيل  الهاجري  مرمي 

ال�شحة،  بوزارة  العامة  لل�شحة 

والدكتورة  املحافظ  نائب  بح�شور 

تعزيز  اإدارة  مدير  ال�شربتي  وفاء 

ال�شحية ع�شو املجل�س التن�شيقي.

االعتماد  حتقيق  اأن  واأو�شح 

ال�شديدة  التوجيهات  بف�شل  ياأتي 

للفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

يف  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

ال�شحية  العمل  بيئة  مفهوم  ن�شر 

مبا  وتطبيقها  املهنية  وال�شالمة 

يتواءم مع خطط الوزارة للمحافظة 

يف  من�شوبيها  جميع  �شالمة  على 

خمتلف مواقع عملهم.

قد  االعتماد  هذا  اأن  واأ�شاف 

بذلتها  التي  للجهود  نتيجة  جاء 

اال�شرتاطات  تنفيذ  يف  املحافظة 

عمل  اأماكن  لربنامج  واملعايري 

النظام  بتكري�س  لل�شحة  معززة 

ومكافحة  البدين  والن�شاط  الغذائي 

التدخني وال�شالمة املهنية وال�شحة 

النف�شية كممار�شات يومية يف مبنى 

مبادرات  �شمن  وياأتي  املحافظة، 

على  للح�شول  ال�شمالية  املحافظة 

نحو  �شحية  كمدينة  عايل  اعتماد 

وهّناأ  �شحية،  حمافظة  ال�شمالية 

املحافظة  من�شوبي  جميع  �شعادته 

قّدم  كما  املتميز،  االجناز  بهذا 

الدكتورة  ال�شحة  وزير  اإىل  ال�شكر 

امل�شاهمني  وجميع  ال�شالح  فائقة 

هذا  حتقيق  �شبيل  يف  والداعمني 

االعتماد للمحافظة ال�شمالية.

ال�شمالية  حمافظ  واأ�شاد 

موظفي  من  املخل�شة  بالكوادر 

بالذكر  ا  خا�شً ال�شمالية  املحافظة 

التن�شيقي،  املجل�س  �شر  اأمني 

ال�شحية  املدن  من�شق  مكتب  رئي�س 

احلالي  جعفر  �شيد  باملحافظة 

الهندي  وب�شرى  العوامي  ووفاء 

من�شق مكتب املدن ال�شحية بوزارة 

ال�شحة الذين كان لهم الدور البارز 

املحافظة  مبنى  نيل  �شبيل  يف 

ال�شمالية على االعتماد »الأماكن عمل 

معززة لل�شحة«، موؤكًدا اأن املحافظة 

ال�شحة  وزارة  مع  وبالتعاون 

اإىل  املا�شية  الفرتة  خالل  �شعت 

تعزيز مفهــوم اأماكن العمل املعززة 

ويف  من�شوبيها  جميع  بني  لل�شحة 

كافة براجمها.

�لهاجري: دمج �ل�ضحة يف جميع �ملو�قع و�لرب�مج وتعزيزها

مبنى »�ل�ضمالية« ينال �لعتماد بو�ضفه »مكان عمل معزز لل�ضحة«
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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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Link

�أعلن �لق�صر �مللكي يف بريطانيا، �أم�س �لأحد، �إ�صابة 

�مللكة �إليز�بيث بكوفيد-19.

وقال �إن �مللكة �إليز�بيث تعاين من �أعر��س ب�صيطة، 

ومن �ملتوقع �أن تو��صل بع�س �ملهام �لب�صيطة يف ق�صر 

وند�صور هذ� �لأ�صبوع.

وجاء يف بيان لق�صر باكينغهام �أن �مللكة �لبالغة من 

�لعمر 95 عاًما: »خ�صعت �ليوم لفح�س ك�صف �لإ�صابة 

بكوفيد-19 وجاءت نتيجته �إيجابية«.

و�أو�صح �لبيان �أن »�صاحبة �جلاللة ت�صعر باأعر��س 

خفيفة �أ�صبه بنزلة �لربد، لكنها تعتزم مو��صلة �أد�ء مهام 

ل تتطلب جهًد� يف ويند�صور خالل �لأ�صبوع �ملقبل«.

و�أ�صار �لبيان �إىل �أن �مللكة »�صتو��صل تلقي �لرعاية 

�لطبية و�صتّتبع كل �لتوجيهات« �ملعطاة يف هذ� �ل�صدد.

للملكة  �ل�صحي  �لو�صع  �لق�صر  يحيط  ما  وعادة 

بال�صرية، لكنه �صبق �أن �أعلن �أنها تلقت كامل �جلرعات 

�للقاحية �مل�صادة لكوفيد-19.

وقال رئي�س �لوزر�ء �لربيطاين بوري�س جون�صون، 

بعد  �إليز�بيث  للملكة  �لعاجل  �ل�صفاء  يتمنى  �إنه  �لأحد، 

�إىل كامل  �إ�صابتها بفريو�س كورونا، و�أن تعود �صريًعا 

�صحتها وحيويتها.

تويرت:  موقع  على  تغريدة  يف  جون�صون  وقال 

يف  �جلميع  عن  نيابة  �أحتدث  باأنني  يقني  على  »�إنني 

متني �ل�صفاء �لعاجل جلاللة �مللكة من فريو�س كورونا، 

و�لعودة �إىل كامل �صحتها وحيويتها«.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�صدر عن موؤ�ص�صة »�لأيام« للن�صر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »�لأيام« للن�صر - رقم �لت�صجيل

�ملر��صالت: �س.ب: 3232 �ملنامة ـ مملكة �لبحرين

�لإد�رة و�لتحرير: هاتف: 17617777 فاك�س: 17617111

�لتوزيع:     هاتف: 17617733 - فاك�س: 17617744

�ل�صرت�كات: هاتف: 17617722 - فاك�س: 17617744

�لإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�س 17617720        �ملطبعة �لتجارية:  17617889

بعد �ل�صاعة �ل�صابعة م�صاًء و�أيام �لإجاز�ت يرجى �لت�صال على هاتف: 36055472/  36055480

�لثنني 20 رجب 1443 ـ �لعدد 12007
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@Isa_Almoawda

اخلالقة..  والأفكار  املبتكرة  امل�شاريع  يف  ندرة 

التي  التقليدية املت�شابهة  اإ�شباع يف امل�شاريع  يقابلها 

يتعثرّ معظمها خالل فرتة وجيزة.

 )call center( عمري ما �شفت مركز ات�شال

يف العامل يتعامل برقي واأخالق مثل الفريق الطبي 

ملكافحة فريو�س الكورونا يف البحرين! واهلل تعامل من 

ذهب!
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1921 - انقالب ع�شكري يف اإيران بقيادة ر�شا 
بهلوي.

التي  حمايتها  تنهي  املتحدة  اململكة   -  1922
فر�شتها على م�شر عام 1914.

مظاهرات  يف  ميوتون  بنغال  طالب   -  1952
البنغالية،  ولي�س  ر�شميًة  لغًة  الأردية  اعتماد  �شد 

�شهداء  بعيد  اليوم  هذا  بنغالدي�س  اأهل  وي�شمي 

اللغة.

1965 - فيدل كا�شرتو يوؤمم جميع الأعمال يف 
كوبا.

اآبار  1991 - اجلي�س العراقي يفجر عدًدا من 
النفط يف الكويت اإبان حرب اخلليج الثانية.

2012 - اليمنيون يتوجهون ل�شناديق القرتاع 
لنتخاب عبد ربه من�شور هادي رئي�ًشا خلًفا لعلي 

للمبادرة اخلليجية حلل  عبداهلل �شالح وذلك وفًقا 

الأزمة يف اليمن.

2015 - الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور هادي 
يتمكن من الفرار اإىل عدن بعد الإقامة اجلربية التي 

فر�شها عليه احلوثيون يف �شنعاء.

اإع�شار  اأقوى  وين�شتون  اإع�شار   -  2016
ا�شتوائي مت ت�شجيله ي�شرب جزيرة فيجي ويقتل 

على الأقل 20 �شخ�ًشا على الأقل.

2021 - نوفاك دجوكوفيت�س ونعومي اأو�شاكا 
يفوزان يف بطولة اأ�شرتاليا املفتوحة لكرة امل�شرب 

لعام 2021.

ا يف قلبه.. �ساعة ذكية تنقذ حياة بريطاين اكت�سف مر�سً

�كت�صف رجل بريطاين يبلغ من �لعمر 30 عاًما �أنه م�صاب مبر�س يف �لقلب ويحتاج 

�إىل عملية زرع عاجلة، بعدما ��صتخدم �صاعة �صديقه �لذكية لقيا�س معدل �صربات قلبه. 

ووفًقا ل�صحيفة »ديلي ميل« �لربيطانية، وجد ر�يان غاب من ريك�صهام يف �صمال ويلز، 

�لدقيقة، وهو �حلد  �لر�حة يزيد على 100 نب�صة يف  �أثناء  �أن معدل �صربات قلبه يف 

�لأق�صى للنطاق �ل�صحي، بعد ��صتخد�م �صاعة �صديقه �لذكية �خلا�صة.

كان عامل �مل�صنع �ل�صابق قد عانى من �أعر��س ت�صبه �أعر��س �لإنفلونز� و�صيق يف 

�لتنف�س، و�أر�د �أن ينظر عن كثب �إىل معدل �صربات قلبه، ودفعت بيانات �صاعة فيت بيت 

�لذكية ر�يان �إىل �لذهاب �إىل �مل�صت�صفى، �إذ ك�صفت �لختبار�ت �أنه م�صاب باعتالل ع�صلة 

�لقلب �لتو�صعي، وهو مر�س ي�صيب ع�صلة �لقلب، �إذ يتوقف �لع�صو عن �صخ �لدم كما 

ينبغي، ما يزيد من خطر �لإ�صابة بف�صل �لقلب و�جللطات �لدموية.

�أنه  و�أخربوه  لر�يان،  قلب  م�صخة  لرتكيب  طارئة  جر�حية  عملية  �لأطباء  �أجرى 

�صيحتاج �إىل عملية زرع قلب، وهو �لآن على قائمة �لنتظار منذ ما يقرب من �أربع �صنو�ت.

»غريندايزر«.. املوت 

يغّيب الفنان �سامي كالرك

عن  كالرك  �صامي  �للبناين  �ملغني  �ملوت  غّيب 

قدم  بعدما  )�لأحد(،  �أم�س  بريوت  يف  عاًما،   73

بع�صها  حقق  �لأغنيات  مئات  �ملو�صيقية  للمكتبة 

�لقرن  ثمانينات  يف  ا  خ�صو�صً كبرًي�،  جناًحا 

�لع�صرين.

و�أفادت و�صائل �إعالم لبنانية، �لأحد، �أن كالرك 

ُتويف فجًر� يف م�صت�صفى �لقدي�س جاورجيو�س يف 

بريوت، �إذ كان ُيعاَلج ب�صبب م�صكلة يف �لقلب.

يف  �صحية  م�صكالت  يعاين  كالرك  وكان 

جلر�حة   2019 عام  وخ�صع  �لأخرية،  �ل�صنو�ت 

�لقلب �ملفتوح.

�صامي  �حلقيقي  و��صمه  كالرك،  �صامي  ُولد 

�ملنت  مبنطقة  �ل�صوير  �صهور  قرية  يف  حبيقة، 

�صمال بريوت يف مايو 1948.

و�نطلق يف جمال �ملو�صيقى يف �أو�خر �صتينات 

�لقرن �ملا�صي بعد �صنو�ت قليلة من �لتحاقه بكلية 

من  بريوت  يف  �لي�صوعية  �جلامعة  يف  �حلقوق 

دون �لتخرج منها.

و�نطلق يف بد�ية م�صريته يف �لأغنية �لغربية، 

ا بف�صل تعاونه  وجنح يف حتقيق �صهرة، خ�صو�صً

مع �ملوؤلف �ملو�صيقي �إليا�س �لرحباين �لذي منحه 

وقد  عدة.  عاملية  مهرجانات  يف  �مل�صاركة  فر�صة 

بينها،  جناًحا  لقت  �أعمالً  بينهما  �لتعاون  �أثمر 

ا �أغنية »موري موري« بالإجنليزية. خ�صو�صً

�لفرن�صية  بينها  كثرية  بلغات  غنى  كما 

و�لأملانية  و�ليونانية  و�لأرمنية  و�لإيطالية 

و�لرو�صية.

اإ�سابة ملكة بريطانيا بفريو�س كورونا ابنة م�سوؤول اإيراين �سابق.. 

تتمّرد على عقيدة والدها املت�سدد

�صور  �أثارت 

�بنة  وت�صريحات 

�صابق  �إير�ين  م�صوؤول 

بالت�صدد  مو�قفه  �ت�صمت 

عا�صفة من ردود �لأفعال 

�إنها  �إير�ن وخارجها.  يف 

�صاحلة ر�مني، �بنة حممد 

�مل�صت�صار  ر�مني  علي 

�ل�صحايف لوز�رة �لإر�صاد 

�لإير�ين  �لرئي�س  عهد  يف 

�أحمدي  حممود  �ل�صابق 

جناد. كما �صبق �أن ت�صبب �صقيقها »يا�صني« يف موجة من 

�إمكانات  �لنتقاد�ت على �ملن�صات �لجتماعية، لتوظيفه 

و�لده �لأ�صويل �ملت�صدد ليعي�س حياة بذخ فاخرة.

�لإير�ين ر�صا  �ملمثل  �لعا�صفة بزوبعة حّركها  بد�أت 

و�تهامها  ر�مني«  »�صاحلة  �صور  على  بتعليقه  كيانيان 

عمل  لها  يكن  »مل  باأنه  عليه  ردت  �أنها  �إل  بـ»�لنفاق«، 

تخرت  مل  �لآخرين  مثل  ومثلها  �ل�صلطة(..  )يف  �صابق 

�لأ�صرة �لتي ُولدت فيها«.

حتيي النجمة نوال 

الكويتية حفالً 

غنائيًا يف الكويت، 

يوم اجلمعة 4 

مار�س ال�شهر 

املقبل، مبنا�شبة 

مهرجان »هال 

فرباير«، وي�شاركها 

يف احلفل املطرب 

فهد الكبي�شي. 

ومن املقرر اأن 

تقدم نوال باقة 

من اأجمل اأغانيها 

التي يتفاعل معها 

اجلمهور.

وغررّدت نوال، 

عرب ح�شابها على 

»تويرت«، قائلة: 

»ال�شوق كبري يا 

كويت. فرحتي ل 

تو�شف بعودتي 

للغناء يف بلدي 

احلبيب الكويت، 

اأنتظركم جمهوري 

الغايل قريبًا جًدا، 

ولهت عليكم 

وولهت اإين اأغني 

لكم ومعاكم. 

�شعيدة مب�شاركتي 

مع الفنان فهد 

الكبي�شي«.

ال�سحة ت�سجل 3904 اإ�سابات 

جديدة بكورونا وتعايف 5754 حالة

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لأحد 20 فرب�ير 2022، 

�أن فحو�صات »PCR« �أظهرت ت�صجيل 3904 حالت 

قائمة جديدة، وعدم ت�صجيل �أي حالة وفاة، وتعايف 

5754 حالة �إ�صافية.

�لقائمة 35701  للحالت  �لإجمايل  �لعدد  وبلغ 

حالة، منها 103 حالت تخ�صع للعالج بامل�صت�صفى 

بينما تخ�صع 20 حالة يف �لعناية �ملركزة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12007/pdf/INAF_20220221005946738.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/948511/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

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
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 األميرة سبيكة تهنئ فوزية زينل 
بتسّلمها رئاسة االتحاد البرلماني العربي

بعثت صاحب��ة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م آل خليف��ة قرين��ة عاه��ل الب��اد 
المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة، برقية 
إلى رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل بمناس��بة 
تسلمها لمهام رئاسة االتحاد البرلماني العربي 
ف��ي دورته الحالية خال أعم��ال المؤتمر الثاني 
والثاثين لاتحاد، المنعق��د بالقاهرة، بالنيابة 
عن مملك��ة البحرين ف��ي هذا المحف��ل العربي 

الرفيع.
وأعربت س��موها عن خالص التمنيات بأن تكلل 
مس��اعي الس��يدة فوزية زينل بالتوفيق والسداد 
خال فت��رة توليها لمس��ئوليات ه��ذا المنصب 

اله��ام، وبم��ا يس��هم ف��ي تحقي��ق المزيد من 
التع��اون والتنس��يق بي��ن البرلمان��ات العربية، 
ويع��ود بالنفع والخي��ر الكبير عل��ى مكانة األمة 

العربية ورخاء شعوبها.
وقالت س��موها »إنه لمن حسن الطالع أن تأتي 
فرص��ة تولي مملك��ة البحري��ن لمهام رئاس��ة 
االتحاد البرلمان��ي العربي ليك��ون تمثيلها من 
قبل إحدى نس��اء الوطن الكريمات، وهو ما نجده 
في ح��د ذاته، إضافة نوعي��ة بقيمتها المعنوية 
الرفيع��ة لسلس��لة مش��رفة من قص��ص التميز 
والنج��اح الت��ي تس��جلها الم��رأة البحرينية بكل 

جدارة واقتدار«. قرينة عاهل البالد المفدى

 »الثقافة« و»البحرين للتدريب«
 يوقعان مذكرة تفاهم 
لتطوير الحرف اليدوية

وقعت كل من هيئة البحرين للثقافة واآلثار ومعهد البحرين 
للتدريب، أمس، بمقر الهيئ��ة، مذكرة تفاهم تهدف بصورة 
أساس��ية إلى تطوير الجانب التدريبي للحرف اليدوية، وتعزيز 
ممارس��تها ف��ي مملكة البحري��ن. وحضر التوقي��ع مدير عام 
الثقاف��ة والفنون الش��يخة ها بنت محم��د آل خليفة، ومدير 
عام معه��د البحري��ن للتدريب ديانا س��رحان، حيث تس��عى 
المذك��رة إلى تعزيز التعاون بي��ن الجهتين، لارتقاء بالحرف 
اليدوي��ة والصناع��ات التقليدية ف��ي المملك��ة، وخاصة من 
خال تنفي��ذ البرامج التدريبية المتخصص��ة في هذا المجال. 
وبهذه المناسبة، قالت الشيخة ها إن هيئة البحرين للثقافة 
واآلث��ار تض��ع حماي��ة وحف��ظ الت��راث الثقافي غي��ر المادي 
لمملك��ة البحرين على رأس أولوياتها، مش��يرة إلى أن توقيع 
مذكرة التفاهم يعكس س��عى الهيئة إلى تعزيز التواصل مع 
مختل��ف الجهات المعنية من أجل تحقيق المنجزات الحضارية 
والثقافي��ة. وأش��ادت بالتع��اون البّن��اء بين الهيئ��ة ومعهد 
البحري��ن للتدري��ب الذي يعد أح��د أهم مؤسس��ات التدريب 
والتنمية البش��رية في المملكة، معربة ع��ن أملها أن تحقق 
مذك��رة التفاهم أهدافها في االرتقاء بأنش��طة وبرامج مركز 

الجسرة للتدريب.

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t الســنة 17  |   العــدد 5917   |  االثنيــن 20 رجــب 1443هـــ  |  Mon 21 Feb 2022أخبار الوطن

7 شروط إللحاق األجنبي بـ»اإلقامة العائلية«
حذيفة إبراهيم  «

أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، القرار رقم )24( لس��نة 2022 بشأن 

منح تأشيرة دخول ورخصة اإلقامة العائلية.
وجاء ف��ي المادة األولى م��ن القرار أنه يجوز لش��ؤون 
الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة إصدار تأش��يرة دخول 
ورخص��ة اإلقام��ة العائلي��ة ألق��ارب البحرينيي��ن من 
الدرج��ة األولى وزوجات البحرينيي��ن وأزواج البحرينيات 

األجانب، وفقًا للشروط اآلتية:
1- أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية.

٢- أن يك��ون صاحب الطلب واألجنبي حس��نا الس��يرة 
والسلوك.

3- أن يكون لدى األجنبي تأمين صحي ساري المفعول 
في مملكة البحرين طوال فترة إقامته.

4 - أن يك��ون ل��دى صاحب الطلب مورد رزق مش��روع 
وكاف إلعالته واألجنبي.

5 - أن يكون لدى األجنبي مكان سكن مائم.
6- أن يقيم صاحب الطل��ب واألجنبي إقامة فعلية في 

مملكة البحرين.

7- أي�ة ش�روط أخ�رى يصدر بتحديده�ا ق�رار من وكيل 
الوزارة لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة.

وأش��ار القرار إلى أنه يجوز لشؤون الجنسية والجوازات 
واإلقام��ة اس��تثناء بع��ض الح��االت من بع��ض هذه 

الشروط وفقًا لتقدير كل حالة على حدة.
وبّين��ت الم��ادة الثاني��ة م��ن الق��رار أنه يق��دم طلب 
الحصول عل��ى رخصة اإلقامة وفقًا ألح��كام هذا القرار 
إلى إدارة التأشيرات واإلقامة على النموذج المعد لهذا 
الغ��رض مرفقة به المس��تندات الازم��ة إلثبات صلة 

القرابة.
أما المادة الثالث��ة، فنصت على أنه »ال يجوز لمن منح 
رخص��ة إقامة وفقًا ألحكام هذا الق��رار االلتحاق بعمل 
بالقط��اع الحكوم��ي أو األهل��ي إال بع��د الحصول على 

التصاريح الازمة من الجهات المعنية«.
وبّين��ت المادة الرابعة أن��ه لكل من حصل على رخصة 
إقام��ة وفقًا ألحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين 

والعودة إليها خال مدة صاحية رخصة اإلقامة.
وأش��ارت المادة الخامسة إلى أنه تلغى رخصة اإلقامة 
الص��ادرة وفقًا ألح��كام هذا القرار ف��ي أي من الحاالت 

اآلتية:

1- إذا كان في اس��تمرار إقامة األجنبي ما يضر باألمن 
أو النظام العام أو المصالح الوطنية.

2- إذا ثب��ت أنه تم الحصول على رخص��ة اإلقامة بناء 
على معلومات أو مستندات غير صحيحة.

3- إذا انتفى أحد الش��روط المنصوص عليها بالمادة 
)1( من هذا القرار.

4- مخالف��ة أحكام قانون األجان��ب )الهجرة واإلقامة( 
لسنة 1965.

وأش��ارت المادة السادس��ة إلى أن��ه إذا ألغيت رخصة 
اإلقامة الممنوح��ة وفقًا ألحكام هذا الق��رار أو انتهت 
مدته��ا دون تجديد، منح األجنب��ي مهلة مدتها أربعة 
عش��ر يومًا لمغ��ادرة مملك��ة البحرين، ويج��وز إلدارة 
التأش��يرات مد ه��ذه المدة حتى يتمك��ن األجنبي من 

تصفية أعماله ومغادرة مملكة البحرين.
أما المادة السابعة فنصت على »يلغى كل نص يخالف 

أحكام هذا القرار«.
وأش��ارت المادة الثامنة إل��ى أنه »على وكي��ل الوزارة 
لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة تنفيذ أحكام هذا 
الق��رار، ويعمل ب��ه من اليوم التالي لتاريخ نش��ره في 

الجريدة الرسمية«.

 الحبس والغرامة 
لمهّرب بضاعة ممنوعة

ص��رح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بالنيابة العامة 
بأن المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثامنة قد أصدرت 
حكمها أمس بإدانة متهم بالحبس لمدة ٦ أشهر مع النفاذ 
وتغريم��ه مبل��غ ١٢٤٥ دينارًا قيمة البضاع��ة المضبوطة، 
وبمص��ادرة المادة المضبوطة والس��يارة المس��تخدمة في 
التهري��ب، وذل��ك لم��ا نس��ب إليه م��ن تهمت��ي التهريب 
الجمركي واستيراد بضاعة ممنوعة لارتباط، وببراءة اثنين 

آخرين.
وكان��ت الوحدة ق��د تلقت باغا من مديرية ش��رطة جس��ر 
المل��ك فهد بتمكن ضباط الجمارك من ضبط المتهم وهو 
من الجنس��ية الخليجية أثناء محاولت��ه تهريب كمية كبيرة 
م��ن مادة التنب��اك الممنوعة، وذل��ك بتخبئتها في مواضع 
خفية بسيارته للحيلولة دون كشفها عند عبوره المنفذ إلى 

الباد.
وق��د باش��رت النيابة العام��ة تحقيقاتها ف��ور تلقيها ذلك 
الباغ، والتي كش��فت م��ن واقع إقرار المتهم عن اش��تراك 
متهمي��ن آخري��ن معه في ارت��كاب الواقع��ة، أحدهما من 
جنس��ية عربية واآلخر آس��يوي، وذل��ك بتكليفهما إياه بنقل 
وتهري��ب البضائع المضبوط��ة من إحدى ال��دول الخليجية 
وتس��ليمها إليهم��ا بالبحري��ن لاتجار فيه��ا؛ وذلك مقابل 

حصوله على مبالغ مالية.
وقد تم ضبط هذين المتهمين بناء على أمر النيابة، وثبت 
م��ن تفري��غ هواتف المتهمي��ن جميعًا قيام ه��ذه الرابطة 
اإلجرامية، كما تبين أن ألحدهم أسبقيات في التهريب، ومن 
ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة 

الصغرى الجنائية الثامنة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وعلي��ه فإن النياب��ة العامة تعكف على دراس��ة الحكم فيما 
تضمنه من أس��باب البراءة بحق المتهمين تمهيدًا للطعن 

على الحكم باالستئناف.

»بيبا« يفوز برئاسة
»IIAS« أعرق منظمة دولية للعلوم اإلدارية

أك��د المدي��ر الع��ام لمعه��د اإلدارة 
العام��ة »بيب��ا« رائ��د ب��ن ش��مس، 
أن ف��وز مملكة البحري��ن ممثلة في 
المعه��د برئاس��ة المعه��د الدولي 
للعلوم اإلدارية )IIAS( للمرة الثانية 
على التوالي، يأتي تماشيًا مع الرؤية 
المل��ك  لجال��ة  الس��امية  الملكي��ة 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل 
الباد المف��دى، الرامية إلى مواصلة 
التق��دم وتحقي��ق ري��ادة دولي��ة في 
مختل��ف القطاعات بما يرتقي بجودة 
الخدم��ات المقدم��ة للمواطن ويرفع 
من كفاءة الم��وارد المتاحة لألجيال 
القادم��ة. كم��ا أن هذا الفوز يجس��د 
أيض��ًا النه��ج التطوي��ري المتج��دد 
الملكي  السمو  والمس��تدام لصاحب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العهد رئي��س مجلس الوزراء، الرامي 
إلى تحقيق ريادة عالمية على مختلف 
األصع��دة بما يحقق تطلعات الوطن 

والمواطن.
معه��د  أن  ش��مس  ب��ن  وأض��اف 
تكيي��ف  س��يواصل  العام��ة  اإلدارة 
خططه واستراتيجياته؛ للحفاظ على 
ريادة مملكة البحرين  في مؤش��رات 
التنافسية العالمية في مجال اإلدارة 
العامة، تماشيًا مع األجندة الحكومية 
فالمعه��د  البحري��ن،  لمملك��ة 
بمنتس��بيه عازٌم عل��ى الُمضي ُقدمًا 
لرفع جودة وكفاءة العمل الحكومي، 
واالرتق��اء بمس��توى الخدم��ات، عبر 
توظيف فضلى الممارس��ات اإلدارية، 
والمنهجي��ات العلمي��ة كفريق واحد 
يعمل ضمن فري��ق البحرين لارتقاء 
بمملك��ة البحرين في مج��ال العمل 
اإلداري. وأوضح أن المعهد رسم منذ 
تأسيسه مسارًا شموليًا واضحًا يضم 

كل أبع��اد اإلدارة العامة، في خططه 
واستراتيجياته والتي كان من أبرزها 
تخطيط المش��هد التنافسي اإلداري 
للوص��ول له��ذه المكان��ة الدولي��ة، 
من خال تأس��يس أول شبكة إدارية 
ف��ي المنطق��ة وهي ش��بكة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقي��ا لبح��وث 
اإلدارة العامة''مينابار''، والش��راكات 
الدولية واإلقليمية م��ع أكثر من ٥٠ 
ومنظمة وتجمع��ات  وهيئ��ة  دول��ة 
إدارية، وتش��جيع علوم اإلدارة العامة 
من خ��ال تبن��ي أول برنام��ج مهني 
أكاديم��ي ف��ي مج��ال اإلدارة العامة 
وهو برنامج ماجستير اإلدارة العامة، 
باإلضاف��ة إلى اللق��اءات الجماهيرية 
المس��تديرة  الطاول��ة  وتجمع��ات 

وغيرها من الفعاليات اإلدارية.

رائد بن شمس

 مؤتمر »BDER« يناقش
أحدث تكنولوجيا عالج السكري

صرح استشاري أمراض الس��كري والغدد الصماء ورئيس اللجنة 
 )BDER( المنظمة لمؤتمر البحرين للس��كري والغ��دد الصماء
وئام حس��ين، بأن المؤتمر ستنطلق أعماله في نسخته الرابعة 
خ��ال الفترة من 3 وحت��ى 4 مارس المقبل، وذل��ك تحت رعاية 
رئي��س المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 

عبد اهلل آل خليفة.
وق��ال إن المؤتمر ال��ذي س��ينعقد حضوريًا مع توفي��ر إمكانية 
الحض��ور عب��ر منص��ات االتص��ال االفتراض��ي، س��يناقش أب��رز 
مستجدات عاج داء الس��كري والغدد الصماء، من خال جلساته 
التي ستس��تضيف أب��رز المتحدثين ف��ي هذا المج��ال بمملكة 
البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى نخبة من 

المتحدثين األوروبيين واألمريكيين.
وأضاف أن أوراق العمل س��تركز في هذه النس��خة على أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا في مجال عاج الس��كري، مشيرًا إلى أن 
التط��ور التكنولوجي في هذا المجال يش��هد تقدمًا مطردًا خال 
الس��نوات األخيرة، وأن من أبرز ما توصل��ت إليه في هذا المجال 
ه��و مضخات األنس��ولين الذكي��ة، وتعمل تلقائي��ًا على قياس 
مستوى السكري في الدم، وضخ الجرعات الازمة من األنسولين 

لضبط معدالت السكري في الجسم.
وأش��ار إل��ى أن المؤتم��ر س��يركز أيضًا عل��ى أح��دث التوصيات 
العالمي��ة لعاج س��رطان الغ��دة الدرقية، والذي يع��د من أكثر 
الس��رطانات ش��يوعًا في دول مجلس التع��اون الخليجي، منوهًا 
أيضًا إلى تناول جلس��ات المؤتمر أحدث طرق تش��خيص وعاج 
أورام الغ��دد الصم��اء، فضًا عن تبادل الخب��رات في مجال عاج 

هشاشة العظام.
وأكد حرص اللجنة المنظمة المس��تمر على ضرورة تقديم أوراق 
عمل في كل نسخة، تحمل المستجدات وأحدث طرق التشخيص 
والعاج، بما يصب في صالح عاج الس��كري والغدد الصماء، في 
ظل ارتفاع نس��ب المصابين في مملك��ة البحرين ودول مجلس 

التعاون الخليجي بشكل عام.

د. وئام حسينالشيخ محمد بن  عبداهلل آل خليفة

 »الوطنية لحقوق اإلنسان«
تبحث آليات تنفيذ العقوبات البديلة

عق��د مجل��س المفوضي��ن بالمؤسس��ة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان اجتماعه االعتي��ادي الرابع بمقر 
المؤسسة، برئاس��ة علي الدرازي ومشاركة أعضاء 
مجلس المفوضين واألمين العام للمؤسسة. حيث 
اس��تعرض المجلس ال��دور الذي م��ن الممكن أن 
تقوم به المؤسسة لتفعيل آليات تنفيذ العقوبات 

والتدابير البديلة، والتي من ش��أنها تعزيز حقوق 
النزالء، ومواكبة أحدث السياسات العقابية الفعالة 
إلدماجه��م ف��ي المجتم��ع م��ع تأهيلهم نفس��يًا 
ومعنويًا واجتماعيًا، تماش��يًا مع الصكوك واآلليات 
الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق اإلنس��ان. 
وفي بداية االجتماع رفع مجلس المفوضين أصدق 

التهان��ي إلى حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��اد المفدى وإلى 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، وإلى 
ش��عب مملكة البحرين بمناس��بة الذكرى الحادية 

والعشرين إلقرار ميثاق العمل الوطني.

 الرئيس المصري يهنئ زينل 
بتسّلمها رئاسة »البرلماني العربي«

أعرب رئي��س جمهورية مصر العربية الش��قيقة 
التهان��ي  خال��ص  ع��ن  السيس��ي،  عبدالفت��اح 
والتبري��كات إل��ى رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية 
زينل، بمناسبة تسّلمها رئاسة االتحاد البرلماني 
العربي، داعًيا لها بمزيد من التوفيق والنجاح في 

رئاسة االتحاد خال الدورة الحالية.
جاء ذلك، خال اس��تقباله أمس، رئيس��ة مجلس 
النواب فوزية زينل، ورئيس مجلس الش��ورى علي 
الصال��ح، على هامش مش��اركتهما في المؤتمر 
المجال��س  العرب��ي ورؤس��اء  للبرلم��ان  الراب��ع 
والبرلمان��ات العربي��ة، ال��ذي أقام��ه البرلم��ان 
العربي في العاصمة المصرية القاهرة الس��بت، 
بحض��ور عدد م��ن رؤس��اء البرلمان��ات الخليجية 
والعربية. ونقل رئيس��ا مجلسي الشورى والنواب 
تحي��ات حضرة صاح��ب الجالة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل الب��اد المف��دى، إلى 
الرئي��س عبدالفتاح السيس��ي، وتمنيات جالته 

لجمهورية مصر العربية بدوام التقدم والنماء.
من جانبهما، أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب 
أن العاق��ات الوطي��دة والمتميزة بي��ن مملكة 
البحري��ن وجمهوري��ة مص��ر العربية الش��قيقة، 
تشهد نهضة وتطورًا شامًا في المجاالت كافة، 

بما ُيجس��د الرؤى الحكيمة والمش��تركة لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل الباد المفدى، وأخي��ه الرئيس عبدالفتاح 
السيس��ي رئيس جمهورية مصر العربية. وأعربا 
ع��ن االعت��زاز البالغ بم��ا وصلت إلي��ه العاقات 
التاريخية الراس��خة بين البلدين الش��قيقين من 
تعاون وتنسيق رفيع المستوى، وحرص متواصل 
للبلدي��ن  المش��تركة  المصال��ح  تحقي��ق  عل��ى 

وشعبيهما الشقيقين.

وأض��اف رئيس��ا مجلس��ي الش��ورى والن��واب، أن 
الجه��ود الثنائية م��ن أجل البناء عل��ى ما تحقق 
من نجاح مش��هود، وتع��اون ثابت بين الحكومة 
الموقرة برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ول��ي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، والحكوم��ة المصرية برئاس��ة 
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، 
ُيترج��م تطلع��ات وطموح��ات البلدين لتوس��يع 

مسارات العمل المشترك.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/21/watan-20220221.pdf?1645418776
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991398
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»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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 وضع حجر أساس منطقة التجارة 
األمريكية بمساحة 110 آالف متر مربع

أعلن��ت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة عن وضع حجر أس��اس 
مش��روع منطقة التج��ارة األمريكية في مدينة س��لمان الصناعية 

ضمن استراتيجية قطاع الصناعة 2026-2022.
وتبلغ مساحة منطقة التجارة األمريكية 110 آالف متر مربع تقريبًا، 

وستصل إلى 1.11 مليون متر مربع مع التوسعة المستقبلية.
وستباش��ر البحرين وأمري��كا التروي��ج للمنطقة كمرك��ز إقليمي 
للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجس��تية والتوزيع بين الش��ركات 
األمريكية ف��ي المملكة وأس��واق دول مجلس التع��اون الخليجي 

وخارجها. 
وستسمح المنطقة، للش��ركات األمريكية العمل بمنطقة مجهزة 
ألنش��طة تبادل البضائع والحلول اللوجستية الشاملة، إضافة إلى 
أنها ستسّهل عمليات التصدير عبر ميناء خليفة بن سلمان ومطار 

البحرين الدولي وجسر الملك فهد. 
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أّن توافر الفرص االقتصادية 
في المنطقة يعّد فرصة مثالية للش��ركات األمريكية لالس��تثمار 
وتوس��يع أعماله��ا من خ��الل المنطق��ة التجاري��ة األمريكية في 
البحرين، والتي ستعّزز آفاق أوس��ع للعالقات التجارية المشتركة 

بين البلدين وفقًا لمزايا اتفاقية التجارة الحرة.

مستوى متقدم من التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف القطاعات

ولي العهد رئيس الوزراء: فتح آفاق أرحب 
للعالقات مع أمريكا على كافة األصعدة

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء أن مواصلة البناء 
على ما تحقق في مختلف المجاالت بين 
مملك��ة البحرين والوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة نت��اج الش��راكة التاريخية 
االستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى 
المس��تويات المتقدمة الت��ي بلغتها 
أوجه التعاون والتنس��يق الثنائي بين 
البلدين في مختلف القطاعات وأهمية 
االستمرار في تعزيزها بما يفتح آفاقًا 
أرحب على كافة األصعدة. وقال سموه 
لدى لقائه بقصر الرفاع أمس، السفير 
األمريكي لدى البحرين ستيفن بوندي، 
إن م��ا تحظى به العالق��ات البحرينية 
متب��ادل  اهتم��ام  م��ن  األمريكي��ة 
لتطويرها ُيس��هم دومًا في تنمية أطر 
التعاون والتنس��يق المشترك تحقيقًا 
للمصالح المشتركة وبما يعود بالخير 

والنفع على الجميع.

 »التأمين الصحي«
  شرط لمنح إقامة عائلية
لزوج البحرينية األجنبي

حذيفة إبراهيم  «

أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة، قرارًا بش��أن منح تأش��يرة دخ��ول ورخصة اإلقامة 
العائلية، حيث يجوز لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة إصدار 
تأشيرة دخول ورخصة اإلقامة العائلية ألقارب البحرينيين من 
الدرجة األولى وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات األجانب، 

وفقًا ل�7 شروط.
ونص��ت الش��روط عل��ى، أن يك��ون صاح��ب الطل��ب بحريني 
الجنس��ية، وأن يكون صاحب الطلب واألجنبي حس��ني السيرة 
والسلوك، وأن يكون لدى األجنبي تأمين صحي ساري المفعول 
في مملكة البحرين طوال فترة إقامته. كما يشترط أن يكون 
لدى صاحب الطلب مورد رزق مشروع وكاٍف إلعالته واألجنبي، 
وأن يكون لدى األجنبي مكان س��كن مالئم، وأن يقيم صاحب 
الطل��ب واألجنبي إقامة فعلي��ة في البحري��ن، إضافة إلى أية 
ش�روط أخرى يصدر بتحديدها ق�رار من وكيل الوزارة لشؤون 

الجنسية والجوازات واإلقامة.

األميرة سبيكة: َتسلُّم زينل 
رئاسة »البرلماني العربي« إضافة نوعية

بعثت صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة، برقية إلى رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل بمناس��بة تس��لمها لمهام رئاس��ة االتحاد البرلماني 
العرب��ي في دورته الحالية خالل أعمال المؤتمر الثاني والثالثين لالتحاد، المنعقد بالقاهرة، بالنيابة عن مملكة 
البحري��ن في هذا المحفل العربي الرفيع. وقالت س��موها:»إنه لمن حس��ن الطالع أن تأت��ي فرصة تولي البحرين 
لمهام رئاسة االتحاد البرلماني العربي ليكون تمثيلها من قبل إحدى نساء الوطن الكريمات، وهو ما نجده في حد 
ذاته، إضافة نوعية بقيمتها المعنوية الرفيعة لسلس��لة مش��ّرفة من قصص التميز والنجاح التي تسجلها المرأة 

البحرينية بكل جدارة واقتدار«.

 »الشورى«: تسديد 
 الشيكات بالمبالغ 

المتبقية في حساب المدين
مريم بوجيري «

رف��ع مجلس الش��ورى تش��ريعًا جدي��دًا للحكوم��ة لحفظ حق 
مستفيد الش��يك بالقيمة المتبقية منه على أن يكون الشيك 
مس��تحق الوفاء في تاريخ إصداره، مع خيار تس��ديد الشيكات 

بالمبالغ المتبقية في حساب المدين.
وأكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الش��ورى جميلة سلمان 
أن قضايا الش��يكات تش��ّكل نس��بة غي��ر هّينة ف��ي المحاكم 
المدني��ة أو الجنائي��ة باإلضافة إل��ى البالغات ل��دى الجهات 
المختصة، حيث سيجعل المقترح التعامل مع الشيكات بشكل 
أكث��ر مرونة. وفي س��ياق منفصل، ق��ال وكي��ل وزارة المالية 
واالقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف حمود، إن احتياطي 
األجيال القادمة اس��تطاع تحقيق معدل 6.8% بما يعادل 43 

مليون دينار. 

5 سيدات يواجهن 55 رجاًل في »بيت التجار«

60 مترشحًا لـ»الغرفة« قبل 27 يومًا من االنتخابات
أنس األغبش «

بلغ إجمالي المترش��حين النتخابات غرفة تجارة 
وصناعة البحرين بدورته��ا ال�30 حتى اآلن، 60 
مترش��حًا ومترش��حة، قبل فتح باب الترش��ح 3 
مارس المقبل. وتنافس��ت 5 س��يدات يمثلن ما 
نسبته 8.3%، على مقاعد بيت التجار التي سيتم 

التصويت عليها 19 مارس المقبل.

سوس��ن  األعم��ال  س��يدات  م��ن  كل  وأعلن��ت 
أبوالحس��ن الت��ي تترش��ح ألول م��رة، وس��ونيا 
جناحي، وبتول داداب��اي المنضويات تحت كتلة 
تج��ار 22 دخ��ول االس��تحقاق االنتخاب��ي، فيما 
تعتزم هدى رضي ونادية العمر دخول المعترك 

االنتخابي مستقلََّتين.
وأعلن رج��ال األعمال يعق��وب العوضي، والوجه 
الجدي��د عدن��ان ش��ريف خوضهم��ا المعت��رك 

االنتخاب��ي مس��تقلَّين. وتم حت��ى اآلن اإلعالن 
عن 3 كتل لخ��وض االنتخابات وهي »تجار 22« 
والتي تم إطالقها رس��ميًا وتضم 18 عضوًا، إلى 
جان��ب »رواد 22« الت��ي يرأس��ها رج��ل األعمال 
محمد الفردان وتض��م حوالي 20 عضوًا لم يتم 
الكشف عن هوياتهم حتى اآلن، إضافة إلى كتلة 
»ريادة 22« وتضم 18 عضوًا سيتم الكشف عن 

أسمائهم الحقًا.

عودة 82٪ من طلبة االبتدائي

»التربية«: دوام حضوري بنسبة 73٪ بالمدارس
لش��ؤون  الع��ام  المدي��ر  أك��د 
المدارس ب��وزارة التربية والتعليم 
الدكت��ور محم��د مبارك، أن نس��بة 
دوام الطلب��ة الحض��وري في جميع 
 ،%73 تجاوزت  الحكومية  المدارس 
حيث ش��هدت المرحل��ة االبتدائية 
عودة 82%، فيما ش��هدت المرحلة 
بنس��بة  اإلعدادية حض��ورًا طالبيًا 

60%، و50% للمرحلة الثانوية.
وأوض��ح أن عملي��ة توزي��ع الكتب 
الدراسية على الطلبة الذين اختاروا 
االنتق��ال م��ن نظام الدراس��ة عن 
بعد إلى نظام الدراسة عبر الحضور 
الفعلي بدأت أمس وستنتهي خالل 
هذا األس��بوع في جمي��ع المدارس 

الحكومية.

2 3 41

تدشين منطقة التجارة األمريكية
في مملكة البحرين

أبرز المزايا

إعفاء من الرسوم 
الجمركية بموجب عدد 

من اتفاقات التجارة 
الحرة

إعفاءات الرسوم الجمركية  
للتصنيع والمواد الخام 

المستوردة وآليات البناء 
وقطع الغيار 

كوادر وطنية واعدة 
ومؤهلة

بنية تحتية لوجستية عالمية 
المستوى 

تنافسية تكلفة 
التشغيل 

توفير الدعم الحكومي 
خالل مرحلة التأسيس  

وما بعد التشغيل 

2 3 41

تدشين منطقة التجارة األمريكية
في مملكة البحرين

أبرز المزايا

إعفاء من الرسوم 
الجمركية بموجب عدد 

من اتفاقات التجارة 
الحرة

إعفاءات الرسوم الجمركية  
للتصنيع والمواد الخام 

المستوردة وآليات البناء 
وقطع الغيار 

كوادر وطنية واعدة 
ومؤهلة

بنية تحتية لوجستية عالمية 
المستوى 

تنافسية تكلفة 
التشغيل 

توفير الدعم الحكومي 
خالل مرحلة التأسيس  

وما بعد التشغيل 

 »العدل الدولية« تستأنف نظر 
دعوى إبادة مسلمي الروهينغيا

تس��تأنف محكمة الع��دل الدولية القضية الدولي��ة التي أقامتها 
غامبيا، ضد ميانم��ار التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية ضد أقلية 
مسلمي الروهينغيا. وتبدأ جلسات االستماع العلنية، التي تستمر 
أربعة أيام، االثنين، في القضية الدولية التي تقيمها غامبيا، نيابة 
عن منظمة من الدول اإلس��المية. وتقول غامبيا إن الحملة ترقى 
إلى حد انتهاك »اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة 

عليها«، وتريد من المحكمة تحميل ميانمار المسؤولية.

المترشحون النتخابات الغرفة حتى اآلن

 رئيس الكتلة
سمير ناس

أعضاء الكتلة 
خالد نجيبي

محمد الكوهجي

 أحمد السلوم
 جميل الغناة

 وليد كانو
 عارف هجرس
 محمد المؤيد

 باسم الساعي
 وهيب الخاجة
 سونيا جناحي

 بتول داداباي
عبدالوهاب الحواج

يوسف صالح الدين
سوسن أبو الحسن

نواف الزياني
عبداهلل فخرو
أحمد يوسف

عدنان شريفيعقوب العوضينادية العمرهدى رضي

كتلة »تجار 22«

المستقلون

كتلة »ريادة 22«كتلة »رواد 22«

 رئيس الكتلة
محمد الفردان 

 عدد األعضاء
  20 عضوًا 

لم تحدد أسماؤهم

 رئيس الكتلة
لم يتم اإلعالن

 عدد األعضاء
 18 عضوًا 

لم تحدد أسماؤهم
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»التربية«: الدوام الحضوري تجاوز ٪73

أكد المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
الدكت��ور محمد مبارك، أن النس��بة العامة ل��دوام الطلبة 

الحضوري في جميع المدارس الحكومية تجاوزت %73.
وش��هدت المرحلة االبتدائية عودة مكثفة بنس��بة %82، 
فيم��ا ش��هدت المرحلة اإلعدادي��ة حضورًا طالبيًا بنس��بة 
60%، ف��ي حين وصلت النس��بة في المرحل��ة الثانوية إلى 
50%، مؤكدًا نجاح اإلدارات المدرسية في تنظيم سير اليوم 

الدراسي بشكل ميسر وانسيابي.
وأض��اف أن الحض��ور الفعل��ي لجمي��ع طلب��ة الم��دارس 
الحكومية كان الفتًا، وس��ار على أتم ما يرام، بفضل التزام 
اإلدارات المدرسية بتطبيق الخطط واإلجراءات المعتمدة 
لتنفيذ قرار العودة المدرسية بواقع 5 أيام في األسبوع في 
ضوء االنتقال إلى المس��توى األخضر ضمن نظام اإلش��ارة 

الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.
وأوض��ح أن عملي��ة توزي��ع الكتب الدراس��ية عل��ى الطلبة 
الذي��ن اختاروا االنتقال من نظام الدراس��ة ع��ن بعد إلى 
نظام الدراس��ة عب��ر الحضور الفعلي قد ب��دأت اعتبارًا من 
أمس وس��تنتهي خالل هذا األس��بوع في جمي��ع المدارس 

الحكومية.
وف��ي م��ا يتص��ل بآلي��ات تنفي��ذ التطبيقات المدرس��ية، 
بي��ن مبارك أن آلي��ة تنفيذ التطبيقات، الت��ي هي بمثابة 
الواجبات اليومية، قد تم اإلعالن عنها بوضوح، حيث سيتم 
تنفيذه��ا إلكترونيًا أو ورقي��ًا داخل الم��دارس وأثناء وقت 
الحصة الدراسية بالنس��بة إلى الطلبة الذين اختاروا نظام 
الحض��ور الفعل��ي، في حين تس��تمر إلكتروني��ًا أثناء وقت 
الحصة الدراسية بالنس��بة إلى الطلبة الذين اختاروا نظام 

التعلم عن بعد. 
أما آلية تنفيذ التطبيقات الشاملة »االمتحانات النهائية«، 
فإنه لم يتم اإلعالن عنها بعد، حيث تجري دراستها حاليًا، 
وس��يتم اإلعالن عنها وتوضيحها في حينه، ووفق ما يقرره 

قطاع شؤون المدارس في هذا الشأن.

توزيع الكتب على الطلبة حتى نهاية األسبوع

تتقدم

عائلة املال 
بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان

اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه

واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل

واإىل اأ�شحاب ال�شمو واملعايل وال�شعادة اأفراد العائلة املالكة الكرمية، واإىل اأ�شحاب املعايل وال�شعادة نواب رئي�س جمل�س الوزراء 

ومعايل رئي�شة جمل�س النواب، ومعايل رئي�س جمل�س ال�شورى، واأ�شحاب املعايل وال�شعادة الوزراء وامل�شت�شارين، واأع�شاء جمل�شي 

ال�شورى والنواب، ومنت�شبي قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية واحلر�س الوطني وجهاز املخابرات الوطني ووزارة اخلارجية، 

واملحافظني، والوكالء والوكالء امل�شاعدين واملدراء يف الوزارات واجلهات احلكومية، و�شفراء الدول ال�شقيقة وال�شديقة 

وممثليهم، وروؤ�شاء واأع�شاء اأمانة العا�شمة واملجال�س البلدية، وروؤ�شاء جمال�س اإدارات البنوك وال�شركات ورجال االأعمال 

والوجهاء والروؤ�شاء التنفيذيني يف البنوك و�شائر ال�شركات، واملواطنني الكرام واملقيمني، وجميع من هاتفنا اأو اأبرق اإلينا اأو عزانا 

عرب اأجهزة االإعالم وو�شائل التوا�شل االجتماعي من داخل وخارج مملكة البحرين

يف وفاة فقيدنا الغايل املغفور له باإذن اهلل تعاىل

عي�سى اأحمد خليفة املال
فلهم منا جزيل ال�شكر والتقدير واالمتنان على تعازيهم لنا، وعلينا واجب الدعاء لهم بخريي الدنيا واالآخرة مت�شرعني 

اإىل املوىل عز وجل اأال يريهم مكروهاً يف عزيز لديهم، واأن يدمي عليهم نعمة ال�شحة والعافية، اإنه �شميع جميب.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/21/watan-20220221.pdf?1645418776
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991222
https://alwatannews.net/article/991437/Bahrain/7-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7
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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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 »الملكية لألعمال اإلنسانية« 
و»االتصال الوطني« يبحثان 

التنسيق المشترك

استقبل األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى الس��يد، في مبنى المؤسس��ة، الرئي��س التنفيذي 
لمركز االتصال الوطني يوسف البنخليل، وبحث معه التنسيق 
المش��ترك، بم��ا يخ��دم السياس��ات اإلعالمي��ة ف��ي مملكة 
البحرين وتطويرها واالرتق��اء بمنظومة التواصل اإلعالمية 
محلي��ًا وخارجيًا، إلب��راز المنجزات الحضاري��ة المتحققة وما 

وصلت إليه البحرين من تطور ونماء في هذا العهد الزاهر.
وف��ي بداية اللقاء أش��اد الس��يد بالتع��اون البن��اء والجهود 
المتمي��زة التي يق��وم بها مرك��ز االتصال الوطن��ي، مثمنًا 
جه��ود المركز في نق��ل الصورة المش��رفة لمملكة البحرين 
في مساعدة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة وخصوصًا 
التغطي��ة المتمي��زة الت��ي ق��ام به��ا المركز خ��الل تقديم 

المساعدات لألشقاء السوريين في المملكة األردنية.
ون��وه بالدور الكبير الذي يقوم ب��ه البنخليل لتعزيز التعاون 
والتنس��يق اإلعالمي بين مختلف المؤسس��ات والوزرات، وما 
يدعم اس��تراتيجيات االتص��ال الوطني ويس��هم في تطوير 

الخطاب اإلعالمي لمملكة البحرين.
م��ن جانبه أك��د البنخليل أهمّية الدور الكبي��ر الذي تقوم به 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنس��انية في دعم المحتاجين 
وتقدي��م المس��اعدات اإلنس��انية واإلغاثي��ة داخ��ل وخ��ارج 

البحرين.
وأضاف أن اإلس��هامات الفاعلة للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية تعك��س األثر الكبي��ر لتوجيه��ات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفّدى، 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، للعمل ال��ذي تقوم به 
المؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، مؤكدًا أّن 
مركز االتصال الوطني ش��ريك للمؤسس��ة الملكية لألعمال 

اإلنسانية في دعم عملها اإلنساني داخل وخارج البحرين.

 انطالق البرنامج 
 التدريبي المشترك 

بين النيابة العامة و»نهرا«
أم��س  صب�����اح  انطلق���ت 
البرنام��������ج  فعالي������ات 
بي��ن  المش��ترك  التدريب��ي 
وأعضاء  العامة  النيابة  أعضاء 
اللجان الفني��ة لتقرير األخطاء 
المهنية لمزاولي مهنة الطب 
البشري وطب األسنان بالهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه������ن 
والخدم������ات الصحية. والذي 
يق��ام بالتع��اون بي��ن النيابة 
الدراس��ات  ومعه��د  العام��ة 

القضائية والقانونية.
وق��د أكد النائب الع��ام علي البوعينين ف��ي كلمته االفتتاحية 
التي ألقاها في مستهل البرنامج التدريبي، في حضور الرئيس 
التنفي��ذي للهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
مريم الجالهم��ة، أن الهدف الرئيس من البرنامج التدريبي هو 
التواصل الفعلي والقانوني بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء 
اللج��ان الفني��ة بالهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة؛ بغية تبادل األفكار والرؤى وتطوير األداء واكتس��اب 
الخب��رات الالزمة في مجال المس��ؤولية الجنائي��ة عن األخطاء 
الطبي��ة، نظ��رًا للطبيعة الخاص��ة لهذه النوعية م��ن القضايا 
التي يغل��ُب عليها الطاب��ع الفني، الرتباطها بم��ا تنتهي إليه 
اللج��ان الفنية من إثب��ات توافر الخطأ الطب��ي بمدلوله الفني 
والقانوني، ف��ي إطار أحكام القانون والقرارات الصحية النافذة، 
وهو ما يؤدي إلى التطبي��ق النموذجي ألحكام القانون ويحقق 
العدالة الناجزة، كما يتيح للمريض الوثوق في الطبيب المعالج 
ل��ه ويمنح األخير قدرًا من الحرية واالطمئنان لكي يقوم بعمله 

على أكمل وجه.
وم��ن جانبها أعرب��ت الجالهمة ع��ن أن انعقاد ه��ذا البرنامج 
التدريب��ي يعد دلي��اًل على تكاتف كافة مؤسس��ات الدولة على 
تحقيق مصلح��ة المجتمع، بالعمل على ضم��ان حماية حقوق 
الكوادر الطبية والمرضى على حد س��واء، بكل عدالة وشفافية، 
كما يهدف لالرتق��اء بالمنظومة الصحية، بمجابهة كافة صور 

األخطاء الطبية والعمل على تداركها.

علي البوعينين

»األهلية«: نتطلع للتوسع في التعاون مع الجامعات العريقة
أكد رئيس الجامعة األهلية منصور العالي، اعتزاز الجامعة 
باإلنجازات البحثية التي حققها أس��اتذتها وباحثيها، سواء 
م��ن الناحية الكمية أو من الناحية الكيفية حيث المزيد من 
االهتمام بالقضايا والتحديات المس��تجدة، مؤكدًا اهتمام 
الجامع��ة بالش��راكة مع أع��رق الجامعات وف��ي مقدمتها 
جامع��ة بروني��ل البريطانية التي حققت ش��راكة الجامعة 

معها قصة نجاح رائعة.
وأك��د في الوقت نفس��ه، تطل��ع الجامعة إلى التوس��ع في 
هذه الش��راكة والتعاون إلدراج برامج جديدة ضمن برنامج 

الدكتوراه المشترك بين الجامعتين.
ج��اء ذلك عل��ى هام��ش تكريم راع��ي المؤتم��ر، الرئيس 
المؤس��س رئيس مجلس أمن��اء الجامعة عب��داهلل الحواج، 

للباحثي��ن المتميزين في مؤتمر طلب��ة الدكتوراه العلمي 
الس��نوي الثالث عش��ر، الذي نظمت��ه الجامع��ة بالتعاون 
م��ع جامعة برونيل لندن البريطانية عب��ر االتصال المرئي 
التفاعلي ليومين متتاليين، بهدف إتاحة الفرصة للباحثين 
ومش��رفيهم لتقدي��م أوراقه��م العلمية ونتائ��ج أبحاثهم 
ومناقش��تها، بمش��اركة أكاديميين وإداريي��ن من كل من 

الجامعة األهلية وجامعة برونيل البريطانية.
وحث العالي، الباحثين المنتس��بين لبرنامج الدكتوراه على 
بذل مزيد من الجهد الجتياز المتطلبات الدقيقة للبرنامج، 
والعمل على نشر أبحاثهم في الدوريات العالمية العريقة.
وفي س��ابقة الفتة في مس��يرة المؤتمر، احتك��رت المرأة 
الباحث��ة المراك��ز المتقدمة في تقييم األبح��اث المقدمة، 

حيث ف��ازت الباحثة ثري��ا عمران بأفضل ورق��ة بحثية في 
مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وأفضل عرض 
تقديم��ي ف��ي المجال نفس��ه. وف��ي مج��ال اإلدارة أحرزت 
الباحثة مريم الظاعن أفض��ل ورقة بحثية، فيما كان مركز 
أفض��ل عرض في ه��ذا المجال للباحثة إله��ام أحمد.وقدم 
ورقة رئيس��ة ف��ي فعاليات المؤتم��ر الدكت��ور ليفتيرس 
كريتسوس من جامعة برونيل البريطانية إذ تناول التحول 
الرقمي واالقتصاد العالمي بعد )كوفيد 19(، حيث الصناعة 
التكنولوجية باتت أكبر خالل الجائحة، وتوس��عت صناعات 
 Amazon, Apple, :العديد من الشركات التكنولوجية مثل
Alphabet, Microsoft, etc. وأوض��ح من خالل إحصائيات 
متع��ددة، أن 77% م��ن األف��راد يس��تخدمون الكمبيوت��ر 

المحم��ول إلج��راء اتصاالتهم مقارنة ب�31% يس��تخدمون  
أجهزة محمولة، وأن قيمة المؤتمرات العالمية التي تعقد 
افتراضيًا عبر منصات التواصل الرقمي في تصاعد مستمر. 
وتناول الباحث في برنامج الدكتوراه حسين عبداهلل، قضايا 
إنترنت األش��ياء عبر ورق��ة علمية حول الكش��ف عن رفض 
الخدمات لش��بكات إنترنت األشياء باستخدام التعلم اآللي، 
وبين ض��رورة مراعاة الفرق بين الدق��ة والضبط للحصول 
عل��ى نتائج دقيقة وواضحة، واس��تخراج البيانات وتحويلها 

لتحديد مواطن الهجوم التي تتعرض لها الشبكات.
أم��ا الباحثة ثريا عمران، فقد تحدث��ت في ورقتها العلمية 
ع��ن نقل التعلم وتحليل المش��اعر للهج��ات البحرينية إلى 
بيانات نصية متسلسلة عن طريق نهج تعلم تعدد اللغات.

يقلل من دخول الحاالت القائمة للعناية المركزة وأعداد الوفيات.. جميلة السلمان: 

  »باكسلوفيد« المضاد لـ»كورونا« متوفر
في البحرين ضمن البروتوكول العالجي

أكدت استش��ارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع الس��لمانية الطبي عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، د.جميلة السلمان، 
أن الدراس��ات العلمي��ة أثبت��ت أن دواء »باكس��لوفيد« 
المض��اد لفيروس كورونا )كوفيد 19( ُيس��هم في تقليل 
حاج��ة الحاالت القائم��ة لدخول المستش��فيات والعناية 
المرك��زة وتقليل أع��داد الوفيات، مبين��ًة أهميته لعالج 
الح��االت القائمة م��ن البالغين من العم��ر 18 عامًا فما 
فوق، والذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوس��طة، 
والح��االت القائم��ة المعّرضة الزدياد األع��راض التي قد 
ت��ؤدي إلى الوفاة ال س��مح اهلل. وأوضحت الس��لمان بأن 
دواء »باكسلوفيد« متوفر في مملكة البحرين وهو ضمن 
البروتوك��ول العالجي، حيث تخضع الح��االت القائمة في 
مملكة البحرين لتقييٍم ش��امل، وبحس��ب السجل الصحي 
يقرر الطبيب المعالج وصف ال��دواء طبقًا للحالة الصحية 
واألم��راض التي قد تعاني منها، مبين��ًة بأنه يتم إعطاء 
»باكسلوفيد« على ش��كل 3 أقراص، وهي تؤخذ معًا عن 

طريق الفم مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام.
وأش��ارت الس��لمان إل��ى أن الك��وادر الطبية ف��ي مملكة 
البحرين أثبتت كفاءتها في التعامل مع الحاالت القائمة 
الت��ي يتطلب وضعها الصح��ي تلقي الع��الج، وأن كافة 
اإلمكانات التش��خيصية والعالجية متوفرة وفق الخطط 
الموضوعة للتعامل مع كل مرحلة من مراحل الفيروس. 
الجدير بالذكر أن دواء »باكسلوفيد« من األدوية الحديثة 
الت��ي تؤخذ ع��ن طري��ق الفم لع��الج الح��االت القائمة 
للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من األدوية 
المضادة للفيروس��ات ويمنع فيروس كورونا من التكاثر 
ف��ي الجس��م، وبالتالي مس��اعدة الح��االت القائمة على 
التغلب على العدوى، وقد أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية بمملكة البحرين اس��تخدامه 

منذ يناير 2022.

 »خدمات النواب« تناقش إنشاء 
صندوق طوارئ احتياطي للتقاعد

ناقش��ت لجن��ة الخدم��ات بمجل��س الن��واب أمس، 
االقتراح برغبة بشأن دراسة إنشاء صندوق احتياطي 
ط��وارئ للتقاع��د، وارتأت اللجن��ة مخاطبة كل من: 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
واس��تعرضت االقت��راح برغبة بإنش��اء مركز ثقافي 
وفن��ي واجتماع��ي بقرية المعامي��ر، بعدها التقت 
اللجن��ة بممثل��ي المجلس األعل��ى للصحة، بحضور 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عب��د اهلل آل خليف��ة، والرئيس التنفيذي 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مريم الجالهمة، حيث تم مناقش��ة مش��روع قانون 
بش��أن تعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم 
)18( لس��نة 1997 في ش��أن تنظيم مهنة الصيدلة 

والمراكز الصيدلية.
بعده��ا ناقش��ت اللجن��ة، وبحضور النائ��ب محمد 
العباس��ي، االقتراح بقانون بش��أن الزيادة السنوية 
للمعاش��ات المس��تحقة طبقًا ألحكام القانون رقم 
)13( لس��نة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 
التقاع��د لموظفي الحكومة، حي��ث تم االطالع على 
مرئيات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، وارتأت 

اللجنة تأجيل االقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة، في ذات اللقاء، االقتراح بقانون 
بش��أن الزي��ادة الس��نوية للمعاش��ات المس��تحقة 
طبقًا ألح��كام قان��ون التأمين االجتماع��ي الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976.
وناقش��ت اللجنة في لقاءها، االقتراح بقانون بشأن 
الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقًا ألحكام 
قانون معاش��ات ومكافآت التقاع��د لضباط وأفراد 
قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرس��وم 
بقان��ون رقم )11( لس��نة 1976، حي��ث تم االطالع 
عل��ى مرئيات صن��دوق التقاعد العس��كري، وارتأت 

اللجنة تأجيل االقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.
ث��م ناقش��ت اللجنة، االقت��راح بقان��ون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2009 بشأن 
مكافح��ة التدخين، حيث تم االطالع على مرئيات 
كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة 
األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، 
اللجن��ة الوطني��ة لمكافح��ة التدخي��ن، جمعية 
مكافحة التدخين، وق��ررت اللجنة الموافقة على 
االقت��راح بقانون ورفع التقري��ر إلى هيئة مكتب 

المجلس.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقش��ة االقتراح بقانون 

بتعديل المادة )9( من المرس��وم بقانون رقم )21( 
لس��نة 2013 بش��أن تنظيم جمع الم��ال لألغراض 
العام��ة، حيث تم االط��الع على رأي لجنة الش��ئون 
التش��ريعية والقانوني��ة، ومرئيات كل م��ن: وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، وزارة العدل والشئون 
اإلس��المية واألوق��اف، وزارة الداخلية، وزارة ش��ئون 
الش��باب والرياضة، جمعية أبرار للرعاية األس��رية، 
جمعي��ة ُأمنية طف��ل، جمعية البس��يتين الخيرية، 
جمعي��ة الكلمة الطيب��ة، وارتأت اللجن��ة الموافقة 
بأغلبي��ة الحضور على االقتراح بقانون ورفع التقرير 

الى هيئة مكتب المجلس.
بعده��ا، ناقش��ت اللجن��ة، االقت��راح برغب��ة بقصر 
نش��اطات الجمعيات الخيرية وتبرعاتهم في داخل 
ملك��ة البحرين فقط، حيث تم االطالع على مرئيات 
وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، والمؤسس��ة 
الملكية لألعمال الخيرية، وق��ررت اللجنة الموافقة 
على االقتراح برغبة ورف��ع التقرير إلى هيئة مكتب 

المجلس.
كما ناقش��ت اللجن��ة االقتراح برغبة بش��أن تحويل 
قص��ر »الضيافة« الواقع ف��ي منطقة القضيبية إلى 
معلم سياحي لتوثيق تاريخ أسرة آل خليفة الكرام.

 »ضوء1« يستعد لجمع البيانات 
الخاصة بأشعة جاما األرضية

بع��د نجاحه في الوصول إلى م��داره يوم 3 فبراير، 
يبدأ القم��ر البحريني بالتعاون م��ع دولة اإلمارات 
»ضوء1« مرحلة التشغيل األولي إلجراء االختبارات 
الالزمة للتأكد من استعداده لبدء تشغيل حمولته 
الخاصة بالكش��ف عن أشعة جاما األرضية لتجميع 
البيان��ات، حيث تم فتح هوائيات »ضوء1« وألواحه 
الشمس��ية بنجاح، كم��ا تم االطمئن��ان على نجاح 
دوران��ه ف��ي مداره م��ن خالل اس��تالم اإلش��ارات 
من��ه بش��كل يوم��ي وتحليلها م��ن قب��ل الفريق 
المختص بعمليات تش��غيل »ضوء1«، حيث توفر 
هذه اإلش��ارات معلومات حرجة ح��ول صحة القمر 
الصناع��ي »ض��وء1« ومنه��ا مس��تويات الح��رارة 

والطاقة وحالة نظام التشغيل.
وح��ول ه��ذه التطورات أك��دت مهندس��ة الفضاء 
عائشة الحرم - أحد أعضاء فريق تشغيل »ضوء1«: 
»أن��ه م��ن المؤم��ل أن يب��دأ »ض��وء1« بعمليات 
التشغيل الفعلي وتشغيل الحمولة ليباشر مهمته 

الفعلي��ة ف��ي الكش��ف عن أش��عة جام��ا األرضية 
بمش��يئة اهلل في موعد أقصاه نهاية ش��هر مارس 
2022، وذلك بعد االنتهاء من عمليات التش��غيل 
األولية التي يتم فيه��ا إجراء اختبارات صحة جميع 
أنظم��ة القمر الصناع��ي »ضوء1« بع��د اإلطالق، 
تش��غيل  لب��دء  جاهزيت��ه  الختب��ارات  باإلضاف��ة 

الحمولة وتجميع البيانات«.
وأضافت: »لقد أتم الفريق بنجاح اختبارات نظامي 
االتص��ال “UHF« و»S-band« م��ن خالل إرس��ال 
األوامر واس��تقبال البيانات الخاص��ة بصحة القمر 
الصناعي »ض��وء1« من خالل المحط��ات األرضية 
المتف��ق معه��ا مس��بقا، وق��د أثبت��ت النتائج أن 
عملية االتصال بالقمر الصناعي تتم بشكل سلس 
وبإرس��ال قوي. كما تم��ت بنجاح عملي��ات اختبار 
نظامي التش��غيل، باإلضافة إلى ذلك تم االنتهاء 
من اختب��ارات نظام الطاقة بش��كل ناجح والتأكد 
من س��المة األلواح الشمس��ية والبطاريات ونظام 

توزيع الطاقة م��ن خالل تحلي��ل البيانات الخاصة 
بصحة هذا النظام«.

وأوضح��ت: »بع��د نجاح كاف��ة االختبارات س��الفة 
الذكر، بدأت عمليات اختبار تش��غيل نظام التحكم 
وتحدي��د االتجاهات بتاريخ 13 فبراير الجاري، حيث 
يعتبر هذا االختبار األخير واألطول من حيث المدة 
الزمنية قبل بدء تش��غيل حمول��ة القمر الصناعي 
»ضوء1«، حيث س��يتم اختبار جمي��ع آليات التحكم 
وتوجيه »ضوء1« باتجاه الشمس أو باتجاه األرض 
أو باتج��اه ه��دف معين مث��ل المحط��ات األرضية 
المعنية بالتحكم. كما س��يتم اختبار سالمة جميع 
المحركات والمستش��عرات الخاص��ة بهذا النظام، 
للتأكد من ثبات »ضوء1« في مداره وتقليل سرعته 
الدورانية بحيث ال تتعدى 5 درجات/ثانية. إن هذا 
النظ��ام يعتبر م��ن أهم األنظمة التي ستس��اهم 
ف��ي نجاح مهمة »ضوء1« من خالل توجيهه بدقة 

باتجاه األرض لرصد أشعة جاما األرضية«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/21/watan-20220221.pdf?1645418776
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991477
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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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 »الملكية لألعمال اإلنسانية« 
و»االتصال الوطني« يبحثان 

التنسيق المشترك

استقبل األمين العام للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى الس��يد، في مبنى المؤسس��ة، الرئي��س التنفيذي 
لمركز االتصال الوطني يوسف البنخليل، وبحث معه التنسيق 
المش��ترك، بم��ا يخ��دم السياس��ات اإلعالمي��ة ف��ي مملكة 
البحرين وتطويرها واالرتق��اء بمنظومة التواصل اإلعالمية 
محلي��ًا وخارجيًا، إلب��راز المنجزات الحضاري��ة المتحققة وما 

وصلت إليه البحرين من تطور ونماء في هذا العهد الزاهر.
وف��ي بداية اللقاء أش��اد الس��يد بالتع��اون البن��اء والجهود 
المتمي��زة التي يق��وم بها مرك��ز االتصال الوطن��ي، مثمنًا 
جه��ود المركز في نق��ل الصورة المش��رفة لمملكة البحرين 
في مساعدة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة وخصوصًا 
التغطي��ة المتمي��زة الت��ي ق��ام به��ا المركز خ��الل تقديم 

المساعدات لألشقاء السوريين في المملكة األردنية.
ون��وه بالدور الكبير الذي يقوم ب��ه البنخليل لتعزيز التعاون 
والتنس��يق اإلعالمي بين مختلف المؤسس��ات والوزرات، وما 
يدعم اس��تراتيجيات االتص��ال الوطني ويس��هم في تطوير 

الخطاب اإلعالمي لمملكة البحرين.
م��ن جانبه أك��د البنخليل أهمّية الدور الكبي��ر الذي تقوم به 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنس��انية في دعم المحتاجين 
وتقدي��م المس��اعدات اإلنس��انية واإلغاثي��ة داخ��ل وخ��ارج 

البحرين.
وأضاف أن اإلس��هامات الفاعلة للمؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية تعك��س األثر الكبي��ر لتوجيه��ات حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفّدى، 
ودعم صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، للعمل ال��ذي تقوم به 
المؤسسة بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، مؤكدًا أّن 
مركز االتصال الوطني ش��ريك للمؤسس��ة الملكية لألعمال 

اإلنسانية في دعم عملها اإلنساني داخل وخارج البحرين.

 انطالق البرنامج 
 التدريبي المشترك 

بين النيابة العامة و»نهرا«
أم��س  صب�����اح  انطلق���ت 
البرنام��������ج  فعالي������ات 
بي��ن  المش��ترك  التدريب��ي 
وأعضاء  العامة  النيابة  أعضاء 
اللجان الفني��ة لتقرير األخطاء 
المهنية لمزاولي مهنة الطب 
البشري وطب األسنان بالهيئة 
الوطني��ة لتنظي��م المه������ن 
والخدم������ات الصحية. والذي 
يق��ام بالتع��اون بي��ن النيابة 
الدراس��ات  ومعه��د  العام��ة 

القضائية والقانونية.
وق��د أكد النائب الع��ام علي البوعينين ف��ي كلمته االفتتاحية 
التي ألقاها في مستهل البرنامج التدريبي، في حضور الرئيس 
التنفي��ذي للهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
مريم الجالهم��ة، أن الهدف الرئيس من البرنامج التدريبي هو 
التواصل الفعلي والقانوني بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء 
اللج��ان الفني��ة بالهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدمات 
الصحي��ة؛ بغية تبادل األفكار والرؤى وتطوير األداء واكتس��اب 
الخب��رات الالزمة في مجال المس��ؤولية الجنائي��ة عن األخطاء 
الطبي��ة، نظ��رًا للطبيعة الخاص��ة لهذه النوعية م��ن القضايا 
التي يغل��ُب عليها الطاب��ع الفني، الرتباطها بم��ا تنتهي إليه 
اللج��ان الفنية من إثب��ات توافر الخطأ الطب��ي بمدلوله الفني 
والقانوني، ف��ي إطار أحكام القانون والقرارات الصحية النافذة، 
وهو ما يؤدي إلى التطبي��ق النموذجي ألحكام القانون ويحقق 
العدالة الناجزة، كما يتيح للمريض الوثوق في الطبيب المعالج 
ل��ه ويمنح األخير قدرًا من الحرية واالطمئنان لكي يقوم بعمله 

على أكمل وجه.
وم��ن جانبها أعرب��ت الجالهمة ع��ن أن انعقاد ه��ذا البرنامج 
التدريب��ي يعد دلي��اًل على تكاتف كافة مؤسس��ات الدولة على 
تحقيق مصلح��ة المجتمع، بالعمل على ضم��ان حماية حقوق 
الكوادر الطبية والمرضى على حد س��واء، بكل عدالة وشفافية، 
كما يهدف لالرتق��اء بالمنظومة الصحية، بمجابهة كافة صور 

األخطاء الطبية والعمل على تداركها.

علي البوعينين

»األهلية«: نتطلع للتوسع في التعاون مع الجامعات العريقة
أكد رئيس الجامعة األهلية منصور العالي، اعتزاز الجامعة 
باإلنجازات البحثية التي حققها أس��اتذتها وباحثيها، سواء 
م��ن الناحية الكمية أو من الناحية الكيفية حيث المزيد من 
االهتمام بالقضايا والتحديات المس��تجدة، مؤكدًا اهتمام 
الجامع��ة بالش��راكة مع أع��رق الجامعات وف��ي مقدمتها 
جامع��ة بروني��ل البريطانية التي حققت ش��راكة الجامعة 

معها قصة نجاح رائعة.
وأك��د في الوقت نفس��ه، تطل��ع الجامعة إلى التوس��ع في 
هذه الش��راكة والتعاون إلدراج برامج جديدة ضمن برنامج 

الدكتوراه المشترك بين الجامعتين.
ج��اء ذلك عل��ى هام��ش تكريم راع��ي المؤتم��ر، الرئيس 
المؤس��س رئيس مجلس أمن��اء الجامعة عب��داهلل الحواج، 

للباحثي��ن المتميزين في مؤتمر طلب��ة الدكتوراه العلمي 
الس��نوي الثالث عش��ر، الذي نظمت��ه الجامع��ة بالتعاون 
م��ع جامعة برونيل لندن البريطانية عب��ر االتصال المرئي 
التفاعلي ليومين متتاليين، بهدف إتاحة الفرصة للباحثين 
ومش��رفيهم لتقدي��م أوراقه��م العلمية ونتائ��ج أبحاثهم 
ومناقش��تها، بمش��اركة أكاديميين وإداريي��ن من كل من 

الجامعة األهلية وجامعة برونيل البريطانية.
وحث العالي، الباحثين المنتس��بين لبرنامج الدكتوراه على 
بذل مزيد من الجهد الجتياز المتطلبات الدقيقة للبرنامج، 
والعمل على نشر أبحاثهم في الدوريات العالمية العريقة.

وفي س��ابقة الفتة في مس��يرة المؤتمر، احتك��رت المرأة 
الباحث��ة المراك��ز المتقدمة في تقييم األبح��اث المقدمة، 

حيث ف��ازت الباحثة ثري��ا عمران بأفضل ورق��ة بحثية في 
مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وأفضل عرض 
تقديم��ي ف��ي المجال نفس��ه. وف��ي مج��ال اإلدارة أحرزت 
الباحثة مريم الظاعن أفض��ل ورقة بحثية، فيما كان مركز 
أفض��ل عرض في ه��ذا المجال للباحثة إله��ام أحمد.وقدم 
ورقة رئيس��ة ف��ي فعاليات المؤتم��ر الدكت��ور ليفتيرس 
كريتسوس من جامعة برونيل البريطانية إذ تناول التحول 
الرقمي واالقتصاد العالمي بعد )كوفيد 19(، حيث الصناعة 
التكنولوجية باتت أكبر خالل الجائحة، وتوس��عت صناعات 
 Amazon, Apple, :العديد من الشركات التكنولوجية مثل
Alphabet, Microsoft, etc. وأوض��ح من خالل إحصائيات 
متع��ددة، أن 77% م��ن األف��راد يس��تخدمون الكمبيوت��ر 

المحم��ول إلج��راء اتصاالتهم مقارنة ب�31% يس��تخدمون  
أجهزة محمولة، وأن قيمة المؤتمرات العالمية التي تعقد 
افتراضيًا عبر منصات التواصل الرقمي في تصاعد مستمر. 
وتناول الباحث في برنامج الدكتوراه حسين عبداهلل، قضايا 
إنترنت األش��ياء عبر ورق��ة علمية حول الكش��ف عن رفض 
الخدمات لش��بكات إنترنت األشياء باستخدام التعلم اآللي، 
وبين ض��رورة مراعاة الفرق بين الدق��ة والضبط للحصول 
عل��ى نتائج دقيقة وواضحة، واس��تخراج البيانات وتحويلها 

لتحديد مواطن الهجوم التي تتعرض لها الشبكات.
أم��ا الباحثة ثريا عمران، فقد تحدث��ت في ورقتها العلمية 
ع��ن نقل التعلم وتحليل المش��اعر للهج��ات البحرينية إلى 
بيانات نصية متسلسلة عن طريق نهج تعلم تعدد اللغات.

يقلل من دخول الحاالت القائمة للعناية المركزة وأعداد الوفيات.. جميلة السلمان: 

  »باكسلوفيد« المضاد لـ»كورونا« متوفر
في البحرين ضمن البروتوكول العالجي

أكدت استش��ارية األمراض المعدية واألمراض الباطنية 
بمجمع الس��لمانية الطبي عضو الفري��ق الوطني الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(، د.جميلة السلمان، 
أن الدراس��ات العلمي��ة أثبت��ت أن دواء »باكس��لوفيد« 
المض��اد لفيروس كورونا )كوفيد 19( ُيس��هم في تقليل 
حاج��ة الحاالت القائم��ة لدخول المستش��فيات والعناية 
المرك��زة وتقليل أع��داد الوفيات، مبين��ًة أهميته لعالج 
الح��االت القائمة م��ن البالغين من العم��ر 18 عامًا فما 
فوق، والذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوس��طة، 
والح��االت القائم��ة المعّرضة الزدياد األع��راض التي قد 
ت��ؤدي إلى الوفاة ال س��مح اهلل. وأوضحت الس��لمان بأن 
دواء »باكسلوفيد« متوفر في مملكة البحرين وهو ضمن 
البروتوك��ول العالجي، حيث تخضع الح��االت القائمة في 
مملكة البحرين لتقييٍم ش��امل، وبحس��ب السجل الصحي 
يقرر الطبيب المعالج وصف ال��دواء طبقًا للحالة الصحية 
واألم��راض التي قد تعاني منها، مبين��ًة بأنه يتم إعطاء 
»باكسلوفيد« على ش��كل 3 أقراص، وهي تؤخذ معًا عن 

طريق الفم مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام.
وأش��ارت الس��لمان إل��ى أن الك��وادر الطبية ف��ي مملكة 
البحرين أثبتت كفاءتها في التعامل مع الحاالت القائمة 
الت��ي يتطلب وضعها الصح��ي تلقي الع��الج، وأن كافة 
اإلمكانات التش��خيصية والعالجية متوفرة وفق الخطط 
الموضوعة للتعامل مع كل مرحلة من مراحل الفيروس. 
الجدير بالذكر أن دواء »باكسلوفيد« من األدوية الحديثة 
الت��ي تؤخذ ع��ن طري��ق الفم لع��الج الح��االت القائمة 
للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين من األدوية 
المضادة للفيروس��ات ويمنع فيروس كورونا من التكاثر 
ف��ي الجس��م، وبالتالي مس��اعدة الح��االت القائمة على 
التغلب على العدوى، وقد أجازت الهيئة الوطنية لتنظيم 
المه��ن والخدمات الصحية بمملكة البحرين اس��تخدامه 

منذ يناير 2022.

 »خدمات النواب« تناقش إنشاء 
صندوق طوارئ احتياطي للتقاعد

ناقش��ت لجن��ة الخدم��ات بمجل��س الن��واب أمس، 
االقتراح برغبة بشأن دراسة إنشاء صندوق احتياطي 
ط��وارئ للتقاع��د، وارتأت اللجن��ة مخاطبة كل من: 

الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
واس��تعرضت االقت��راح برغبة بإنش��اء مركز ثقافي 
وفن��ي واجتماع��ي بقرية المعامي��ر، بعدها التقت 
اللجن��ة بممثل��ي المجلس األعل��ى للصحة، بحضور 
رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عب��د اهلل آل خليف��ة، والرئيس التنفيذي 
للهيئ��ة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
مريم الجالهمة، حيث تم مناقش��ة مش��روع قانون 
بش��أن تعديل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم 
)18( لس��نة 1997 في ش��أن تنظيم مهنة الصيدلة 

والمراكز الصيدلية.
بعده��ا ناقش��ت اللجن��ة، وبحضور النائ��ب محمد 
العباس��ي، االقتراح بقانون بش��أن الزيادة السنوية 
للمعاش��ات المس��تحقة طبقًا ألحكام القانون رقم 
)13( لس��نة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت 
التقاع��د لموظفي الحكومة، حي��ث تم االطالع على 
مرئيات الهيئة العامة للتأمين االجتماعي، وارتأت 

اللجنة تأجيل االقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة، في ذات اللقاء، االقتراح بقانون 
بش��أن الزي��ادة الس��نوية للمعاش��ات المس��تحقة 
طبقًا ألح��كام قان��ون التأمين االجتماع��ي الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم )24( لسنة 1976.
وناقش��ت اللجنة في لقاءها، االقتراح بقانون بشأن 
الزيادة السنوية للمعاشات المستحقة طبقًا ألحكام 
قانون معاش��ات ومكافآت التقاع��د لضباط وأفراد 
قوة دفاع البحرين واألمن العام الصادر بالمرس��وم 
بقان��ون رقم )11( لس��نة 1976، حي��ث تم االطالع 
عل��ى مرئيات صن��دوق التقاعد العس��كري، وارتأت 

اللجنة تأجيل االقتراح برغبة لمزيد من الدراسة.
ث��م ناقش��ت اللجنة، االقت��راح بقان��ون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2009 بشأن 
مكافح��ة التدخين، حيث تم االطالع على مرئيات 
كل من: وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة 
األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، 
اللجن��ة الوطني��ة لمكافح��ة التدخي��ن، جمعية 
مكافحة التدخين، وق��ررت اللجنة الموافقة على 
االقت��راح بقانون ورفع التقري��ر إلى هيئة مكتب 

المجلس.
بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقش��ة االقتراح بقانون 

بتعديل المادة )9( من المرس��وم بقانون رقم )21( 
لس��نة 2013 بش��أن تنظيم جمع الم��ال لألغراض 
العام��ة، حيث تم االط��الع على رأي لجنة الش��ئون 
التش��ريعية والقانوني��ة، ومرئيات كل م��ن: وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، وزارة العدل والشئون 
اإلس��المية واألوق��اف، وزارة الداخلية، وزارة ش��ئون 
الش��باب والرياضة، جمعية أبرار للرعاية األس��رية، 
جمعي��ة ُأمنية طف��ل، جمعية البس��يتين الخيرية، 
جمعي��ة الكلمة الطيب��ة، وارتأت اللجن��ة الموافقة 
بأغلبي��ة الحضور على االقتراح بقانون ورفع التقرير 

الى هيئة مكتب المجلس.
بعده��ا، ناقش��ت اللجن��ة، االقت��راح برغب��ة بقصر 
نش��اطات الجمعيات الخيرية وتبرعاتهم في داخل 
ملك��ة البحرين فقط، حيث تم االطالع على مرئيات 
وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، والمؤسس��ة 
الملكية لألعمال الخيرية، وق��ررت اللجنة الموافقة 
على االقتراح برغبة ورف��ع التقرير إلى هيئة مكتب 

المجلس.
كما ناقش��ت اللجن��ة االقتراح برغبة بش��أن تحويل 
قص��ر »الضيافة« الواقع ف��ي منطقة القضيبية إلى 
معلم سياحي لتوثيق تاريخ أسرة آل خليفة الكرام.

 »ضوء1« يستعد لجمع البيانات 
الخاصة بأشعة جاما األرضية

بع��د نجاحه في الوصول إلى م��داره يوم 3 فبراير، 
يبدأ القم��ر البحريني بالتعاون م��ع دولة اإلمارات 
»ضوء1« مرحلة التشغيل األولي إلجراء االختبارات 
الالزمة للتأكد من استعداده لبدء تشغيل حمولته 
الخاصة بالكش��ف عن أشعة جاما األرضية لتجميع 
البيان��ات، حيث تم فتح هوائيات »ضوء1« وألواحه 
الشمس��ية بنجاح، كم��ا تم االطمئن��ان على نجاح 
دوران��ه ف��ي مداره م��ن خالل اس��تالم اإلش��ارات 
من��ه بش��كل يوم��ي وتحليلها م��ن قب��ل الفريق 
المختص بعمليات تش��غيل »ضوء1«، حيث توفر 
هذه اإلش��ارات معلومات حرجة ح��ول صحة القمر 
الصناع��ي »ض��وء1« ومنه��ا مس��تويات الح��رارة 

والطاقة وحالة نظام التشغيل.
وح��ول ه��ذه التطورات أك��دت مهندس��ة الفضاء 
عائشة الحرم - أحد أعضاء فريق تشغيل »ضوء1«: 
»أن��ه م��ن المؤم��ل أن يب��دأ »ض��وء1« بعمليات 
التشغيل الفعلي وتشغيل الحمولة ليباشر مهمته 

الفعلي��ة ف��ي الكش��ف عن أش��عة جام��ا األرضية 
بمش��يئة اهلل في موعد أقصاه نهاية ش��هر مارس 
2022، وذلك بعد االنتهاء من عمليات التش��غيل 
األولية التي يتم فيه��ا إجراء اختبارات صحة جميع 
أنظم��ة القمر الصناع��ي »ضوء1« بع��د اإلطالق، 
تش��غيل  لب��دء  جاهزيت��ه  الختب��ارات  باإلضاف��ة 

الحمولة وتجميع البيانات«.
وأضافت: »لقد أتم الفريق بنجاح اختبارات نظامي 
االتص��ال “UHF« و»S-band« م��ن خالل إرس��ال 
األوامر واس��تقبال البيانات الخاص��ة بصحة القمر 
الصناعي »ض��وء1« من خالل المحط��ات األرضية 
المتف��ق معه��ا مس��بقا، وق��د أثبت��ت النتائج أن 
عملية االتصال بالقمر الصناعي تتم بشكل سلس 
وبإرس��ال قوي. كما تم��ت بنجاح عملي��ات اختبار 
نظامي التش��غيل، باإلضافة إلى ذلك تم االنتهاء 
من اختب��ارات نظام الطاقة بش��كل ناجح والتأكد 
من س��المة األلواح الشمس��ية والبطاريات ونظام 

توزيع الطاقة م��ن خالل تحلي��ل البيانات الخاصة 
بصحة هذا النظام«.

وأوضح��ت: »بع��د نجاح كاف��ة االختبارات س��الفة 
الذكر، بدأت عمليات اختبار تش��غيل نظام التحكم 
وتحدي��د االتجاهات بتاريخ 13 فبراير الجاري، حيث 
يعتبر هذا االختبار األخير واألطول من حيث المدة 
الزمنية قبل بدء تش��غيل حمول��ة القمر الصناعي 
»ضوء1«، حيث س��يتم اختبار جمي��ع آليات التحكم 
وتوجيه »ضوء1« باتجاه الشمس أو باتجاه األرض 
أو باتج��اه ه��دف معين مث��ل المحط��ات األرضية 
المعنية بالتحكم. كما س��يتم اختبار سالمة جميع 
المحركات والمستش��عرات الخاص��ة بهذا النظام، 
للتأكد من ثبات »ضوء1« في مداره وتقليل سرعته 
الدورانية بحيث ال تتعدى 5 درجات/ثانية. إن هذا 
النظ��ام يعتبر م��ن أهم األنظمة التي ستس��اهم 
ف��ي نجاح مهمة »ضوء1« من خالل توجيهه بدقة 

باتجاه األرض لرصد أشعة جاما األرضية«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/21/watan-20220221.pdf?1645418776
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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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أكـــد ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، مواصلة البناء على ما تحقق 
في مختلف المجاالت بين مملكة البحرين والواليات المتحدة 
األميركيـــة الصديقة نتاج الشـــراكة التاريخية االســـتراتيجية 
بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، مشـــيرا إلـــى المســـتويات المتقدمة 
التـــي بلغتها أوجه التعاون والتنســـيق الثنائي بين البلدين في 
مختلـــف القطاعات وأهمية االســـتمرار فـــي تعزيزها بما يفتح 
آفاقـــا أرحـــب على كافة األصعدة.  جاء ذلك، لدى لقاء ســـموه 
في قصر الرفاع أمس، بحضور رئيس الهيئة العليا لنادي راشد 
للفروســـية وســـباق الخيل ســـمو الشيخ عيســـى بن سلمان بن 
حمد آل خليفة، سفير الواليات المتحدة األميركية لدى مملكة 
البحرين ستيفن بوندي، حيث رحب سموه بالسفير األميركي 
بمناســـبة تعيينـــه ســـفيرا لبـــاده متمنيا لـــه التوفيـــق في أداء 
مهامه، الفتا ســـموه إلى أن ما تحظى بـــه العاقات البحرينية 
األميركية من اهتمام متبادل لتطويرها يسهم دوما في تنمية 
أطر التعاون والتنســـيق المشـــترك تحقيقا للمصالح المشتركة 
وبمـــا يعـــود بالخير والنفع علـــى الجميع.  وجرى خـــال اللقاء 
بحـــث آخر المســـتجدات علـــى الصعيدين اإلقليمـــي والدولي، 

ومناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تأكيد الشراكة التاريخية بين البحرين وأميركا
تنمية أطر التعاون الثنائي تحقيًقا للمصالح المشتركة

المنامة - بنا

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
والســـياحة زايد الزياني مســـاء امس مع 
وفد مجلسي النواب والشيوخ األميركي 
وذلـــك  البحريـــن،  مملكـــة  يـــزور  الـــذي 
بحضـــور وكيـــل وزارة الصناعة والتجارة 
والوكيـــل  الدوســـري  إيمـــان  والســـياحة 
المســـاعد للتجـــارة المحليـــة والخارجيـــة 
الشـــيخ حمد بن ســـلمان آل خليفة وعدد 
بالـــوزارة. وتـــم خـــال  المســـؤولين  مـــن 
االجتمـــاع اســـتعرض العاقـــات الثنائيـــة 
الراســـخة بين مملكة البحرين والواليات 

التـــي  والتطـــورات  األميركيـــة  المتحـــدة 
تشـــهدها. وأعرب الوزير عن إشادته بنمو 
العاقـــات الثنائيـــة بيـــن مملكـــة البحرين 
والواليـــات المتحـــدة األميركية خصوصا 
التجـــاري  بالشـــأن  الصلـــة  ذات  منهـــا 
واالقتصادي والتي توجت بإبرام اتفاقية 

التجـــارة الحرة بينهمـــا والتي كان لها بالغ 
األثـــر في رفـــع معدالت التبـــادل التجاري 
بنســـب كبيـــرة بيـــن البلديـــن الصديقيـــن، 
مشـــيرا إلـــى الـــدور الكبير الـــذي تقوم به 
الـــوزارة في دعـــم العاقـــات االقتصادية 

بين مملكة البحرين وباقي دول العالم.

البحرين بيئة جاذبة للمشاريع العالمية... الزياني:

ارتفاع كبير في التبادل التجاري مع أميركا
مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أشـــاد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
جمعيـــة  بإســـهامات  حميـــدان،  جميـــل 
الريـــادة الشـــبابية ومبادراتهـــا وحرصهـــا 
على تنفيذ البرامج التنموية، مؤكًدا دعم 
الوزارة لمختلف المشروعات الهادفة إلى 
تنميـــة وتطوير المجتمـــع، ودعم األعمال 
المتميـــزة للمنظمـــات األهليـــة، الفًتـــا إلى 
أن العمـــل التطوعـــي فـــي البحريـــن قطع 
شـــوًطا كبيـــًرا نحـــو تحقيـــق االحترافيـــة 
فـــي هذا المجال، مشـــيًرا إلـــى دور العمل 
األعمـــال  اســـتدامة  فـــي  االحترافـــي 

الخيريـــة والتطوعيـــة وتحســـين فعاليـــة 
أداء وتميـــز المنظمـــات األهليـــة في أداء 
رســـالتها اإلنســـانية. والتقى وزيـــر العمل 

في مكتبـــه بالوزارة، رئيس مجلس إدارة 
الجمعيـــة أميرة محمـــد، بحضور عدد من 

أعضاء مجلس اإلدارة.

مشيًدا بدور “الريادة الشبابية” في تنفيذ البرامج التنموية... حميدان:

العمل التطوعي قطع شوًطا كبيًرا نحو تحقيق االحترافية

المنامة - بنا

علـــي  اإلعـــام  وزيـــر  اســـتقبل 
الرميحي، فـــي مكتبه، الموظفة 
والباحـــث  طـــواش،  ســـكينة 
عبـــدهللا حاجـــي اللذيـــن أهدياه 

نسخة من رسالة الماجستير.
وأثناء اللقاء، هنـــأ وزير اإلعام 
حصولهمـــا  بمناســـبة  الباحثيـــن 

علـــى درجـــة الماجســـتير، معرًبا 
بجهـــود  واعتـــزازه  فخـــره  عـــن 
الشـــابة  الوطنيـــة  الكـــوادر 
وإســـهاماتهم البـــارزة في مجال 
لهمـــا  متمنًيـــا  العلمـــي،  البحـــث 
التوفيـــق فـــي حياتهـــم العلميـــة 

والمهنية.

الرميحي يشيد باإلسهامات العلمية للكوادر الشبابية

السيسي يستقبل رئيَسي “الشورى” و“النواب”
العالقات الوطيدة بين البلدين تشهد نهضًة بمختلف المجاالت

استقبل رئيس جمهورية مصر العربية 
الشـــقيقة عبدالفتاح السيســـي، صباح 
امـــس )األحد(، رئيســـة مجلس النواب 
فوزية زينل، و رئيس مجلس الشورى، 
علي صالح الصالح، وذلك على هامش 
مشاركتهما في المؤتمر الرابع للبرلمان 
العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات 
العربيـــة، الـــذي أقامه البرلمـــان العربي 
القاهـــرة  المصريـــة  العاصمـــة  فـــي 
)الســـبت(، بحضـــور عـــدد مـــن رؤســـاء 

البرلمانات الخليجية والعربية.
ونقل رئيسا مجلسي الشورى والنواب 
تحايـــا عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، إلى 
الرئيـــس السيســـي، وتمنيـــات جالته 
لجمهورية مصر العربية بدوام التقدم 

والنماء.
وأعـــرب الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
عـــن خالـــص التهاني والتبريـــكات إلى 
بمناســـبة  النـــواب،  مجلـــس  رئيســـة 
البرلمانـــي  االتحـــاد  رئاســـة  تســـّلمها 
العربـــي، داعًيا لها بمزيـــد من التوفيق 
والنجـــاح فـــي رئاســـة االتحـــاد خـــال 

الدورة الحالية.

مجلســـي  رئيســـا  أكـــد  جانبهمـــا،  مـــن 
العاقـــات  أن  والنـــواب  الشـــورى 
مملكـــة  بيـــن  والمتميـــزة  الوطيـــدة 
العربيـــة  البحريـــن وجمهوريـــة مصـــر 
الشقيقة، تشـــهد نهضة وتطوًرا شامًا 
ُيجســـد  بمـــا  كافـــة،  المجـــاالت  فـــي 
الـــرؤى الحكيمـــة والمشـــتركة لجالـــة 
عاهل الباد وأخيه الرئيس السيســـي 

ُمعرَبيـــن عن االعتزاز البالغ بما وصلت 
إليه العاقات التاريخية الراسخة بين 
البلدين الشقيقين من تعاون وتنسيق 
رفيع المستوى، وحرص متواصل على 
تحقيـــق المصالـــح المشـــتركة للبلدين 

وشعبيهما الشقيقين.
الشـــورى  مجلســـي  رئيســـا  وأشـــار 
والنـــواب إلـــى أنَّ الجهـــود الثنائية من 
أجـــل البنـــاء على ما تحقـــق من نجاح 
مشـــهود، وتعاون ثابـــت بين الحكومة 
برئاســـة ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، والحكومة 
مجلـــس  رئيـــس  برئاســـة  المصريـــة 
الـــوزراء مصطفـــى مدبولـــي، ُيترجـــم 
تطلعـــات وطموحات البلدين لتوســـيع 

مسارات العمل المشترك.

القضيبية - مجلس الشورى

أصـــدر وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفة القـــرار رقم 
تأشـــيرة  منـــح  بشـــأن   2022 لســـنة   )24(

دخول ورخصة اإلقامة العائلية.
وينص القرار على أنه:

بعد االطاع على قانون األجانب )الهجرة 
واإلقامـــة( لســـنة 1965 وتعدياته، وعلى 
القانون )11( لســـنة 1975 بشـــأن جوازات 
السفر وتعدياته، وعلى القانون رقم )35( 
لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني 
البحرينيـــة  وأبنـــاء  البحرينيـــة،  غيـــر 
معاملـــة  بحرينـــي  غيـــر  مـــن  المتزوجـــة 
البحريني في بعض الرســـوم المقررة على 

الخدمات الحكومية.
وعلى قانون الضمان الصحي الصادر رقم 
)23( لســـنة 2018 وعلـــى القـــرار رقم )25( 

لســـنة 1976 فـــي شـــأن تأشـــيرة الدخـــول 
القـــرار  وعلـــى  وتعدياتـــه،  البحريـــن، 
رقـــم )196( لســـنة 2014 بشـــأن الرســـوم 
الخاصة بخدمات اإلدارة العامة للجنسية 

والجوازات واإلقامة، وتعدياته.
ونصـــت المادة )1( على أنه: يجوز لشـــئون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة إصـــدار 
تأشـــيرة دخول ورخصة اإلقامـــة العائلية 
ألقـــارب البحرينييـــن من الدرجـــة األولى، 
وزوجات البحرينيين، وأزواج البحرينيات 

األجانب، وفقًا للشروط اآلتية:
بحرينـــي  الطلـــب  صاحـــب  يكـــون  أن   .1

الجنسية.
2. أن يكـــون صاحـــب الطلـــب واألجنبـــي 

حسني السيرة والسلوك.
3. أن يكـــون لـــدى األجنبـــي تأمين صحي 
ساري المفعول في مملكة البحرين طوال 

فترة إقامته.
4. أن يكـــون لـــدى صاحـــب الطلـــب مـــورد 

رزق مشروًعا وكافًيا إلعالته واألجنبي.
5. أن يكـــون لـــدى األجنبـــي مـــكان ســـكن 

مائم.
الطلـــب واألجنبـــي  6. أن يقيـــم صاحـــب 

إقامة فعلية في مملكة البحرين.
7. أيـــة شـــروط أخـــرى يصـــدر بتحديدها 
قـــرار من وكيل الوزارة لشـــئون الجنســـية 

والجوازات واإلقامة.
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــئون  ويجـــوز 
واإلقامـــة اســـتثناء بعـــض الحـــاالت مـــن 
بعض هذه الشـــروط وفقا لتقدير كل حالة 

حدة.
وفـــي مادة )2( يقدم طلـــب الحصول على 
رخصـــة اإلقامـــة وفًقـــا ألحكام هـــذا القرار 
علـــى  واإلقامـــة  التأشـــيرات  إدارة  إلـــى 

النمـــوذج المعـــد لهـــذا الغـــرض، مرفقـــة به 
المستندات الازمة إلثبات صلة القرابة.

وفـــي مـــادة )3( ال يجوز لمـــن منح رخصة 
إقامـــة وفًقا ألحـــكام هذا القـــرار االلتحاق 
بعمـــل القطـــاع الحكومـــي أو األهلـــي، إال 

بعد الحصول علـــى التصاريح الازمة من 
الجهات المعنية.

وفـــي مادة )4( لكل من حصل على رخصة 
إقامـــة وفًقـــا ألحـــكام هـــذا القـــرار مغادرة 
مملكـــة البحرين والعـــودة إليها خال مدة 

صاحية رخصة اإلقامة.
اإلقامـــة  رخصـــة  تلغـــى   )5( مـــادة  وفـــي 
الصـــادرة وفًقـــا ألحكام هذا القـــرار في أي 

من الحاالت التالية: 

1. إذا كان في اســـتمرار إقامة األجنبي ما 
يضـــر باألمـــن أو النظام العـــام أو المصالح 

الوطنية.
2. إذا ثبـــت أنه تم الحصـــول على رخصة 
اإلقامة بناء على معلومات أو مســـتندات 

غير صحيحة.
3. إذا انتفـــى أحـــد الشـــروط المنصـــوص 

عليها بالمادة )1( من هذا القرار.
4. مخالفة أحكام قانون األجانب )الهجرة 

واإلقامة( لسنة 1965.
وفي المـــادة )6( إذا ألغيت رخصة اإلقامة 
الممنوحـــة وفًقـــا ألحـــكام هـــذا القـــرار، أو 
انتهـــت مدتها دون تجديـــد، منح األجنبي 
مهلـــة مدتهـــا أربعـــة عشـــر يوًمـــا لمغـــادرة 
مملكة البحرين، ويجوز إلدارة التأشيرات 
واإلقامـــة مـــد هـــذه المـــدة حتـــى يتمكـــن 
األجنبـــي مـــن تصفيـــة أعمالـــه، ومغـــادرة 

مملكة البحرين.
وفـــي المـــادة )7( يلغـــى كل نـــص يخالـــف 

أحكام هذا القرار.
وفي المادة )8( على وكيل الوزارة لشئون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة، ويعمـــل 
بـــه مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره في 

الجريدة الرسمية.

ألقارب البحرينيين وزوجات البحرينيين وأزواج البحرينيات
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انتقل إلى رحمـــة هللا تعالى رئيس 
منصـــور  المواقـــف  مجلـــة  تحريـــر 
رضـــي بعد تاريخ حافل من العطاء 

الثقافي والصحافي في البحرين.
رئيـــس  منصـــب  منصـــور  وشـــغل 
تحريـــر مجلـــة المواقف منـــذ العام 
أربعيـــن ســـنة،  مـــن  1981 وألكثـــر 
والعمـــل  بالعطـــاء  زاخـــرة  كانـــت 

واإلبداع المستمر.
ومـــرَّ فـــي حيـــاة رضـــي العديد من 
المراحـــل المختلفـــة والتي تجســـد 
شـــخصية الرجـــل العصامـــي، بدًءا 
من دراســـته الجامعية في القاهرة 
ثـــم الربـــاط، وعملـــه الطويـــل فـــي 
حقَلي التعليم وتنظيم العمل، حتى 

انتقاله للعمل الصحافي.
أن  الصحفييـــن  لجمعيـــة  وســـبق 
منحتـــه العضويـــة الشـــرفية ودرًعا 

لـــدوره  عرفانـــا   2013 يوليـــو  فـــي 
الصحافـــة  مســـيرة  فـــي  الريـــادي 
البحرينيـــة، وفـــي التنويـــر وتعزيـــز 
قيـــم التســـامح بين أبنـــاء المجتمع 

الواحد.
وكان لرضـــي العديـــد من األنشـــطة 
االجتماعيـــة، منها عضويته الرائدة 
في نادي العروبة بمطلع الثالثينات، 
ا في تأســـيس  حيث لعب دوًرا مهمًّ

النادي حتى يومنا هذا.

رئيس تحرير مجلة “المواقف” بذمة اهلل

المنامة - وزارة الخارجية

وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
الخارجية للشؤون السياسية 
نائـــب األميـــن العـــام لمجلس 
الشـــيخ  األعلـــى  الدفـــاع 
عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة، 
مع نائب رئيس الوزراء وزير 
الدفاع بدولة إســـرائيل بيني 
غانتـــس، وذلك علـــى هامش 
فعاليات مؤتمر ميونخ لألمن 

فـــي دورته )58(. وخـــالل االجتماع، أكد الجانبـــان أهمية تكثيف 
الجهود المشـــتركة بهدف المحافظة على أمن واستقرار المنطقة 

وتعزيز السالم على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
الثنائـــي  التعـــاون  أوجـــه  تطويـــر  بحـــث  االجتمـــاع،  شـــهد  كمـــا 

واستعراض عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك.

تكثيف الجهود مع إسرائيل لتعزيز السالم

اإلجراءات المتخذة ساهمت باستمرار عمل عيادات األسنان
البحرين نجحت في الحد من تداعيات الجائحة على القطاع... دراسة:

أكدت دراســـة علمية أعدها مركز البحرين 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقـــة “دراســـات” بالتعاون مـــع برنامج 
األمـــم المتحدة اإلنمائي أن دعم الحكومة 
الرشـــيدة خـــالل تحـــدي جائحـــة كورونـــا 
واإلجـــراءات التي اتخذتهـــا كان لهما بالغ 
األثـــر فـــي اســـتمرار تقديـــم الرعايـــة فـــي 
عيـــادات طب األســـنان بمســـتويات عالية 
الجـــودة، بصـــورة مّيـــزت تجربـــة مملكـــة 
البحريـــن فـــي هذا المجـــال فـــي محيطها 

اإلقليمي.
وجاء في الدراسة التي تم إعدادها ضمن 
سلســـلة مـــن الدراســـات الخاصـــة بقياس 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التداعيـــات 
للجائحـــة فـــي البحريـــن، بمشـــاركة نخبـــة 
مـــن أطبـــاء األســـنان، أن جاهزيـــة قطـــاع 
طـــب األســـنان فـــي المملكـــة للتعامـــل مع 

تحـــدي الجائحـــة كانـــت مميـــزًة من حيث 
اإلجـــراءات التـــي تبّنـــت أعلـــى المعاييـــر 

المتبعة في العالم.
وأشـــارت الدراسة إلى أن تجربة التطبيب 
عـــن بعـــد حققت نجاًحـــا باهًرا فـــي مجال 
طـــب األســـنان فـــي ظـــل جاهزيـــة البنيـــة 
التحتيـــة لقطاع االتصـــاالت في البحرين. 
وأكدت الدراســـة أن تقليل أعداد المرضى 

في أماكن االنتظار بعيادات طب األســـنان 
ساهم في تحســـين التواصل بين األطباء 
والمراجعين، مع المحافظة على إجراءات 

التعقيم الالزمة.
وقـــال المدير التنفيـــذي لمركز “دراســـات” 
حمـــد العبـــدهللا “إن هـــذه الدراســـة تأتـــي 
ضمن جهود “دراســـات” لتوعيـــة المجتمع 
حول انعكاسات هذا التحدي على مختلف 

واالقتصاديـــة،  االجتماعيـــة  األصعـــدة 
وتحليـــالت  بيانـــات  إلـــى  والوصـــول 
موضوعية تحصـــر طبيعـــة التأثير ومداه 

وانعكاساته”. 
فيمـــا أوضحـــت رئيســـة مكتـــب برنامـــج 
مملكـــة  فـــي  اإلنمائـــي  المتحـــدة  األمـــم 
البحريـــن باإلنابة، إيـــكان موكانبيتوفا، أن 
هذا المشـــروع الذي يتم تنفيـــذه في أكثر 
مـــن 100 دولـــة يهـــدف لتقييـــم وتحليـــل 
اآلثـــار االقتصادية واالجتماعية للجائحة، 
وإعداد مجموعة من التقارير والدراســـات 
المتعلقـــة باســـتجابة الـــدول وتعاملهـــا مع 
هـــذا التحدي، إلثـــراء صياغة السياســـات 
المســـتقبلية تجاه تداعيـــات هذا التحدي، 
وثمنـــت موكانبيتوفا العالقـــة القائمة بين 
مركز “دراســـات” وبرنامـــج األمم المتحدة 

اإلنمائي في مجاالت متعددة. 

الرفاع - مركز دراسات

البحرين اختارت السالم نهًجا الستقرار المنطقة
رؤية جاللة الملك رسمت مسارا جديدا للشرق األوسط... عبداهلل بن أحمد:

للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد  
أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  السياســـية 
التعـــاون  ترســـيخ  أهميـــة  خليفـــة،  آل 
الـــدول التـــي تؤمـــن  االســـتراتيجي بيـــن 
األفـــكار  لمواجهـــة  ثابًتـــا،  نهًجـــا  بالســـالم 
واأليديولوجيـــات الهدامـــة التـــي تكـــرس 

الكراهية وتروج اإلرهاب.
جـــاء ذلك خالل الكلمة التـــي ألقاها وكيل 
وزارة الخارجية للشؤون السياسية خالل 
جلســـة بعنـــوان “االتفاقيـــات اإلبراهيميـــة 
وخيارات السالم”، بمشـــاركة وزير الدفاع 
بدولة إسرائيل، بيني غانتس،  والمستشار 
الدبلوماســـي لصاحب الســـمو رئيس دولة 
اإلمـــارات العربية المتحـــدة، أنور قرقاش، 
وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ لألمن 
فـــي دورته )58( المنعقد بجمهورية ألمانيا 
 20 -  18 مـــن  الفتـــرة  االتحاديـــة، خـــالل 

فبراير الجاري.
وأكد الشـــيخ عبدهللا بن أحمـــد آل خليفة 
أن الرؤية الشـــجاعة واالســـتثنائية لعاهل 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة،  رسمت مســـاًرا جديًدا 
لمســـتقبل الشـــرق األوســـط لضمـــان خيـــر 
ومصلحة كافة شـــعوب المنطقة، مبيًنا أن 

الســـالم معادلة تمثل مكســـًبا دائًما لجميع 
الســـبيل  هـــو  الحـــوار  أن  كمـــا  األطـــراف، 

الصحيح إلنهاء النزاعات.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  واســـتعرض 
للشـــؤون السياسية جهود مملكة البحرين 
فـــي بنـــاء اســـتراتيجية “الســـالم الدافئ”، 
مشـــيًرا إلـــى أن االتفـــاق اإلبراهيمي ليس 

إطـــاًرا ضيًقا يركـــز على األمـــن أو رد فعل 
علـــى تهديد، وإنمـــا يعبر عـــن قناعة ثابتة 
اإلقليمـــي،  التعـــاون  نطـــاق  توســـيع  بـــأن 
ســـوف يضمن تعزيز البعد األمني ويسهم 

في استقرار المنطقة.
وتناول الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
عدًدا من التحديـــات التي تواجه المنطقة 
وفـــي مقدمتهـــا: اإلرهاب القائـــم على فكر 
والتنـــوع،  التعايـــش  ورفـــض  متطـــرف، 
والذي يمثل تحدًيا آخر كونه يرتبط بنشر 
الطائفيـــة واألفـــكار الســـلبية. كمـــا تطـــرق 
إلـــى تحـــدي المليشـــيات المســـلحة التـــي 
تعمـــل بالوكالـــة، وتهديـــد األمـــن البحـــري، 
إلى جانـــب اســـتهداف المنشـــآت النفطية 
والحيوية في دول المنطقة عبر الطائرات 
المســـيرة والصواريـــخ الموجهـــة لزعزعـــة 

االستقرار اإلقليمي.

المنامة - وزارة الخارجية

يتقــدم
مجلس اإلدارة ومجلس األمناء ومجلس الجامعة 

وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية وجميع طلبة ومنتسبي

بأحر التعازي والمواساة إلى

البروفيسور منصور العالي
رئيس الجامعة األهلية

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والدتــه
سائلين اهلل تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

إبراهيم النهام
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو

1113162320

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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المنامة - النيابة العامة

بـــن  تحـــت رعايـــة النائـــب العـــام علـــي 
فضـــل البوعينيـــن وبالتعـــاون مـــع معهد 
الدراسات القضائية والقانونية، انطلقت 
صباح أمس فعاليات البرنامج التدريبي 
المشـــترك بيـــن أعضـــاء النيابـــة العامـــة 
وأعضاء اللجـــان الفنية لتقرير األخطاء 
المهنيـــة لمزاولـــي مهنـــة الطب البشـــري 
وطب األســـنان بالهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
وأكد النائب العام في كلمته االفتتاحية 
البرنامـــج  مســـتهل  فـــي  ألقاهـــا  التـــي 
الرئيـــس  حضـــور  فـــي  التدريبـــي، 
التنفيذي للهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، مريم الجالهمة، أن 
الهـــدف الرئيس من البرنامـــج التدريبي 
هـــو التواصـــل الفعلـــي والقانونـــي بيـــن 
أعضـــاء النيابة العامة وأعضـــاء اللجان 
الفنيـــة بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
والخدمات الصحية؛ بغية تبادل األفكار 
واكتســـاب  األداء  وتطويـــر  والـــرؤى 
الخبرات الالزمة في مجال المســـؤولية 

الجنائيـــة عـــن األخطـــاء الطبيـــة، نظـــرًا 
لهـــذه النوعيـــة مـــن  للطبيعـــة الخاصـــة 
القضايا التـــي يغلُب عليها الطابع الفني، 
الرتباطها بما تنتهـــي إليه اللجان الفنية 
مـــن إثبات توافر الخطـــأ الطبي بمدلوله 
أحـــكام  إطـــار  فـــي  والقانونـــي،  الفنـــي 
القانـــون والقـــرارات الصحيـــة النافـــذة، 
وهو ما يـــؤدي إلى التطبيـــق النموذجي 
ألحكام القانون ويحقق العدالة الناجزة، 
كما يتيح للمريـــض الوثوق في الطبيب 
المعالـــج لـــه ويمنـــح األخيـــر قـــدرًا مـــن 

الحرية واالطمئنان. 
وذكـــرت الجالهمـــة أن انعقـــاد البرنامج 
التدريبـــي يعـــد دليالً علـــى تكاتف كافة 
مؤسســـات الدولة على تحقيق مصلحة 
المجتمـــع، بالعمـــل علـــى ضمـــان حمايـــة 
حقوق الكـــوادر الطبيـــة والمرضى على 
حد ســـواء، بـــكل عدالـــة وشـــفافية، كما 
يهـــدف لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحيـــة، 
بمجابهـــة كافـــة صـــور األخطـــاء الطبية 

والعمل على تداركها.

برنامج تدريبي مشترك بين النيابة العامة و”تنظيم المهن”

الدراسات العلمية أثبتت أن دواء “باكسلوفيد” يقلل مضاعفات الفيروس
متوفر في البحرين ضمن بروتوكوالت العالج لـ“الكورونا”...السلمان:

أكدت  استشـــارية األمـــراض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
الدراســـات  بـــأن  الســـلمان،  جميلـــة 
العلميـــة أثبتت أن دواء “باكســـلوفيد” 
المضاد لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( 
الحـــاالت  فـــي تقليـــل حاجـــة  يســـهم 
القائمة لدخول المستشفيات والعناية 
المركزة وتقليل أعداد الوفيات، مبينة 
أهميتـــه لعـــالج الحـــاالت القائمـــة من 
البالغيـــن من العمـــر 18 عاًما فما فوق، 
والذيـــن يعانـــون من أعـــراض خفيفة 
القائمـــة  والحـــاالت  متوســـطة،  إلـــى 
المعرضـــة الزديـــاد األعـــراض التي قد 

تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.
دواء  بـــأن  الســـلمان  وأوضحـــت 
مملكـــة  فـــي  متوفـــر  “باكســـلوفيد” 
البروتوكـــول  ضمـــن  وهـــو  البحريـــن 
الحـــاالت  تخضـــع  حيـــث  العالجـــي، 
القائمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن لتقييٍم 
الصحـــي  الســـجل  وبحســـب  شـــامل، 
يقرر الطبيـــب المعالج وصـــف الدواء 
واألمـــراض  الصحيـــة  للحالـــة  طبقـــًا 

التـــي قـــد تعاني منها، مبينـــة بأنه يتم 
إعطاء “باكســـلوفيد” على شكل ثالثة 
أقـــراص، وهـــي تؤخذ معـــًا عن طريق 

الفم مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام.
الكـــوادر  أن  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
الطبيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن أثبتت 
كفاءتهـــا فـــي التعامـــل مـــع الحـــاالت 
القائمة التـــي يتطلب وضعها الصحي 
تلقـــي العـــالج، وأن كافـــة اإلمكانـــات 
التشخيصية والعالجية متوفرة وفق 
الخطـــط الموضوعـــة للتعامـــل مع كل 

مرحلة من مراحل الفيروس.
الجديـــر بالذكر أن دواء “باكســـلوفيد” 
مـــن األدوية الحديثـــة التي تؤخذ عن 
طريـــق الفـــم لعـــالج الحـــاالت القائمة 
للفيـــروس، وهـــو مصنوعـــة من مزيج 
المضـــادة  األدويـــة  مـــن  نوعيـــن  مـــن 
للفيروســـات وتمنـــع فيـــروس كورونا 
مـــن التكاثـــر فـــي الجســـم، وبالتالـــي 
مساعدة الحاالت القائمة على التغلب 
علـــى العـــدوى، وقـــد أجـــازت الهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحية بمملكة البحرين اســـتخدامه 

منذ يناير 2022.

المنامة- وزارة الصحة

8 إجراءات للعزل المنزلي ويجوز للمختصين تحديد مدته
طيلة 7 أيام على ظهور العينة إيجابية

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح القرار رقم )7( لسنة 2022 بشأن 
العزل الصحي وطريقة تنفيذه لألشخاص المصابين بفيروس كورونا 

المستجد.

ونصـــت المـــادة )1( علـــى أن يلتزم 
بالتقيـــد  المصابـــون  األشـــخاص 
بإجـــراءات العـــزل الصحـــي لمنـــع 
انتشـــار فيروس كورونا المستجد 
لمدة ســـبعة أيام، وتبـــدأ المدة من 
تاريـــخ أخذ العينة التـــي تبين أنها 

إيجابية.
ويجوز للمختصين بمتابعة الحالة 
العـــزل  مـــدة  وتعديـــل  الصحيـــة، 
الصحي بالزيادة أو النقصان، متى 
ما اقتضـــت الحاجة ذلك بالنســـبة 

لألشخاص المصابين بالفيروس.
وفي المـــادة )2( مع عـــدم اإلخالل 
الـــواردة  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
بالفصـــل الثالـــث مـــن القـــرار رقـــم 
)13( لســـنة 2020 بشـــأن إجراءات 
مـــن  والعـــالج  والعـــزل  الوقايـــة 
يلتـــزم  الســـارية،  األمـــراض 
األشـــخاص المصابيـــن بالفيـــروس 
المســـتجد، بتنفيذ العـــزل الصحي 
في األماكـــن التي تحددهـــا وزارة 
تراهـــا  التـــي  الصحـــة، وبالكيفيـــة 

مناسبة لذلك.
وفي المـــادة )3( مع عـــدم االخالل 
بأحـــكام المـــادة الثانيـــة مـــن هـــذا 
القرار، يلتزم األشخاص المصابين 
بالفيروس كورونا المستجد والذي 
تقـــرر لهم العزل الصحـــي المنزلي، 
المرافقـــة  باإلجـــراءات  بالتقيـــد 
لهذا القرار خـــالل مدة العزل، لمنع 

انتشار الفيروس.
كل  يعاقـــب   )4( المـــادة  وفـــي 
القـــرار  مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا 
المـــادة  فـــي  المقـــررة  بالعقوبـــات 
)121( و )124( مـــن قانـــون الصحة 
العامـــة الصادر بالقانـــون رقم )34( 

لسنة 2018.
وفـــي المـــادة )5( يلغـــى رقـــم )25( 
لســـنة 2020 بشـــأن العزل الصحي 
لألشـــخاص  تنفيـــذه  وطريقـــة 
المصابين والمشـــتبه في إصابتهم 
المســـتجد،  كورونـــا  بفيـــروس 
والقرار رقم )67( لسنة 2021 بشأن 
إجراءات العـــزل الصحي المنزلي، 
لألشـــخاص  تنفيـــذه  وطريقـــة 
المصابين والمشـــتبه في إصابتهم 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، كما 
يلغـــى كل نص يخالـــف أحكام هذا 

القرار.
وفي المادة )6( على وكيل الوزارة 
 - فيمـــا يخصـــه  - كل  والمعنييـــن 
تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به 
من تاريخ 20 فبراير 2022 وينشر 

في الجريدة الرسمية.
الصحـــي  العـــزل  إجـــراءات  وعـــن 

المنزلي فهي كالتالي:
1. يجـــب عدم مخالطـــة اآلخرين، 
وتنفيذ العزل الصحي المنزلي في 
غرفة مســـتقلة، واســـتخدام حمام 

منفصل.

مخالطـــة  ضـــرورة  حالـــة  فـــي   .2
الكمـــام  ارتـــداء  اآلخريـــن، يجـــب 
مســـافة  أكبـــر  وتـــرك  والقفـــازات، 
المعـــزول  الشـــخص  بيـــن  ممكنـــة 
أو  اآلخريـــن  واألشـــخاص 

الحيوانات األليفة.
3. يجـــب على الشـــخص المعزول 
المنزليـــة  األدوات  عـــدم مشـــاركة 
الشـــخصية مـــع اآلخريـــن بمـــا في 
ذلك األطبـــاق واألكـــواب وغيرها، 
والمناشـــف  الطعـــام،  أدوات  مـــن 
والمفارش، والحـــرص على تعقيم 
واألســـطح  األبـــواب،  مقابـــض 

بانتظام.
4. يجـــب على الشـــخص المعزول 
تغطية الفم عند السعال والعطس 
بمنديـــل والتأكد مـــن التخلص من 
المناديـــل المســـتخدمة فـــي ســـلة 
مهمالت مغلقة، ويجب عليه فورا 
غســـل اليديـــن بالمـــاء والصابـــون 
أو  األقـــل،  علـــى  ثانيـــة   20 لمـــدة 
تعقيمهما بمطهـــر يحتوي على 70 

% على األقل من مادة كحولية.
5. يجـــب على الشـــخص المعزول 

تخصيـــص ســـلة مهمـــالت محددة 
الســـتخدامه، والتأكد مـــن أكياس 

مزدوجة لمنع أي تسرب.
6. يجـــب علـــى الشـــخص المعـــزل 
االحتفـــاظ بالنفايـــات فـــي منطقة 
 72 لمـــدة  المنـــزل،  فـــي  منفصلـــة 
مـــع  منهـــا  التخلـــص  قبـــل  ســـاعة 

النفايات المنزلية األخرى.
7. يجـــب االتصـــال فـــورا بالخـــط 
الرعايـــة  وطلـــب   )444( الســـاخن 
أي  ظهـــور  حالـــة  فـــي  الصحيـــة 

أعراض مرتبطة بالمرض.
8. يجـــب على الشـــخص المعزول 
تحميـــل تطبيـــق “مجتمـــع واعي”، 

على هاتفه المحمول.
وعن إجراءات استخدام التطبيق:
1. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الموقـــع،  تحديـــد  نظـــام  تفعيـــل 
مســـتخدمي  وعلـــى  واالنترنـــت، 
خيـــار  ضبـــط  آيفـــون  هواتـــف 
“الســـماح بالوصـــول الـــى الموقـــع” 

على التطبيق دائما.
2. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الحـــرص والتأكد مـــن وجوده في 
الموقـــع الـــذي ســـينفذ فيـــه العزل 
الصحي المنزلي، ســـواء كان منزالً 

أو مكانا آخر قد اختاره.
3. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الحجـــر  بـــدء  زر  علـــى  الضغـــط 
فـــور  المنزلـــي،  العـــزل  المنزلـــي/ 

وصوله الى مكان العزل.
الشـــخص  قيـــام  حـــال  فـــي   .4
المعـــزول بتحديـــد عـــزل خاطـــئ، 
 444 بالرقـــم  االتصـــال  عليـــه 

لتحديث المعلومات.

فائقة الصالح

ردا على مقال الشعلة.. شهادة من 
خريج جامعة “باتريس لومومبا”

اطلعـــت علـــى مقال األســـتاذ عبدالنبي الشـــعلة المنشـــور فـــي جريدة 
“البـــالد” الغـــراء بالعـــدد 4877 فـــي تاريـــخ ٢٠ فبرايـــر تحـــت عنـــوان 
“مؤسســـات التعليم العالـــي واألجندات السياســـية” والذي تضمن في 
جـــزء منـــه معلومـــات غيـــر صحيحة عـــن جامعـــة “باتريـــس لومومبا” 
للصداقة بين الشعوب؛ فوجب الرد عليها إلنارة الرأي العام ولتوضيح 
الصورة عن هذه الجامعة التي تشـــرفت بالدراســـة فيها خالل النصف 
الثاني من ســـبعينات القرن الماضي حيث احتضنتني على مدار ســـت 

سنوات متواصلة.
بدايـــة المعلومات التي ذكرت عن الجامعـــة غير صحيحة وبعيدة كل 
البعد عن األهداف التي من أجلها أنشـــئت الجامعة وهي إعداد كوادر 
علميـــة مؤهلـــة للبلدان الفقيرة في آســـيا وأفريقيا وأمريـــكا الالتينية، 
حيـــث خرجت الجامعة مئات اآلالف من الخريجين كما ذكر األســـتاذ 
عبدالنبي ومنها مملكة البحرين، حيث تخرج منها المئات في مختلف 
التخصصات وتقلدوا مناصب قيادية في القطاع الحكومي والخاص، 
ومنهم كاتب هذه الســـطور، ويســـاهمون في خدمة بالدنا الغالية في 
ظـــل القيادة الحكيمة لجاللة الملك أيده هللا، وذلك في إطار الواجب 

األممي للقيادة السوفيتية لتقديم العون والمساندة للدول النامية.
ثانيـــا: إن إطـــالق اســـم “باتريـــس لومومبـــا” علـــى الجامعـــة ليس ألنه 
شـــيوعي، وإنمـــا ألنـــه أحـــد مناضلـــي الـــدول الناميـــة؛ علـــى اعتبار ان 
الجامعة تأسست إلعداد كوادر للدول النامية، فقد كان من المفترض 
ان تسمى الجامعة باسم الزعيم العربي الكبير جمال عبدالناصر، ولكن 
جمال عبدالناصر كان حيا في ذلك الوقت، والتســـمية يجب ان تكون 

تخليدا لشخصية وطنية راحلة، فاختير اسم باتريس لومومبا.
ثالثـــا: خالل دراســـتي فـــي الجامعة أنا وغيري لم نتلـــق إال العلوم، كل 
حســـب تخصصه باستثناء العلوم الفلســـفية والتي هي مواد تثقيفية 
إضافية، ولم يطلب منا أبدا تبني الفكر الشيوعي أو أن نكون عمالء لـ 
“كي جي بي” في بالدنا، وإال كنت أول المغادرين لالتحاد السوفيتي، 

كما ذكر األستاذ عبدالنبي في مقاله.
اتذكـــر خـــالل حفـــل التخـــرج الـــذي نظمتـــه لنـــا الجامعة ألقـــى رئيس 
الجامعة كلمة ذكر فيها أنه خالل زيارته إلحدى دول أمريكا الالتينية، 
صادف أن قرأ مقاال عن الجامعة كله مغالطات، ومنها أن طلبة جامعة 
الصداقـــة يتدربـــون علـــى حمـــل الســـالح في الغابـــة الموجـــودة قرب 
ســـكنهم، وقال لنا انظروا كيف يشوه اإلعالم الغربي سمعة جامعتكم، 
ويحول الغابة التي تقضون فيها أوقات فراقكم إلى ســـاحة للتدريب 
علـــى حمـــل الســـالح، وأضـــاف أن هـــذه الشـــهادة التي حصلتـــم عليها 
ســـتمنحكم الفرصة للحصول على مناصب رفيعة، مثل سفير أو وزير 
أو غيرهما، ولكن اعلموا ال يجب أن يكون ذلك على حســـاب الفقراء، 
فـــإذا وصل أحدكم إلى هذه المناصب على حســـاب الفقراء فال يعتبر 
نفســـه من خريجي جامعـــة باتريس لومومبا للصداقة بين الشـــعوب، 
مختتمـــا كلمته بقوله: “وفقكم هللا أعزائي الخريجين”، فأين العمالة لـ 
“كـــي جي بي”، واالكثر من ذلك يعطى الخريج مهلة أســـبوعين للبقاء 
في االتحاد السوفيتي فقط؛ النه يجب أن يسافر إلى بلده للمساهمة 

في المسيرة الوطنية بعد أن أكمل دراسته.
رابعـــا: إن الجامعـــة تغير اســـمها إلـــى الجامعة الروســـية للصداقة بين 
الشـــعوب بعد انهيار االتحاد الســـوفيتي، وهناك توجه إلعادة تســـمية 
الجامعة باسم باتريس لومومبا بناء على اقتراح مجموعة من الطلبة 

األفارقة خالل لقائهم الرئيس بوتين في مدينة سوتجي الروسية.
خامسا: إن البعثات السوفيتية لم تقتصر على جامعة باتريس لومومبا 
وإنمـــا شـــملت جميـــع الجامعات الســـوفيتية فـــي جميـــع الجمهوريات 

السوفيتية.
هـــذه هي جامعـــة باتريس لومومبا للصداقة بين الشـــعوب مع خالص 

تحياتي.
رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية*

*نبيل عبدالرحمن العسومي

إبراهيم النهام

”IIAS“ شمـــــس مجـــــدًدا رئيًســـــا لـ
سنحافظ على ريادة البحرين بالمؤشرات التنافسية العالمية

أكد المديـــر العام لمعهد اإلدارة العامة 
“بيبـــا”، رائـــد شـــمس، أن فـــوز مملكـــة 
البحريـــن ممثلـــة فـــي المعهد برئاســـة 
 )IIAS( المعهد الدولـــي للعلوم اإلدارية
يأتـــي  التوالـــي،  علـــى  الثانيـــة  للمـــرة 
تماشـــًيا مـــع الرؤيـــة الملكية الســـامية 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، الرامية إلى 
مواصلة التقدم وتحقيق ريادة دولية 
فـــي مختلـــف القطاعـــات بمـــا يرتقـــي 
بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة للمواطن 
ويرفـــع مـــن كفـــاءة المـــوارد المتاحـــة 
لألجيـــال القادمـــة. كمـــا أن هـــذا الفوز 
يجسد أيًضا النهج التطويري المتجدد 
والمستدام لولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، الرامي إلى 
تحقيـــق ريـــادة عالمية علـــى مختلف 

األصعـــدة بمـــا يحقق تطلعـــات الوطن 
والمواطن.

اإلدارة  معهـــد  أن  شـــمس  وأضـــاف 
خططـــه  تكييـــف  ســـيواصل  العامـــة 
علـــى  للحفـــاظ  واســـتراتيجياته، 
ريـــادة مملكـــة البحرين في مؤشـــرات 
مجـــال  فـــي  العالميـــة  التنافســـية 
اإلدارة العامـــة، تماشـــًيا مـــع األجنـــدة 
الحكوميـــة لمملكة البحريـــن، فالمعهد 
بمنتســـبيه عـــازٌم علـــى الُمضـــي ُقدًما 
لرفع جـــودة وكفاءة العمل الحكومي، 
واالرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات، عبـــر 
توظيف فضلى الممارســـات اإلدارية، 
والمنهجيـــات العلميـــة كفريـــق واحـــد 
يعمل ضمـــن فريق البحريـــن لالرتقاء 
بمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال العمـــل 

اإلداري.
وأوضـــح شـــمس أن المعهد رســـم منذ 
تأسيسه مســـاًرا شمولًيا واضًحا يضم 

كل أبعـــاد اإلدارة العامـــة، في خططه 
واستراتيجياته والتي كان من أبرزها 
تخطيـــط المشـــهد التنافســـي اإلداري 
للوصـــول لهـــذه المكانـــة الدوليـــة، من 
إداريـــة  شـــبكة  أول  تأســـيس  خـــالل 
الشـــرق  شـــبكة  وهـــي  المنطقـــة  فـــي 
لبحـــوث  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 

والشـــراكات  العامة’’مينابـــار’’،  اإلدارة 
الدوليـــة واإلقليميـــة مع أكثـــر من 50 
وتجمعـــات  ومنظمـــة  وهيئـــة  دولـــة 
إدارية، وتشـــجيع علوم اإلدارة العامة 
مـــن خـــالل تبنـــي أول برنامـــج مهني 
أكاديمـــي فـــي مجـــال اإلدارة العامـــة 
وهو برنامج ماجستير اإلدارة العامة، 
باإلضافة إلـــى اللقـــاءات الجماهيرية 
المســـتديرة  الطاولـــة  وتجمعـــات 

وغيرها من الفعاليات اإلدارية.
يذكر أن المعهد الدولي للعلوم اإلدارية 
يعـــد أكبـــر وأعـــرق منظمـــة دولية في 
العلـــوم اإلدارية عالميـــًا ومقّره مدينة 
قـــد  وكان  بلجيكيـــا،  فـــي  بروكســـل 
أنشـــئ عـــام 1930م. ويضـــم أكثر من 
600 عضو مشـــارك من مختلف الدول 
منتمين لمختلـــف األجهزة الحكومية، 
والمؤسســـات األكاديمية ومؤسســـات 

المجتمع المدني.

المنامة - معهد اإلدارة العامة
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المنامة - النيابة العامة

بـــن  تحـــت رعايـــة النائـــب العـــام علـــي 
فضـــل البوعينيـــن وبالتعـــاون مـــع معهد 
الدراسات القضائية والقانونية، انطلقت 
صباح أمس فعاليات البرنامج التدريبي 
المشـــترك بيـــن أعضـــاء النيابـــة العامـــة 
وأعضاء اللجـــان الفنية لتقرير األخطاء 
المهنيـــة لمزاولـــي مهنـــة الطب البشـــري 
وطب األســـنان بالهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
وأكد النائب العام في كلمته االفتتاحية 
البرنامـــج  مســـتهل  فـــي  ألقاهـــا  التـــي 
الرئيـــس  حضـــور  فـــي  التدريبـــي، 
التنفيذي للهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، مريم الجالهمة، أن 
الهـــدف الرئيس من البرنامـــج التدريبي 
هـــو التواصـــل الفعلـــي والقانونـــي بيـــن 
أعضـــاء النيابة العامة وأعضـــاء اللجان 
الفنيـــة بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
والخدمات الصحية؛ بغية تبادل األفكار 
واكتســـاب  األداء  وتطويـــر  والـــرؤى 
الخبرات الالزمة في مجال المســـؤولية 

الجنائيـــة عـــن األخطـــاء الطبيـــة، نظـــرًا 
لهـــذه النوعيـــة مـــن  للطبيعـــة الخاصـــة 
القضايا التـــي يغلُب عليها الطابع الفني، 
الرتباطها بما تنتهـــي إليه اللجان الفنية 
مـــن إثبات توافر الخطـــأ الطبي بمدلوله 
أحـــكام  إطـــار  فـــي  والقانونـــي،  الفنـــي 
القانـــون والقـــرارات الصحيـــة النافـــذة، 
وهو ما يـــؤدي إلى التطبيـــق النموذجي 
ألحكام القانون ويحقق العدالة الناجزة، 
كما يتيح للمريـــض الوثوق في الطبيب 
المعالـــج لـــه ويمنـــح األخيـــر قـــدرًا مـــن 

الحرية واالطمئنان. 
وذكـــرت الجالهمـــة أن انعقـــاد البرنامج 
التدريبـــي يعـــد دليالً علـــى تكاتف كافة 
مؤسســـات الدولة على تحقيق مصلحة 
المجتمـــع، بالعمـــل علـــى ضمـــان حمايـــة 
حقوق الكـــوادر الطبيـــة والمرضى على 
حد ســـواء، بـــكل عدالـــة وشـــفافية، كما 
يهـــدف لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحيـــة، 
بمجابهـــة كافـــة صـــور األخطـــاء الطبية 

والعمل على تداركها.

برنامج تدريبي مشترك بين النيابة العامة و”تنظيم المهن”

الدراسات العلمية أثبتت أن دواء “باكسلوفيد” يقلل مضاعفات الفيروس
متوفر في البحرين ضمن بروتوكوالت العالج لـ“الكورونا”...السلمان:

أكدت  استشـــارية األمـــراض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
الدراســـات  بـــأن  الســـلمان،  جميلـــة 
العلميـــة أثبتت أن دواء “باكســـلوفيد” 
المضاد لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( 
الحـــاالت  فـــي تقليـــل حاجـــة  يســـهم 
القائمة لدخول المستشفيات والعناية 
المركزة وتقليل أعداد الوفيات، مبينة 
أهميتـــه لعـــالج الحـــاالت القائمـــة من 
البالغيـــن من العمـــر 18 عاًما فما فوق، 
والذيـــن يعانـــون من أعـــراض خفيفة 
القائمـــة  والحـــاالت  متوســـطة،  إلـــى 
المعرضـــة الزديـــاد األعـــراض التي قد 

تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.
دواء  بـــأن  الســـلمان  وأوضحـــت 
مملكـــة  فـــي  متوفـــر  “باكســـلوفيد” 
البروتوكـــول  ضمـــن  وهـــو  البحريـــن 
الحـــاالت  تخضـــع  حيـــث  العالجـــي، 
القائمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن لتقييٍم 
الصحـــي  الســـجل  وبحســـب  شـــامل، 
يقرر الطبيـــب المعالج وصـــف الدواء 
واألمـــراض  الصحيـــة  للحالـــة  طبقـــًا 

التـــي قـــد تعاني منها، مبينـــة بأنه يتم 
إعطاء “باكســـلوفيد” على شكل ثالثة 
أقـــراص، وهـــي تؤخذ معـــًا عن طريق 

الفم مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام.
الكـــوادر  أن  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
الطبيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن أثبتت 
كفاءتهـــا فـــي التعامـــل مـــع الحـــاالت 
القائمة التـــي يتطلب وضعها الصحي 
تلقـــي العـــالج، وأن كافـــة اإلمكانـــات 
التشخيصية والعالجية متوفرة وفق 
الخطـــط الموضوعـــة للتعامـــل مع كل 

مرحلة من مراحل الفيروس.
الجديـــر بالذكر أن دواء “باكســـلوفيد” 
مـــن األدوية الحديثـــة التي تؤخذ عن 
طريـــق الفـــم لعـــالج الحـــاالت القائمة 
للفيـــروس، وهـــو مصنوعـــة من مزيج 
المضـــادة  األدويـــة  مـــن  نوعيـــن  مـــن 
للفيروســـات وتمنـــع فيـــروس كورونا 
مـــن التكاثـــر فـــي الجســـم، وبالتالـــي 
مساعدة الحاالت القائمة على التغلب 
علـــى العـــدوى، وقـــد أجـــازت الهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحية بمملكة البحرين اســـتخدامه 

منذ يناير 2022.

المنامة- وزارة الصحة

8 إجراءات للعزل المنزلي ويجوز للمختصين تحديد مدته
طيلة 7 أيام على ظهور العينة إيجابية

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح القرار رقم )7( لسنة 2022 بشأن 
العزل الصحي وطريقة تنفيذه لألشخاص المصابين بفيروس كورونا 

المستجد.

ونصـــت المـــادة )1( علـــى أن يلتزم 
بالتقيـــد  المصابـــون  األشـــخاص 
بإجـــراءات العـــزل الصحـــي لمنـــع 
انتشـــار فيروس كورونا المستجد 
لمدة ســـبعة أيام، وتبـــدأ المدة من 
تاريـــخ أخذ العينة التـــي تبين أنها 

إيجابية.
ويجوز للمختصين بمتابعة الحالة 
العـــزل  مـــدة  وتعديـــل  الصحيـــة، 
الصحي بالزيادة أو النقصان، متى 
ما اقتضـــت الحاجة ذلك بالنســـبة 

لألشخاص المصابين بالفيروس.
وفي المـــادة )2( مع عـــدم اإلخالل 
الـــواردة  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
بالفصـــل الثالـــث مـــن القـــرار رقـــم 
)13( لســـنة 2020 بشـــأن إجراءات 
مـــن  والعـــالج  والعـــزل  الوقايـــة 
يلتـــزم  الســـارية،  األمـــراض 
األشـــخاص المصابيـــن بالفيـــروس 
المســـتجد، بتنفيذ العـــزل الصحي 
في األماكـــن التي تحددهـــا وزارة 
تراهـــا  التـــي  الصحـــة، وبالكيفيـــة 

مناسبة لذلك.
وفي المـــادة )3( مع عـــدم االخالل 
بأحـــكام المـــادة الثانيـــة مـــن هـــذا 
القرار، يلتزم األشخاص المصابين 
بالفيروس كورونا المستجد والذي 
تقـــرر لهم العزل الصحـــي المنزلي، 
المرافقـــة  باإلجـــراءات  بالتقيـــد 
لهذا القرار خـــالل مدة العزل، لمنع 

انتشار الفيروس.
كل  يعاقـــب   )4( المـــادة  وفـــي 
القـــرار  مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا 
المـــادة  فـــي  المقـــررة  بالعقوبـــات 
)121( و )124( مـــن قانـــون الصحة 
العامـــة الصادر بالقانـــون رقم )34( 

لسنة 2018.
وفـــي المـــادة )5( يلغـــى رقـــم )25( 
لســـنة 2020 بشـــأن العزل الصحي 
لألشـــخاص  تنفيـــذه  وطريقـــة 
المصابين والمشـــتبه في إصابتهم 
المســـتجد،  كورونـــا  بفيـــروس 
والقرار رقم )67( لسنة 2021 بشأن 
إجراءات العـــزل الصحي المنزلي، 
لألشـــخاص  تنفيـــذه  وطريقـــة 
المصابين والمشـــتبه في إصابتهم 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، كما 
يلغـــى كل نص يخالـــف أحكام هذا 

القرار.
وفي المادة )6( على وكيل الوزارة 
 - فيمـــا يخصـــه  - كل  والمعنييـــن 
تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به 
من تاريخ 20 فبراير 2022 وينشر 

في الجريدة الرسمية.
الصحـــي  العـــزل  إجـــراءات  وعـــن 

المنزلي فهي كالتالي:
1. يجـــب عدم مخالطـــة اآلخرين، 
وتنفيذ العزل الصحي المنزلي في 
غرفة مســـتقلة، واســـتخدام حمام 

منفصل.

مخالطـــة  ضـــرورة  حالـــة  فـــي   .2
الكمـــام  ارتـــداء  اآلخريـــن، يجـــب 
مســـافة  أكبـــر  وتـــرك  والقفـــازات، 
المعـــزول  الشـــخص  بيـــن  ممكنـــة 
أو  اآلخريـــن  واألشـــخاص 

الحيوانات األليفة.
3. يجـــب على الشـــخص المعزول 
المنزليـــة  األدوات  عـــدم مشـــاركة 
الشـــخصية مـــع اآلخريـــن بمـــا في 
ذلك األطبـــاق واألكـــواب وغيرها، 
والمناشـــف  الطعـــام،  أدوات  مـــن 
والمفارش، والحـــرص على تعقيم 
واألســـطح  األبـــواب،  مقابـــض 

بانتظام.
4. يجـــب على الشـــخص المعزول 
تغطية الفم عند السعال والعطس 
بمنديـــل والتأكد مـــن التخلص من 
المناديـــل المســـتخدمة فـــي ســـلة 
مهمالت مغلقة، ويجب عليه فورا 
غســـل اليديـــن بالمـــاء والصابـــون 
أو  األقـــل،  علـــى  ثانيـــة   20 لمـــدة 
تعقيمهما بمطهـــر يحتوي على 70 

% على األقل من مادة كحولية.
5. يجـــب على الشـــخص المعزول 

تخصيـــص ســـلة مهمـــالت محددة 
الســـتخدامه، والتأكد مـــن أكياس 

مزدوجة لمنع أي تسرب.
6. يجـــب علـــى الشـــخص المعـــزل 
االحتفـــاظ بالنفايـــات فـــي منطقة 
 72 لمـــدة  المنـــزل،  فـــي  منفصلـــة 
مـــع  منهـــا  التخلـــص  قبـــل  ســـاعة 

النفايات المنزلية األخرى.
7. يجـــب االتصـــال فـــورا بالخـــط 
الرعايـــة  وطلـــب   )444( الســـاخن 
أي  ظهـــور  حالـــة  فـــي  الصحيـــة 

أعراض مرتبطة بالمرض.
8. يجـــب على الشـــخص المعزول 
تحميـــل تطبيـــق “مجتمـــع واعي”، 

على هاتفه المحمول.
وعن إجراءات استخدام التطبيق:
1. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الموقـــع،  تحديـــد  نظـــام  تفعيـــل 
مســـتخدمي  وعلـــى  واالنترنـــت، 
خيـــار  ضبـــط  آيفـــون  هواتـــف 
“الســـماح بالوصـــول الـــى الموقـــع” 

على التطبيق دائما.
2. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الحـــرص والتأكد مـــن وجوده في 
الموقـــع الـــذي ســـينفذ فيـــه العزل 
الصحي المنزلي، ســـواء كان منزالً 

أو مكانا آخر قد اختاره.
3. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الحجـــر  بـــدء  زر  علـــى  الضغـــط 
فـــور  المنزلـــي،  العـــزل  المنزلـــي/ 

وصوله الى مكان العزل.
الشـــخص  قيـــام  حـــال  فـــي   .4
المعـــزول بتحديـــد عـــزل خاطـــئ، 
 444 بالرقـــم  االتصـــال  عليـــه 

لتحديث المعلومات.

فائقة الصالح

ردا على مقال الشعلة.. شهادة من 
خريج جامعة “باتريس لومومبا”

اطلعـــت علـــى مقال األســـتاذ عبدالنبي الشـــعلة المنشـــور فـــي جريدة 
“البـــالد” الغـــراء بالعـــدد 4877 فـــي تاريـــخ ٢٠ فبرايـــر تحـــت عنـــوان 
“مؤسســـات التعليم العالـــي واألجندات السياســـية” والذي تضمن في 
جـــزء منـــه معلومـــات غيـــر صحيحة عـــن جامعـــة “باتريـــس لومومبا” 
للصداقة بين الشعوب؛ فوجب الرد عليها إلنارة الرأي العام ولتوضيح 
الصورة عن هذه الجامعة التي تشـــرفت بالدراســـة فيها خالل النصف 
الثاني من ســـبعينات القرن الماضي حيث احتضنتني على مدار ســـت 

سنوات متواصلة.
بدايـــة المعلومات التي ذكرت عن الجامعـــة غير صحيحة وبعيدة كل 
البعد عن األهداف التي من أجلها أنشـــئت الجامعة وهي إعداد كوادر 
علميـــة مؤهلـــة للبلدان الفقيرة في آســـيا وأفريقيا وأمريـــكا الالتينية، 
حيـــث خرجت الجامعة مئات اآلالف من الخريجين كما ذكر األســـتاذ 
عبدالنبي ومنها مملكة البحرين، حيث تخرج منها المئات في مختلف 
التخصصات وتقلدوا مناصب قيادية في القطاع الحكومي والخاص، 
ومنهم كاتب هذه الســـطور، ويســـاهمون في خدمة بالدنا الغالية في 
ظـــل القيادة الحكيمة لجاللة الملك أيده هللا، وذلك في إطار الواجب 

األممي للقيادة السوفيتية لتقديم العون والمساندة للدول النامية.
ثانيـــا: إن إطـــالق اســـم “باتريـــس لومومبـــا” علـــى الجامعـــة ليس ألنه 
شـــيوعي، وإنمـــا ألنـــه أحـــد مناضلـــي الـــدول الناميـــة؛ علـــى اعتبار ان 
الجامعة تأسست إلعداد كوادر للدول النامية، فقد كان من المفترض 
ان تسمى الجامعة باسم الزعيم العربي الكبير جمال عبدالناصر، ولكن 
جمال عبدالناصر كان حيا في ذلك الوقت، والتســـمية يجب ان تكون 

تخليدا لشخصية وطنية راحلة، فاختير اسم باتريس لومومبا.
ثالثـــا: خالل دراســـتي فـــي الجامعة أنا وغيري لم نتلـــق إال العلوم، كل 
حســـب تخصصه باستثناء العلوم الفلســـفية والتي هي مواد تثقيفية 
إضافية، ولم يطلب منا أبدا تبني الفكر الشيوعي أو أن نكون عمالء لـ 
“كي جي بي” في بالدنا، وإال كنت أول المغادرين لالتحاد السوفيتي، 

كما ذكر األستاذ عبدالنبي في مقاله.
اتذكـــر خـــالل حفـــل التخـــرج الـــذي نظمتـــه لنـــا الجامعة ألقـــى رئيس 
الجامعة كلمة ذكر فيها أنه خالل زيارته إلحدى دول أمريكا الالتينية، 
صادف أن قرأ مقاال عن الجامعة كله مغالطات، ومنها أن طلبة جامعة 
الصداقـــة يتدربـــون علـــى حمـــل الســـالح في الغابـــة الموجـــودة قرب 
ســـكنهم، وقال لنا انظروا كيف يشوه اإلعالم الغربي سمعة جامعتكم، 
ويحول الغابة التي تقضون فيها أوقات فراقكم إلى ســـاحة للتدريب 
علـــى حمـــل الســـالح، وأضـــاف أن هـــذه الشـــهادة التي حصلتـــم عليها 
ســـتمنحكم الفرصة للحصول على مناصب رفيعة، مثل سفير أو وزير 
أو غيرهما، ولكن اعلموا ال يجب أن يكون ذلك على حســـاب الفقراء، 
فـــإذا وصل أحدكم إلى هذه المناصب على حســـاب الفقراء فال يعتبر 
نفســـه من خريجي جامعـــة باتريس لومومبا للصداقة بين الشـــعوب، 
مختتمـــا كلمته بقوله: “وفقكم هللا أعزائي الخريجين”، فأين العمالة لـ 
“كـــي جي بي”، واالكثر من ذلك يعطى الخريج مهلة أســـبوعين للبقاء 
في االتحاد السوفيتي فقط؛ النه يجب أن يسافر إلى بلده للمساهمة 

في المسيرة الوطنية بعد أن أكمل دراسته.
رابعـــا: إن الجامعـــة تغير اســـمها إلـــى الجامعة الروســـية للصداقة بين 
الشـــعوب بعد انهيار االتحاد الســـوفيتي، وهناك توجه إلعادة تســـمية 
الجامعة باسم باتريس لومومبا بناء على اقتراح مجموعة من الطلبة 

األفارقة خالل لقائهم الرئيس بوتين في مدينة سوتجي الروسية.
خامسا: إن البعثات السوفيتية لم تقتصر على جامعة باتريس لومومبا 
وإنمـــا شـــملت جميـــع الجامعات الســـوفيتية فـــي جميـــع الجمهوريات 

السوفيتية.
هـــذه هي جامعـــة باتريس لومومبا للصداقة بين الشـــعوب مع خالص 

تحياتي.
رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية*

*نبيل عبدالرحمن العسومي

إبراهيم النهام

”IIAS“ شمـــــس مجـــــدًدا رئيًســـــا لـ
سنحافظ على ريادة البحرين بالمؤشرات التنافسية العالمية

أكد المديـــر العام لمعهد اإلدارة العامة 
“بيبـــا”، رائـــد شـــمس، أن فـــوز مملكـــة 
البحريـــن ممثلـــة فـــي المعهد برئاســـة 
 )IIAS( المعهد الدولـــي للعلوم اإلدارية
يأتـــي  التوالـــي،  علـــى  الثانيـــة  للمـــرة 
تماشـــًيا مـــع الرؤيـــة الملكية الســـامية 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، الرامية إلى 
مواصلة التقدم وتحقيق ريادة دولية 
فـــي مختلـــف القطاعـــات بمـــا يرتقـــي 
بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة للمواطن 
ويرفـــع مـــن كفـــاءة المـــوارد المتاحـــة 
لألجيـــال القادمـــة. كمـــا أن هـــذا الفوز 
يجسد أيًضا النهج التطويري المتجدد 
والمستدام لولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، الرامي إلى 
تحقيـــق ريـــادة عالمية علـــى مختلف 

األصعـــدة بمـــا يحقق تطلعـــات الوطن 
والمواطن.

اإلدارة  معهـــد  أن  شـــمس  وأضـــاف 
خططـــه  تكييـــف  ســـيواصل  العامـــة 
علـــى  للحفـــاظ  واســـتراتيجياته، 
ريـــادة مملكـــة البحرين في مؤشـــرات 
مجـــال  فـــي  العالميـــة  التنافســـية 
اإلدارة العامـــة، تماشـــًيا مـــع األجنـــدة 
الحكوميـــة لمملكة البحريـــن، فالمعهد 
بمنتســـبيه عـــازٌم علـــى الُمضـــي ُقدًما 
لرفع جـــودة وكفاءة العمل الحكومي، 
واالرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات، عبـــر 
توظيف فضلى الممارســـات اإلدارية، 
والمنهجيـــات العلميـــة كفريـــق واحـــد 
يعمل ضمـــن فريق البحريـــن لالرتقاء 
بمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال العمـــل 

اإلداري.
وأوضـــح شـــمس أن المعهد رســـم منذ 
تأسيسه مســـاًرا شمولًيا واضًحا يضم 

كل أبعـــاد اإلدارة العامـــة، في خططه 
واستراتيجياته والتي كان من أبرزها 
تخطيـــط المشـــهد التنافســـي اإلداري 
للوصـــول لهـــذه المكانـــة الدوليـــة، من 
إداريـــة  شـــبكة  أول  تأســـيس  خـــالل 
الشـــرق  شـــبكة  وهـــي  المنطقـــة  فـــي 
لبحـــوث  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 

والشـــراكات  العامة’’مينابـــار’’،  اإلدارة 
الدوليـــة واإلقليميـــة مع أكثـــر من 50 
وتجمعـــات  ومنظمـــة  وهيئـــة  دولـــة 
إدارية، وتشـــجيع علوم اإلدارة العامة 
مـــن خـــالل تبنـــي أول برنامـــج مهني 
أكاديمـــي فـــي مجـــال اإلدارة العامـــة 
وهو برنامج ماجستير اإلدارة العامة، 
باإلضافة إلـــى اللقـــاءات الجماهيرية 
المســـتديرة  الطاولـــة  وتجمعـــات 

وغيرها من الفعاليات اإلدارية.
يذكر أن المعهد الدولي للعلوم اإلدارية 
يعـــد أكبـــر وأعـــرق منظمـــة دولية في 
العلـــوم اإلدارية عالميـــًا ومقّره مدينة 
قـــد  وكان  بلجيكيـــا،  فـــي  بروكســـل 
أنشـــئ عـــام 1930م. ويضـــم أكثر من 
600 عضو مشـــارك من مختلف الدول 
منتمين لمختلـــف األجهزة الحكومية، 
والمؤسســـات األكاديمية ومؤسســـات 

المجتمع المدني.

المنامة - معهد اإلدارة العامة
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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.
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المنامة - النيابة العامة

بـــن  تحـــت رعايـــة النائـــب العـــام علـــي 
فضـــل البوعينيـــن وبالتعـــاون مـــع معهد 
الدراسات القضائية والقانونية، انطلقت 
صباح أمس فعاليات البرنامج التدريبي 
المشـــترك بيـــن أعضـــاء النيابـــة العامـــة 
وأعضاء اللجـــان الفنية لتقرير األخطاء 
المهنيـــة لمزاولـــي مهنـــة الطب البشـــري 
وطب األســـنان بالهيئة الوطنية لتنظيم 

المهن والخدمات الصحية.
وأكد النائب العام في كلمته االفتتاحية 
البرنامـــج  مســـتهل  فـــي  ألقاهـــا  التـــي 
الرئيـــس  حضـــور  فـــي  التدريبـــي، 
التنفيذي للهيئـــة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية، مريم الجالهمة، أن 
الهـــدف الرئيس من البرنامـــج التدريبي 
هـــو التواصـــل الفعلـــي والقانونـــي بيـــن 
أعضـــاء النيابة العامة وأعضـــاء اللجان 
الفنيـــة بالهيئـــة الوطنية لتنظيـــم المهن 
والخدمات الصحية؛ بغية تبادل األفكار 
واكتســـاب  األداء  وتطويـــر  والـــرؤى 
الخبرات الالزمة في مجال المســـؤولية 

الجنائيـــة عـــن األخطـــاء الطبيـــة، نظـــرًا 
لهـــذه النوعيـــة مـــن  للطبيعـــة الخاصـــة 
القضايا التـــي يغلُب عليها الطابع الفني، 
الرتباطها بما تنتهـــي إليه اللجان الفنية 
مـــن إثبات توافر الخطـــأ الطبي بمدلوله 
أحـــكام  إطـــار  فـــي  والقانونـــي،  الفنـــي 
القانـــون والقـــرارات الصحيـــة النافـــذة، 
وهو ما يـــؤدي إلى التطبيـــق النموذجي 
ألحكام القانون ويحقق العدالة الناجزة، 
كما يتيح للمريـــض الوثوق في الطبيب 
المعالـــج لـــه ويمنـــح األخيـــر قـــدرًا مـــن 

الحرية واالطمئنان. 
وذكـــرت الجالهمـــة أن انعقـــاد البرنامج 
التدريبـــي يعـــد دليالً علـــى تكاتف كافة 
مؤسســـات الدولة على تحقيق مصلحة 
المجتمـــع، بالعمـــل علـــى ضمـــان حمايـــة 
حقوق الكـــوادر الطبيـــة والمرضى على 
حد ســـواء، بـــكل عدالـــة وشـــفافية، كما 
يهـــدف لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحيـــة، 
بمجابهـــة كافـــة صـــور األخطـــاء الطبية 

والعمل على تداركها.

برنامج تدريبي مشترك بين النيابة العامة و”تنظيم المهن”

الدراسات العلمية أثبتت أن دواء “باكسلوفيد” يقلل مضاعفات الفيروس
متوفر في البحرين ضمن بروتوكوالت العالج لـ“الكورونا”...السلمان:

أكدت  استشـــارية األمـــراض المعدية 
واألمراض الباطنية بمجمع السلمانية 
الطبـــي عضـــو الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19-( 
الدراســـات  بـــأن  الســـلمان،  جميلـــة 
العلميـــة أثبتت أن دواء “باكســـلوفيد” 
المضاد لفيـــروس كورونا )كوفيد19-( 
الحـــاالت  فـــي تقليـــل حاجـــة  يســـهم 
القائمة لدخول المستشفيات والعناية 
المركزة وتقليل أعداد الوفيات، مبينة 
أهميتـــه لعـــالج الحـــاالت القائمـــة من 
البالغيـــن من العمـــر 18 عاًما فما فوق، 
والذيـــن يعانـــون من أعـــراض خفيفة 
القائمـــة  والحـــاالت  متوســـطة،  إلـــى 
المعرضـــة الزديـــاد األعـــراض التي قد 

تؤدي إلى الوفاة ال سمح هللا.
دواء  بـــأن  الســـلمان  وأوضحـــت 
مملكـــة  فـــي  متوفـــر  “باكســـلوفيد” 
البروتوكـــول  ضمـــن  وهـــو  البحريـــن 
الحـــاالت  تخضـــع  حيـــث  العالجـــي، 
القائمـــة فـــي مملكـــة البحريـــن لتقييٍم 
الصحـــي  الســـجل  وبحســـب  شـــامل، 
يقرر الطبيـــب المعالج وصـــف الدواء 
واألمـــراض  الصحيـــة  للحالـــة  طبقـــًا 

التـــي قـــد تعاني منها، مبينـــة بأنه يتم 
إعطاء “باكســـلوفيد” على شكل ثالثة 
أقـــراص، وهـــي تؤخذ معـــًا عن طريق 

الفم مرتين يوميًا لمدة خمسة أيام.
الكـــوادر  أن  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
الطبيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن أثبتت 
كفاءتهـــا فـــي التعامـــل مـــع الحـــاالت 
القائمة التـــي يتطلب وضعها الصحي 
تلقـــي العـــالج، وأن كافـــة اإلمكانـــات 
التشخيصية والعالجية متوفرة وفق 
الخطـــط الموضوعـــة للتعامـــل مع كل 

مرحلة من مراحل الفيروس.
الجديـــر بالذكر أن دواء “باكســـلوفيد” 
مـــن األدوية الحديثـــة التي تؤخذ عن 
طريـــق الفـــم لعـــالج الحـــاالت القائمة 
للفيـــروس، وهـــو مصنوعـــة من مزيج 
المضـــادة  األدويـــة  مـــن  نوعيـــن  مـــن 
للفيروســـات وتمنـــع فيـــروس كورونا 
مـــن التكاثـــر فـــي الجســـم، وبالتالـــي 
مساعدة الحاالت القائمة على التغلب 
علـــى العـــدوى، وقـــد أجـــازت الهيئـــة 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحية بمملكة البحرين اســـتخدامه 

منذ يناير 2022.

المنامة- وزارة الصحة

8 إجراءات للعزل المنزلي ويجوز للمختصين تحديد مدته
طيلة 7 أيام على ظهور العينة إيجابية

أصدرت وزيرة الصحة فائقة الصالح القرار رقم )7( لسنة 2022 بشأن 
العزل الصحي وطريقة تنفيذه لألشخاص المصابين بفيروس كورونا 

المستجد.

ونصـــت المـــادة )1( علـــى أن يلتزم 
بالتقيـــد  المصابـــون  األشـــخاص 
بإجـــراءات العـــزل الصحـــي لمنـــع 
انتشـــار فيروس كورونا المستجد 
لمدة ســـبعة أيام، وتبـــدأ المدة من 
تاريـــخ أخذ العينة التـــي تبين أنها 

إيجابية.
ويجوز للمختصين بمتابعة الحالة 
العـــزل  مـــدة  وتعديـــل  الصحيـــة، 
الصحي بالزيادة أو النقصان، متى 
ما اقتضـــت الحاجة ذلك بالنســـبة 

لألشخاص المصابين بالفيروس.
وفي المـــادة )2( مع عـــدم اإلخالل 
الـــواردة  الصحيـــة  باالشـــتراطات 
بالفصـــل الثالـــث مـــن القـــرار رقـــم 
)13( لســـنة 2020 بشـــأن إجراءات 
مـــن  والعـــالج  والعـــزل  الوقايـــة 
يلتـــزم  الســـارية،  األمـــراض 
األشـــخاص المصابيـــن بالفيـــروس 
المســـتجد، بتنفيذ العـــزل الصحي 
في األماكـــن التي تحددهـــا وزارة 
تراهـــا  التـــي  الصحـــة، وبالكيفيـــة 

مناسبة لذلك.
وفي المـــادة )3( مع عـــدم االخالل 
بأحـــكام المـــادة الثانيـــة مـــن هـــذا 
القرار، يلتزم األشخاص المصابين 
بالفيروس كورونا المستجد والذي 
تقـــرر لهم العزل الصحـــي المنزلي، 
المرافقـــة  باإلجـــراءات  بالتقيـــد 
لهذا القرار خـــالل مدة العزل، لمنع 

انتشار الفيروس.
كل  يعاقـــب   )4( المـــادة  وفـــي 
القـــرار  مـــن يخالـــف أحـــكام هـــذا 
المـــادة  فـــي  المقـــررة  بالعقوبـــات 
)121( و )124( مـــن قانـــون الصحة 
العامـــة الصادر بالقانـــون رقم )34( 

لسنة 2018.
وفـــي المـــادة )5( يلغـــى رقـــم )25( 
لســـنة 2020 بشـــأن العزل الصحي 
لألشـــخاص  تنفيـــذه  وطريقـــة 
المصابين والمشـــتبه في إصابتهم 
المســـتجد،  كورونـــا  بفيـــروس 
والقرار رقم )67( لسنة 2021 بشأن 
إجراءات العـــزل الصحي المنزلي، 
لألشـــخاص  تنفيـــذه  وطريقـــة 
المصابين والمشـــتبه في إصابتهم 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد، كما 
يلغـــى كل نص يخالـــف أحكام هذا 

القرار.
وفي المادة )6( على وكيل الوزارة 
 - فيمـــا يخصـــه  - كل  والمعنييـــن 
تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به 
من تاريخ 20 فبراير 2022 وينشر 

في الجريدة الرسمية.
الصحـــي  العـــزل  إجـــراءات  وعـــن 

المنزلي فهي كالتالي:
1. يجـــب عدم مخالطـــة اآلخرين، 
وتنفيذ العزل الصحي المنزلي في 
غرفة مســـتقلة، واســـتخدام حمام 

منفصل.

مخالطـــة  ضـــرورة  حالـــة  فـــي   .2
الكمـــام  ارتـــداء  اآلخريـــن، يجـــب 
مســـافة  أكبـــر  وتـــرك  والقفـــازات، 
المعـــزول  الشـــخص  بيـــن  ممكنـــة 
أو  اآلخريـــن  واألشـــخاص 

الحيوانات األليفة.
3. يجـــب على الشـــخص المعزول 
المنزليـــة  األدوات  عـــدم مشـــاركة 
الشـــخصية مـــع اآلخريـــن بمـــا في 
ذلك األطبـــاق واألكـــواب وغيرها، 
والمناشـــف  الطعـــام،  أدوات  مـــن 
والمفارش، والحـــرص على تعقيم 
واألســـطح  األبـــواب،  مقابـــض 

بانتظام.
4. يجـــب على الشـــخص المعزول 
تغطية الفم عند السعال والعطس 
بمنديـــل والتأكد مـــن التخلص من 
المناديـــل المســـتخدمة فـــي ســـلة 
مهمالت مغلقة، ويجب عليه فورا 
غســـل اليديـــن بالمـــاء والصابـــون 
أو  األقـــل،  علـــى  ثانيـــة   20 لمـــدة 
تعقيمهما بمطهـــر يحتوي على 70 

% على األقل من مادة كحولية.
5. يجـــب على الشـــخص المعزول 

تخصيـــص ســـلة مهمـــالت محددة 
الســـتخدامه، والتأكد مـــن أكياس 

مزدوجة لمنع أي تسرب.
6. يجـــب علـــى الشـــخص المعـــزل 
االحتفـــاظ بالنفايـــات فـــي منطقة 
 72 لمـــدة  المنـــزل،  فـــي  منفصلـــة 
مـــع  منهـــا  التخلـــص  قبـــل  ســـاعة 

النفايات المنزلية األخرى.
7. يجـــب االتصـــال فـــورا بالخـــط 
الرعايـــة  وطلـــب   )444( الســـاخن 
أي  ظهـــور  حالـــة  فـــي  الصحيـــة 

أعراض مرتبطة بالمرض.
8. يجـــب على الشـــخص المعزول 
تحميـــل تطبيـــق “مجتمـــع واعي”، 

على هاتفه المحمول.
وعن إجراءات استخدام التطبيق:
1. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الموقـــع،  تحديـــد  نظـــام  تفعيـــل 
مســـتخدمي  وعلـــى  واالنترنـــت، 
خيـــار  ضبـــط  آيفـــون  هواتـــف 
“الســـماح بالوصـــول الـــى الموقـــع” 

على التطبيق دائما.
2. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الحـــرص والتأكد مـــن وجوده في 
الموقـــع الـــذي ســـينفذ فيـــه العزل 
الصحي المنزلي، ســـواء كان منزالً 

أو مكانا آخر قد اختاره.
3. يجـــب على الشـــخص المعزول 
الحجـــر  بـــدء  زر  علـــى  الضغـــط 
فـــور  المنزلـــي،  العـــزل  المنزلـــي/ 

وصوله الى مكان العزل.
الشـــخص  قيـــام  حـــال  فـــي   .4
المعـــزول بتحديـــد عـــزل خاطـــئ، 
 444 بالرقـــم  االتصـــال  عليـــه 

لتحديث المعلومات.

فائقة الصالح

ردا على مقال الشعلة.. شهادة من 
خريج جامعة “باتريس لومومبا”

اطلعـــت علـــى مقال األســـتاذ عبدالنبي الشـــعلة المنشـــور فـــي جريدة 
“البـــالد” الغـــراء بالعـــدد 4877 فـــي تاريـــخ ٢٠ فبرايـــر تحـــت عنـــوان 
“مؤسســـات التعليم العالـــي واألجندات السياســـية” والذي تضمن في 
جـــزء منـــه معلومـــات غيـــر صحيحة عـــن جامعـــة “باتريـــس لومومبا” 
للصداقة بين الشعوب؛ فوجب الرد عليها إلنارة الرأي العام ولتوضيح 
الصورة عن هذه الجامعة التي تشـــرفت بالدراســـة فيها خالل النصف 
الثاني من ســـبعينات القرن الماضي حيث احتضنتني على مدار ســـت 

سنوات متواصلة.
بدايـــة المعلومات التي ذكرت عن الجامعـــة غير صحيحة وبعيدة كل 
البعد عن األهداف التي من أجلها أنشـــئت الجامعة وهي إعداد كوادر 
علميـــة مؤهلـــة للبلدان الفقيرة في آســـيا وأفريقيا وأمريـــكا الالتينية، 
حيـــث خرجت الجامعة مئات اآلالف من الخريجين كما ذكر األســـتاذ 
عبدالنبي ومنها مملكة البحرين، حيث تخرج منها المئات في مختلف 
التخصصات وتقلدوا مناصب قيادية في القطاع الحكومي والخاص، 
ومنهم كاتب هذه الســـطور، ويســـاهمون في خدمة بالدنا الغالية في 
ظـــل القيادة الحكيمة لجاللة الملك أيده هللا، وذلك في إطار الواجب 

األممي للقيادة السوفيتية لتقديم العون والمساندة للدول النامية.
ثانيـــا: إن إطـــالق اســـم “باتريـــس لومومبـــا” علـــى الجامعـــة ليس ألنه 
شـــيوعي، وإنمـــا ألنـــه أحـــد مناضلـــي الـــدول الناميـــة؛ علـــى اعتبار ان 
الجامعة تأسست إلعداد كوادر للدول النامية، فقد كان من المفترض 
ان تسمى الجامعة باسم الزعيم العربي الكبير جمال عبدالناصر، ولكن 
جمال عبدالناصر كان حيا في ذلك الوقت، والتســـمية يجب ان تكون 

تخليدا لشخصية وطنية راحلة، فاختير اسم باتريس لومومبا.
ثالثـــا: خالل دراســـتي فـــي الجامعة أنا وغيري لم نتلـــق إال العلوم، كل 
حســـب تخصصه باستثناء العلوم الفلســـفية والتي هي مواد تثقيفية 
إضافية، ولم يطلب منا أبدا تبني الفكر الشيوعي أو أن نكون عمالء لـ 
“كي جي بي” في بالدنا، وإال كنت أول المغادرين لالتحاد السوفيتي، 

كما ذكر األستاذ عبدالنبي في مقاله.
اتذكـــر خـــالل حفـــل التخـــرج الـــذي نظمتـــه لنـــا الجامعة ألقـــى رئيس 
الجامعة كلمة ذكر فيها أنه خالل زيارته إلحدى دول أمريكا الالتينية، 
صادف أن قرأ مقاال عن الجامعة كله مغالطات، ومنها أن طلبة جامعة 
الصداقـــة يتدربـــون علـــى حمـــل الســـالح في الغابـــة الموجـــودة قرب 
ســـكنهم، وقال لنا انظروا كيف يشوه اإلعالم الغربي سمعة جامعتكم، 
ويحول الغابة التي تقضون فيها أوقات فراقكم إلى ســـاحة للتدريب 
علـــى حمـــل الســـالح، وأضـــاف أن هـــذه الشـــهادة التي حصلتـــم عليها 
ســـتمنحكم الفرصة للحصول على مناصب رفيعة، مثل سفير أو وزير 
أو غيرهما، ولكن اعلموا ال يجب أن يكون ذلك على حســـاب الفقراء، 
فـــإذا وصل أحدكم إلى هذه المناصب على حســـاب الفقراء فال يعتبر 
نفســـه من خريجي جامعـــة باتريس لومومبا للصداقة بين الشـــعوب، 
مختتمـــا كلمته بقوله: “وفقكم هللا أعزائي الخريجين”، فأين العمالة لـ 
“كـــي جي بي”، واالكثر من ذلك يعطى الخريج مهلة أســـبوعين للبقاء 
في االتحاد السوفيتي فقط؛ النه يجب أن يسافر إلى بلده للمساهمة 

في المسيرة الوطنية بعد أن أكمل دراسته.
رابعـــا: إن الجامعـــة تغير اســـمها إلـــى الجامعة الروســـية للصداقة بين 
الشـــعوب بعد انهيار االتحاد الســـوفيتي، وهناك توجه إلعادة تســـمية 
الجامعة باسم باتريس لومومبا بناء على اقتراح مجموعة من الطلبة 

األفارقة خالل لقائهم الرئيس بوتين في مدينة سوتجي الروسية.
خامسا: إن البعثات السوفيتية لم تقتصر على جامعة باتريس لومومبا 
وإنمـــا شـــملت جميـــع الجامعات الســـوفيتية فـــي جميـــع الجمهوريات 

السوفيتية.
هـــذه هي جامعـــة باتريس لومومبا للصداقة بين الشـــعوب مع خالص 

تحياتي.
رئيس جمعية الصداقة البحرينية الروسية*

*نبيل عبدالرحمن العسومي

إبراهيم النهام

”IIAS“ شمـــــس مجـــــدًدا رئيًســـــا لـ
سنحافظ على ريادة البحرين بالمؤشرات التنافسية العالمية

أكد المديـــر العام لمعهد اإلدارة العامة 
“بيبـــا”، رائـــد شـــمس، أن فـــوز مملكـــة 
البحريـــن ممثلـــة فـــي المعهد برئاســـة 
 )IIAS( المعهد الدولـــي للعلوم اإلدارية
يأتـــي  التوالـــي،  علـــى  الثانيـــة  للمـــرة 
تماشـــًيا مـــع الرؤيـــة الملكية الســـامية 
لعاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، الرامية إلى 
مواصلة التقدم وتحقيق ريادة دولية 
فـــي مختلـــف القطاعـــات بمـــا يرتقـــي 
بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة للمواطن 
ويرفـــع مـــن كفـــاءة المـــوارد المتاحـــة 
لألجيـــال القادمـــة. كمـــا أن هـــذا الفوز 
يجسد أيًضا النهج التطويري المتجدد 
والمستدام لولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، الرامي إلى 
تحقيـــق ريـــادة عالمية علـــى مختلف 

األصعـــدة بمـــا يحقق تطلعـــات الوطن 
والمواطن.

اإلدارة  معهـــد  أن  شـــمس  وأضـــاف 
خططـــه  تكييـــف  ســـيواصل  العامـــة 
علـــى  للحفـــاظ  واســـتراتيجياته، 
ريـــادة مملكـــة البحرين في مؤشـــرات 
مجـــال  فـــي  العالميـــة  التنافســـية 
اإلدارة العامـــة، تماشـــًيا مـــع األجنـــدة 
الحكوميـــة لمملكة البحريـــن، فالمعهد 
بمنتســـبيه عـــازٌم علـــى الُمضـــي ُقدًما 
لرفع جـــودة وكفاءة العمل الحكومي، 
واالرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات، عبـــر 
توظيف فضلى الممارســـات اإلدارية، 
والمنهجيـــات العلميـــة كفريـــق واحـــد 
يعمل ضمـــن فريق البحريـــن لالرتقاء 
بمملكـــة البحريـــن فـــي مجـــال العمـــل 

اإلداري.
وأوضـــح شـــمس أن المعهد رســـم منذ 
تأسيسه مســـاًرا شمولًيا واضًحا يضم 

كل أبعـــاد اإلدارة العامـــة، في خططه 
واستراتيجياته والتي كان من أبرزها 
تخطيـــط المشـــهد التنافســـي اإلداري 
للوصـــول لهـــذه المكانـــة الدوليـــة، من 
إداريـــة  شـــبكة  أول  تأســـيس  خـــالل 
الشـــرق  شـــبكة  وهـــي  المنطقـــة  فـــي 
لبحـــوث  إفريقيـــا  وشـــمال  األوســـط 

والشـــراكات  العامة’’مينابـــار’’،  اإلدارة 
الدوليـــة واإلقليميـــة مع أكثـــر من 50 
وتجمعـــات  ومنظمـــة  وهيئـــة  دولـــة 
إدارية، وتشـــجيع علوم اإلدارة العامة 
مـــن خـــالل تبنـــي أول برنامـــج مهني 
أكاديمـــي فـــي مجـــال اإلدارة العامـــة 
وهو برنامج ماجستير اإلدارة العامة، 
باإلضافة إلـــى اللقـــاءات الجماهيرية 
المســـتديرة  الطاولـــة  وتجمعـــات 

وغيرها من الفعاليات اإلدارية.
يذكر أن المعهد الدولي للعلوم اإلدارية 
يعـــد أكبـــر وأعـــرق منظمـــة دولية في 
العلـــوم اإلدارية عالميـــًا ومقّره مدينة 
قـــد  وكان  بلجيكيـــا،  فـــي  بروكســـل 
أنشـــئ عـــام 1930م. ويضـــم أكثر من 
600 عضو مشـــارك من مختلف الدول 
منتمين لمختلـــف األجهزة الحكومية، 
والمؤسســـات األكاديمية ومؤسســـات 

المجتمع المدني.

المنامة - معهد اإلدارة العامة
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