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آل  بــن عيسى  الملك حمد  الــجــالــة  أعـــرب حــضــرة صــاحــب 
الــقــائــد األعــلــى عــن اعــتــزازه بقوة  الــمــفــدى  الــبــاد  خليفة ملك 
دفاع البحرين ورجالها البواسل الذين سطروا أسمى قيم الوالء 
للوطن وما يتميزون به من شجاعة لتنفيذ المهام المنوطة بهم 

بأعلى درجات اإلقدام واالنضباط.
لقوة  العامة  القيادة  بزيارة  أمس  تفضله  لدى  وأكــد جالته 
للبحرين  وفــخــر  الكبير  تــقــديــرنــا  مــوضــع  أنــهــم  الــبــحــريــن  دفـــاع 
التي يبذلونها  وأهلها دائما، شاكرا جالته لهم جميعا الجهود 
التي  الــظــافــرة  الــوطــنــيــة  وإخــــاص حــمــايــًة لنهضتنا  عـــزم  بــكــل 
حققها أبناء البحرين بتكاتفهم وتعاُضِدهم معا، متمنيا جالته 
لرجال قوة الدفاع البواسل المخلصين دوام التوفيق والسداد في 
مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل الباد وخارجها، ولوطننا 

الغالي العزيز استمرار االزدهار والرقي.
األعلى  القائد  المفدى  الملك  جالة  اطلع  الزيارة  وخــال 
أسلحة  مختلف  لتطوير  المستقبلية  والــبــرامــج  الخطط  على 

ووحدات قوة دفاع البحرين.
ولدى وصول جالته كان في االستقبال المشير الركن الشيخ 
البحرين،  دفــاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  آل  أحمد  بن  خليفة 
آل خليفة  أحمد  بن  الشيخ خالد  الــزيــارة  ورافــق جالته خــال 
وزير الديوان الملكي، كما كان في االستقبال الفريق الركن ذياب 

بن صقر النعيمي رئيس هيئة األركان وعدد من كبار الضباط.

بــن  راشــــــد  الـــشـــيـــخ  أول  ــريـــق  ــفـ الـ أكـــــد 
ما  أن  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ آل خليفة  عــبــداهلل 
تنعم به دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية من أمن واستقرار ونمو وتطور يعد 
مصدر فخر واعتزاز، مشيرا إلى أن اجتماع 
الــتــعــاون  مــجــلــس  ــــدول  بـ الــداخــلــيــة  وزراء 
العربية يهيئ فرصة عملية  لدول الخليج 
للوقوف على آخر المستجدات والتحديات 
ــة، مــثــل االعــــتــــداءات  ــيـ ــنـ ــتــــطــــورات األمـ والــ
اإلرهابية باستخدام الصواريخ، والطائرات 
المسيرة، والهجمات السيبرانية، باإلضافة 
الــمــوجــه والــتــطــرف العنيف،  إلـــى اإلعــــام 
مــؤكــدا أهــمــيــة مــراجــعــة وتــعــزيــز إجــــراءات 
الحماية المدنية من خال تبادل الخبرات 
هذا  فــي  العملية  التجارب  على  واالطـــاع 
الـــشـــأن مـــن أجــــل تــحــقــيــق أعـــلـــى مــعــدالت 

الحماية والسامة العامة. 
وزراء  اجتماع  ترؤسه  خال  ذلك  جاء 
الــداخــلــيــة بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة الـــــذي عــقــد أمــــس في 

مملكة البحرين.
ــد إدانـــــة الــهــجــمــات اإلرهــابــيــة  كــمــا أكــ

ــتـــي تــتــعــرض لــهــا الــشــقــيــقــة  الـــمـــتـــكـــررة الـ
موقف  مؤكدا  السعودية،  العربية  المملكة 
المملكة  تتخذه  ما  لكل  المؤيد  البحرين 
ــيـــر أمــنــيــة لــلــحــفــاظ  مـــن إجــــــــراءات وتـــدابـ
واستقرارها وسامة مواطنيها  أمنها  على 

وأراضيها.
وأشار إلى أن منظومة تبادل الخبرات 

ــا فـــي تــعــزيــز الـــتـــعـــاون األمــنــي  ــاسـ تــعــد أسـ
الـــمـــشـــتـــرك، واســـتـــعـــرض تـــجـــربـــة مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن لــبــرنــامــج الـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة 
وبــــرنــــامــــج مـــــراكـــــز اإلصـــــــــاح والـــســـجـــون 
الـــمـــفـــتـــوحـــة كـــمـــشـــروع وطـــنـــي وحـــضـــاري 
وإنــــســــانــــي، يـــســـتـــهـــدف تـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
تعزيز  جهود  ومواصلة  الجنائية،  العدالة 

الــداخــلــيــة  وزراء  وثــمــن  اإلنــــســــان.  حــقــوق 
الــخــلــيــجــيــون بــرنــامــج الــعــقــوبــات الــبــديــلــة 
وتوجهها  الــبــحــريــن  مملكة  تــنــفــذه  الــــذي 
والسجون  اإلصـــاح  مــراكــز  برنامج  لتبني 

المفتوحة.
وأكد الدكتور نايف بن فاح الحجرف 
وزراء  أن  الــتــعــاون  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
وامتنانهم  شكرهم  عــن  أعــربــوا  الــداخــلــيــة 
لمملكة البحرين على حسن التنظيم وكرم 
للجهود  تقديرهم  عــن  معربين  الضيافة، 
البحرين  مملكة  تبذلها  الــتــي  المخلصة 
المشترك،  الخليجي  العمل  لدعم مسيرة 
ــرابــــط والـــتـــكـــامـــل بـــيـــن دول  ــتــ وتـــعـــزيـــز الــ

المجلس في مختلف المجاالت. 
وعــلــى هــامــش االجــتــمــاع الــــــوزاري تم 
لــلــتــعــاون التقني  الــتــفــاهــم  تــوقــيــع مــذكــرة 
في الفضاء اإللكتروني ومكافحة الجرائم 
ــي الــداخــلــيــة في  ــ اإللــكــتــرونــيــة، بــيــن وزارتــ
العربية  ــارات  اإلمــ ودولـــة  البحرين  مملكة 

المتحدة.

اللجنة  رئيس  الــوزراء  رئيس مجلس  نائب  أكد 
الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ 
البحرين  مملكة  أن  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  خــالــد 
مستمرة في تحديث وتطوير البنى التحتية لخلق 
المشاريع  مختلف  جــذب  في  تسهم  جديدة  فــرص 
المتنوعة،  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات  فــي  الــتــنــمــويــة 
حيث بلغ حجم اإلنفاق لتنفيذ تلك المشاريع في 
مختلف القطاعات، والممولة من الميزانية العامة 
الخليجي  التنمية  بــرنــامــج  ومــخــصــصــات  لــلــدولــة 
دينار  مــلــيــارات  ثــاثــة  أكــثــر مــن  البلديات  وإيــــرادات 

خال السنوات الخمس الماضية.
الــوزراء في حوار مع  وقال نائب رئيس مجلس 
»أخــبــار الــخــلــيــج« عــلــى هــامــش الـــزيـــارة الــتــي أْطــلــع 
آخــر  عــلــى  المحلية  الــصــحــف  تــحــريــر  ــاء  رؤســ فيها 
جميرا  منتجع  مشروع  في  العمل  سير  مستجدات 
خليج البحرين، إن حجم اإلنفاق تجاوز 1.14 مليار 
الرئيسية  والتقاطعات  الطرق  مشاريع  على  دينار 

النصف  الماضية حتى  العشرة  األعــوام  مــدار  على 
األول من العام الحالي.

أشــــــــــــــاد صـــــــاحـــــــب الــــســــمــــو 
بن حمد  سلمان  األمير  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
التي  بــالــجــهــود  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
في مختلف  الوطن  أبناء  بذلها 
من  مــزيــد  لتحقيق  الــقــطــاعــات 
وباألخص  التنموية  اإلنــجــازات 
ــي تــنــفــيــذ  ــ ــز فـ ــنـــجـ ــمـ ــدم الـ ــقــ ــتــ الــ
الــخــطــة الــحــضــريــة الـــجـــديـــدة، 
برنامج  مرتكزات  مــن  تعد  التي 
ــنـــمـــو  ــق الـ ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ الــــحــــكــــومــــة لـ
ــدالت  ــعــ ــادي ورفـــــــــع مــ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ االقــ
التنمية البشرية وتطبيق مبادئ 
والعدالة  والتنافسية  االستدامة 
الرؤية االقتصادية لمملكة  وفق 

البحرين 2030.
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة ســمــوه 
االفتتاحية في التقرير الوطني 
الطوعي الثاني لمملكة البحرين 
ــقــــدم الـــمـــحـــرز فــــي تــنــفــيــذ  ــتــ »الــ
الــخــطــة الــحــضــريــة الــجــديــدة«، 
الذي تم رفعه عبر منصة األمم 
الــمــتــحــدة اإللــكــتــرونــيــة، والـــذي 
ســيــتــم اســتــعــراضــه فـــي اجــتــمــاع 
ــي الـــمـــســـتـــوى بــمــقــر األمــــم  ــالـ عـ
الــمــتــحــدة بــنــيــويــورك فــي أبــريــل 

.2022
وأعــــــرب ســـمـــوه عـــن الــفــخــر 
واالعتزاز بكون مملكة البحرين 
ــرائــــدة فـــي مــجــال  مـــن الـــــدول الــ
ــق أهــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــيــ ــقــ ــحــ تــ
بإسهاماتها  وذلـــك  الــمــســتــدامــة 
تحقيق  فـــي  الــفــاعــلــة  الـــدولـــيـــة 
اإلنــــجــــازات الــتــنــمــويــة، واضـــعـــًة 

للتنمية  وغـــايـــًة  ــا  هــدًف اإلنـــســـان 
العمل  أولــويــات  إّن  إذ  الشاملة، 
البحرين  مملكة  فــي  الحكومي 
الحاضر  متطلبات  وفـــق  تــرتــكــز 
في  االستثمار  على  والمستقبل 
ــن خـــــال الــنــهــوض  ــان مــ ــ ــسـ ــ اإلنـ
بــالــتــعــلــيــم وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة لــضــمــان اســتــدامــتــهــا، 
وصياغة حلول مبتكرة لإلسكان 
وتيرة  لتسريع  التحتية  والبنى 

اإلنجاز.
ونوه سموه خال الكلمة إلى 

تستوجب  الــقــادمــة  المرحلة  أن 
ــز الـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة  ــزيـ ــعـ تـ
ــة تــطــبــيــق  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــلــــة ومـ الــــشــــامــ
الــخــطــط الــحــضــريــة بــالــتــعــاون 
مــــع بـــرنـــامـــج األمــــــم الــمــتــحــدة 
لــلــمــســتــوطــنــات الــبــشــريــة الـــذي 
يــقــدم خـــدمـــات مــســانــدة جليلة 
عامة  بصفة  الــدولــي  للمجتمع 

والدول النامية بصفة خاصة.

وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  الشيخ  أكــد 
المالية واالقتصاد الوطني أن حصة قطاع النفط 
االقتصاد  فــي  المحلي  الناتج  إجمالي  مــن  والــغــاز 
الــوطــنــي بــلــغــت مـــا مــجــمــوعــه 20%، وهـــو مـــا يــؤكــد 
في  ونجحت  سليمة  االقــتــصــاد  تنويع  مــبــادرات  أن 
الــوصــول إلـــى تــنــويــع االقــتــصــاد الــوطــنــي، ولــكــن ال 
األكبر من  الجزء  والــغــاز هي  النفط  إيـــرادات  تــزال 
اإليرادات الحكومية. جاء ذلك خال جلسة مجلس 
الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس 
المجلس، التي ناقشت الحساب الختامي الموحد 
ديسمبر   31 فــي  المنتهية  المالية  للسنة  لــلــدولــة 
2019م. وقال وزير المالية واالقتصاد الوطني: »إننا 
على  نعمل  نـــزال  وال  االقــتــصــاد  تنويع  فــي  نجحنا 

تنويع اإليرادات الحكومية«.

كتب علي عبداخلالق:
التنفيذي  الرئيس  كشف 
لـــشـــركـــة ألـــمـــنـــيـــوم الــبــحــريــن 
»ألبا« علي البقالي أن الشركة 
تسعى لجعل البحرين خالية 
مـــن االنـــبـــعـــاثـــات الــكــربــونــيــة 
إلــى  مــشــيــرا   ،2060 بــحــلــول 
أن صــنــاعــة األلــمــنــيــوم الــيــوم 
ــه تــحــديــات كــثــيــرة من  تـــواجـ
على  ضــرائــب  فـــرض  ضمنها 
حال  فــي  األلــمــنــيــوم  مبيعات 
ــدم تــنــفــيــذ خـــطـــة خــفــض  ــ عــ
االنبعاثات إلى صاف صفري 

بحلول 2060.

وأضــــــــــــاف عــــلــــى هـــامـــش 
مـــــنـــــتـــــدى »نــــــحــــــو اقــــتــــصــــاد 
الضريبة  ستتراوح  مستدام«: 
دوالر  و100  دوالرا   50 بــيــن 
للطن الواحد بدًءا من 2024 
ــة، األمــر  ــيــ فــي الــــدول األوروبــ
الـــــذي ســيــســبــب لــنــا خــســارة 
ــواق عــديــدة، فــي حــيــن أن  أســ
الــشــركــات الــتــي ســتــصــل إلــى 
صـــاف صــفــري مــن االنــبــعــاث 
الــــكــــربــــونــــي ســـتـــحـــصـــل عــلــى 

مزايا أكثر.
الشركة  أن  البقالي  وأكــد 
بــــــصــــــدد صـــــيـــــاغـــــة الـــخـــطـــة 
الشاملة لمواجهة االنبعاثات 

الــكــربــونــيــة وســيــتــم إصــدارهــا 
ــن الــعــام  فـــي شــهــر فـــبـــرايـــر مـ
ــلــــى أن  الـــــــقـــــــادم، مـــــشـــــددا عــ
ــور الــصــيــاغــة  الــخــطــة فـــي طــ
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــخــتــصــيــن 

عالميين. 
التنفيذي  الــرئــيــس  وفـــاز 
لــشــركــة ألــبــا بــجــائــزة أفــضــل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ قـــــــــيـــــــــادي السـ
وذلـــــــك  أوال«  ــف  ــ ــ ــوظـ ــ ــ ــمـ ــ ــ »الـ
ــل جــــوائــــز الــــمــــوارد  ــفـ فــــي حـ
الــــــبــــــشــــــريــــــة فــــــــي الـــــقـــــطـــــاع 
الــــحــــكــــومــــي لــــــــدول مــجــلــس 
التعاون الخليجي لعام 2021 
بــفــنــدق إنــتــركــونــتــنــنــتــال دبــي 

بــاإلمــارات  سيتي  فيستيفال 
العربية المتحدة.

كتب إسام محفوظ:

العليا  االستئناف  محكمة  أيدت 
السجن  إلى  تصل  أحكاما  الجنائية 
باالنضمام  متهمين  لعشرة  سنة   15
تــابــعــة لتنظيم  إرهــابــيــة  إلـــى خــلــيــة 
ــروع  ــي والـــشـ ــابــ ــر اإلرهــ ــتـ ــا األشـ ــرايـ سـ
استهدفت  إرهابية  تنفيذ عملية  في 
تفجير جهازي صراف آلي بمنطقتي 
ــي فـــبـــرايـــر  ــ ــفــــص فـ ــيـــم وجــــدحــ ــعـ ــنـ الـ
أول  كــانــت محكمة  فــيــمــا  الــمــاضــي، 
في  هاربين   4 بمعاقبة  قضت  درجــة 

إيران بالسجن المؤبد.
كشفت  قــد  قــضــيــة  أوراق  وكــانــت 

عــن ضــلــوع إرهـــابـــي هـــارب فــي إيـــران 
الدولية  اإلرهــاب  قوائم  ومــدرج على 
ــاول  فـــي تــشــكــيــل تــنــظــيــم إرهـــابـــي حـ
إرهابية  عمليات  تنفيذ  خــالــه  مــن 
إحباط  وكـــان  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي 
إرهابيتين  وزارة الداخلية لعمليتين 
للصراف  جهازين  تفجير  استهدفتا 
اآللي تابعين ألحد البنوك الوطنية 
فـــي مــنــطــقــتــي الــنــعــيــم وجــدحــفــص 
بــمــحــافــظــة الــعــاصــمــة مــطــلــع الــعــام 
الحالي خيط البداية لكشف عناصر 
بلغ  إذ  مخططه،  وإحباط  التنظيم 
عــــدد أعــضــائــه 14 مــتــهــمــا بــيــنــهــم 4 

هاربون.

الخلية  أن  التحريات على  ودلت 
بــإشــراف من  تــم تشكيلها  اإلرهــابــيــة 
الــقــيــادي فــي تنظيم ســرايــا األشــتــر 
ـــران، اســتــطــاع تجنيد  وهــــارب فــي إيــ
عدد من العناصر في كل من العراق 
وإيران في 2019 وتمكنوا بدورهم من 
ضم آخرين للتنظيم، حيث خططوا 
الستهداف عدد من المنشآت العامة 
واألمــنــيــة فـــي الــبــحــريــن عـــن طــريــق 
تــلــقــي تــدريــبــات فــي الـــخـــارج وتسلم 
عــبــوات مــتــفــجــرة وتــلــقــي دعـــم مالي 

باستخدام البريد الميت.

�لبقال�ي يف�وز بجائ�زة �أف�س�ل قي�ادي ال�س�تر�تيجية »�لموظ�ف �أوال«

الكربونية االنبعاثات  لخف�ض  خطة  المقبل  فبراير  تعلن  األبا 

للمتهمي�ن  �س�نة   15 �إل�ى  ت�س�ل  ب�ال��س�ج��ن  �أح�ك��ام  ت�اأي�ي��د 

بال�س�روع ف�ي تفجي�ر جه�ازي �س�ر�ف �آل�ي بالنعي�م وجدحف��ص

رج�ال ق�وة �لدف�اع حم�اة �لنه�س�ة �لوطني�ة

وزر�ء د�خلية �لتعاون ي�سيدون بجهود �لبحرين لدعم �لعمل �لخليجي �لم�سترك

االإلكترون�ي الف�ض�اء  ف�ي  التقن�ي  للتع�اون  االإم�ارات  م�ع  تفاه�م  مذك�رة  توقي�ع 

خالد بن عبداهلل ل�»اأخبار الخليج«:

�لعمر�ني  �لتطور  لم�ساريع  مليار�ت دينار   3 �أكثر من 

بري�ادة فخ�ورون  �ل�وزر�ء:  رئي��ص  �لعه�د  ول�ي 

�لبحري�ن ف�ي تحقي�ق �أه�د�ف �لتنمية �لم�س�تد�مة

وزي�ر �ل�م�ال��ي�ة: ن�ج�ح�ن�ا ف�ي تن�ويع �القت�ساد

�لحكومية وال نز�ل نعمل على تنويع �الإير�د�ت 

المل�ك ي�زور القي�ادة العام�ة ويطلع على خط�ط التطوير

} جالة الملك خال زيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين.
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ص4و5

ص6

ص٧

ص2

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أخبار البحرين
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} وزير الداخلية يترأس اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.
} الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} وزير المالية.

} علي البقالي.

ص10ص12 قضايا وحوادثمال وأعمال

دو�ء  ت��ج��ي��������ز  �ل��ب��ح�����ري�����ن 

�أف�و�س�ي�ل�����د �ل�م��س����اد ل�»ك�ورون��ا«
في  الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  وافــقــت 
وذلك  افوشيلد،  لــدواء  الطارئ  االستخدام  على  أمس  البحرين  مملكة 
كــأول دولــة فــي العالم تجيز  كــورونــا )كــوفــيــد-19(  للوقاية مــن فــيــروس 
الدواء، للبالغين من العمر 18 عاًما فما فوق، الذين يعانون من نقص 
المناعة أو الذين يتناولون أدوية تثبط المناعة، وكذلك األفراد الذين 

لديهم وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.
ويأتي القرار بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة من قبل 
الشركة المصنعة »أسترازينكا«، والذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم 

المنتجات الصيدالنية في الهيئة.

ص8 أخبار البحرين

)العربية(: أقر نائب رئيس اللجنة القضائية 
نوروزي،  الدين حسن  البرلمان اإليراني رجل  في 
ــى احــتــجــاجــات نــوفــمــبــر 2019،  إلــ لــــدى اإلشــــــارة 
بضلوعه في قتل المتظاهرين وقال: »أنا كنت من 
الناس،  على  النار  أطلقوا  الذين  األشخاص  بين 

نحن قتلناهم.. اآلن من يريد محاكمتنا؟«.
وجاء هذا االعتراف خال مقابلة له مع موقع 
»مرصد إيران«، وذلك ردا على المحكمة الشعبية 
احتجاجات  فــي  القتل  جــرائــم  لمرتكبي  الدولية 
نوفمبر 2019 المنعقدة في لندن، وأضاف نوروزي، 
أنه في  باالسم،  أن يذكر شخصا محددا  دون  من 
نــوفــمــبــر 2019 أضـــرم »أحـــد الــمــتــظــاهــريــن« الــنــار 

الشعبية  المحكمة  وعــقــدت  و»قــتــلــنــاه«.  بنك  فــي 
الحكومة  »جــرائــم«  فــي  للنظر  لندن  فــي  الدولية 
نــوفــمــبــر 2019م 4  اإليـــرانـــيـــة خـــال احــتــجــاجــات 

جلسات حتى اآلن.
وانـــتـــهـــت الـــمـــحـــكـــمـــة، الـــتـــي تــنــظــمــهــا ثـــاث 
اإلنسان«  لحقوق  »إيـــران  هــي:  حقوقية  منظمات 
ــة مـــن أجــــل إيــــــران« و»مـــعـــا ضـــد عــقــوبــة  ــدالـ ــعـ و»الـ
إلــى شهادة  المحكمة  واستمعت  أمــس.  اإلعـــدام«، 
قبل 120  شــهــادات من  تقديم  تم  كما  شــاهــدا،   45

شخصا إلى المحكمة بشكل مكتوب.

ق��ت��ل�����ت  ي�ع���ت����رف:  �إي�ر�ن������ي  دي����ن  رج���ل 

م�ت�ظ�اه�ري��ن.. وي�ت�ح��دى: َم�ن يري�د محاكم�ت��نا؟

ص14 عربية ودولية
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كتب علي عبدالخالق:
تصوير- عبداألمير السالطنة

أكد وزير اإلسكان، المهندس 
باسم بن يعقوب الحمر أن مملكة 
أهـــداف  جميع  طبقت  الــبــحــريــن 
رفعت  وقــد  المستدامة،  التنمية 
الجهات  إلــى  تقريرها  الحكومة 
المعنية في األمم المتحدة، وقال 
عــلــى هـــامـــش افــتــتــاحــه لــمــنــتــدى 
إن  أمــس،  اقتصاد مستدام«  »نحو 
أهداف التنمية المستدامة بشكل 
عام لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
الحمد  وهلل  وللحكومات،  الـــدول 
الحكومة  حرصت  البحرين،  فــي 
ــاد أهـــــــداف الــتــنــمــيــة  ــمـ ــتـ عـــلـــى اعـ
التنفيذ  آلية  وتضع  المستدامة 
مـــن خــــالل الـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة 

المتنوعة.
أهــــداف  أن  ــر،  ــوزيــ الــ وأضـــــاف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة أصــبــحــت 
ــع االنـــتـــشـــار بــحــيــث  ــ عـــنـــوانـــا واســ
المصرفية  المؤسسات  أصبحت 
الذي  الفكر  والمالية تعتمد هذا 
يرتبط بتمويل المشاريع، مشيًرا 
تــعــمــل  اإلســـــكـــــان  وزارة  أن  إلــــــى 
المدن  بناء  استكمال  حالًيا على 

يتطلب  هذا  أن  الخمسة، مشدًدا 
من  العديد  وسيوفر  كبيرا  جهدا 
ستكون  الــتــي  السكنية  الــوحــدات 
متاحة للمواطنين. وقال، »نعمل 
ــا تـــم إعـــالنـــه فـــي بــرنــامــج  ــق مـ وفــ
وأمــامــنــا سنتان،  الــحــكــومــة  عــمــل 
الستيفاء  ســريــعــة  بخطى  نسير 
فــي برنامج  االتــفــاق عليه  تــم  مــا 

العمل الحكومي«.
ــان أن  ــ ــكـ ــ وأضـــــــاف وزيــــــر اإلسـ

التنمية  أهــداف  جعلت  الحكومة 
أهـــداف  مــع  الــمــســتــدامــة متسقة 
وخاصة  الحكومة  بــرنــامــج  ورؤى 
المتعلق  عــشــر  الـــحـــادي  الـــهـــدف 
ــمـــدن والــمــســتــوطــنــات  بـــ»جــعــل الـ
وآمــنــة  للجميع  شــامــلــة  الــبــشــريــة 
وقادرة على الصمود ومستدامة«، 
ــا وتـــرجـــمـــة  ــهـ ــزام بـ ــ ــتــ ــ مــــؤكــــدا االلــ
فرصة  باعتبارها  بــدقــة  أهــدافــهــا 
مثالية للمستقبل لتوضيح موقع 

المستوى  على  البحرين  مملكة 
ــيـــق أهـــــــداف  الــــــدولــــــي فـــــي تـــحـــقـ
على  عطًفا  المستدامة،  التنمية 
ما لها من أثر في ازدهــار ونهضة 
على  سيما  وال  البحرين  مملكة 

الصعيد الحضري.
االفــتــتــاحــيــة،  كلمته  وخــــالل 
والـــتـــي ســلــط فــيــهــا الـــضـــوء على 
مــفــهــوم االســـتـــدامـــة، قـــال الــوزيــر 
ترتكز على ضمان  االستدامة  إن 

ــة فــي  ــادمــ ــقــ ــال الــ ــ ــيـ ــ حــــقــــوق األجـ
توفر الموارد والبيئة االقتصادية 
ــر إلـــى  ــ ــوزيـ ــ ــة. وأشـــــــار الـ ــمـ ــمـــالئـ الـ
االقــــتــــصــــاديــــة  ــات  ــ ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ أن 
الزيادة  على  تقوم  والمجتمعات 
ما  النمو،  معدالت  في  والتسارع 
بالنسبة  تــحــديــا  تــمــثــل  يجعلها 
وبالتالي  االســتــدامــة،  مــبــدأ  إلـــى 
يتطلب األمر النظر في سياسات 
اقتصادية أكثر استجابة وتفاعال 

مـــع الــمــتــغــيــرات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الــطــبــيــعــة االقــتــصــاديــة والـــزيـــادة 
فـــي الــنــمــو الـــســـكـــانـــي، كــمــا أبـــرز 
مبدأ  عليها  يقوم  ركائز   4 الوزير 
البيئية  الركيزة  وهي  االستدامة، 
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 

والتشريعية.
ــان  ــ ــكــ ــ ــــك اإلســ ــنـ ــ واخـــــتـــــتـــــم بـ
ــات  ــلــــدراســ ومـــعـــهـــد الـــبـــحـــريـــن لــ
 )BIBF( والــمــالــيــة  الــمــصــرفــيــة 
بـــنـــجـــاح الـــمـــنـــتـــدى الــمــخــتــلــط 
اقــتــصــاد  ــادة  ــيــ قــ »نـــحـــو   - األول 
أكــثــر مــن 500  مــســتــدام« بحضور 
والــمــدراء  الشخصيات  كــبــار  مــن 
ــبــــراء األعـــمـــال  الــتــنــفــيــذيــيــن وخــ
فعليا  الــقــطــاعــات،  مختلف  مــن 
المنتدى  أقــيــم  وافــتــراضــيــا. وقــد 

في قاعة المؤتمرات الرئيسية في 
خليج  فــي  الجديد  المعهد  مقر 
األفكار  لتبادل  وذلــك  البحرين، 
والـــخـــبـــرات حـــول اســتــراتــيــجــيــات 
ــدام فــي  ــتـ ــسـ ــاد مـ ــتـــصـ تــحــقــيــق اقـ

مملكة البحرين.
وقــــد ضـــم الــمــنــتــدى قــائــمــة 
الخبراء  المتحدثين  من  مميزة 
الــذيــن  فـــي مـــجـــاالت ذات صـــلـــة، 
نــاقــشــوا مـــوضـــوعـــات االســتــدامــة 
األكثر إلحاًحا من منظور عالمي 
والمحلي،  اإلقليمي  التركيز  مع 
حــــول خــمــســة مـــحـــاور أســاســيــة، 
وهـــي الــقــيــادة واإلســـكـــان وقــيــاس 
األداء واالبتكار والثروة البشرية، 
إلى نقاش  المنتدى  حيث تطرق 
المواضيع التالية: قيادة التغيير 

ــاذج  ــ ــمـ ــ ــري، ونـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــول الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
ــان الــمــيــســر والـــمـــســـتـــدام،  ــكــ اإلســ
ــتـــدام وتــطــويــر  ــار الـــمـــسـ ــكــ ــتــ واالبــ
ــيـــاس  ــاد وقـ ــمــ ــتــ ــتـــجـــات، واعــ ــنـ الـــمـ
في  البشرية  والثروة  االستدامة، 

المستقبل.
ــتـــم الـــمـــنـــتـــدى بــعــرض  ــتـ واخـ
موجز ألهمية اتباع استراتيجيات 
تحقيق  على  تركز  التي  األعمال 
لتنمية  المتحدة  األمـــم  أهـــداف 
ــاد  وإيـــجـ  )SDGs( االســــتــــدامــــة 
أكثر  نــهــًجــا  تمثل  الــتــي  الــحــلــول 
األعــمــال  لممارسة  استراتيجية 
الـــتـــجـــاريـــة. وقــــد مــثــل الــمــنــتــدى 
نــقــطــة انـــطـــالق لــتــبــادل األفـــكـــار 
ــارات أكــــثــــر اســـتـــدامـــة  ــ ــيـ ــ حـــــول خـ

الستفادة اقتصادية لألعمال.

»BIBF« ي�صت�صيف املنتدى القت�صادي الأول فـي مبناه اجلديد..

ن����ح����و اق����ت���������س����اد م�������س���ت���دام
وزيــر الإ�صــكان: البحريــن طبقــت جميــع اأهــداف التنميــة امل�صــتدامة

 } حضور رفيع المستوى شهده المنتدى.

} زيبا عسكر خالل المنتدى.}  وزير اإلسكان متحدثا إلى الصحفيين.

متابعة تلبية الطلب املتنامي على وحدات ال�صكن الجتماعي.. د. عبداهلل: 

بيع 20% من المرحلة الأخيرة لم�سروع »ديرة العيون«

كـــشـــف الـــمـــديـــر الــــعــــام لــبــنــك 
تم  أنــه  د. خالد عبداهلل  اإلســكــان، 
الــمــرحــلــة األخــيــرة  بــيــع 20% مـــن 
أنه  مــؤكــدا  الــعــيــون،  ديـــرة  لمشروع 
ــيــــرة  ــلـــة األخــ ــيـــن الـــمـــرحـ تــــم تـــدشـ
للمشروع وطرح 1.061 فيال للبيع 
مالئمة  وبأسعار  حصرية  بعروض 
تبدأ من 108 آالف دينار بحريني، 
وذلك بدًءا من 7 نوفمبر الجاري.

فعاليات  هامش  على  وأضـــاف 
مــنــتــدى »نــحــو اقــتــصــاد مــســتــدام«، 
نـــحـــرص فـــي بــنــك اإلســـكـــان على 
ــعــــزيــــز تـــــنـــــّوع خــــــيــــــارات الـــســـكـــن  تــ
للمواطن  الــمــتــوافــرة  االجــتــمــاعــي 
الـــبـــحـــريـــنـــي، ونـــســـعـــى دائــــًمــــا إلـــى 
الحصول  نــحــو  تطلعاته  تحقيق 
المثالية  الــســكــنــيــة  الـــوحـــدة  عــلــى 

لـــه وألســــرتــــه؛ لــــذا، يــســعــدنــا جـــًدا 
ــلــــة األخــــيــــرة  ــلــــل الــــمــــرحــ طـــــــرح فــ
ــرة الـــعـــيـــون بـــعـــروض  ــ لـــمـــشـــروع ديــ

منتفعي  مــن  للمشترين  حصرية 
برنامج »مزايا«. وقال، »نتطلع إلى 
المتنامي  الــطــلــب  تلبية  مــتــابــعــة 
االجتماعي،  السكن  وحـــدات  على 
ونهدف إلى تمكين المواطنين من 
والسكن  الفلل  هــذه  وشـــراء  حجز 
وعلى  متكامل  عائلي  مجتمع  في 
التعليمية  الـــمـــرافـــق  مـــن  مــقــربــة 
والــــتــــجــــاريــــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة ومـــن 
أبــــرز الــوجــهــات فــي ديــــار الــمــحــرق 

والمملكة«.
ــام لــبــنــك  ــعــ ــر الــ ــديـ ــمـ ولـــفـــت الـ
المشاريع  أن جميع  إلى  اإلسكان، 
البيع،  من  عالية  معدالت  حققت 
دانــات  مــشــروع  ذلــك على  وينطبق 

اللوزي ودانات البركة.

} د. خالد عبداهلل متحدثا خالل المنتدى.

فر�ض �صريبة على مبيعات الأملنيوم حال عدم تنفيذ اخلطة.. »األبا«:

اإ�س���دار خط���ة �س���املة لخف����ض النبعاث���ات فبراي���ر المقب���ل
كـــشـــف الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة ألــــبــــا، عــلــي 
خالية  البحرين  جعل  إلــى  تسعى  الشركة  أن  البقالي 
مــن االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة بــحــلــول 2060. مــشــيــًرا إلــى 
من  كثيرة  تحديات  تواجه  اليوم  األلمنيوم  صناعة  أن 
ضمنها فرض ضرائب على مبيعات األلمنيوم في حال 
عدم تنفيذ خطة خفض االنبعاثات إلى صافي صفري 

بحلول 2060.
وأضاف على هامش منتدى »نحو اقتصاد مستدام«، 
ستتراوح الضريبة من 50 إلى 100 دوالر للطن الواحد 
بدءا من 2024 في الدول األوروبية، األمر الذي سيسبب 
التي  الشركات  أن  فــي حين  عــديــدة،  أســـواق  لنا خــســارة 
ســتــصــل إلــــى صــافــي صــفــري مـــن االنـــبـــعـــاث الــكــربــونــي 

ستحصل على مزايا أكثر.
ــد الــبــقــالــي أن الــشــركــة بــصــدد صــيــاغــة الخطة  وأكـ
الشاملة لمواجهة االنبعاثات الكربونية وسيتم إصدارها 
في  الخطة  أن  مــشــدًدا على  الــقــادم،  الــعــام  فبراير  شهر 

طور الصياغة بالتعاون مع مختصين عالميين. 

ولـــفـــت إلــــى أنــــه يــجــب عــلــى الــجــمــيــع أن يــتــعــاون 
التكاتف  عليها  الشركات  جميع  الهدف،  هــذا  لتحقيق 
لــلــوصــول إلـــى صــفــر انــبــعــاث كــربــونــي، مــشــيــًرا إلـــى أن 
البحرين خطت خطوات كبيرة لتحقيق أهداف التنمية 
الــمــســتــدامــة ولـــكـــن يــجــب الــعــمــل أيـــًضـــا عــلــى تقليل 
االنبعاثات الكربونية، إذ إن البحرين تستعمل الغاز في 
لالنبعاثات  كبير  ذاته عامل  وهذا بحد  الكهرباء  توليد 

الكربونية.
وأوضـــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ألـــبـــا، أنـــه ال 
توجد تقنيات تعالج هذا األمر، وإن وجدت فهي مكلفة 
الدولة  تتبناها  أن  التكنولوجيا يجب  لذلك هذه  جًدا، 
قامت  الشركة  أن  وأكــد  الــخــاص.  القطاع  مع  بالتعاون 
بالعديد من المبادرات أبرزها حديقة الطاقة الشمسية 
المبادرات  إحــدى  وهــي  ميجاوات(   5 على  تزيد  )بسعة 
تعزيز  إلــى  تهدف  التي  للشركة  المهمة  االستراتيجية 
الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة )ESG( لخلق 
في  العالقة  ذات  األطـــراف  لجميع  المستدامة  القيمة 

الــبــحــريــن، وأيــًضــا مــشــروع زراعـــة األســمــاك فــي المرفأ 
البحري للشركة بمنطقة سترة، وزراعة األشجار، مؤكدا 
أن هناك مشاريع قادمة في المستقبل، أبرزها الحصول 

على محطة للطاقة بسعة أكبر.

} البقالي متحدًثا إلى الصحفيين على هامش المنتدى.

تقديم  ضمن سياستها نحو 
أفــــضــــل الــــحــــلــــول الـــتـــمـــويـــلـــيـــة، 
ــــن  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ أطــــــلــــــقــــــت شـــــــركـــــــة الـ
وبالتعاون  التجارية  للتسهيالت 
مــــــــع شـــــــركـــــــة بــــــنــــــفــــــت، خــــدمــــة 
االستعالم عن ودفع المستحقات 
ــتــــمــــويــــل  )أقــــــــســــــــاط قـــــــــــروض الــ
ومـــبـــالـــغ الــبــطــاقــة االئــتــمــانــيــة( 
ــع عـــبـــر خــدمــة  ــدفــ ــن خـــــالل الــ مــ
المتوافرة   FAWATEER فواتير 
 Benefit بـــي  بــنــفــت  بــتــطــبــيــق 
اإللــكــتــرونــيــة  والـــمـــنـــصـــات   Pay
ــة بـــالـــبـــنـــوك الـــداعـــمـــة  ــاصــ ــخــ الــ
 ،FAWATEER فــواتــيــر  لخدمة 

الــــذي تــجــعــل مـــن خــاللــه شــركــة 
التسهيالت أول الشركات المالية 
ــي طــــــرح هـــذه  ــ ــي الـــبـــحـــريـــن فـ ــ فـ
الخدمة وذلك لتسهيل إجراءات 
سداد مستحقات العمالء بصورة 

عصرية سهلة وميسرة.
ــوة فــي  ــي هــــــذه الــــخــــطــ ــ ــأتـ ــ  وتـ
لتقديم  الــشــركــة  مــســاعــي  إطــــار 
تــجــربــة عــمــالء مــمــيــزة لتوظيف 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة لــتــوفــيــر 
فواتير  الــدفــع عبر خــدمــة  خــيــار 
إضــافــي  كــخــيــار   FAWATEER
المتاحة  الدفع  خــيــارات  بجانب 

األخرى.

ــة صــــرح  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
عـــــــــبـــــــــداهلل بـــــــــوخـــــــــوة الـــــرئـــــيـــــس 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــركـ ــشـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
ــة »بـــــأن  ــاريــ ــجــ ــتــ لـــلـــتـــســـهـــيـــالت الــ
بتوفير  بنفت  شركة  مع  التعاون 
هـــذه خــدمــة يــصــب بــالــنــفــع على 
جــمــيــع األطــــــراف عــلــى مــســتــوى 
األفــراد والشركة على حد سواء، 
وتعد مبادرة سباقة لصالح راحة 
متطلبات  مـــع  يــتــمــاشــى  عــمــالء 
وبما  المتقدمة  الــحــيــاة  أســلــوب 
يـــواكـــب الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 

المتاحة«. 
 من جانبه صرح عبدالواحد 

الــجــنــاحــي الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
تدشين  بمناسبة  بنفت،  لشركة 
هـــذه الــخــدمــة »نــحــن فـــي شــركــة 
بنفت يسعدنا أن نكون جزًءا من 
تــدشــيــن وإطـــــالق هــــذه الــخــدمــة 
بــالــشــراكــة مـــع شـــركـــة الــبــحــريــن 
لــلــتــســهــيــالت الـــتـــجـــاريـــة، حــيــث 
تـــعـــكـــس هــــــذه الــــشــــراكــــة الــثــقــة 
ــول الــتــي  ــلـ ــحـ ــات والـ ــدمـ ــخـ فــــي الـ
تقدمها شركة بنفت وعن قدرتها 
ودورهــــــــا الـــمـــهـــم لــتــقــديــم قــيــمــة 
ودعـــم عمليات  لــتــعــزيــز  إضــافــيــة 
الشركات والمؤسسات في مملكة 

البحرين«.

 FAWATEER ع��ب��ر  ال��دف��ع  خ��دم��ة  ت��د���س��ن  »ال��ت�����س��ه��ي��ات« 

} عبداهلل بوخوة.

ــــدت جــمــعــيــة مـــصـــارف الــبــحــريــن عــزمــهــا  أكـ
رفـــع مــشــاركــتــهــا فــي دعـــم الــجــهــود الــتــي تبذلها 
مملكة البحرين محليا وإقليميا ودوليا من أجل 
الحفاظ على المناخ، والتي برزت بشكل واضح 
من خالل مشاركة سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
في »مبادرة الشرق األوسط األخضر« التي عقدت 
إضافة  مــؤخــرا  السعودية  العربية  المملكة  فــي 
إلى مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخي في 
التزام  سموه  وإعــالن  مؤخرا،  بأيرلندا  جالسكو 
مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري 
توجيه  إلــى  إضافة   ،2060 عــام  بحلول  للكربون 
المؤسسات  جميع  الــمــركــزي  البحرين  مصرف 
الــمــالــيــة الــمــرخــص لــهــا فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
على  بالمناخ  المتعلقة  المخاطر  مع  للتعامل 

عدة مراحل.
مجلس  رئيس  يوسف  أحمد  عدنان  وكشف 
الجمعية  أن  الــبــحــريــن  مــصــارف  جمعية  إدارة 
ستنظم خالل الفترة القريبة القادمة على أرض 
بالمناخ  الصلة  ذات  المبادرات  من  عددا  الواقع 
والبيئة بالشراكة مع مؤسسات مالية ومصرفية 
أعضاء بالجمعية وعدد من الجهات الحكومية 
القطاع  إســهــام  أثـــر  لتعظيم  وذلـــك  والــخــاصــة، 
البيئة  حماية  مــبــادرات  فــي  والمصرفي  المالي 

في مملكة البحرين.
ــــى أن لــجــنــة االســـتـــدامـــة  ــار عــــدنــــان إلـ ــ ــ وأشـ
مع  بالتعاون  نفذت  البحرين  مصارف  بجمعية 
مصرف البحرين المركزي مطلع العام الحالي 
مــســحــا لــجــمــع الــمــعــلــومــات الــنــوعــيــة والــكــمــيــة 
لتقييم الوضع الحالي والممارسات والتعرضات 
واالجتماعية  البيئية  بــالــمــمــارســات  المتعلقة 
والــحــوكــمــة والــتــمــويــل الــمــســتــدام، وتــــم تــوزيــع 
واإلسالمية  التقليدية  البنوك  على  االستبانة 
إن  وقــال  التمويل،  وشــركــات  االستثمار  وشــركــات 
االستبانة  هـــذا  نــتــائــج  عــلــى  سترتكز  الجمعية 

الــبــيــئــة في  وتــوصــيــاتــه فــي عملها عــلــى حــمــايــة 
البحرين.

ــد أن جــمــعــيــة مـــصـــارف الــبــحــريــن تــؤيــد  وأكــ
الـــعـــمـــل عـــلـــى زيــــــــادة الــــوعــــي حـــــول الــمــخــاطــر 
المالية  الــمــؤســســات  ــل  داخـ بــالــمــنــاخ  المتعلقة 
تضمين  إلــى  إضــافــة  البحرين  فــي  والمصرفية 
ــي الـــخـــطـــط الــتــدريــبــيــة  هـــــذه الـــمـــوضـــوعـــات فــ
الـــســـنـــويـــة لــتــلــك الـــمـــؤســـســـات، الفـــتـــا إلـــــى أن 
تحديات  تشكل  بــالــمــنــاخ  المتعلقة  الــمــخــاطــر 
المؤسسات  وســالمــة  العالمي  لالقتصاد  كبيرة 
الــمــالــيــة واســـتـــقـــرار الــقــطــاع الــمــالــي، وقــــال إن 
الجمعية في هذا اإلطار يواكب توجيهات  عمل 
بازل  الصلة مثل لجنة  ذات  الدولية  المنظمات 
لمشرفي  الدولية  والرابطة  المصرفية،  للرقابة 
األوراق  لهيئات  الــدولــيــة  والمنظمة  الــتــأمــيــن، 

المالية، ومجلس االستقرار المالي.

»م�����س��ارف ال��ب��ح��ري��ن«: ت��ف��ع��ي��ل اإ���س��ه��ام ال��ق��ط��اع 

المناخ ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  ال��وط��ن��ي��ة  ب��ال��ج��ه��ود  ال��م��ال��ي 

} عدنان يوسف.

العام« أمس عند مستوى  البحرين  »مؤشر  أقفل 
1,783.76 نقطة بانخفاض قدره 5.64 نقاط مقارنة 
بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل »مؤشر 
نقطة   728.32 مــســتــوى  عــنــد  اإلســـالمـــي«  الــبــحــريــن 
بانخفاض قدره 3.64 نقاط مـقارنة بإقفاله السابق.

وتداول المستثمرون في »بورصة البحرين« 4.29 
ألف   788.79 قــدرهــا  إجمالية  بقيمة  ســهــم،  ماليين 
دينار بحريني، تم تنفيذها من خالل 98 صفقة، حيث 
المال  أسهم قطاع  تعامالتهم على  المستثمرون  ركز 
ألف   648.83 الــمــتــداولــة  أسهمه  قيمة  بلغت  والــتــي 
اإلجمالية  القيـمة  من   %82.26 نسبته  ما  أي  دينار 
ــا 4.08 مــاليــيــن ســـهـــم، تم  ــدرهـ قـ وبــكــمــيــة  لـــلـــتـــداول 

تنفيذها من خالل 77 صفقة.
مجموعة  جـــاءت  الــشــركــات،  بـــأداء  يتعلق  وفيما 
جي اف اتش المالية في المركز األول إذ بلغت قيمة 
نسبته  ما  أي  دينار  ألــف   249.03 المتداولة  أسهمها 

31.57% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
 31 تنفيذها من خالل  تم  مليون سهم،   2.20 قدرها 

صفقة.
أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين والكويت 
نسبته  مـــا  أي  ديـــنـــار  ألــــف   185.76 قـــدرهـــا  بــقــيــمــة 
23.55% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة وبكمية 
قدرها 369.31 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 11 

صفقة.
)بتلكو(  لــالتــصــاالت  البحرين  شــركــة  جـــاءت  ثــم 
بقيمة قدرها 86.91 ألف دينار أي ما نسبته %11.02 
قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  من 
145.78 ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 9 صفقات.

وقد تم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت 
أســعــار أســهــم 3 شــركــات، فــي حــيــن انخفضت أســعــار 
أسهم 7 شركات، وحافظت بقية الشركات على أسعار 

إقـفاالتها السابقة.

ت�داول 4.29 مايي�ن �س�هم بقيم�ة 788.7 األ�ف دين�ار ف�ي البور�سة
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منظمة 

»متحدون �ضد اإيران نووية« 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

أول السطر:
المشاريع  عــن  حــديــث  أي  أن  ونتمنى..  ونقترح  ونــكــرر،  نعيد 
فاعلية  أكــثــر  سيكون  وغــيــرهــا  واالقــتــصــاديــة  السياحية  التنموية 
التوظيف،  مسألة  إلــى  أشــار  كلما  العام  الــرأي  من  ودعما  وتأثيرا 
المسألة  هذه  إغفال  أما  البحريني،  للشباب  العمل  فرص  وتوفير 
المهمة فهو مدعاة ألن تركز الناس سلبيا على مسألة جانبية أكثر 
من أي إنجاز آخر، مثل »رسوم دخول بالج الجزائر بدينارين«.. هو 
وحينما  المستهدف،  للجمهور  الموجهة  والــرســالــة  الخطاب  فــن 

يغيب.. ستجد االستياء والسلبية..!!
للعلم فقط:

15% مــن ســكــان الــبــحــريــن مــصــابــون بــمــرض الــســكــري، ووزارة 
الصحة تدعو إلى تجنب »التدخين« لتجنب المضاعفات، في حين 
أن موقف الوزارة كان مؤيدا لمشاريع زراعة التبغ وبيعه واستيراده 

وتصديره..!! وإن كنت ناسي أفكرك.
 منظمة »متحدون ضد إيران نووية«:

إيـــران  »مــتــحــدون ضــد  اســتــضــافــة منظمة  قـــرأت خــبــر  حينما 
آل  راشــد  بن  عبداهلل  الشيخ  أمريكا  في  البحريني  للسفير  نووية« 
خليفة، كمتحدث في فعاليتها السنوية.. تساءلت: ولماذا ال نقوم 
المنظمات  مع  والمستمر،  المتواصل  والتنسيق،  التعاون  بتعزيز 

والمؤسسات التي نشترك معها في هدف معين؟
لــمــاذا ال تــكــون هــنــاك شــراكــة واســتــضــافــة، وحــتــى تــعــاون في 
تحركات وإصدار بيانات، مع تلك المنظمات والهيئات، إن لم يكن 
المجتمع  تــعــاونــا مــن قبل مــؤســســات  تــعــاونــا رســمــيــا، فعلى األقـــل 

المدني، وخاصة الحقوقية الوطنية..؟؟
نحن نمتلك أرضية واسعة وخصبة، وإمكانيات كبيرة وعديدة، 
حق  طــالب  ونــحــن  رفيعة،  وطنية  وإرادة  عالية،  النفس  فــي  وثــقــة 
الشعبي  التعاون  بتفعيل  نقوم  ال  فلماذا  عــادلــة،  قضية  وأصــحــاب 
قضايانا  لــدعــم  ذلــك  واســتــثــمــار  المنظمات،  تلك  مــع  واإلعــالمــي 

ومواقفنا، وهي القضايا التي يؤيدها ويتفهمها العالم أجمع.
للعلم فـــإن الــجــمــاعــات الــخــائــبــة والــخــائــنــة فــي الــخــارج تقوم 
بالتواصل والتنسيق الدائم مع أي منظمة تتفق معها في أهدافها 
وغاياتها، بل وتستجدي منها الدعم والتأييد، وتقدم لها المعلومات 
القطرية  الجزيرة  قناة  تستغله  الــذي  النهج  ذات  وهو  المغلوطة، 
والمنظمات  واإليرانية في استضافة بعض األسماء والشخصيات 
عــنــد مــهــاجــمــة بـــالدنـــا، وهــــو ذات األمــــر الــــذي »تــهــلــل وتـــــروج لــه« 
منابر ومنصات المجموعات اإللكترونية التابعة لتلك الجماعات، 
لتصور للرأي العام أن مطالبها المزعومة لها صدى وتأثير وتفاعل 
عالمي دولي كبير، وتعاطف من المؤسسات والهيئات والشخصيات، 
إلى مزيد من  أن األمــر بحاجة  ذلــك.. أتصور  فيما الحقيقة غير 

العناية والرعاية.
مالحظة واجبة:

اقتراح بشأن  يتم حاليا مناقشة  العربية  البرلمانات  أحد  في 
كل  فــي  الوطنية  الصحف  إحــدى  لــقــراءة  يومًيا  حصة  تخصيص 
سنوات الدراسة في التعليم األساسي، بهدف زيادة توعية الناشئة 
أمر  وهــذا  واألخــبــار..  الصحافة  واالطــالع على  بالقراءة،  والشباب 
جــيــد، فــلــطــالــمــا كــنــت أصــــدم حــيــنــمــا أســــأل خــريــجــا جــامــعــيــا في 
أو ما أسماؤها؟ وتكون  تخصص اإلعــالم: ماذا تقرأ من الصحف، 
اإلجابة: أنا ال أقرأ الصحف..!! فكيف يكون خريج إعالم وال يقرأ 

الصحف..؟؟ 
آخر السطر: 

مع قرار إلغاء الحجر على القادمين للبالد، وهو القرار الذي 
يشجع على السياحة والفعاليات المقامة في شهر ديسمبر وغيره.. 
أليس من األولى كذلك إلغاء رسوم فحص كورونا للمواطنين على 

األقل، بدال من بقائها 36 دينارا..!!

استقبل الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير 
العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم النائب 
البوعينين  الــســيــســي  إبــراهــيــم  مــحــمــد  الــمــهــنــدس 
رئــيــس لــجــنــة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــدفـــاع واألمـــن 
العام  المدير  رحــب  وقــد  الــنــواب.  بمجلس  الوطني 
لشؤون المدارس بالنائب البوعينين، مشيدًا بالدور 
والدفاع  الخارجية  الشؤون  للجنة  والمهم  الوطني 
على  الحفاظ  في  النواب  بمجلس  الوطني  واألمــن 
مكتسبات مملكة البحرين وتعزيز العمل البرلماني 
عبر مد جسور العالقات والتعاون مع البرلمانات في 

مختلف دول العالم. وقد تم خالل االجتماع بحث 
ومجلس  والتعليم  التربية  وزارة  بين  التعاون  أوجه 
الـــنـــواب، كــمــا تــم إطــــالع الــنــائــب عــلــى خــطــط وزارة 
التربية والتعليم وبرامجها للمرحلة المقبلة. وقد 
أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن 
التربية  وزارة  به  تقوم  بما  النواب  بمجلس  الوطني 
التعليم،  استدامة  في  واضحة  جهود  من  والتعليم 
وما يقوم به قطاع شؤون المدارس من نقلة نوعية 
الكادر  في تطوير عمل المؤسسات المدرسية ودعم 

التعليمي واالهتمام بالتحصيل العلمي للطلبة.

أنــه  االجــتــمــاعــيــة  والتنمية  الــعــمــل  وزارة  أعــلــنــت 
 )770( توظيف   2021 نوفمبر   13-7 الفترة  خالل  تم 
باحثًا عن عمل في )479( شركة ومؤسسة عاملة في 
الــقــطــاع الــخــاص مــن مختلف الــمــؤهــالت الــدراســيــة 
ــاالت الــوظــيــفــيــة  ــجــ ــمــ ــي الـــتـــخـــصـــصـــات والــ وذلــــــك فــ
والمهنية المالئمة، إلى جانب تدريب )300( شخص 

في مختلف البرامج التدريبية.
للمتوظفين  اإلجمالي  العدد  بلغ  فقد  ثم  ومــن 
)22184( في )6154( منشأة من أصل 25 ألف وظيفة 

نسخته  في  للتوظيف  الوطني  البرنامج  يستهدفها 
إجــمــالــي من  بينما وصـــل  عـــام 2021،  الــثــانــيــة خـــالل 
تــم تــدريــبــهــم )10393( مــتــدربــًا، وبــذلــك فــقــد تــجــاوز 
إجمالي عدد المتدربين العدد المستهدف وهو عشرة 
للمهتمين  ويمكن  الــعــام.  هــذا  تدريبية  فرصة  آالف 
االطــــالع عــلــى قــائــمــة أســمــاء الــشــركــات والــمــؤســســات 
كل  في  المتوظفين  أعــداد  وكذلك  تفصيلية،  بصورة 
عبر  وذلــك  دوري،  بشكل  تحديثها  يتم  والتي  منشأة 
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ــــت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــانـ ــ وكـ
ــة فـــي  ــ ــاقــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ مــــــــن الــــــــــــــــدول الــ
الوطني  التقرير  برفع  التزامها 
الــطــوعــي الــثــانــي مـــن بــيــن 195 
ــم  ــة عــضــو فـــي بـــرنـــامـــج األمـ ــ دولـ
المتحدة للمستوطنات البشرية 
)الـــمـــوئـــل(، والــرابــعــة عــربــيــا في 
رفــــــع تـــقـــريـــرهـــا عـــبـــر الــمــنــصــة 
اإللــكــتــرونــيــة لــأمــم الــمــتــحــدة، 
والـــــــذي ســيــتــم اســـتـــعـــراضـــه فــي 
اجــتــمــاع عــالــي الــمــســتــوى بمقر 
األمــــم الــمــتــحــدة بــنــيــويــورك في 

إبريل 2022.
وأضــــــــاف »الــــحــــمــــر« تــضــمــن 
التقرير كلمة افتتاحية لصاحب 
الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء، أشاد فيها 
بالجهود التي بذلها أبناء الوطن 

في مختلف القطاعات لتحقيق 
التنموية  اإلنـــجـــازات  مــن  مــزيــد 
وبــــــاألخــــــص الــــتــــقــــدم الــمــنــجــز 
فـــي تــنــفــيــذ الــخــطــة الــحــضــريــة 
الجديدة، التي تعد من مرتكزات 
ــج الـــحـــكـــومـــة لــتــحــقــيــق  ــامــ ــرنــ بــ
النمو االقتصادي ورفع معدالت 
التنمية البشرية وتطبيق مبادئ 
والعدالة  والتنافسية  االستدامة 
لمملكة  االقتصادية  الرؤية  وفق 

البحرين 2030.
كــمــا تــضــمــنــت كــلــمــة ســمــوه 
بــكــون مملكة  ــزاز  ــتـ الــفــخــر واالعـ
في  الرائدة  الــدول  من  البحرين 
التنمية  أهـــداف  تحقيق  مــجــال 
بإسهاماتها  وذلـــك  الــمــســتــدامــة 
تحقيق  فـــي  الــفــاعــلــة  ــيـــة  الـــدولـ
ــازات الــتــنــمــويــة، واضـــعـــًة  ــ ــــجـ اإلنـ
للتنمية  وغـــايـــًة  هــدًفــا  اإلنـــســـان 

الشاملة، حيث إن أولويات العمل 
البحرين  مملكة  فــي  الحكومي 
الحاضر  متطلبات  وفـــق  تــرتــكــز 
في  االستثمار  على  والمستقبل 
ــان مــــن خـــــالل الــنــهــوض  ــ ــسـ ــ اإلنـ
بــالــتــعــلــيــم وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة لــضــمــان اســتــدامــتــهــا، 
وصياغة حلول مبتكرة لإلسكان 
وتيرة  لتسريع  التحتية  والبنى 

اإلنجاز.
ونـــــوه ســـمـــوه خــــالل الــكــلــمــة 
تستوجب  الــقــادمــة  المرحلة  أن 
ــز الـــســـيـــاســـات الــتــنــمــويــة  ــزيـ ــعـ تـ
ــة تــطــبــيــق  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــلــــة ومـ ــامــ الــــشــ
الــخــطــط الــحــضــريــة بــالــتــعــاون 
ــم الــمــتــحــدة  ــ مــــع بـــرنـــامـــج األمـــ
والـــذي  الــبــشــريــة  للمستوطنات 

مــســانــدة جليلة  يــقــدم خـــدمـــات 
عامة  بصفة  الــدولــي  للمجتمع 

والدول النامية بصفة خاصة.
الــتــقــريــر كلمة  تـــنـــاول  كــمــا 
ــيــــم  ــد بـــــن إبــــراهــ ــمـ ــيــــد مـــحـ الــــســ
ــوع وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــس  ــطـ ــمـ الـ
الوطنية  اللجنة  رئيس  الــــوزراء 
تضمنت  والــســكــان  لــلــمــعــلــومــات 
البحرين  مملكة  اهتمام  تأكيد 
بـــأهـــداف الــتــنــمــيــة الــُمــســتــدامــة 
ــة عـــبـــر  ــ ــريـ ــ ــــضـ ــحـ ــ والــــتــــنــــمــــيــــة الـ
ــل  ــاعــ ــفــ الـــــحـــــضـــــور الــــــــدولــــــــي الــ
وأنشطة  مبادرات  في  والمشاركة 
الــُمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة، 
االجتماعات  مــن  العديد  وعقد 

التشاورية والُمنتديات النقاشية 
التي تهُدف إلى تعزيز الُمنجزات 
في التنمية الحضرية وتقييمها 
والحصول على التغذية الراجعة 
الُمتعلقة بها، وذلك عبر مختلف 
الُمستويات الُحكومية التنفيذية 
والبلدية  البرلمانية  والمجالس 
والُمحافظات ومؤسسات القطاع 
الــــخــــاص والـــُمـــجـــتـــمـــع الــمــدنــي 
واألكــــاديــــمــــيــــيــــن، بـــهـــدف تـــبـــادل 
ــات  ــاهــ ــد االتــــجــ ــديــ الـــــــــرؤى وتــــحــ

والمسؤوليات.
ــر اإلســــكــــان أن  ــ ــح وزيــ ــ ــ وأوضـ
فــريــق عــمــل الــتــقــريــر قـــد حضر 
واالجتماعات  ــورش  الـ مــن  عـــددا 

ــم  ــ ــج األمـ ــامــ ــرنــ ــع بــ ــ الــــعــــديــــدة مـ
المتحدة للمستوطنات البشرية 

)الموئل(. 
وقد رفد التقرير بـمعلومات 
ــة  ــدثـ ــر مـــحـ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــ ــات وت ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــ وب
ــن 33 جــهــة حــكــومــيــة  صـــــدرت عـ
عــمــل مشتركة  مــنــظــومــة  ضــمــن 
لها  كـــان  مــا  اإلســـكـــان،  وزارة  مــع 
األثـــر الــكــبــيــر فــي إحــــراز السبق 
ومواصلة اإلنجازات التي تستند 
على كفاءات وطنية عملت ضمن 
صاحب  بــقــيــادة  البحرين  فــريــق 
الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 

رئيس مجلس الوزراء.

تـــــشـــــارك األســـــــتـــــــاذة أحـــــالم 
المساعد  الوكيل  العامر  أحمد 
للمناهج واإلشراف التربوي، في 
التي  التربية  لجنة  اجــتــمــاعــات 
تعقد خالل الدورة )41( للمؤتمر 
المتحدة  األمـــم  لمنظمة  الــعــام 
ــثــــقــــافــــة  ــم والــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ لـــلـــتـــربـــيـــة والـ
والذي يعقد حالًيا  )اليونسكو(، 

في العاصمة الفرنسية باريس.
ــات لــجــنــة  ــســ ــلــ وتــــنــــاقــــش جــ
الموضوعات،  من  عــدًدا  التربية 
ــر جــائــحــة كــوفــيــد -19  ومــنــهــا أثـ
إلــى  الــتــعــلــيــم، والـــتـــي أدت  عــلــى 
تــضــرر مــا يــقــارب مــن 1.6 مليار 
ــرت  ــ ــم، وأثــ ــالــ ــعــ ــول الــ ــ مــتــعــلــم حــ
لتحقيق  المبذولة  الجهود  على 
ــع بــــشــــأن ضــمــان  ــ ــرابـ ــ الــــهــــدف الـ
التعليم الجيد المنصف الشامل 
التعلم  فــرص  وتعزيز  للجميع، 
وتعزيز مجتمعات  الحياة،  مدى 

الــتــعــلــم واإلبـــــداع ضــمــن أهـــداف 
التنمية المستدامة 2030.

الجلسات  خــالل  سيتم  كما 
وضــــــع تــــصــــور جــــديــــد لــــأعــــوام 
 .2025-2022 الــقــادمــة  ــة  ــعـ األربـ
ــدم  بـــهـــدف تـــســـريـــع الـــتـــقـــدم وعــ
تــــرك أي مــتــعــلــم خــلــف الـــركـــب، 
ــم مـــدى  ــلـ ــعـ ــتـ ضـــمـــن مـــنـــظـــور الـ
ــم عــلــى  ــ ــائـ ــ ــهــــج قـ ــنــ ــاة، ومــ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ
حــقــوق اإلنـــســـان، مــع االعــتــراف 
بالتعليم بوصفه حًقا من حقوق 
المنافع  مــن  ومــنــفــعــة  اإلنـــســـان، 
الـــعـــامـــة الــعــالــمــيــة، إلــــى جــانــب 
وضع البرنامج العالمي الخاص 
البحث  إلـــى  اســتــنــاًدا  بالتعليم، 
واالستشراف واالبتكار، لتحقيق 
مــخــرجــات الــبــرنــامــج الــرئــيــســي 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  لــتــنــفــيــذ  األول 
ــل،  ــ الـــيـــونـــســـكـــو مـــتـــوســـطـــة األجــ
وهـــي تـــزويـــد نــظــم الــتــعــلــيــم بما 

والنهوض  اإلدمـــاج  لتعزيز  يلزم 
بــالــحــقــوق، ويــشــمــل ذلــــك نظم 
المتأثرة  األوضــــاع  فــي  التعليم 
بـــــــاألزمـــــــات، إضـــــافـــــة إلــــــى عـــدم 
وضمان  الجنسين  بين  التمييز 
وتعزيز  آمــنــة،  تعلم  بيئة  ــود  وجـ
والتفاعل  المستدامة  التنمية 
عالميين  كمواطنين  العالم  مع 

مبدعين ومسؤولين.
كــمــا ســتــتــم مــنــاقــشــة السبل 
الــمــمــكــنــة لـــتـــزويـــد الــمــتــعــلــمــيــن 
ــارات الــمــنــاســبــة لــتــلــبــيــة  ــهـ ــمـ ــالـ بـ
العمل  وســوق  ــراد  األفـ متطلبات 
ــــالل مــحــو  ــتـــمـــع، مــــن خــ والـــمـــجـ
ــتــــدريــــب  ــلـــيـــم والــ ــة والـــتـــعـ ــ ــيـ ــ األمـ
فـــي الــمــجــال الــتــقــنــي والــمــهــنــي 
والعلوم والتكنولوجيا والهندسة 
المعلمين  وتدريب  والرياضيات، 
ودعـــمـــهـــم لـــمـــواجـــهـــة الــتــغــيــرات 
ــي أحـــدثـــتـــهـــا أزمـــــــة كــوفــيــد  ــتــ الــ

الــتــعــلــم،  نـــتـــائـــج  لــتــحــســيــن   19
أجــل  مــن  التعليم  نــظــم  وتــعــزيــز 
للمستجدات  بمرونة  االستجابة 
االستفادة  مع  المجال،  هذا  في 
واالبــتــكــارات  التكنولوجيات  مــن 

الــرقــمــيــة لــضــمــان تــعــلــم أشــمــل 
ووضــع  ومـــالءمـــة،  فعالية  وأكــثــر 
والتعلم  للتعليم  جــديــد  تــصــور 
ــبـــحـــوث الــجــامــعــة  ــالل الـ ــ مــــن خـ

للتخصصات.

ال���ب���ح���ري���ن الأول��������ى خ��ل��ي��ج��ي��ا ف����ي رف�����ع ت���ق���ري���ره���ا ال���وط���ن���ي ح���ول 

ال��خ��ط��ة ال��ح�����ص��ري��ة ع��ب��ر م��ن�����ص��ة الأم������م ال��م��ت��ح��دة الإل��ك��ت��رون��ي��ة

أن مملكة  اإلسكان  وزير  الحمر  يعقوب  بن  باسم  المهندس  أكد 
البحرين تعد من أول الدول الخليجية التي رفعت التقرير الوطني 
الطوعي الثاني لمملكة البحرين »التقدم المحرز في تنفيذ الخطة 
الــحــضــريــة الـــجـــديـــدة« عــبــر مــنــصــة األمــــم الــمــتــحــدة اإللــكــتــرونــيــة، 
حــيــث يــأتــي ذلـــك ضــمــن خــطــة عــمــل مــحــددة تــم خــاللــهــا تضمنين 
الحكومية  بالجهود  المتعلقة  والبيانات  المعلومات  التقرير بأحدث 
واإلنجازات التي حققتها المملكة، كنموذج مثالي في تحقيق أهداف 
كثيرة  وخــبــرات  نــجــاح  قصص  مــن  لديها  بما  الــمــســتــدامــة،  التنمية 

وإنجازات في هذا المجال.

} وزير اإلسكان.

توظيف 770 وتدريب 300 في الفترة 7-13 نوفمبر 2021

} مدير عام المدارس يستقبل النائب السيسي.

بحث التعاون بين وزارة التربية ومجل�س النواب

رئيس  ــدرازي  ــ الـ أحــمــد  عــلــي  الــمــهــنــدس  استقبل 
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، بحضور عدد من 
أعضاء مجلس المفوضين واألمين العام، وفًدا يضم 
عدًدا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ بالواليات 
التي  الرسمية  الزيارة  بمناسبة  األمريكية،  المتحدة 

يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
ورحب رئيس المؤسسة بالوفد، مشيًدا بالعالقات 
المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  بين  الوطيدة 
األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، ومـــا تــشــهــده مـــن تــطــور على 

المستويات كافة.
وخالل اللقاء، استعرض الدرازي جهود المؤسسة 
ــدور الـــذي  ــ ــاع حــقــوق اإلنـــســـان، والــ ــ فـــي مــتــابــعــة أوضـ
تضطلع به المؤسسة في نشر وتعزيز وحماية حقوق 
لالختصاصات  وفًقا  البحرين،  مملكة  في  اإلنــســان، 
الــمــوكــلــة إلــيــهــا فـــي قـــانـــون إنــشــائــهــا، بــاإلضــافــة إلــى 
لتعزيز  الــمــؤســســة  تــولــيــه  الـــذي  المستمر  االهــتــمــام 
ــع الــجــمــيــع عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي  الـــتـــواصـــل مـ

والدولي.

الوكيل الم�صاعد للمناهج والإ�صراف التربوي ت�صارك في اجتماعات لجنة التربية باليون�صكو

الموؤ�ص�ص���ة الوطني���ة لحق���وق الإن�ص���ان ت�ص���تقبل وفدا 

الن���واب وال�ص���يوخ الأمريك���ي م���ن موظف���ي مجل�ص���ي 

} جانب من اللقاء.

} مشاركة الوكيل المساعد للمناهج في اجتماع اليونسكو.
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دع������م ن���ي���اب���ي ل���م�������ش���اري���ع ال��ت��ن��م��ي��ة 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة وخ��ط��ة ال��ت��ع��اف��ي االق��ت�����ش��ادي
ــدت فـــوزيـــة بــنــت عــبــداهلل  أكــ
ــواب،  ــنـ زيـــنـــل رئــيــســة مــجــلــس الـ
ــابــــي لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــيــ ــنــ الـــــدعـــــم الــ
الــتــنــمــويــة الـــســـيـــاحـــيـــة، والـــتـــي 
تــــــأتــــــي ضـــــمـــــن إطــــــــــــار تـــنـــفـــيـــذ 
التعافي  خطة  وبرامج  أولــويــات 
االقـــــتـــــصـــــادي، وذلـــــــك تــنــفــيــذا 
لـــتـــوجـــيـــهـــات حــــضــــرة صـــاحـــب 
ــة الــــمــــلــــك حــــمــــد بــن  ــ ــالـ ــ ــجـ ــ الـ
الباد  عاهل  خليفة،  آل  عيسى 
ــدى، وبـــــدعـــــم ومـــتـــابـــعـــة  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الـ
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
المجلس  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
النيابي على استعداد وجاهزية 
والقوانين  التشريعات  لتطوير 
الملكية  التطلعات  تواكب  التي 
الـــســـامـــيـــة، وجــــهــــود الــحــكــومــة، 
ــفـــع والـــخـــيـــر  ــنـ ــا يـــحـــقـــق الـ ــمــ وبــ
ومستقبل  والمواطنين،  للوطن 
ــر  ــيـ ــوفـ األجــــــيــــــال الـــــقـــــادمـــــة، وتـ
فـــرص الــعــمــل الــنــوعــيــة، وزيــــادة 

القطاع  ــد  ورفـ الـــدولـــة،  ــرادات  ــ إيـ
ــثـــمـــاري والـــســـيـــاحـــي بــمــا  ــتـ االسـ
يعّزز من مكانة مملكة البحرين 
على خارطة السياحة العالمية.

كـــمـــا أشـــــــادت هــيــئــة مــكــتــب 
أمــس  اجتماعها  فــي  المجلس 
المحاكاة  بنجاح جلسة  األحــد، 
نسختها  في  الشباب(  )برلمان 
مشاركة  شــهــدت  والــتــي  الثانية، 
ناصر  الشيخ  سمو  من  متميزة 
بن حمد آل خليفة ممثل جالة 
ــلـــك لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة  ــمـ الـ
مــؤكــدة حرص  الشباب،  وشـــؤون 
مــتــابــعــة تنفيذ  الــمــجــلــس عــلــى 
وردت  ــتــــي  الــ ــتـــرحـــات  الـــمـــقـ كــــل 
فـــي جــلــســة الـــمـــحـــاكـــاة، وتــلــبــيــة 

تطلعات الشباب البحريني.
جــــاء ذلــــك خــــال اجــتــمــاع 
هــيــئــة مــكــتــب مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــذي عقد صــبــاح أمــس األحــد 
برئاسة فوزية بنت عبداهلل زينل 

رئيسة مجلس النواب.
وخـــــــــــــــــــــــال االجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 

عدًدا  المكتب  هيئة  استعرضت 
من الردود الوزارية على األسئلة 
الـــنـــيـــابـــيـــة، وتــــقــــاريــــر الـــلـــجـــان 
البرلمانية بخصوص المشاريع 
بــقــانــون واالقـــتـــراحـــات بــقــانــون 
ــررت  ــ واالقــــتــــراحــــات بـــرغـــبـــة، وقـ
المواضيع  إدراج  المكتب  هيئة 
عـــلـــى جـــــــداول أعــــمــــال جــلــســات 

المجلس المقبلة.

} رئيسة مجلس النواب.

اســتــقــبــلــت الـــشـــيـــخـــة مـــّي 
رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت 
هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
فـــي الــهــيــئــة أمــــس الــمــهــنــدس 
ــال  ــغـ ــر األشـ ــ ــام خـــلـــف وزيــ عـــصـ
والتخطيط  البلديات  وشــؤون 
ــيـــث تــــم خـــال  الــــعــــمــــرانــــي، حـ
اللقاء بحث آخر تطورات عدد 
التحتية  البنية  مــشــاريــع  مــن 
مدينتي  مــن  كــل  فــي  الثقافية 

المنامة والمحّرق. 
بنت  مــي  الشيخة  وشــكــرت 
الــجــهــود  خــلــيــفــة  آل  مــحــمــد 
التي تبذلها وزارة األشغال في 
سبيل دعم جهود تعزيز البنية 
التحتية في المدن التاريخية 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، مـــؤكـــدة 
جـــهـــود  تـــتـــضـــافـــر  أن  ضـــــــــرورة 
مــخــتــلــف األطـــــــراف مـــن أجــل 
الحضارية  المكتسبات  صــون 

للبحرين وتحويل الثقافة إلى 
رافعة للتنمية المستدامة.

مناقشة  االجــتــمــاع  وشــهــد 
مـــشـــروع إعــــــادة إحـــيـــاء بــلــديــة 
الــمــنــامــة، والـــــذي تـــم إطــاقــه 
احتفاًء بمئوية العمل البلدي 
عام 2019م، حيث بدأت الفرق 
الجهتين  كــا  مــن  الــمــشــتــركــة 
اســتــئــنــاف أعــمــالــهــا مـــن أجــل 
اســـتـــعـــادة الـــهـــويـــة الــجــمــالــيــة 
التاريخي  للمبنى  والبصرية 
ــمــــامــــح  الــــــــــذي عــــــد أحــــــــد الــ
الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
الـــمـــنـــامـــة الــــقــــديــــمــــة، كـــذلـــك 
تـــم الـــتـــطـــّرق إلــــى مــوقــع عين 
الهيئة  قــّدمــت  الــســايــة، حــيــث 
للموقع  رؤيــتــهــا  حـــول  عـــرضـــًا 
للتنقيب  المستقبلي  والعمل 
ــات  ــونــ ــكــ مــ أو  لــــقــــى  أي  عــــــن 
المباشرة  قبل  مهمة  تاريخية 

بأي أعمال تطوير للموقع.
وتــــم إلـــقـــاء الـــضـــوء خــال 
الــلــقــاء عــلــى مـــشـــروع مــدرســة 
ــيـــة، حــيــث  ــنـــاعـ ــامـــة الـــصـ ــنـ الـــمـ
تأهيل  إعـــادة  الــمــشــروع  يشمل 

ــادة الـــهـــويـــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـــنـــى واسـ الـــمـ
تحضيرًا  لواجهاته،  البصرية 
إلطاقه كمقر لصناعة اإلبداع 
تباحث  وكذلك  المنطقة.  في 
العمل  تــطــورات  آخــر  الطرفان 

ــي مـــشـــروعـــي شــــــارع الــشــيــخ  فــ
عـــبـــداهلل وشـــــارع الــشــيــخ حمد 
فــــي الــــمــــحــــّرق، حـــيـــث يــهــدف 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــان إلــــــى االرتـ ــروعــ ــشــ ــمــ الــ
بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــديــنــة 

التاريخية.
من جانبه أشاد المهندس 
ــود هــيــئــة  ــهـ ــلـــف بـــجـ ــام خـ عــــصــ
ــبـــحـــريـــن لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثـــــــار  الـ
العمراني  بالمشهد  لــارتــقــاء 
ــدن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ فــــي مــ
وعــــمــــلــــهــــا مـــــــن أجـــــــــل حـــفـــظ 
مـــــكـــــونـــــاتـــــهـــــا ومـــــقـــــومـــــاتـــــهـــــا 
مبديًا  والحضارية،  التاريخية 
ــعــــداده الــــدائــــم مــــن أجـــل  ــتــ اســ
أجــل  مــن  الهيئة  مــع  الــتــعــاون 
الحضاري  بالمشهد  االرتــقــاء 
وتعزيز  للبحرين  والــعــمــرانــي 
مكانتها كمركز  ثقافي إقليمي 

وعالمي.

»الثقافة« و»االأ�شغال« تبحثان تطورات م�شاريع االرتقاء بالبنية التحتية للمحّرق والمنامة

} ال�شيخة مي ت�شتقبل وزير الأ�شغال.

أن  تؤكد  أن  الطبي  السلمانية  مجمع  إدارة  تــود 
أو وسائل  التقليدية  كل ما ينشر في وسائل اإلعــام 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي هــو مــحــل اهــتــمــام لــمــا تمثله 
هذه المعلومة من أهمية لدى المرضى والمراجعين 
للمجمع وسامتهم، منوهًة في هذا الصدد بالحرص 
الذي يوليه النواب أيضا في طرح الموضوعات التي 
غازي  النائب  لسان  على  نشر  ما  ومنها  إليهم،  تصل 
آل رحمة الذي نقدر عالًيا حرصه على صحة وسامة 
المواطنين والمقيمين ولكنها تؤكد أن ما تم تداوله 
فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــيــوم بــشــأن وفــاة 
اإلصابة  بسبب  الطبي  بالمجمع  المرضى  من  عــدٍد 
المرضى  وأن  صحيح،  غير   ،)Candida Auris( بـ 

توفوا بسبب مضاعفات في حالتهم الصحية.
 )Candida Auris( أن  اإلدارة  وأوضــــحــــت 
توجد  وهــي  بالفم،  التهابات  تسبب  شائعة  فطريات 
عادًة في المستشفيات والمنشآت الصحية في جميع 
أفضل  وفي  المتقدمة  الــدول  فيها  بما  العالم  أنحاء 
مؤسسات الرعاية الصحية، وهي ال ُتشّكل خطورة على 
حياة المرضى ما دامت اإلصابة بها خارجية ولم تصل 
إلى الدم واألعضاء الداخلية للجسم، وهي توجد في 

مثل  الفطريات  من  غيرها  جانب  إلى  المستشفيات 
 Escherichia(و  ،)Acinetobacter MDR(
 Preliminary Enterobacter(و  ،)coli ESBL
 Staphylococcus aureus(و ،)cloacae CRE
بمجمع  الــعــدوى  مكافحة  فــريــق  أن  مضيفًة   .)MR
أي  لرصد  دوريــة  بفحوصات  يقوم  الطبي  السلمانية 
تــم رصد  وقــد  الــطــبــي،  المجمع  فــي  عـــدوى محتملة 
حـــاالت إصــابــة لــعــدٍد مــن الــمــرضــى بعد مسح سطح 
فــي حــدوث أي  أن تتسبب اإلصــابــات  الجلد مــن دون 

التهابات داخلية أو إصابات في أي عضو. 

ــالـــة األنـــصـــاري  اســتــقــبــلــت هـ
األعــلــى  للمجلس  الــعــام  األمــيــن 
للمرأة في مقر المجلس بالرفاع 
ــون  ــسـ ــلـ ويـ وودرو  ــز  ــ ــركـ ــ مـ ــــس  ــيـ ــ رئـ
المتحدة  الـــواليـــات  فــي  الــبــحــثــي 
جرين  مـــارك  السفير  األمــريــكــيــة 
وعدد من كبار الباحثين بالمركز، 
ــاون مـــشـــتـــرك بــيــن  ــعـ ــتـ تـــمـــهـــيـــًدا لـ
الخبرات  لتبادل  يمهد  الطرفين 
ــر وعــقــد  ــاريــ ــقــ ــتــ والـــــــدراســـــــات والــ
ذات  الــمــتــخــصــصــة  الـــمـــنـــتـــديـــات 
ــة بــتــمــكــيــن الـــــمـــــرأة مــن  ــعــــاقــ الــ
ــن،  ــيـ ــطـــرفـ مـــنـــطـــلـــق تـــخـــصـــص الـ
بــمــا يــمــلــكــه الــمــجــلــس مـــن خــبــرة 
اإلقليمي  المستوى  على  نوعية 
وما يحظى به المركز من أهمية 
وتأثير على مستوى صناع القرار 
في الواليات المتحدة األمريكية.

رحبت  الــلــقــاء،  مستهل  وفـــي 
ــر،  ــزائــ ــد الــ ــوفـ ــالـ ــام بـ ــعــ ــن الــ ــيــ األمــ
ونـــوهـــت بــمــا يــبــديــه الــمــركــز من 
اهــتــمــام بــالــتــجــربــة الــبــحــريــنــيــة، 
حــيــث قــامــت الــشــيــخــة ديــنــا بنت 
األمين  مساعد  خليفة،  آل  راشــد 
الــــــعــــــام، بـــتـــقـــديـــم إيـــــجـــــاز حــــول 

الزائر  الوفد  التي تهم  المجاالت 
وتوضح حجم العمل المبذول في 
الــوطــنــيــة لنهوض  الــخــطــة  ــار  إطــ

المرأة البحرينية.
ــم خــــال الــلــقــاء الــتــطــرق  وتــ
ــادرات الــتــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ لـــلـــعـــديـــد مــــن الـ
ــًرا فــي  ــاشــ ــبــ ــا مــ ــ ــاًم ــهــ ــمـــت إســ ــهـ أسـ
ــيـــن الـــرجـــل  تــقــلــيــص الـــفـــجـــوة بـ

والــــمــــرأة فـــي الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، 
والــــــذي يــتــم قــيــاســهــا مـــن خــال 
الــتــقــريــر الــوطــنــي لـــلـــتـــوازن بين 
اعتمدها  وطنية  كــأداة  الجنسين 
الــــــــوزراء فـــي عــــام 2018  مــجــلــس 
سياسات  وتــأثــيــر  فعالية  لــقــيــاس 
الــجــنــســيــن، وبشكل  بــيــن  الـــتـــوازن 
والخصوصيات  األولــويــات  يراعي 

التقارير  ببعض  مقارنة  الوطنية 
تقييًما  تـــقـــدم  ال  الـــتـــي  الـــدولـــيـــة 

دقيًقا للواقع الوطني.
ــه رحــــــب الــســفــيــر  ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
مـــارك غــريــن بــالــتــعــاون والــشــراكــة 
مــــع الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لـــلـــمـــرأة 
المجلس  بــه  يحظى  لما  خــاصــة 
مــن خــبــرة عــريــقــة ودور مــهــم في 

ــدم الــــــمــــــرأة، مـــشـــيـــًدا  ــقــ ــال تــ ــجــ مــ
إدمــاج  فــي  البحرينية  بالتجربة 
ــي بـــرامـــج  ــرأة فــ ــ ــمـ ــ ــات الـ ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
أهمية  مــؤكــدا  الوطنية،  التنمية 
التعاون بين المؤسستين في إبراز 
قــصــص الــنــجــاح الــتــي مــن شأنها 
تقدم  واقـــع  على  الــضــوء  تسليط 

المرأة في مملكة البحرين.
ــه اطـــلـــع  ــ ــ ــر أنـ ــيـ ــفـ ــسـ وبـــــّيـــــن الـ
خـــال  دول  عــــــدة  ــارب  ــ ــجـ ــ تـ عـــلـــى 
ــا يـــخـــص  ــمــ ــيــ ــه فــ ــلــ ــمــ ــرة عــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـ
االستراتيجي  التخطيط  مجال 
وبــالــتــحــديــد مــجــال الـــتـــوازن بين 
مملكة  تــجــربــة  أن  إال  الجنسين 
ــة نــوعــيــة  ــربـ ــد تـــجـ ــعـ ــريـــن تـ ــبـــحـ الـ
ومـــتـــقـــدمـــة جــــــــًدا عـــلـــى تـــجـــارب 
الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول، حـــيـــث نـــوه 
بــتــمــيــز الـــنـــمـــوذج الــوطــنــي الـــذي 
توضح محاوره درجة النضج على 
مـــســـتـــوى الــتــخــطــيــط والــتــنــفــيــذ 
والتقييم للتغلب على التحديات 
ــا يـــراعـــي  ــمــ ــنـــهـــجـــي، وبــ بـــشـــكـــل مـ
ــة الـــبـــحـــريـــن ويـــأخـــذ  ــيـ خـــصـــوصـ
ــار الـــتـــوجـــهـــات  ــبــ ــتــ ــيـــن االعــ فــــي عـ

اإلقليمية والعالمية.

تح�شيرا لإبرام تعاون م�شترك

اأمي���ن عام »االأعلى للمراأة« ت�ش���تقبل رئي����س مركز ويل�ش���ون البحث���ي االأمريكي

} جانب من اللقاء.

ــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم الــمــهــن  ــقــ وافــ
الــبــحــريــن أمــس  والــخــدمــات الــصــحــيــة فــي مملكة 
على االســتــخــدام الــطــارئ لـــدواء أفــوشــيــلــد، وذلــك 
للوقاية من فيروس كورونا )كوفيد-19( كأول دولة 
 18 العمر  مــن  للبالغين  الـــدواء،  تجيز  العالم  فــي 
المناعة  نقص  من  يعانون  الذين  فــوق،  فما  عاًما 
وكذلك  المناعة،  تثبط  أدويـــة  يتناولون  الــذيــن  أو 
األفـــــراد الـــذيـــن لــديــهــم وظـــائـــف تــعــرضــهــم لخطر 
بــنــاء على مراجعة  الــقــرار  الــعــدوى.ويــأتــي  انــتــقــال 
ــانـــات الـــمـــقـــدمـــة مــــن قـــبـــل الــشــركــة  ــيـ ــبـ وتــقــيــيــم الـ
قبل  من  تنفيذه  تم  الــذي  »أسترازينكا«،  المصنعة 
الهيئة.  فــي  الصيدالنية  المنتجات  تنظيم  قسم 
يذكر أن دواء أفوشيلد مصنوع من مزيج من اثنين 
الــمــضــادة، والــــذي حــقــق »انخفاضا  مــن األجــســام 
ــة إحــصــائــيــة فــي حـــاالت اإلصــابــة بفيروس  ذا داللـ
الوفاة  إلى  أدت  التي  أو  الحاد  )كوفيد-19(  كورونا 
ومن  المستشفى  لم يدخلوا  الذين  المرضى  لدى 
يعانون من أعراض بين خفيفة إلى متوسطة«.وقد 
شارك أكثر من 5000 شخص في التجارب السريرية 

المسماة PROVENT حيث ثبت أن المزيج فعال 
بنسبة 77% ضد فيروس كورونا )كوفيد-19(، بينما 
لم تكن هناك تقارير عن أي أعراض شديدة داخل 
معدل  كــان  حيث  الــعــاج.  تلقت  الــتــي  المجموعة 
ــا لـــدى أولــئــك  ــراض الــشــديــدة مــتــوازًن ــ حـــدوث األعـ

الذين تلقوا مزيًجا وهميا.

البحرين تجيز ا�شتخدام دواء اأفو�شيلد ل�»كورونا«

لال�ش���تخدام الط���ارئ كاأول دول���ة ف���ي العال���م

} د. مريم الجاهمة.

الـــمـــواصـــات  وزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ
طلب  خدمة  تدشين  واالتصاالت 
ــبــــر مـــكـــاتـــب  ــق اإلقــــــامــــــة عــ ــلـــصـ مـ
البريد، ابتداًء من اليوم االثنين، 
ــاون مــــــع شــــــؤون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وذلــــــــــك بـ

الجنسية والجوازات واإلقامة.
الجنسية  ــؤون  ــ شـ وأوضـــحـــت 
تــوفــيــر  أن  ــة  ــامــ ــوازات واإلقــ ــ ــجـ ــ والـ
هـــذه الــخــدمــة يــأتــي مــن منطلق 
على  المقيمين  حــصــول  تسهيل 
الحاجة  دون  من  اإلقــامــة  ملصق 
زيارة مكاتب شؤون الجنسية  إلى 

والجوازات واإلقامة شخصيًا.
أو  الــــــضــــــامــــــن  أن  وأكــــــــــــــدت 
ـــول تـــقـــديـــم  ــ ــخـ ــ ــمــ ــ الـــــشـــــخـــــص الــ
من  االنــتــفــاع  يمكنه  الــمــعــامــات 
هـــذه الــخــدمــة عــن طــريــق تسليم 
الــبــريــد، وتسلم  لــمــكــتــب  الـــجـــواز 
رصـــيـــد يــحــتــوي عــلــى رقــــم تتبع 
المعاملة بعد دفع رسوم الخدمة 
التي تبلغ 4 دنانير، ومن ثم تسلم 
رسالة نصية عند انجاز المعاملة 
لــتــســلــم جــــواز الــســفــر مـــن مكتب 
البريد أو من الممكن إيصاله إلى 

عنوان سكنه.
الجنسية  ــؤون  ــ شـ وأوضـــحـــت 
هـــذه  أن  ــة  ــ ــامــ ــ واإلقــ والـــــــجـــــــوازات 

ــأتـــي ضــمــن الــخــطــط  الـــخـــدمـــة تـ
االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــهــدف إلــى 
ــات الــحــكــومــيــة  ــدمــ ــخــ ــر الــ ــويـ تـــطـ

الــــمــــقــــدمــــة لـــلـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مــن 
بها،  االنــتــفــاع  وتسهيل  خدماتها 
في أقل وقت وجهد وبجودة عالية.

مجم���ع ال�ش���لمانية ينف���ي وف���اة مر�ش���ى ب�ش���بب 

)Candida Auris( با�ش���م  فط���ري  مر����س 

ب������دء ت���د����ش���ي���ن خ����دم����ة ط���ل���ب م��ل�����ش��ق 

االإق�������ام�������ة ع����ب����ر م����ك����ات����ب ال���ب���ري���د
ــة لــطــيــفــة  ــيـــخـ ــشـ أكــــــــدت الـ
خــلــيــفــة  آل  ــم  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ إبــ بــــنــــت 
رئـــيـــس الــتــنــســيــق والــمــتــابــعــة 
لــشــؤون  الــعــام  الــمــديــر  بمكتب 
الــــمــــدارس رئــيــس فــريــق إعــــادة 
ــات ضــمــن  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ هــــنــــدســــة الــ
مبادرات مشروع تطوير الهيكل 
الـــمـــؤســـســـي لــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة 
المختص  الفريق  أن  والتعليم 
بــــدراســــة وتــحــلــيــل الــعــمــلــيــات 
الـــداخـــلـــيـــة بــــــالــــــوزارة قــــد بـــدأ 
المعتمدة  الخطة  وفــق  العمل 
ــي تـــتـــضـــمـــن فــي  ــ ــتـ ــ ــــك، والـ ــذلـ ــ لـ

ــعـــة  مـــرحـــلـــتـــهـــا األولـــــــــى مـــراجـ
اإلداريــة  والعمليات  اإلجـــراءات 
الــحــالــيــة فـــي جــمــيــع قــطــاعــات 
الــــــــوزارة وأنـــظـــمـــة تــكــنــولــوجــيــا 
ــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
لــتــنــفــيــذهــا مــــن خــــــال جــمــع 
هذه  عن  األساسية  المعلومات 
وتحديد  وتحليلها  العمليات 
فيها،  ــوة  ــقـ والـ الــضــعــف  نــقــاط 
ــال الــمــرحــلــة  ــه خــ مــضــيــفــة أنــ
الوضع  تحديد  سيتم  الثانية، 
ــلــــي لــــــــإجــــــــراءات  ــبــ ــقــ ــتــ الــــمــــســ
واألنظمة  اإلداريــــة  والعمليات 

ــة الــــداعــــمــــة لــهــا  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
مع  وتبسيطها  تسهيلها  بهدف 
االرتقاء بجودتها. وبينت رئيس 
العمل  أن  والمتابعة  التنسيق 
جـــــار عـــلـــى تــــوزيــــع اســـتـــمـــارات 
القطاعات  لكل  البيانات  جمع 
ومــن ثم  الـــوزارة  التعليمية في 
ســيــتــم تــنــفــيــذ اجــتــمــاعــات مع 
لتحديد  الــقــطــاعــات  مــســؤولــي 
إعـــادة  عملية  فــي  متطلباتهم 
الشيخة  كشفت  كما  الهندسة. 
لــطــيــفــة بــنــت إبـــراهـــيـــم عـــن أن 
المبادرة  من  األخيرة  المرحلة 

واستحداث  تطوير  فــي  تتمثل 
المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق   -
هــيــئــة الــمــعــلــومــات والــحــكــومــة 
تــدعــم  ــتــــي  الــ  - اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــمــســتــحــدثــة بعد  الــعــمــلــيــات 
ــق مـــخـــرجـــات  ــ ــ مـــراجـــعـــتـــهـــا وفـ
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة، لــتــتــوافــق 
مــع االحــتــيــاجــات واإلجـــــراءات 
ــي تـــتـــنـــاغـــم  ــ ــتـ ــ ــتــــجــــدة الـ الــــمــــســ
ــام  ــعـ ــل الــتــنــظــيــمــي الـ ــكـ ــيـ ــهـ والـ
ــوزارة  والــتــفــصــيــلــي الــمــعــتــمــد لــ

التربية والتعليم.

�شمن مبادرة اإعادة هند�شة العمليات في م�شروع هيكلة »التربية«

ال�شيخة لطيفة بنت اإبراهيم: البدء في جمع وتحليل بيانات العمليات االإدارية

} الشيخة لطيفة بنت إبراهيم.

اســتــقــبــل الــســفــيــر عــبــدالــلــطــيــف بــن جــاســم الــســكــران 
القنصل العام لمملكة البحرين المعين في مدينة النجف، 
التميمي،  القنصلية، وفًدا برئاسة األمير باسم  في مقر 
رئيس عشيرة بني تميم في عموم العراق، يرافقُه نخبة من 
ديالى  محافظات  من  وأفخاذها  تميم  بني  عشيرة  شيوخ 
ومناطق  األشـــرف  والنجف  والــتــاجــي  والكاظمية  وبــغــداد 
أخرى، وذلك لتهنئته  بمناسبة توليه مهامه كقنصل عام.

السكران  جاسم  بن  عبداللطيف  السفير  أعــرب   وقــد 
تميم  بني  عشيرة  مــن  الطيبة  اللفتة  لــهــذِه  تــقــديــره  عــن 
يـــربـــط الشعبين  ــا  مـ تــعــكــس  الـــتـــي  الــكــريــمــة  ومـــبـــادرتـــهـــم 
من  الــعــراق  وجــمــهــوريــة  البحرين  مملكة  فــي  الشقيقين 

عاقات أخوية راسخة.
مـــن جــانــبــهــم، عــبــر شــيــوخ بــنــي تــمــيــم عـــن ارتــيــاحــهــم 
صاحب  لحضرة  اإلصــاحــي  للنهج  ودعــمــهــم  وتــقــديــرهــم 

الباد  عاهل  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
البحريني  الــعــاهــل  اتــخــذهــا  الــتــي  والــخــطــوات  الــمــفــدى، 
بالنهوض بشعبِه الكريم، معربين عن إعجابهم باإلجراءات 
التي اتخذتها مملكة البحرين لمواجهة تداعيات جائحة 
لتحقيق  الحكيمة  القيادة  لجهود  وتقديرهم  كوفيد-19، 
الــمــزيــد مــن اإلنـــجـــازات الــتــنــمــويــة لــصــالــح شــعــب مملكة 

البحرين، متمنين للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

ع�ش���يرة  و�ش���يوخ  اأمي���ر  ي�ش���تقبل  النج���ف  ف���ي  البحري���ن  قن�ش���ل 

ب��ن��ي ت��م��ي��م ب��م��ن��ا���ش��ب��ة ت��ول��ي��ه م��ه��ام��ه ب��ج��م��ه��وري��ة ال���ع���راق

} القنصل العام خال استقبال عشيرة بني تميم.

والتخطيط  البلديات  وشـــؤون  األشــغــال  وزارة  انتهت 
مشروع  من  األولــى  المرحلة  تطوير  أعمال  من  العمراني 
مــنــفــذ شــــرق الــحــد اإلســـكـــانـــي الــــذي يــهــدف إلــــى تــوســعــة 
إلى  القاطنين  وصــول  سهولة  لضمان  الرئيسي  المدخل 
أن  له، على  االستيعابية  الطاقة  ورفع  اإلسكاني  المشروع 
يتم االنتهاء من أعمال المسار لانعطاف يمينًا للقادمين 
هذا  أمــواج خال  إلى  والمتجهين شمااًل  الحد  من شرق 

األسبوع.
وتنموية  خدمية  مشاريع  توفير  على  الـــوزارة  وتعمل 
التي  والتطوير  النمو  جــهــود  وتــيــرة  وتعزيز  للمواطنين، 

الــوزارات  بين  التكامل  تحقيق  من خال  تطلعاتهم  تلبي 
معيشته  بمستوى  واالرتــقــاء  المواطن  لخدمة  الخدمية 
فـــي الــمــمــلــكــة، وبــمــا يــضــمــن حــركــة تــنــقــل ســهــلــة وسلسة 
لــمــســتــخــدمــي الـــطـــرق مـــن مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن فـــي ظل 

التطور العمراني.
الـــــوزارة أن الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة قــبــل تنفيذ  ــرت  وذكــ
الساعة، في حين من  تبلغ نحو 800 مركبة في  المشروع 
المتوقع أن ترتفع مع افتتاحه لتبلغ نحو 3000 مركبة في 

الساعة باالتجاهين.  
وأضافت أن المشروع يشتمل على توسعة منفذ الحد 

اإلسكاني إلى مسارين في كل اتجاه، وتطوير تقاطع شارع 
حاتم الطائي مع شارع الحوض الجاف للسماح بانعطاف 
مسارين يساًرا للقادمين إلى المشروع اإلسكاني ومناطق 
سلمان،  بــن  خليفة  الشيخ  جسر  باتجاه  المحرق  شمال 
لتوفير مسار  الشارع  توسعة  أعمال  االنتهاء من  تم  حيث 
إلــى إســكــان شــرق الحد للقادمين مــن جسر  الــمــؤدي  حــر 
الجهة  في  أما  الشمال،  باتجاه  سلمان  بن  خليفة  الشيخ 
توفير  تم  الشارعين  بين  الفاصلة  المنطقة  في  المقابلة 
مسارين حرين للمدخل نفسه للقادمين من منافذ شمال 

المحرق باتجاه شرق الحد.

االنتهاء من تو�ش���عة منفذ �ش���رق الحد االإ�ش���كاني ال�ش���تيعاب 3000 مركبة
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يــشــيــر الــفــيــلــســوف والـــكـــاتـــب الـــرومـــانـــي 
التعليم  غــايــة  أن  إلــى   )Cicero( شيشرون 
بالذات،  االعتناء  على  المرء  يتدرب  أن  هي 
بمعنى أن جوهر النظام التربوي هو تدريب 
الفرد على الحياة، ألن الحياة في حد ذاتها 
ــان. لــذلــك، كــان  هــي أثــمــن مــا يملكه اإلنـــسـ
الــمــهــارات  المتعلم  يتقن  أن  الـــضـــروري  مــن 
الحياتية التي تجعله قادرًا على تقدير وإدارة 
والتكيف  وتطويرها  شخصيته  وبناء  حياته 
الــظــروف واالنــدمــاج فــي المجتمع  مــع كافة 
تحقيق  على  يساعده  ما  بإيجابية،  المحلي 
الـــنـــجـــاح واالزدهـــــــــار فـــي حــيــاتــه الــوظــيــفــيــة 

والشخصية.
ــارات  ــهــ ــمــ يــــعــــرف مــــوقــــع ويـــكـــيـــبـــيـــديـــا الــ
»سلوكيات  بأنها   )Life Skills( الحياتية 
في  مــائــم  نــحــو  وعــلــى  بمسؤولية  تستخدم 
إدارة الشؤون الشخصية«, وهي مجموعة من 
التعلم  عبر  تكتسب  التي  البشرية  المهارات 
أو التجربة المباشرة التي تستخدم للتعامل 
مــع الــمــشــكــات واألســئــلــة الــتــي تــواجــه عــادة 
الــيــومــيــة. وتــعــرفــهــا منظمة  حــيــاة اإلنـــســـان 
الشخصية  المهارات  بأنها  العالمية  الصحة 
كي  الشباب  إليها  يحتاج  التي  واالجتماعية 
أو مع  أنــفــســهــم  وكـــفـــاءة مــع  يــتــعــامــلــوا بثقة 

الناس اآلخرين ومع المجتمع المحلي.
الحياتية  المهارات  أهم فوائد دمج  ومن 
الــطــالــب  مــســاعــدة  التعليمية  الــعــمــلــيــة  فـــي 
على حل مشكاته الشخصية واالجتماعية، 
وإكسابه الثقة بالنفس ورفع دافعيته للتعلم، 
باإلضافة إلى أنها تمكنه من القيام بأعماله 
بــمــهــارة وإتـــقـــان ويـــســـر، مـــا يــشــعــره بــالــراحــة 
أيضًا  الــفــوائــد  ومــن  والطمأنينة.  والــســعــادة 
أنها تكسب الطالب حب اآلخرين وتقديرهم 
ــاعـــده عــلــى  ــه، كـــمـــا أنـــهـــا تـــسـ ــ واحـــتـــرامـــهـــم لـ

التطبيق العملي لما يتعلمه في المدرسة.
وتــتــبــلــور الــمــهــارات الــحــيــاتــيــة فــي أربــعــة 
المتعلم  قـــدرة  تنمية  هــي:  رئيسية،  مــحــاور 
الحياة  متغيرات  مــع  بنجاح  التعامل  على 
المختلفة، وزيادة قدرته على حل المشكات 

ــه عــلــى الــتــفــاعــل  الــحــيــاتــيــة، وتــطــويــر قـــدرتـ
والعمل  اآلخرين  مع  والتواصل  االجتماعي 
تنمية  إلى  باإلضافة  الواحد،  الفريق  ضمن 
والتفكير  المنطقي  االســتــدالل  على  قــدرتــه 

الناقد.
وبـــــنـــــاء عـــلـــى هــــــذه الـــــمـــــحـــــاور، صــنــفــت 
منظمة الصحة العالمية المهارات الحياتية 
وحددتها بعشر مهارات أساسية، تعد من أهم 
مهارة  وهــي:  للفرد،  بالنسبة  الحياة  مهارات 
اتخاِذ القرار، ومهارة حلِّ المشكات، ومهارة 
اِقِد،  النَّ فكيِر  التَّ ومهارة  اإلبــداعــي،  فكيِر  التَّ
ــال، ومــهــارة الــَعــاقــاِت  ــصــاِل الــفــعَّ ومــهــارة االتِّ
ومــهــارة  ات،  بــالــذَّ الــَوْعــي  ومــهــارة  ْخصية،  الشَّ
االنفعاالت،  مع  عاُيش  التَّ ومهارة  عاُطف،  التَّ

غوط. عايش مع الضُّ ومهارة التَّ
ويـــصـــنـــف بـــعـــض الـــتـــربـــويـــيـــن الـــمـــهـــارات 
مهارات  رئيسية:  أقسام  ثاثة  في  الحياتية 
اجتماعية.  ومهارات  يدوية،  ومهارات  عقلية، 
مهارات  على  فتشتمل  العقلية  المهارات  أما 
ــلــيــم،  ـــخـــطـــيـــط الــسَّ ــاقــــد، والـــتَّ ــ ــنَّ ــفــكــيــر الــ الــتَّ
جريب،  والتَّ والبحث،  جديد،  والتَّ واالبــتــكــار، 
ــارات  ــهــ ــمــ الــ وتـــشـــتـــمـــل  ــات.  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ وإدراك 
كاستخدام  التقنية  الــمــهــارات  على  اليدوية 
حين  في  وغيرها.  والحاسوب  التكنولوجيا 
مهارات  على  االجتماعية  المهارات  تشتمل 
التعامل مع اآلخرين، واحترام الذات، واتخاذ 
الوقت،  وإدارة  والــحــوار،  السليمة،  الــقــرارات 
وتحمل  العاقات،  وتكوين  اآلخــريــن،  وتقبل 

المسؤولية، والتفاوض.
وفـــي الــخــتــام، نــســتــخــلــص أن الــمــهــارات 
الــغــايــات  لتحقيق  وســيــلــة  تعتبر  الــحــيــاتــيــة 
النفسية  حــيــاتــه  وتــحــســن  لــلــطــالــب  األبـــعـــد 
الشخصية..  وتنمي خصائصه  واالجتماعية 
ــــك، يـــنـــصـــح الــــتــــربــــويــــون الـــمـــؤســـســـات  ــذلـ ــ لـ
الــتــعــلــيــمــيــة بـــــاإلســـــراع فــــي تــبــنــي الــتــعــلــيــم 
الــمــبــنــي عــلــى الـــمـــهـــارات الــحــيــاتــيــة، فـــي كل 
االبتدائية  بالمرحلة  بــدءًا  التعليم،  مراحل 

أو األساسية. 

 �ضرورة دمج المهارات 

الحياتية في العملية التعليمية 

للجنة  العامة  األمانة  منحت 
التعاون  مجلس  بـــدول  الــمــرشــدات 
يوسف  شيخة  الدكتورة  الخليجي 
الجيب وسام األمانة العام بمناسبة 
ــاء عــمــلــهــا كــمــمــثــل لــمــمــلــكــة  ــهـ ــتـ انـ
ــاء ذلـــك خـــال حفل  الــبــحــريــن، جـ
الكويت  بدولة  أقيم  الــذي  التكريم 
الــشــقــيــقــة، عــلــى هــامــش االجــتــمــاع 
دول مجلس  للجنة مرشدات  الـــ26 
الـــتـــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة 
الــتــدريــب  للجنة  ـــ22  الــ واالجــتــمــاع 
الخليج  دول  لــمــرشــدات  والــبــرامــج 
ــة الــكــويــت  ــ ــذي اســتــضــافــتــه دولــ ــ الــ
شــهــر  مــــن  األول  ــوع  ــ ــبـ ــ األسـ خـــــال 

نوفمبر الجاري. 
الدكتورة  كما تم إعان تعيين 
لجنة  في  الجيب مستشارة  شيخة 
مرشدات دول مجلس التعاون لدول 
لخبرتها  تقديرا  العربية  الخليج 
الـــطـــويـــلـــة وكـــفـــاءتـــهـــا ولـــجـــهـــودهـــا 
الملموسة وتفانيها الدائم في دعم 

الحركة اإلرشادية.
ــهـــذه الــمــنــاســبــة تـــقـــدمـــت د.  بـ

الـــجـــيـــب بــــإهــــداء الــــوســــام لــســيــدة 
السمو  ــــى صــاحــبــة  األولـ الــبــحــريــن 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
المفدى  الملك  قرينة  خليفة  آل 
ــلـــى لــلــمــرأة  رئــيــســة الــمــجــلــس األعـ
لدور سموها الكبير والملموس في 
وضمان  البحرينية  الــمــرأة  نهضة 

تقدمها في المجاالت كافة.
الـــجـــيـــب  د.  تـــــقـــــدمـــــت  كـــــمـــــا 
بــخــالــص الــشــكــر وجـــزيـــل الــعــرفــان 
للسيدة هند الهولي رئيسة اللجنة 
وأعضاء اللجنة لتكريمها وتعيينها 
مستشارة لتستكمل مشوار العطاء 

في المجال اإلرشادي.

و����ش���ام الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ج��ن��ة م��ر���ش��دات

ال��ج��ي��ب ���ش��ي��خ��ة  ل���ل���دك���ت���ورة  ال��خ��ل��ي��ج  دول 

} د. �سيخة الجيب تت�سلم و�سام االمانة.

أعــلــن مــعــهــد الــبــحــريــن لــلــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة فتح 
بـــاب الــتــســجــيــل لــلــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن بــرنــامــج »قــــراءة 
يوم  المرئي  االتــصــال  والـــذي سينطلق عبر  كــتــاب«،  فــي 
نخبة  ويستضيف   ،2021 نوفمبر   18 المقبل  الخميس 
لقاءات   5 عبر  البحرينيين،  والباحثين  المؤلفين  من 
مباشرة تسلط الضوء على أهم المحاور التي تضمنتها 

مؤلفاتهم وتقديمها للجمهور بشكل مباشر ومختصر.
الــمــؤلــفــون أهـــم مــحــاور كتبهم ومــا  وســيــســتــعــرض 
تضمنته من أفكار، ما يسهم في تعزيز الوعي السياسي 
للجمهور المستهدف من كافة فئات المجتمع، والذين 
للمعهد  اإللــكــتــرونــي  الــمــوقــع  عــبــر  التسجيل  يمكنهم 

.)bipd.org(
الــدكــتــور  لــقــائــه األول  الــبــرنــامــج فـــي  ويــســتــضــيــف 
»مئوية  كتابه  عبر  خليفة  آل  خليفة  بــن  خــالــد  الشيخ 
علي  الدكتور  سيكون  فيما  البحرين«،  فــي  االنتخابات 
كتابه  الثاني من خال  اللقاء  الصديقي ضيف  فيصل 
)تــاريــخ الــنــظــام الــقــانــونــي فــي الــبــحــريــن(، وفـــي اللقاء 

الــثــالــث يــحــل الــبــاحــث األســـتـــاذ عــلــي عــبــداهلل الــعــرادي 
ــتــــاب )تـــفـــويـــض  ــلـــى الـــبـــرنـــامـــج مــــن خـــــال كــ ــًا عـ ــيـــفـ ضـ
في  تحليلية  تأصيلية  دراســـة  التشريعي:  االختصاص 

الدستور البحريني والدساتير المقارنة(.
)دليل  كتابها  فستعرض  الزايد  منى  األســتــاذة  أمــا 
البروتوكول والمراسم للبرلمانيين والدبلوماسيين( في 
في  الــديــري  حورية  الدكتورة  تحل  فيما  الــرابــع،  اللقاء 
)كتاب  كتابها  عــن  للحديث  واألخــيــر  الــخــامــس  الــلــقــاء 

المرأة البحرينية أيقونة اإلعام(.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الثقافة السياسية وإثراء 
الوطنية،  المؤلفات  خــال  مــن  بالمعلومات  المجتمع 
بالبحوث  االستمرار  على  والّكتاب  المؤلفين  وتشجيع 
والدراسات العلمية المتعلقة بالسياسة والقانون، توعية 
والوطنية في  التاريخية  الجوانب  المشاركين بمختلف 
والــحــضــاريــة،  الــديــمــقــراطــيــة  الــبــحــريــن  مــســيــرة مملكة 
السياسي  الــفــكــر  لتنمية  هــادفــة  حــواريــة  أجــــواء  وخــلــق 

وتبادل الخبرات واآلراء.

»التنمية ال�شيا�شية« يطلق ن�شخته الثانية من »قراءة في كتاب« 

قـــامـــت بــلــديــة الــمــنــطــقــة 
الجنوبية بالتعاون والتنسيق 
مـــــــــع الـــــمـــــجـــــلـــــس الـــــبـــــلـــــدي 
ــة أرضـــيـــة  ــانــ ــيــ ــتـــجـــديـــد وصــ بـ
المطاطي  االستقال  ممشى 
واحــد  بــطــول  عيسى  بمدينة 
 4300 مساحة  على  كيلومتر 
متر مربع، وذلك وفقًا ألحدث 
لممارسي  العالمية  المعايير 
الرياضة من أجل توفير أعلى 

مستويات الراحة لهم.
شــــــــمــــــــلــــــــت األعــــــــــــمــــــــــــال 
ــا  ــهـ ــتـ ــلـ ــرحـ ــمـ الـــــتـــــطـــــويـــــريـــــة بـ
الــنــهــائــيــة كـــل مـــرافـــق ممشى 
وتضمنت  مــؤخــرًا  االستقال 
تــــــكــــــثــــــيــــــف الـــــمـــــســـــطـــــحـــــات 
الــخــضــراء والــمــزروعــات على 
ــر عـــــدد مــن  ــيـ ــوفـ ــا، وتـ ــهــ ــواعــ أنــ
لمرتاديه  الخدمية  الــمــرافــق 
األلعاب  منطقة  صيانة  مثل 

ــب ألــــــعــــــاب جـــــديـــــدة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وتـ
ــة بــلــديــة  ــطـ ــمـــن خـ وذلـــــــك ضـ
لارتقاء  الجنوبية  المنطقة 
في  الترفيهية  الــمــواقــع  بــكــل 

المنطقة.
وســيــتــم إنـــجـــاز الــمــراحــل 
الــــنــــهــــائــــيــــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
ــلــــدي لــلــعــمــل  ــبــ الـــمـــجـــلـــس الــ
الــمــعــّدة  للخطة  وفــقــًا  قــريــبــًا 

لذلك.

»ال����ج����ن����وب����ي����ة« ت����ق����وم ب���ت���ج���دي���د و����ش���ي���ان���ة 

اأر�����ش����ي����ة م���م�������ش���ى ال�����ش����ت����ق����ال ال���م���ط���اط���ي

الصحفيين  جمعية  شاركت 
ــة فـــــي ورشــــــــة عــمــل  ــيـ ــنـ ــريـ ــبـــحـ الـ
نــــظــــمــــهــــا االتـــــــــحـــــــــاد الــــــدولــــــي 
لــلــصــحــفــيــيــن بـــعـــنـــوان »تـــقـــاريـــر 
الـــحـــريـــات لــنــقــابــات وجــمــعــيــات 
لتعزيز حرية  كــأداة  الصحفيين 

الصحافة واستقاليتها«. 
تجارب  الورشة  واستعرضت 
ــن نـــقـــابـــات الــصــحــفــيــيــن  ــدد مـ عــ
دوريــة  تقارير  بإنتاج  تقوم  التي 
الصحفية  الحريات  وضع  حول 
في بلدانها بشكل دوري، وناقشت 
كيفية استخدام هذه التقارير في 
إطار عملها ونضالها للدفاع عن 
واستقالية  الصحفيين  حــريــة 
المتحدثون  وعــرض  الصحافة, 
يواجهونها  التي  التحديات  أبرز 
التقارير  تلك  ــداد  إعـ سبيل  فــي 

بشفافية وحياد تام.
إمكانية  الورشة  تناولت  كما 
ــابــــات وجـــمـــعـــيـــات  ــقــ اســــتــــفــــادة نــ
ــيـــن فــي  ــيـ واتــــــــحــــــــادات الـــصـــحـــفـ
ــذه الـــتـــجـــارب  ــ الــمــنــطــقــة مــــن هـ
والبناء عليها في إنتاج تقاريرها 

الخاصة.
وتناولت ورشة العمل األسس 

الــمــنــهــجــيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
تعتمدها النقابات في المنطقة 
ــاج تـــقـــاريـــرهـــا، والــقــائــمــيــن  ــتـ إلنـ
وتصنيف  الــتــقــاريــر،  إنــتــاج  على 
ــداءات الــتــي  ــ ــتـ ــ الـــخـــروقـــات واالعـ
ــتـــقـــريـــر،  ــي الـ ــ يـــتـــم إدمــــاجــــهــــا فـ

التي  واألحــــداث  القضايا  ــرز  وأبـ
يفترض أن تركز عليها التقارير 

أو تستثنيها.
ــر الـــســـيـــاســـات  ــ ــديـ ــ وقـــــــــدم مـ
والـــبـــرامـــج فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
ــرق األوســـــط مــنــيــر زعـــرور  ــشـ والـ

دراسة مقارنة تناولت مقترحات 
لــتــطــويــر إطــــار مــنــهــجــي إلنــتــاج 
عمل  مع  يتاءم  حريات  تقارير 
جهة،  مــن  النقابية  المنظمات 
ويــســاعــد فـــي اإلجـــابـــة عـــن عــدد 
من األسئلة والتحديات الناتجة 

على  الجوهرية  التغييرات  عــن 
ظروف عمل الصحفيين وقطاع 

اإلعام من جهة أخرى.
وشــارك في الورشة من قبل 
البحرينية  الصحفيين  جمعية 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ كــــل مــــن نــ
الــمــدفــع،  عــبــدالــرحــمــن  اإلدارة 
الدولية  والــعــاقــات  الــســر  أمــيــن 
ــر، رئــــيــــس لــجــنــة  ــمــ ــحــ راشــــــــد الــ
ــي،  ــاعــ ــســ الـــــحـــــريـــــات مـــحـــمـــد الــ
المهني  التدريب  لجنة  ورئــيــس 

يحيى العمري.

ج��م��ع��ي��ة ال�����ش��ح��ف��ي��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ت�������ش���ارك ف����ي ور�����ش����ة ع��م��ل 

»ت����ق����اري����ر ال����ح����ري����ات ك���������اأداة ل���ت���ع���زي���ز ح���ري���ة ال�����ش��ح��اف��ة«

} الم�ساركون في ور�سة العمل.

} محمد الساعي .

ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ ــى وزيــــــــــــــــر الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
االجــتــمــاعــيــة جميل  والــتــنــمــيــة 
رئيس  بن محمد علي حميدان 
اإلصــاح  جمعية  إدارة  مجلس 
ــة الـــشـــيـــخ  ــلـ ــيـ اإلســـــامـــــيـــــة فـــضـ
الـــدكـــتـــور عــبــدالــلــطــيــف أحــمــد 
الشيخ، بحضور عدد من أعضاء 
وذلــك  الجمعية،  إدارة  مجلس 
فـــي مــكــتــبــه بــــالــــوزارة، حــيــث تم 
اســــتــــعــــراض أبــــــــرز الــــمــــبــــادرات 
والمشروعات الثقافية والخيرية 
التي تطلقها الجمعية لتحقيق 
أهــدافــهــا الــتــنــمــويــة، بــاإلضــافــة 
إلى بحث التحديات التي تواجه 
إلى  سعيها  إطـــار  فــي  الجمعية 
تنمية  وتعزيز  برامجها  تطوير 

الفرد واألسر.

وقـــــــد أشـــــــــاد وزيـــــــــر الـــعـــمـــل 
بجهود  االجــتــمــاعــيــة  والــتــنــمــيــة 
جــمــعــيــة اإلصـــــــاح اإلســـامـــيـــة 
فـــــــي الــــــمــــــجــــــاالت اإلنــــســــانــــيــــة 
واالجتماعية، والتزامها بالعمل 
الــمــؤســســي لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
تعزيز  أهمية  مــؤكــدًا  التنموية، 
مع  المجتمعية  الــشــراكــة  مــبــدأ 
القطاعات الحكومية والخاصة، 
األهلية  المنظمات  يمكن  بــمــا 
أكــثــر  بـــصـــورة  مــهــامــهــا  أداء  مـــن 
الـــوزارة  إلــى دعــم  فاعلية، الفــتــًا 
لــكــافــة جــهــود الــجــمــعــيــات نحو 
ــح  ــرائـ ــات وشـ ــئـ ــة جــمــيــع فـ ــدمـ خـ

المجتمع.
ــاد رئــيــس  ــ مـــن جــانــبــهــم، أشـ
جمعية  إدارة  مجلس  وأعــضــاء 

اإلصاح اإلسامية بجهود وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة 
العقبات  تذليل  على  وحرصها 

التي تواجه منظمات المجتمع 
الـــمـــدنـــي، لــتــعــزيــز مــســاهــمــاتــهــا 
ــة فــــي عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء  ــيـ ــنـ الـــوطـ

ــة والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الــعــام  الــنــفــع  ذات  الــمــشــروعــات 

للوطن والمواطنين.

وزي���ر العم���ل: دع���م المنظم���ات الأهلي���ة لتعزي���ز م�ش���اهمتها الوطني���ة

} وزير العمل يلتقي مجل�س اإدارة جمعية االإ�سالح االإ�سالمية.

تحت رعاية سمو الشيخ خليفة بن علي آل 
أقامت  الجنوبية،  المحافظة  محافظ  خليفة 
الــمــحــافــظــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــمــعــيــة الــســكــري 
البحرينية، ندوة افتراضية عبر تقنية االتصال 
السكري،  مــرضــى  )رعــايــة  الــمــرئــي تحت شــعــار 
اآلن ولــيــس الحـــقـــًا(، وذلـــك تــزامــًنــا مــع الــيــوم 
العالمي للسكر، بحضور  الفريق طبيب الشيخ 
المجلس  رئيس  خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد 
جمعية  إدارة  مجلس  رئــيــس  للصحة  األعــلــى 
الــســكــري الــبــحــريــنــيــة، والــعــمــيــد عــيــســى ثــامــر 
الدوسري نائب محافظ المحافظة الجنوبية، 
وعدد من المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأكـــــد ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن عــلــي بن 
الـــمـــحـــافـــظـــة  مــــحــــافــــظ  خـــلـــيـــفـــة  آل  خـــلـــيـــفـــة 
تنظيم  على  حريصة  المحافظة  أن  الجنوبية 
وإقامة الفعاليات الصحية والمجتمعية، والتي 
بهدف  وذلك  العالمية،  المناسبات  مع  تتزامن 
تــرســيــخ مـــبـــدأ الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة وتــعــزيــز 
ــادرات الــصــحــيــة الــنــمــوذجــيــة وفــــق أعــلــى  ــبـ ــمـ الـ
معايير الجودة التي تعكس الصورة الحضارية 
الصحي  الوعي  ترسيخ  إلى  سعيا  للمحافظة، 
بين مختلف فئات المجتمع، األمر الذي يعود 

بالخير والمنفعة على الجميع.
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  ألقى  وقــد  
األعلى  المجلس  رئيس  آل خليفة  عبداهلل  بن 
السكري  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  للصحة 
زيــادة  أهمية  إلــى  فيها  أشــار  كلمة  البحرينية، 
والوقاية  السكري  مــرض  حــول  المجتمع  وعــي 

مـــنـــه مــــع الــــحــــد مــــن مـــضـــاعـــفـــاتـــه مــــن خـــال 
ممارسة النشاط البدني واتباع النظام الغذائي 
الصحي المتوازن، كما بّين دور جمعية السكري 
الصحي  والتثقيف  الوعي  نشر  في  البحرينية 
بطرق الوقاية من المرض بين مرضى السكري 

وتشجيعهم على الممارسات الصحيحة.
ــتــــورة  ــيــــاق ذاتـــــــــه، أشـــــــــارت الــــدكــ وفــــــي الــــســ
الــمــســاعــد للصحة  الـــوكـــيـــل  الـــهـــاجـــري  مـــريـــم 
بــــــوزارة الــصــحــة نــائــب رئــيــس جمعية  الــعــامــة 
رؤيـــــة جمعية  أن  إلــــى  الــبــحــريــنــيــة،  الـــســـكـــري 
العمل  منطلق  مــن  تــأتــي  البحرينية  الــســكــري 

لتقديم  الحكومية  المؤسسات  مــع  المتكامل 
تمكين  مع  السكري  لمرضى  الخدمات  أفضل 
الــمــرضــى وذويـــهـــم مــن الــتــعــايــش مــع السكري 

بنجاح وتفادي مضاعفاته. 
دالل  البروفيسور  قدمت  أخــرى،  جهة  من 
والسكري  الصماء  الغدد  استشارية  الرميحي 
رئيسة  الجامعي  حمد  الملك  مستشفى  فــي 
البحرينية  السكري  بجمعية  العلمية  اللجنة 
ومخاطرة  السكري  داء  حــول  تفصيليًا  شــرحــًا 
على صحة الفرد، كما تطرقت إلى سبل تجنب 
ــابــــة مـــن الـــمـــرض عــبــر اتـــبـــاع األســالــيــب  اإلصــ

سرعة  فــي  تسهم  والــتــي  الصحة  فــي  الحديثة 
التشخيص ووضع الحلول المبتكرة، باإلضافة 
إلى عرض أبرز البرامج الصحية الهادفة التي 
لمختلف  البحرينية  السكري  جمعية  تقدمها 
الحضور  عبر  ومن جانبهم،  المجتمع.  شرائح 
في ختام اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لجهود 
الــجــنــوبــيــة، ودوره  الــمــحــافــظــة  ســمــو مــحــافــظ 
الــبــارز فــي رعــايــة ودعــم الفعاليات والــمــبــادرات 
ــزز مــــن مــبــدأ  ــعـ ــي تـ ــتـ ــة الـ ــويـ ــوعـ ــتـ الــصــحــيــة والـ
مع  المشترك  والتنسيق  المجتمعية  الشراكة 

مختلف المؤسسات والجمعيات ذات العاقة.

المحافظ���ة الجنوبي���ة تنظ���م ن���دوة ح���ول رعاي���ة مر�ش���ى ال�ش���كري

} جانب من الندوة.

األســتــاذ  التطبيقية  الــعــلــوم  رئــيــس جــامــعــة  رعــايــة  تــحــت 
مــع مجلس  بالتعاون  الــمــرأة  نــادي  عــواد نظم  الــدكــتــور غسان 
بالجامعة  المجتمع  ومكتب خدمة  الصحية  والوحدة  الطلبة 
للتوعية  العالمية  الحملة  مــع  تزامنا  الـــوردي  أكتوبر  فعالية 
بمرض سرطان الثدي الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، 
وذلك بحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات ونخبة من أعضاء 

اإلدارة العليا في الجامعة.
وتــأتــي هـــذه الــفــعــالــيــة ضــمــن جــهــود الــجــامــعــة فــي خدمة 
المجتمع والتوعية بمرض سرطان الثدي من خال مشاركتها 
في الحمات التوعوية والحرص على توعية منتسبيها بأخطار 
مرض السرطان وكيفية مكافحته، ونشر ثقافة الفحص الذاتي 

والمبكر.
وتضمنت الفعالية التي أقيمت في بهو الجامعة مجموعة 
من الفعاليات التوعوية حول مرض سرطان الثدي، وعاماته 

وأعراضه وطرق الفحص المبكر والعاج.
من جهته أكد األستاذ الدكتور غسان عواد رئيس الجامعة 
ــــذي تـــقـــوم بـــه الــجــامــعــة  ــار الـــــدور الـ ــ أن الــحــمــلــة تـــأتـــي فـــي إطـ
مسؤوليتها  الجامعة  تحمل  إلــى  مــنــوهــًا  المجتمع،  لخدمة 
االجتماعية من أجل اإلسهام في مكافحة هذا المرض والحد 
منه من خال تكثيف إقامة مثل هذه الفعاليات التي من شأنها 

التعريف بالمرض وسبل الوقاية منه.
بأعمال عميد  القائم  الجودر  فوزي  الدكتور  أوضح  بــدوره 
شؤون الطلبة أن الحملة تهدف إلى محاولة رفع الوعي والحد 
والتوعية  باألعراض،  التعريف  الثدي، عن طريق  من سرطان 
ــرق عــاجــه  بــأهــمــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر عـــن ســـرطـــان الـــثـــدي وطــ

وتسليط الضوء على فرص الوقاية والشفاء من المرض.
نادي  رئيسة  الدوسري  الطالبة مروة  من جانبها؛ تقدمت 
الطلبة  مــع  تعاونها  على  الجامعة  إدارة  إلــى  بالشكر  الــمــرأة 
من  الــثــدي،  سرطان  مــرض  بمخاطر  توعيتهم  على  وحرصها 

خال دعمها ورعايتها لمثل هذه الفعاليات.

ج��ام��ع��ة ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��ن��ظ��م ف��ع��ال��ي��ة اأك���ت���وب���ر ال����وردي

ت���زام���ن���ا م���ع ال�����ش��ه��ر ال��ع��ال��م��ي ل��ل��ت��وع��ي��ة ب�����ش��رط��ان ال��ث��دي

} خالل الفعالية.



28
الثنني 10 ربيع الآخر 1443 ـ العدد 11909

Monday 15th November 2021 - No. 11909
28 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

02

تراأ�س اجتماع وزراء الداخلية مبجل�س التعاون.. وزير الداخلية:

ت���ط���وي���ر ال����ت����ع����اون الأم������ن������ي اخل��ل��ي��ج��ي

وزير املالية: مبادرات 

خلف�س العجز دون امل�سا�س 

بذوي الدخل املحدود

جاللته يزور القوة ويطلع على براجمها امل�ستقبلية.. امللك:

رجال قوة الدفاع فخر للبحرين واأهلها

�سكر وتقدير

كانت مبادرة كرمية من معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

يف التوا�شل املبا�شر �امليداين مع ال�شحافة املحلية، ممثلة يف ر�ؤ�شاء التحرير، عند ما ا�شطحبهم 

معاليه يف جولة لالطالع على دقائق الأمور �تفا�شيلها يف �احد من امل�شاريع التنموية الكبرية 

التي تعك�س النه�شة التي ت�شهدها مملكتنا احلبيبة يف العهد الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل �رعاه، �حر�س احلكومة برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة �يل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على امل�شي قدًما 

يف تنفيذ امل�شاريع التنموية يف خمتلف القطاعات.

اأن  اإل  �رغم ح�شور عدد من الوزراء �كبار امل�شوؤ�لني معنا خالل هذه اجلولة امليدانية، 

ا جًدا على اأن تاأخذ ال�شحافة مكانتها �د�رها  معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة كان حري�شً

يف مقدمة ال�شفوف �اأن تكون قريبة جًدا منه؛ لالطالع عن كثب على التفا�شيل الكاملة، �هذا كان 

بحق تعبرًيا �شادًقا عّما يكّنه الرجل لل�شحافة �مكانتها لديه التي يرى اأنها ت�شتحق الأ�لوية 

باعتبارها �شوًتا معرًبا، �اأداًة را�شدًة لكل ما يجري على ال�شاحة املحلية.

اإطراء  عبارات  من  معاليه  يبديه  كان  ملا  الكبري،  الرتياح  من  �شعور  جميًعا  متلّكنا  لقد 

لل�شحافة �د�رها املهم جًدا، �هذه �شهادة نعتز بها؛ لأنها �شادرة من رجل يّت�شف باخلربة 

�الدراية �حتّمل م�شوؤ�ليات ج�شيمة �اأ�شرف على تنفيذ م�شاريع مهمة �ناجحة، فهو ذ� �شجل 

حافل �اإ�شهامات جّمة يف امل�شرية التنموية التي ت�شهدها مملكتنا العزيزة.

خالل هذه اجلولة، كان ميكن لنا جميًعا اأن نالحظ بو�شوح اأن معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل 

املهند�شني �امل�شرفني  القائمة، �ذلك مع  للم�شاريع  التفا�شيل  اآل خليفة كان يغو�س يف عمق 

عليها، �كان ي�شاأل �يوّجه �يعطي املالحظات ب�شاأن كل املرافق امل�شاحبة للم�شاريع �ت�شهيل كل 

املعوقات �العراقيل، �ذلك ل ي�شدر ال من رجل كما قلنا ميلك الكثري من اخلربة.

خالل  فمثالً  ال�شيخ خالد،  معايل  من  تلقائية  تخرج  م�شكالت  لأّي  �الأفكار  احللول  كانت 

اجلولة كان هناك من ي�شاأل عن حّل ملحطة الكهرباء الكبرية التي ميكن اأن توؤثر على جمالية 

امل�شر�ع، �مل ينتظر طويالً حتى بادر ال�شيخ خالد اإىل الإجابة باأن احلّل يكمن يف القيام بعمليات 

الت�شجري التي ميكن اأن حتجب حمطة الكهرباء �ت�شفي عليها �شكالً جمالًيا، �على امل�شر�ع كذلك، 

فكان حالً �شهالً ��شريًعا مل�شكلة اأعيت اآخرين.

ل معايل ال�شيخ خالد بحديث �شحايف لكل �شحيفة، مل يكن حديًثا  �بكل �شدر رحب، فقد تف�شّ

�احًدا بل اأربعة اأحاديث �شحافية، �لكم اأن تتخّيلوا ما ي�شّكله ذلك من م�شقة �عناء، �لكن الرجل 

مل يتململ �مل يرف�س �مل يخت�شر �مل ي�شتعجل، �اأعطى كل ذي حق حقه ح�شب ما ُ�ّجه اإىل 

معاليه من اأ�شئلة �ا�شتف�شارات، �نرجو اأن يكون يف ذلك عربة �قد�ة مل�شوؤ�لني اآخرين!

�لذلك كله، فاإّن كل ال�شكر �التقدير نتقّدم بهما اإىل معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة؛ 

على ما حتظى به ال�شحافة لديه من مكانة، �على �شدره الرحب �املرّحب بال�شحافة يف كل 

�قت، كما اأكد لنا �شخ�شًيا معاليه يف اأكرث من مرة قائالً: »البحرين تزهو �تزدهر، فال ترتّدد�ا 

يف ال�شتف�شار عن اأّي م�شر�عات اأ� اأمور اأخرى، ��شتكون كل الإجابات يف متنا�لكم �متنا�ل 

النا�س من خاللكم«.

�شكًرا معايل ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة.

عي�سى ال�سايجي

284 م�س���روع بني���ة حتتي���ة وا�ستم���رار م�ساري���ع »التنمية اخلليج���ي« لغاية 2024
ح���ل���ول اإ���س��ك��ان��ي��ة م��ب��ت��ك��رة م���ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وت���ط���وي���ر ب���رن���ام���ج »م���زاي���ا«

وث����ائ����ق ل���ت���اأه���ي���ل م����ق����اويل ج�������س���ر امل����ل����ك ح���م���د مت����ه����ي����ًدا ل����ط����رح امل��ن��اق�����س��ة

يف حوار �سامل مع رئي�س التحرير.. خالد بن عبدال�له:

تنفيذ م�ساريع كربى وتنمية القطاعات الواعدة

مذكرة تفاهم مع الإمارات يف مكافحة اجلرائم اللكرتونية

جاللة امللك يزور القيادة العامة لقوة الدفاع

اأدلة جديدة على تورط قطر يف 

تنفيذ موؤامرة على الدول العربية

�سطب 42 حمامًيا واإعادة ت�سكيل

جمل�س التاأديب وتعيني اإدارة موؤقتة للجمعية

البحرين اأول دولة جتيز ا�ستخدام

دواء »افو�سيلد« امل�ساد لكورونا

08-07-06
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حول اخلطة احل�سرية وي�ستعر�ض اإجنازات اململكة يف جمال التنمية امل�ستدامة.. وزير الإ�سكان: 

البحرين الأوىل خليجًيا يف رفع تقريرها الوطني عرب من�سة الأمم املتحدة الإلكرتونية
وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�سم  املهند�س  اأكد 

الدول  اأول  من  ُتعد  البحرين  اأن مملكة  الإ�سكان 

الطوعي  الوطني  التقرير  التي رفعت  اخلليجية 

تنفيذ  يف  املحرز  »التقدم  البحرين  ململكة  الثاين 

الأمم  من�سة  عرب  اجلديدة«  احل�سرية  اخلطة 

املتحدة الإلكرتونية، حيث ياأتي ذلك �سمن خطة 

باأحدث  التقرير  ت�سمني  خاللها  مت  حمددة  عمل 

املعلومات والبيانات املتعلقة باجلهود احلكومية 

والإجنازات التي حققتها اململكة، كنموذج مثايل 

يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة، مبا لديها من 

ق�س�س جناح وخربات كثرية واإجنازات يف هذا 

املجال.

وقد كانت مملكة البحرين من الدول ال�سباقة 

يف التزامها برفع التقرير الوطني الطوعي الثاين 

من بني 195 دولة ع�سو يف برنامج الأمم املتحدة 

للم�ستوطنات الب�سرية )املوئل(، والرابعة عربًيا 

لالأمم  الإلكرتونية  املن�سة  تقريرها عرب  يف رفع 

املتحدة، والذي �سيتم ا�ستعرا�سه يف اجتماع عايل 

امل�ستوى مبقر الأمم املتحدة بنيويورك يف اأبريل 

.2022

كلمة  التقرير  »ت�سمن  احلمر:  واأ�ساف 

افتتاحية ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

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

اأبناء  بذلها  التي  باجلهود  فيها  اأ�ساد  اهلل،  حفظه 

من  مزيد  لتحقيق  القطاعات  الوطن يف خمتلف 

املنجز  التقدم  وبالأخ�س  التنموية  الإجنازات 

تعد  التي  اجلديدة،  احل�سرية  اخلطة  تنفيذ  يف 

النمو  لتحقيق  احلكومة  برنامج  مرتكزات  من 

الب�سرية  التنمية  معدلت  ورفع  القت�سادي 

وتطبيق مبادئ ال�ستدامة والتناف�سية والعدالة 

وفق الروؤية القت�سادية ململكة البحرين 2030. 

كما ت�سمنت كلمة �سموه الفخر والعتزاز بكون 

جمال  يف  الرائدة  الدول  من  البحرين  مملكة 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة وذلك باإ�سهاماتها 

الدولية الفاعلة يف حتقيق الإجنازات التنموية، 

ال�ساملة،  للتنمية  وغايًة  هدًفا  الإن�سان  وا�سعًة 

مملكة  يف  احلكومي  العمل  اأولويات  اإن  حيث 

البحرين ترتكز وفق متطلبات احلا�سر وامل�ستقبل 

النهو�س  خالل  من  الإن�سان  يف  ال�ستثمار  على 

ل�سمان  ال�سحية  اخلدمات  وتطوير  بالتعليم 

لالإ�سكان  مبتكرة  حلول  و�سياغة  ا�ستدامتها، 

والبنى التحتية لت�سريع وترية الإجناز«.

املرحلة  باأن  الكلمة  خالل  �سموه  ونوه 

ال�سيا�سات  تعزيز  ت�ستوجب  القادمة 

اخلطط  تطبيق  وموا�سلة  ال�ساملة  التنموية 

احل�سرية بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة 

خدمات  يقدم  والذي  الب�سرية  للم�ستوطنات 

عامة  ب�سفة  الدويل  للمجتمع  جليلة  م�ساندة 

والدول النامية ب�سفة خا�سة.

اإبراهيم  بن  ملحمد  كلمة  التقرير  تناول  كما 

املطوع وزير �سوؤون جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة 

التاأكيد  ت�سمنت  وال�سكان  للمعلومات  الوطنية 

التنمية  باأهداف  البحرين  مملكة  اهتمام  على 

احل�سور  عرب  احل�سرية  والتنمية  امل�ستدامة 

واأن�سطة  مبادرات  يف  وامل�ساركة  الفاعل  الدويل 

من  العديد  وعقد  املعنية،  الدولية  املُنظمات 

الجتماعات الت�ساورية واملُنتديات النقا�سية التي 

تهدف اإىل تعزيز املُنجزات يف التنمية احل�سرية 

الراجعة  التغذية  على  واحل�سول  وتقييمها 

امل�ستويات  خمتلف  عرب  وذلك  بها،  املتعلقة 

الربملانية  واملجال�س  التنفيذية  احلكومية 

والبلدية واملحافظات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س 

واملجتمع املدين والأكادمييني، بهدف تبادل الروؤى 

وحتديد الجتاهات وامل�سئوليات.

عمل  فريق  اأن  الإ�سكان  وزير  واأو�سح 

التقرير قد ح�سر عدد من الور�س والجتماعات 

للم�ستوطنات  املتحدة  الأمم  برنامج  العديدة مع 

التقرير  اإعداد  اأجل  من  وذلك  )املوئل(،  الب�سرية 

يف  بحرينية  جناح  ق�سة  يعك�س  الذي  بال�سكل 

امل�ستدامة، حيث  التنمية  اأهداف  متطلبات  تلبية 

قدم التقرير ر�سًدا وتوثيًقا �سامالً جلهود مملكة 

البحرين رغم التحدي الأكرب الذي يواجه العامل 

فريو�س  جائحة  انت�سار  جراء  عامني  نحو  منذ 

كورونا واآثارها ال�سلبية على كل الدول. 

اأن  التقرير  اإعداد  يف  »روعي  احلمر:  وقال 

وامل�ستندات  واملوؤ�سرات  لالأرقام  مت�سمًنا  يكون 

تتعلق  التي  احل�سيفة  والدرا�سات  والوثائق 

عنا�سر  حتقيق  يف  البحرين  مملكة  باإجنازات 

اخلطة احل�سرية اجلديدة، وقد عمل على اإعداده 

بنت  ح�سة  ال�سيخة  برئا�سة  متخ�س�س  فريق 

خليفة بن اأحمد اآل خليفة مدير اإدارة ال�سيا�سات 

بوزارة  ال�سرتاتيجي  والتخطيط  الإ�سكانية 

الإ�سكان، وع�سوية عبدااهلل عبا�س حمد م�ست�سار 

مكتب رئي�س جمل�س الوزراء، وعدد من املوظفني 

مبختلف الإدارات والأق�سام بالوزارة«. 

وقد رفد التقرير بـمعلومات وبيانات وتقارير 

�سمن  حكومية  جهة   33 عن  �سدرت  حمدثة 

الإ�سكان، مما  وزارة  مع  م�سرتكة  عمل  منظومة 

كان لها الأثر الكبري يف اإحراز ال�سبق وموا�سلة 

الإجنازات التي ت�ستند على كفاءات وطنية عملت 

�سمن فريق البحرين بقيادة �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

موقع الأمم املتحدة يعر�ض التقريروزير الإ�سكان

تنتجه �سركة اأ�سرتازينيكا للوقاية من »كورونا«

البحرين اأول دولة يف العامل جتيز ال�ستخدام الطارئ لدواء اأفو�سيلد
وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية يف مملكة البحرين، 

اأم�س، على ال�ستخدام الطارئ لدواء افو�سيلد، وذلك للوقاية من فريو�س كورونا 

)كوفيد-19( كاأول دولة يف العامل جتيز الدواء، للبالغني من العمر 18 عاًما 

فما فوق الذين يعانون من نق�س املناعة اأو الذين يتناولون اأدوية تثبط املناعة، 

وكذلك الأفراد الذين لديهم وظائف تعر�سهم خلطر انتقال العدوى.

ال�سركة  البيانات املقدمة من قبل  القرار بناء على مراجعة وتقييم  وياأتي 

املنتجات  تنظيم  ق�سم  قبل  من  تنفيذه  مت  الذي  »اأ�سرتازينيكا«،  امل�سنعة 

ال�سيدلنية يف الهيئة.

 يذكر اأن دواء افو�سيلد م�سنوع من مزيج من اثنني من الأج�سام امل�سادة، 

اإح�سائية يف حالت الإ�سابة بفريو�س كورونا  وقد حقق »انخفا�سا ذا دللة 

يدخلوا  الذين مل  املر�سى  لدى  الوفاة«  اإىل  اأدت  التي  اأو  احلاد  )كوفيد-19( 

امل�ست�سفى ومن يعانون من اأعرا�س بني خفيفة اإىل متو�سطة.

امل�سماة  ال�سريرية  التجارب  يف  �سخ�س   5000 من  اأكرث  �سارك  وقد 

كورونا  فريو�س  �سد   %77 بن�سبة  فعال  املزيج  اأن  ثبت  اإذ   ،PROVENT
داخل  �سديدة  اأعرا�س  اأي  عن  تقارير  هناك  تكن  مل  بينما  )كوفيد-19(، 

اإذ  عام،  ب�سكل  اأنه  ال�سالمة  بيانات  اأظهرت  كما  العالج.  تلقت  التي  املجموعة 

تلقوا مزيًجا  الذين  اأولئك  لدى  ال�سديدة متوازًنا  الأعرا�س  كان معدل حدوث 

وهمًيا.
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يتقدم
رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير

واأع�صاء جمل�س الإدارة وجميع منت�صبي �صحيفة

باأحر التعازي و�صادق املوا�صاة اإلى الزميل

ه�شام جعفر
لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعالى

زوجته /  نوال عبدالنبي بوحميد

�سائلني اهلل تعالى اأن يتغّمد الفقيدة بوا�سع رحمته وي�سكنها 
ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان.

بقلوب موؤمنة بق�صاء اهلل وقدره

تنعى عائلتا

ه�شام جعفر
 وبوحميد

فقيدتهما الغالية املغــفـور لـها بــاإذن اهلل تعالـى

نوال عبدالنبي بوحميد

زوجة احلاج ه�صام جعفر حممد علي
ووالدة كل من: عمار وب�ّصام وفرا�س

و�صقيقة املرحوم جعفر وخالد واأحمد وح�صن 
وحممود وح�صني وعلي و�صادق وعبداهلل

و�صيوارى جثمانها الرثى
اليوم الإثنني ال�صاعة التا�صعة �صباًحا من مقربة 

املنامة )احلورة(

ُتقبل التعازي وجمال�س الفاحتة ابتداًء
من ع�صر اليوم الإثنني واليومني التاليني 

مباأمت بن زبر �صباًحا وع�صًرا وم�صاًء

داعني اهلل اأن يتغّمد الفقيدة بوا�صع رحمته
 وعفوه واأن ي�صكنها الف�صيح الوا�صع من جناته

اعتماد الالئحة الفنية ملنتجات »النيكوتني« 

الإلكرتونية وتفوي�ض »ال�شحة« باملراقبة

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

والتجارة  ال�شناعة  ــر  وزي اأ�ــشــدر 

وال�شياحة زايد الزياين قراًرا ب�شاأن اعتماد 

الالئحة الفنية اخلا�شة ملنتجات النيك�تني 

التبغ  منتجات  )نظائر  الإلــكــرونــيــة 

التقليدية(.

باأحكام  يعمل  اأن  على  القرار  ون�صَّ 

الالئحة الفنية اخلا�شة مبنتجات النيك�تني 

التبغ  منتجات  )نظائر  الإلــكــرونــيــة 

ال�شحة  وزارة  تف��ص  واأن  التقليدية(، 

اخلا�شة  الفنية  الالئحة  تطبيق  مبراقبة 

مبنتجات النيك�تني الإلكرونية، وذلك ملدة 

�شتة اأ�شهر تبداأ من تاريخ العمل باأحكام هذا 

القرار.

ال�زارة  وكيل  على  القرار،  وبح�شب 

واملعنيني - كٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام 

هذا القرار، وُيعمل به من الي�م التايل مل�شي 

اجلريدة  يف  ن�شره  تاريخ  على  اأ�شهر   6

الر�شمية.

�شطب 42 حمامًيا واإعادة ت�شكيل

 جمل�ض التاأديب وتعيني اإدارة موؤقتة للجمعية

�شارة جنيب:

الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل  وزير  اأ�شدر 

والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة قراًرا 

ب�شاأن �شطب 42 حماميًّا، اإنفاًذا حلكم املادة )9( 

بقان�ن  باملر�ش�م  ال�شادر  املحاماة  قان�ن  من 

رقم )26( ل�شنة 1980.

اإعادة  ب�شاأن  اآخر  قراًرا  ال�زير  واأ�شدر 

ال�شتئنايف  والتاأديب  التاأديب  جمل�شي  ت�شكيل 

للمحامني.

وبح�شب القرار، يعاد ت�شكيل جمل�ص تاأديب 

خليفة  التمييز  قا�شي حمكمة  برئا�شة  املحامني 

را�شد املجريان، وع�ش�ية كل من قا�شي حمكمة 

اجلابري،  علي  عبدالعزيز  املدنية  ال�شتئناف 

اأحمد  القا�شي  املدنية  الكربة  باملحكمة  ووكيل 

القا�شي  يك�ن  واأن  ال�شديقي،  عبدالرزاق 

الكربة  باملحكمة  وكيل  املناعي  ي��شف  ن�اف 

املدنية ع�شً�ا احتياطًيا، بالإ�شافة اإىل املحامية 

ع�شً�ا،  ب�شفتها  املن�ش�ري  عبدالرحمن  زينات 

ع�شً�ا  املحم�د  عبدالرحمن  حامد  واملحامي 

ع�شً�ا  �شرحان  حممد  جا�شم  واملحامي  ا،  اأي�شً

احتياطًيا.

املحامني  تاأديب  مبجل�ص  يتعلق  وفيما 

اإبراهيم  القا�شي  اأن  القرار  بني  ال�شتئنايف، 

�شيت�ىل  التمييز  حمكمة  قا�شي  الزايد  �شلطان 

حمكمة  قا�شي  من  كل  وبع�ش�ية  رئا�شته، 

بردر  والقا�شي  امل��شى،  عبداهلل  جمعة  التمييز 

الكربى  املحكمة  رئي�ص  العبداهلل  عبداللطيف 

ه�شام  حممد  القا�شي  يك�ن  اأن  على  املدنية، 

املعادوة ع�شً�ا احتياطًيا، بالإ�شافة اإىل ع�ش�ية 

واملحامي  ال�طني،  علي  حممد  املحامي  من  كل 

املحامي  يك�ن  واأن  اإبراهيم،  عبدالرحمن  را�شد 

حممد جعفر مدن ع�شً�ا احتياطًيا.

اخت�شا�ص  يك�ن  اأن  على  القرار  ون�ّص 

املجل�شني وفًقا لقان�ن املحاماة ال�شادر باملر�ش�م 

رقم  والقرار  ل�شنة 1980،   )26( رقم  بقان�ن 

)5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قان�ن املحاماة، 

وتك�ن ع�ش�ية املجل�شني املن�ش��ص عليهما يف 

هذا القرار ملدة �شنتني.

العمل  وزير  اأ�شدر  مت�شل،  �شياق  ويف 

والتنمية الجتماعية جميل حميدان قراًرا ب�شاأن 

املحامني  جلمعية  م�ؤقت  اإدارة  جمل�ص  تعيني 

الإدارة  للقرار، يعني جمل�ص  ووفًقا  البحرينية. 

اأحمد  ح�شن  برئا�شة  اأ�شهر  اأربعة  ملدة  امل�ؤقت 

بدي�ي، وع�ش�ية كل من: �شعاد حممد يا�شني، 

�شهام نا�شر �شليبيخ، حممد ح�شني فتيل، حممد 

جا�شم الذوادي، طالل علي الأي�بي، عبدال�هاب 

ح�شن علي.

وزير العدل

برئا�شة املحامية بوحمود وع�شوية �شيادي وال�شحاف 

وزير العدل ي�شدر قراًرا باإعادة ت�شكيل جلنة املعونة الق�شائية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية: 

العدل  وزير  اأ�شدر 

والأوقاف  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون 

ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة 

جلنة  ت�شكيل  باإعادة  قراًرا 

املع�نة الق�شائية.

ُيعاد  القرار،  وبح�شب 

تك�ن  اأن  على  اللجنة  ت�شكيل 

املحامية �شناء ب�حم�د رئي�ًشا، 

املحامي  من  كل  وع�ش�ية 

واملحامي  �شيادي،  �شامي 

يك�ن  فيما  ال�شحاف،  يا�شر 

ع�شً�ا  ال�ردي  خليفة  املحامي 

احتياطًيا.

بالنظر  اللجنة  وتخت�ص 

الق�شائية  املع�نة  منح  يف 

ال�شادر  املحاماة  لقان�ن  وفًقا 

ل�شنة   )26( رقم  باملر�ش�م 

1980، والقرار رقم )5( ل�شنة 

قان�ن  تنفيذ  ب�شاأن   1981

املحاماة.

املع�نة  جلنة  اأن  يذكر 

طبًقا  عملها  تبا�شر  الق�شائية 

عليها  املن�ش��ص  لالإجراءات 

يف املادتني )7( و )8( من هذا 

على  املادتان  تن�ص  اإذ  القرار، 

من  الطلب  اللجنة  »تنظر  اأن 

ذلك  ومع  الطالب  ح�ش�ر  غري 

اأمامها  ح�ش�ره  تطلب  اأن  فلها 

ل�شتي�شاح ما ترى ا�شتي�شاحه 

ا�شتيفاء  اإليه  اأن تطلب  اأو  منه، 

ما تراه من اأوراق كما اأن لها اأن 

املعل�مات  جهة  اأية  من  تطلب 

لزمة  تراها  التي  والبيانات 

امل�شجل  ويق�م  راأيها.  لإبداء 

�شر  باأمانة  يندبه  من  اأو  العام 

قراراتها،  تنفيذ  وعليه  اللجنة 

واأن ت�شدر اللجنة ت��شيتها يف 

الطلب باأغلبية الآراء«.

اأحد  اللجنة  رئي�ص  ويندب 

�شرها،  اأمانة  ليت�ىل  اأع�شائها 

�شدور  ف�ر  اللجنة  وعلى 

به  العام  امل�شجل  اإبالغ  قراراها 

م�شجل  بكتاب  باإبالغه  ليق�م 

بعلم ال��ش�ل اإىل الطالب واإىل 

اللجنة  ندبته  الذي  املحامي 

لتقدمي املع�نة الق�شائية.

وقف العمل بـ3 مطاعم

 حلني �شداد ر�شوم اخلدمات الفندقية

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

والتجارة  ال�شناعة  ــر  وزي اأ�ــشــدر 

وال�شياحة زايد الزياين قرارات ب�شاأن وقف 

العمل بالراخي�ص ال�شياحية لثالثة مطاعم 

ملدة 3 اأ�شهر.

اإدارات  اإخالل  ب�شبب  القرارات  وتاأتي 

ر�ش�م  �شداد  وعدم  باللتزامات  املطاعم 

اخلدمات الفندقية.

العمل  ــاد  ــع »ُي الــقــرار،  وبح�شب 

ف�ر  تلقائي  ب�شكل  ال�شياحي  بالرخي�ص 

�شداد الر�ش�م املقررة«.

»املرور« ُيطلق خدمة التخويل

 الإلكرتوين لعبور املركبة ج�شر امللك فهد

حممد بحر:

العامة  الإدارة  باأن  »الأيام«  علمت 

الإلكرونية  ال�شهادة  �شتعتمد  للمرور 

فهد  امللك  ج�شر  لعب�ر  املركبة  لتخ�يل 

اعتماد  و�شتلغي  القادمة،  الفرة  خالل 

التخ�يل اليدوي احلايل.

اجلديدة،  الإلكرونية  اخلدمة  وتتميز 

لعب�ر  املركبة  تخ�يل  �شهادة  باإ�شدار 

ج�شر امللك فهد مع اإمكانية اإدارة ال�شهادات 

�شالحيتها،  من  والتحقق  ال�شادرة 

بيانات  من  املطل�بة  البيانات  ملء  عرب 

وبيانات  املخ�لة،  والدولة  التخ�يل، 

املالك، وتفا�شيل املركبة، وبيانات ال�شائق.

املركبة  ولال�شتفادة من خدمة تخ�يل 

م�قع  زيارة  فهد،  امللك  ج�شر  لعب�ر 

www.bahrain. الإلكرونية  احلك�مة 

ثم  الإلكروين،  باملفتاح  والدخ�ل   ،bh
القائمة  من  املرور  خيار  على  ال�شغط 

العامة  الإدارة  خدمات  ثم  الرئي�شية، 

املركبة  تخ�يل  خدمة  واختيار  للمرور، 

جل�شر امللك فهد.

اإعادة حتديد خط الدفان يف خليج توبلي

البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  اأ�شدر 

ب�شاأن  قراًرا  خلف  ع�شام  العمراين  والتخطيط 

حتديد خط الدفان يف خليج ت�بلي.

واأ�شار القرار اإىل اأنه »ُيعاقب كل من يخالف 

املادة  يف  ال�اردة  بالعق�بة  القرار  هذا  اأحكام 

رقم )5( من القان�ن رقم )53( ل�شنة 2006 

باعتبار خليج ت�بلي منطقة حممية طبيعية«، 

ب�شاأن   2011 ل�شنة   )70( رقم  القرار  وُيلغى 

اأن  يذكر  ت�بلي.  خليج  يف  الدفان  خط  حتديد 

اإليها يف  القان�ن وامل�شاري  املادة رقم )5( من 

الإخالل  عدم  »مع  اأنه  على  تن�ص  ال�زير  قرار 

باأية عق�بة اأ�شد من�ش��ص عليها يف اأي قان�ن 

تتجاوز  ل  وبغرامة  باحلب�ص  ُيعاقب  اآخر، 

العق�بتني  باإحدى هاتني  اأو  األف دينار  خم�شني 

كل من ُيخالف اأحكام هذا القان�ن، على اأن حتكم 

امل�شتخدمة  والأدوات  الآلت  مب�شادرة  املحكمة 

عليه  املحك�م  واإلزام  اجلرمية،  ارتكاب  يف 

باإزالة املخالفة واإعادة احلال اإىل ما كان عليه. 

عليه  املحك�م  تطالب  اأن  املخت�شة  وللجهات 

بالتع�ي�ص املدين عن كل الأ�شرار الناجمة«.

اأحكام ق�شائية تلزُم 

�شركات دعاية واإعالن

 بدفع مبلغ )120.7( األف 

دينار لبلدية املحرق

اأفادت بلدية املحرق عن 

�شدور )4( اأحكام ق�شائية 

ل�شالح البلدية �شد �شركات 

عن  لتخلفها  واإعالن  دعاية 

نظري  البلدية  الر�ش�م  دفع 

اإعالنية  مب�اقع  النتفاع 

والأماكن  الطرقات  يف 

مبناطق  لها  املخ�ش�شة 

حمافظة املحرق.

وقالت البلدية يف بيان 

الق�شائية  املحكمة  اإن  لها 

باإلزام  اأحكامها  اأ�شدرت 

تلك ال�شركات ب�شداد املبالغ 

البلدية  ل�شالح  امل�شتحقة 

 )120.7( بلغت  والتي 

مع  بحريني  دينار  األف 

لكافة  ال�شركات  تلك  حتمل 

م�شروفات الدعاوى، وذلك 

لعدم التزامها بدفع الر�ش�م 

وعدم  البلدية  مع  البلدية 

اإ�شعارات  مع  التجاوب 

واملبادرة  لها  املحررة 

بال�شداد.

اإىل  البلدية  واأ�شارت 

دع�اها  يف  ا�شتندت  اأنها 

املتخلفة  ال�شركات  �شد 

البلدية  الر�ش�م  دفع  عن 

 )22( رقم  املادة  مب�جب 

رقم  ال�شادر  القرار  من 

باإ�شدار   1977 ل�شنة   2

للقان�ن  التنفيذية  الالئحة 

 1973 ل�شنة   )14( رقم 

الإعالنات  تنظيم  ب�شاأن 

يف  الرخي�ص  يعطى  باأنه 

الر�ش�م  دفع  بعد  الإعالن 

الإعالن  كان  فيما  املقررة 

التي  لل�شروط  م�شت�فًيا 

القان�ن  عليها  يت�شمن 

على  املنفذة  والقرارات 

رخ�ص  ما  ب�شاأن  البلدية 

باإجرائه.

باملادة  املقرر  اأن  كما 

القرار  ذات  من   )23( رقم 

باأنه يف حالة ك�ن الإعالن 

ا  خ�شي�شً اأُعد  م�قع  يف 

الإعالنات  غر�ص  لتاأجري 

يك�ن الر�شم ال�شهري %15 

من قيمة الأجرة.
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»اجلنوبية« تنظم ندوة عن رعاية مر�صى ال�صكري عرب تقنية االت�صال املرئي.. خليفة بن علي:

تعزيز املبادرات ال�صحية النموذجية وفق اأعلى املعايري

خليفة  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  علي  بن 

بالتعاون  املحافظة  اأقامت  اجلنوبية، 

ندوة  البحرينية  ال�شكري  جمعية  مع 

املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب  افرتا�شية 

ال�شكري،  مر�شى  )رعاية  �شعار  حتت 

الن ولي�س لحًقا(، وذلك تزامًنا مع اليوم 

طبيب  الفريق  بح�شور  لل�شكر،  العاملي 

ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س 

جمل�س  رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

البحرينية،  ال�شكري  جمعية  اإدارة 

نائب  الدو�شري  ثامر  عي�شى  والعميد 

من  وعدد  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ 

امل�شوؤولني يف املحافظة اجلنوبية.

علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  واأكد 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

على  حري�شة  املحافظة  اأن  اجلنوبية 

ال�شحية  الفعاليات  واإقــامــة  تنظيم 

املنا�شبات  مع  تتزامن  التي  واملجتمعية 

مبداأ  تر�شيخ  بهدف  ــك  وذل العاملية، 

املبادرات  وتعزيز  املجتمعية  ال�شراكة 

معايري  اأعلى  وفق  النموذجية  ال�شحية 

اجلودة التي تعك�س ال�شورة احل�شارية 

الوعي  تر�شيخ  اىل  �شعًيا  للمحافظة، 

املجتمع،  فئات  خمتلف  بني  ال�شحي 

على  واملنفعة  باخلري  يعود  الذي  المر 

اجلميع.

ال�شيخ  طبيب  الفريق  األقى  وقــد 

رئي�س  خليفة  اآل  عــبــداهلل  بــن  حممد 

جمل�س  رئي�س  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س 

كلمة  البحرينية،  ال�شكري  جمعية  اإدارة 

اأ�شار فيها اىل اأهمية زيادة وعي املجتمع 

مع  منه  والوقاية  ال�شكري  مر�س  حول 

ممار�شة  خالل  من  م�شاعفاته  من  احلد 

الغذائي  النظام  واتباع  البدين  الن�شاط 

جمعية  دور  بني  كما  املتوازن،  ال�شحي 

الوعي  ن�شر  يف  البحرينية  ال�شكري 

من  الوقاية  بطرق  ال�شحي  والتثقيف 

ال�شكري وت�شجيعهم  املر�س بني مر�شى 

ال�شحيحة.  املمار�شات  على 

 ويف ال�شياق ذاته، اأ�شارت الدكتورة 

لل�شحة  امل�شاعد  الوكيل  الهاجري  مرمي 

رئي�س  نائب  ال�شحة  ــوزارة  ب العامة 

جمعية ال�شكري البحرينية اىل ان روؤية 

من  تاأتي  البحرينية  ال�شكري  جمعية 

املوؤ�ش�شات  مع  املتكامل  العمل  منطلق 

احلكومية لتقدمي اف�شل اخلدمات ملر�شى 

ال�شكري، مع متكني املر�شى وذويهم من 

وتفادي  بنجاح  ال�شكري  مع  التعاي�س 

م�شاعفاته. 

 من جهة اأخرى، قدمت الربوفي�شور 

الغدد  ا�شت�شارية  الرميحي  دلل 

امللك  م�شت�شفى  يف  وال�شكري  ال�شماء 

العلمية  اللجنة  رئي�س  اجلامعي،  حمد 

�شرًحا  البحرينية،  ال�شكري  بجمعية 

وخماطرة  ال�شكري  داء  حول  تف�شيلًيا 

�شبل  اىل  تطرقت  كما  الفرد،  �شحة  على 

اتباع  عرب  املر�س  من  الإ�شابة  جتنب 

والتي  ال�شحة  يف  احلديثة  الأ�شاليب 

وو�شع  الت�شخي�س  �شرعة  يف  ت�شهم 

عر�س  اإىل  بالإ�شافة  املبتكرة،  احللول 

التي  الهادفة  ال�شحية  الربامج  اأبــرز 

البحرينية  ال�شكري  جمعية  تقدمها 

املجتمع. �شرائح  ملختلف 

من جانبهم، عرب احل�شور يف ختام 

جلهود  وتقديرهم  �شكرهم  عن  اللقاء 

اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  �شمو 

ودوره البارز يف رعاية ودعم الفعاليات 

التي  والتوعوية  ال�شحية  واملبادرات 

املجتمعية  ال�شراكة  مبداأ  من  تعزز 

خمتلف  ــع  م املــ�ــشــرتك  والتن�شيق 

املوؤ�ش�شات واجلمعيات ذات العالقة.

»اجلنوبية« جتدد اأر�صية

مم�صى اال�صتقالل املطاطي بالرفاع

قامت بلدية املنطقة اجلنوبية بالتعاون والتن�شيق مع 

املجل�س البلدي بتجديد و�شيانة اأر�شية مم�شى ال�شتقالل 

املطاطي بالرفاع بطول واحد كيلو مرت على م�شاحة 4300 

ملمار�شي  العاملية  املعايري  لأحدث  وفًقا  ذلك  مربع،  مرت 

الريا�شة من اأجل توفري اأعلى م�شتويات الراحة لهم. 

وقد �شملت الأعمال التطويرية مبرحلتها النهائية كافة 

مرافق مم�شى ال�شتقالل موؤخًرا ت�شمنت تكثيف امل�شطحات 

اخل�شراء واملزروعات على اأنواعها، وتوفري عدد من املرافق 

وتركيب  الألعاب  منطقة  �شيانة  مثل  ملرتاديه  اخلدمية 

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  خطة  �شمن  ذلك  جديدة،  األعاباً 

لالرتقاء بكافة املواقع الرتفيهية يف املنطقة. 

 و�شيتم اإجناز املراحل النهائية بالتعاون مع املجل�س 

ويعترب  لذلك.  املعّدة  للخطة  وفًقا  قريًبا  للعمل  البلدي 

التي  احليوية  املرافق  اأهم  �شمن  من  ال�شتقالل  مم�شى 

ملزاولة  امل�شاء  ا خالل فرتات  الكثريون، خ�شو�شً يق�شدها 

ريا�شة امل�شي وخالل اأيام الإجازة الأ�شبوعية. 

اعتماد االإعالن االإلكرتوين

يف اخلالفات بني املزود وامل�صتهلك

حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأ�شدر وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد الزياين 

لإعالن  و�شيلة  الإلكرتوين  الإعالن  مبوجبه  يكون  قراًرا 

الإدارة  من  ال�شادر  القرار  وهو  املزود،  اإىل  امللزم  القرار 

وامل�شتهلك  املزود  بني  تن�شاأ  التي  اخلالفات  يف  املخت�شة 

ب�شاأن تنفيذ اللتزامات املتعلقة بحماية امل�شتهلك.

بالو�شائل  الإعالن  بتنظيم  املتعلق  للقرار  ووفًقا 

الإلكرتونية للقرارات امللزمة ال�شادرة من الإدارة املخت�شة 

يف اخلالفات التي تن�شاأ بني املزود وامل�شتهلك، فاإن الإعالن 

الر�شالة  اأو  الإلكرتوين  الربيد  بوا�شطة  يتم  الإلكرتوين 

الن�شية الق�شرية، اأما البيانات املعتمدة فهي بيانات الربيد 

الإلكرتوين واأرقام التوا�شل التي اأدىل اأو اأقر بها املزود اأو 

تلك املقيدة عنه لدى اجلهات اأو الهيئات العامة اأو �شركات 

الت�شالت املرخ�شة يف مملكة البحرين.

وفًقا  الإلكرتوين  الإعالن  يكون  القرار،  وبح�شب 

ال�شتعانة  ويجوز  الوزارة،  يف  املعتمدة  البيانات  لقاعدة 

املعلومات واحلكومة  املعتمدة لدى هيئة  البيانات  بقاعدة 

الإلكرتونية اأو هيئة تنظيم �شوق العمل اأو اأية جهة عامة 

اأخرى، فاإن مل تتوافر البيانات املطلوبة لدى اجلهات العامة 

�شركات  لدى  املعتمدة  البيانات  بقاعدة  ال�شتعانة  جاز 

القوانني  مبراعاة  وذلك  اململكة،  يف  املرخ�شة  الت�شالت 

والأنظمة املعمول بها.

ون�س القرار على اأنه »ُيعترب الإعالن الإلكرتوين طبًقا 

تاريخ  من  القانونية  اآثاره  لكل  منتًجا  القرار  هذا  لأحكام 

اإر�شاله اإىل املزود«.

م�صت�صار امللك ل�صوؤون ال�صباب

ي�صتقبل جواد وعبدالوهاب احلواج

امللك  جاللة  م�شت�شار  ا�شتقبل 

�شالح  والريا�شة  ال�شباب  ل�شوؤون 

يف  املناعي،  هندي  بن  عي�شى  بن 

اأم�س  يوم  الق�شيبية  بق�شر  مكتبه 

احلواج  جواد  الأعمال  رجلي  الأحد، 

احلواج. وعبدالوهاب 

بن  �شالح  اأعرب  اللقاء،  وخالل 

البارزة  للجهود  تقديره  عن  هندي 

يف  احلواج  جمموعة  تبذلها  التي 

التجارية  الأن�شطة  وتطوير  تنمية 

البحرين،  مملكة  يف  والقت�شادية 

الفر�س  ا�شتثمار  يف  ودورهما 

حتقيق  يف  ت�شهم  التي  والمكانات 

اململكة. القت�شادي يف  النمو 

�شبل  بحث  اللقاء  خالل  مت  كما 

اخلريية  هندي  بن  موؤ�ش�شة  بني  التعاون 

اأوجه  حتقيق  بهدف  احلواج،  وجمموعة 

اخلريية  الأعمال  يف  والتعاون  التن�شيق 

بني املوؤ�ش�شة واملجموعة لكل ما ي�شب يف 

م�شلحة الوطن العزيز.

احلواج  جواد  اأعرب  جانبهما،  من 

تقديرهما  عن  احلواج  وعبدالوهاب 

موؤ�ش�شة  تبذلها  التي  البارزة  للجهود 

العمل  دعم  يف  اخلريية  هندي  بن 

�شرائح  وخدمة  والتطوعي  اخلريي 

حر�شهما  موؤكدين  املجتمع،  يف  وا�شعة 

بن  موؤ�ش�شة  مع  التعاون  تعزيز  على 

القادمة. الفرتة  هندي اخلريية خالل 

عن م�صروع املوؤ�صرات احليوية للنباتات

»احلكومة االإلكرتونية« تفوز بجائزة اجلدارة

جرين ي�صيد بتجربة اململكة يف دعم تقدم املراأة وخرباتها النوعية

»االأعلى للمراأة« ومركز ويل�صون البحثي يح�صران الإبرام التعاون

 ،)WITSA( اأعلن التحالف العاملي لتكنولوجيا املعلومات واخلدمات

املعلومات  هيئة  م�شروع  فوز  املرئي،  الت�شال  تقنية  عرب  اأقيم  حفل  يف 

اجلدارة،  بجائزة  للنباتات(  احليوية  )املوؤ�شرات  الإلكرتونية  واحلكومة 

املعلومات  تكنولوجيا  يف  للتميز  العاملية  التحالف  جوائز  من  وهي 

والت�شالت لعام 2021، عن فئة الفر�س وال�شمول الرقمي يف القطاع 

العام.

 وبهذه املنا�شبة، اأعرب نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات واحلوكمة 

الإجناز  بتحقيق هذا  املطاوعة عن عظيم فخره واعتزازه  الدكتور خالد 

يف  الهيئة  حققتها  التي  الوطنية  الإجنازات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  الذي 

بتنفيذ  الهيئة  التزام  تعك�س  اجلائزة  هذه  اأن  موؤكدا  احلافلة،  م�شريتها 

اأهمية ال�شتعانة بالتقنيات  اأكدت دائما  التي  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 

الرتقاء  يف  ت�شهم  التي  الرائدة  واملبادرات  امل�شاريع  وتبني  احلديثة، 

مبختلف املجالت، مبا فيها املجال الزراعي.

الفريق  الذي يوليه  املتابعة والهتمام  اأن هذه اجلائزة جت�شد  واأكد 

اأول الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية للجهود التي 

من  وبالتعاون مع خمتلف اجلهات احلكومية واخلا�شة،  الهيئة  تبذلها 

اأجل توظيف اأف�شل التقنيات لالرتقاء مبختلف املجالت مبا فيها املجال 

املعلومات  لتكنولوجيا  العاملي  التحالف  جائزة  اأن  اإىل  م�شريا  الزراعي، 

واخلدمات )WITSA( من اجلوائز العاملية املرموقة واملعروفة يف عامل 

هذا  حظيت  والتي  العاملية،  والت�شالت  املعلومات  تكنولوجيا  �شناعة 

العام مب�شاركة العديد من اجلهات املوؤهلة واملمثلة عن دول العامل، كما 

واملتميزين يف جمال  العامليني  املحكمني  من  بلجنة  اجلائزة  حظيت هذه 

�شناعة تكنولوجيا املعلومات والت�شالت واملمثلني عن املنظمات الدولية 

وال�شركات والهيئات احلكومية.

العام  الأمني  الأن�شاري  هالة  ا�شتقبلت 

بالرفاع  املجل�س  مقر  للمراأة يف  الأعلى  للمجل�س 

يف  البحثي  ويل�شون  وودرو  مركز  رئي�س 

مارك جرين  ال�شفري  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

وعدد من كبار الباحثني باملركز، متهيًدا لتعاون 

اخلربات  لتبادل  ميهد  الطرفني  بني  م�شرتك 

والدرا�شات والتقارير وعقد املنتديات املتخ�ش�شة 

تخ�ش�س  منطلق  من  املراأة  بتمكني  العالقة  ذات 

الطرفان، مبا ميلكه املجل�س من خربة نوعية على 

امل�شتوى الإقليمي وما يحظى به املركز من اأهمية 

الوليات  يف  القرار  �شناع  م�شتوى  على  وتاأثري 

املتحدة الأمريكية. 

العام  الأمني  رّحبت  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

بالوفد الزائر ونّوهت مبا يبديه املركز من اهتمام 

دينا  ال�شيخة  قامت  حيث  البحرينية،  بالتجربة 

بنت را�شد اآل خليفة، م�شاعد المني العام، بتقدمي 

الزائر  الوفد  تهم  التي  املجالت  حول  اإيجاز 

اخلطة  اإطار  يف  املبذول  العمل  حجم  وتو�شح 

الوطنية لنهو�س املراأة البحرينية. 

موؤكًدا ر�صد حاالت اإ�صابة �صطحية وال ت�صكل خطورة

»ال�صلمانية الطبي« ينفي وفاة مر�صى ب�صبب مر�ض فطري

ما  كل  اأن  الطبي  ال�شلمانية  جممع  اإدارة  اأكــدت 

التوا�شل  اأو و�شائل  التقليدية  الإعالم  ين�شر يف و�شائل 

املعلومة من  ملا متثله هذه  اهتمام  الجتماعي هو حمل 

و�شالمتهم،  للمجمع  واملراجعني  املر�شى  لدى  اأهمية 

النواب  يوليه  الذي  باحلر�س  ال�شدد  هذا  يف  منوهًة 

اإليهم، ومنها ما  اأي�شا يف طرح املو�شوعات التي ت�شل 

ن�شر على ل�شان النائب غازي اآل رحمة الذي نقدر عالياً 

حر�شه على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني ولكنها 

توؤكد باأن ما مت تداوله يف و�شائل التوا�شل الجتماعي 

اأم�س ب�شاأن وفاة عدٍد من املر�شى باملجمع الطبي ب�شبب 

واأن  �شحيح،  غري   ،)Candida Auris(بـ الإ�شابة 

املر�شى توفوا ب�شبب م�شاعفات يف حالتهم ال�شحية.

واأو�شحت الإدارة اأن )Candida Auris( فطريات 

يف  عادًة  تتواجد  وهي  بالفم،  التهابات  ت�شبب  �شائعة 

اأنحاء  جميع  يف  ال�شحية  واملن�شاآت  امل�شت�شفيات 

موؤ�ش�شات  اأف�شل  ويف  املتقدمة  الدول  فيها  مبا  العامل 

حياة  على  خطورة  ُت�شّكل  ل  وهي  ال�شحية،  الرعاية 

ت�شل  ومل  خارجية  بها  الإ�شابة  دامــت  ما  املر�شى 

تتواجد  وهي  للج�شم،  الداخلية  والأع�شاء  الدم  اإىل 

مثل  الفطريات  من  غريها  جانب  اإىل  امل�شت�شفيات  يف 

 Escherichia coli(و  ،)Acinetobacter MDR(

 Preliminary Enterobacter cloacae(و ،)ESBL
CRE(، و)Staphylococcus aureus MR(. م�شيفًة 
الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  العدوى  مكافحة  فريق  اأن 

حمتملة  عدوى  اأي  لر�شد  دوريــة  بفحو�شات  يقوم 

لعدٍد  اإ�شابة  حالت  ر�شد  مت  وقد  الطبي،  املجمع  يف 

تت�شبب  اأن  دون  اجللد  �شطح  م�شح  بعد  املر�شى  من 

اإ�شابات يف  اأو  داخلية  التهابات  اأي  الإ�شابات بحدوث 

اأي ع�شو.
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»فخرو للتاأمني« ت�شارك يف 

فعالية  »زيادة الوعي ب�شرطان الثدي«

تفخر �شركة فخرو خلدمات التاأمني مب�شاركتها مع جهود مملكة البحرين لزيادة الوعي 

اأكتوبر من  تقام يف �شهر  التي  امل�شتمرة  العاملية  التوعية  الثدي كجزء من حملة  ب�شرطان 

كل عام. واأقامت ال�شركة احتفالً باليوم الوردي يف مقر ال�شركة يوم 28 اأكتوبر، حيث مت 

ت�شليط ال�شوء على اأهمية الفحو�شات املنتظمة.

وقامت ال�شركة بعمل فح�ص ل�شرطان الثدي للموظفات ومب�شاعدة عمالء ال�شركة، اإذ مت 

ترتيب فحو�شات جمانية مدفوعة يف مواقع خمتلفة لعمالء ال�شركة واملوظفني، يف بادرة 

من ال�شركة يف امل�شاهمة يف احلملة التوعية ال�شنوية ل�شرطان الثدي.

بهذه  والتعاون  العاملية  املبادرة  من  جزًءا  لكونهم  عمالَءها  ت�شكر  اأن  ال�شركة  وتوُد 

الطريقة الهادفة.

تزامًنا مع ال�شهر العاملي للتوعية ب�شرطان الثدي

جامعة العلوم التطبيقية تنظم فعالية اأكتوبر الوردي

العلوم  جامعة  رئي�ص  رعاية  حتت 

نظم  عواد  غ�شان  الدكتور  الأ�شتاذ  التطبيقية 

الطلبة  جمل�ص  مع  وبالتعاون  املراأة  نادي 

املجتمع  خدمة  ومكتب  ال�شحية  والوحدة 

مع  تزامًنا  الوردي  اأكتوبر  فعالية  باجلامعة 

احلملة العاملية للتوعية مبر�ص �شرطان الثدي 

وذلك  عام،  كل  من  اأكتوبر  �شهر  ي�شادف  الذي 

بح�شور نواب الرئي�ص وعمداء الكليات ونخبة 

من اأع�شاء الإدارة العليا يف اجلامعة.

الفعالية �شمن جهود اجلامعة  وتاأتي هذه 

�شرطان  مبر�ص  والتوعية  املجتمع  خدمة  يف 

احلمالت  يف  م�شاركتها  خالل  من  الثدي 

منت�شبيها  توعية  على  واحلر�ص  التوعوية 

مكافحته،  وكيفية  ال�شرطان  مر�ص  باأخطار 

ون�شر ثقافة الفح�ص الذاتي واملبكر.

بدوره اأو�شح الدكتور فوزي اجلودر القائم 

باأعمال عميد �شوؤون الطلبة اأن احلملة تهدف اإىل 

حماولة رفع الوعي واحلد من �شرطان الثدي، 

والتوعية  بالأعرا�ص،  التعريف  طريق  عن 

باأهمية الك�شف املبكر عن �شرطان الثدي وطرق 

الوقاية  فر�ص  على  ال�شوء  وت�شليط  عالجه 

وال�شفاء من املر�ص.

من جانبها، تقّدمت الطالبة مروة الدو�شري 

اجلامعة  اإدارة  اإىل  بال�شكر  املراأة  نادي  رئي�شة 

على تعاونها مع الطلبة وحر�شها على توعيتهم 

مبخاطر مر�ص �شرطان الثدي، من خالل دعمها 

ورعايتها ملثل هذه الفعاليات.

خديجة العرادي:

ك�شفت ا�شت�شارية الأمرا�ص الباطنية واجلهاز 

اله�شمي والكبد يف م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي 

امل�شابني  ن�شبة  ارتفاع  الزياين  جناح  الدكتورة 

مملكة  اأن  اإىل  م�شرية  البحرين،  يف  بال�شكري 

ارتفاع  الرابعة خليجًيا من حيث  البحرين تعدل 

العربية  اململكة  ت�شبقها  بال�شكر،  ال�شابة  ن�شبة 

ال�شعودية والكويت وقطر.

اإىل  متتد  املر�ص  هذا  عواقب  اإن  وقالت   

واإ�شابة  واجللطات  وال�شرايني  القلب  اأمرا�ص 

العني والأع�شاب، وعالج مر�ص ال�شكر ل يجب اأن 

يقت�شر على اأعرا�ص املر�ص فح�شب، بل يجب اأن 

ميتد اإىل عالج اأبرز م�شبباته، وهي ال�شمنة، والتي 

العاملية  ال�شحة  منظمات  قبل  من  اعتمادها  مت 

كمر�ص ب�شكل ر�شمي، م�شرية اإىل اأن ال�شيطرة على 

ن�شب  تقليل  اإىل  �شيوؤدي  منها  والوقاية  ال�شمنة 

الإ�شابات بالأمرا�ص املزمنة، كال�شكري واأمرا�ص 

والكولي�شرتول،  الدم  �شغط  وارتفاع  القلب 

بالإ�شافة اإىل ال�شحة النف�شية.

وقالت اإنه يف ظل زيادة ن�شبة ال�شمنة نتيجة 

ال�شحية  احلياة  اأمناط  وممار�شة  الوعي  عدم 

جاءت  ال�شحي،  الغذاء  وتناول  البدين  والن�شاط 

فكرة افتتاح هذه العيادة التي تهدف اإىل مكافحة 

ال�شمنة والتقليل من الأمرا�ص غري ال�شارية.

جاء ذلك، خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي نظمه 

م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي اأم�ص حتت رعاية 

الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

اليوم  مبنا�شبة  لل�شحة،  العلى  املجل�ص  رئي�ص 

اإطالق  عن  الإعالن  لل�شكري  ومت خالله  العاملي 

مركز العناية بال�شكري يف مقر امل�شت�شفى باجلفري.

يف  املنتدب  الع�شو  قال  ال�شاأن،  هذا  ويف 

قا�شم  الدكتور  التخ�ش�شي  البحرين  م�شت�شفى 

عرداتي » مر�ص ال�شكري يوؤثر على جميع جوانب 

املري�ص  يقوم  اأن  يكفي  فال  ال�شخ�ص،  حياة 

بزيارة الطبيب لتقدمي الرعاية مع و�شف الأدوية 

الالزمة ملر�شى ال�شكري، ولذلك فاإن مركز العناية 

مر�ص  لعالج  �شامالً  نهًجا  ي�شتخدم  بال�شكري 

معرفة  على  املر�شى  م�شاعدة  اأجل  من  ال�شكري 

املر�ص  مع  التعامل  وكيفية  ال�شحي  و�شعهم 

ليتمكنوا من احلفاظ على �شحتهم«.

بدوره، �شرح الدكتور ماهر ال�شاهني اأخ�شائي 

الغدد ال�شماء  » باأن مركز العناية بال�شكري من 

ابرز مهامه هو الهتمام بتنظيم ن�شبة ال�شكر يف 

الدم والوقاية من ارتفاع ن�شبته يف الدم واإدارته 

وعالجه وال�شطرابات امل�شاحبة له، مثل اعتالل 

الكلية ال�شكري واعتالل ال�شبكية ال�شكري واعتالل 

التاجية  القلب  واأمرا�ص  ال�شكري  الأع�شاب 

وال�شكتة الدماغية«.

وقال اإن الهدف الأ�شا�شي للمركز هو م�شاعدة 

مر�شى ال�شكري يف حت�شني ال�شيطرة على ن�شبة 

امل�شتهدفة  ال�شكر  ن�شبة  الدم وحتقيق  ال�شكر يف 

الأمرا�ص  م�شاعفات  من  ب�شهولة واحلد  الدم  يف 

والأوعية  القلب  اأمرا�ص  مثل  واملزمنة  احلادة 

الدموية واعتالل ال�شبكية ال�شكري واعتالل الكلية 

ال�شكري بالإ�شافة اإىل احلد من م�شاعفات احلمل 

املرتبطة مبر�ص ال�شكري ».

واأكد خالل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقد اأم�ص اأن 

ن�شبة ال�شابة بال�شكري يف مملكة البحرين ت�شل 

ح�شب  وذلك  البالغني،  ال�شكان  من   %16،5 اإىل 

اح�شائيات اكرب موؤ�ش�شة عاملية لل�شكر، م�شرًيا اىل 

العام  البحرين يف  ان ن�شبة ال�شابة بال�شكر يف 

2017  كانت 163 الف، ولكن زادت هذه الن�شبة 

خالل ثالث �شنوات ب�شكل كبري يف العام 2020 

وو�شلت اىل 30 الف ا�شابة.

وقال ان الوراثة تلعب دور كبري يف ال�شابة 

مبر�ص ال�شكر، وانه كلما تقدم العمر زادت معدلت 

ال�شابة به، م�شريا اىل انه يف البحرين تبني ومن 

خالل كرثة اأعداد املر�شى املرتددين على امل�شت�شفى 

الرجال،  من  اكرث  الن�شاء  عند  ال�شابة  ن�شبة  ان 

وذلك ب�شبب كرثة اجللو�ص باملنزل وقلة احلركة.

احلياة  منط  تغيري  �شرورة  على  و�شدد 

على  حتتوي  التي  الأطعمة  من  والتقليل 

ملدة  الريا�شة  عمل  جنب  اإىل  الكربوهادراتيات، 

60 دقيقة يومًيا مبعدل خم�شة اأيام يف الأ�شبوع 

املر�ص  ن�شبة  بتح�شني  كفيل  ذلك  ان  موؤكًدا   ،

والإ�شابة به بن�شبة %50.

الدين  منيب  الدكتور  قال  ال�شاأن،  ذات  ويف 

اأحمد ا�شت�شاري الطب الباطني »يقدم املركز فريق 

طبي متكامل متعدد التخ�ش�شات، ي�شم جمموعة 

من الأطباء كاأطباء الغدد ال�شماء و اأطباء الباطنية 

واأطباء العيون واأطباء القلب واأطباء الكلى واأطباء 

الأع�شاب واأخ�شائيي التغذية واأخ�شائيي العالج 

الطبيعي رعاية �شاملة حتت �شقف واحد«.

خدمات  جميع  اإن  منيب  الدكتور  واأكد 

مر�شى ال�شكري مبا يف ذلك برامج رعاية مر�شى 

ال�شكري املخ�ش�شة وال�شت�شارات الطبية وفح�ص 

التغذية  وخطط  ال�شكري  مر�ص  م�شاعفات 

للتمارين  ق�شم  توفري  �شيتم  كما  ال�شخ�شية، 

الريا�شية ومنط احلياة والتثقيف والتوعية حول 

مر�ص ال�شكري يف مركز رعاية مر�شى ال�شكري«.

حتت رعاية رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة

افتتاح مركز العناية بال�شكري يف م�شت�شفى البحرين التخ�ش�شي

ت�شوير: عبدعلي قربان

»لولو هايربماركت« ينظم مهرجان املاأكولت الكورية 

لولو  يف  الكوري  الطعام  مهرجان  افتتاح  مت 

هايربماركت. وافتتح املهرجان ال�شفري الكوري �شونغ 

هي كوان.

الطهي  جتربة  من  كامل  عامل  املهرجان  ويت�شم 

نوفمرب   17 حتى  املت�شوقني  انتظار  يف  الكورية 

ا  خ�شي�شً م�شتوردة  كورية  غذائية  مواد  مع   ،2021

نودلز  من  خمتلفة  ونكهات  ال�شهري،  الكيمت�شي  مثل 

الفطائر  ومزيج  البحرية،  الأع�شاب  ورقائق  رامني، 

احللوة وال�شل�شات.

الدانة،  جممع  يف  لولو  يف  املنتجات  هذه  تتوفر 

وجممع اجلفري، وجممع الأتريوم يف �شار، وهناك خ�شم 

لولو على جميع  ت�شوق  ق�شائم  �شكل  بن�شبة 30% على 

بحرينية.  دنانري   4 عن  تزيد  التي  الكورية  م�شرتيات 

وح�شر حفل الفتتاح اأع�شاء ال�شلك الدبلوما�شي وكبار 

ال�شخ�شيات وع�شاق الطعام الكوري. كان هناك عر�ص 

نهاية  عطلة  يف  طبخ  وعرو�ص  الطعام  من  لعينات 

األعاب  ك�شك  ذلك  يف  مبا  ثقافية  وعرو�ص  الأ�شبوع، 

�شهري يعتمد على الدراما الكورية »لعبة احلبار«. وقال 

ال�شفري الكوري ت�شونغ هاي كوان اإن مهرجان املاأكولت 

معاملها  مل�شاركة  ال�شفارة  من جهود  جزًءا  كان  الكورية 

م�شاركة  جًدا  »ي�شعدين  البحرين.وقال:  مع  الثقافية 

اأف�شل املاأكولت الكورية مع املقيمني يف البحرين من 

حمبي  من  للعديد  وميكن  هايربماركت،  لولو  خالل 

املهرجان  هذا  ا�شتك�شاف  الكورية  ال�شعبية  الثقافة 

الذي ي�شتمر ملدة اأ�شبوع واحل�شول على طعم حقيقي 

ملطبخنا«.

روبـــاوال:  ــوزر  ج لولو،  جمموعة  مدير  قــال 

اخلام�شة  ال�شنوية  الذكرى   2021 عام  »ي�شادف 

كوريا  بــني  الدبلوما�شية  للعالقات  ــني  ــع والأرب

الكوري  الطعام  يعر�ص  اأن  لولو  وي�شعد  والبحرين، 

لتجربة  بالعمالء  »نرحب  البحرين«،  يف  للمت�شوقني 

طعم كوريا مع اللولو«.
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�سحراء �س�رع �س�ر الرئي�س ومنعطف �س�ر
جمال الطبيعة متعة للعني ورقي وتطوير ح�شاري 

ومرتادي  للنفو�س  النف�شية  الراحة  وت�شيف  للمناطق 

ال�شارع، ونرى بلدية املحافظة اجلنوبية وبلدية حمافظة 

املحرق تتفنن يف ت�شجري ال�شوارع العامة بها وتتناف�س 

يف اجلمالية.

ال�شمالية  املحافظة  بلدية  اآخر  جانب  من  ون�شاهد 

ا يف خط �شارع  التي ل تويل اهتماًما ب�شوارعها، خ�شو�شً

مرة  كل  ويف  الزراعية،  الأرا�شي  خ�شوبة  رغم  البديع 

 13 رقم  �شارع  �شار  مدخل  لت�شجري  مناق�شة  فتح  يتم 

ونرى لوحة اإعالنات للمقاولني جديدة يتم ا�شتبدالها كل 

عدة اأ�شهر للم�شروع ذاته، ول يتم �شوى اإزالة الأ�شجار 

وتزرع مكانها اأ�شجار اأخرى على منعطف ل يتجاوز 50 

اإذ يتم زراعة ما  مرًتا، وتتم زراعتها بطريقة متال�شقة، 

نظامي  وغري  متال�شق  ب�شكل  نخيل  �شجرة   50 يقارب 

انحراف  وقوع  حال  يف  وال�شالمة  الأمان  يحفظ  ول 

لإحدى ال�شيارات يف هذا املنعطف، ما قد يت�شبب لوقوع 

ترك  لعدم  نظًرا  الوفاة  لدرجة  ت�شل  قد  التي  احلوادث 

م�شافة اأمان بني هذه الأ�شجار وبني الر�شيف وال�شارع، 

الطريق  م�شتخدمي  لتعر�س  يوؤدي  قد  بدوره  والذي 

للمخاطر.

وقبل فرتة قامت ببناء �شرح كبري باملنعطف ذاته من 

ب�شيطة،  فرتة  بعد  بهدمه  قامت  ثم  واجلرانيت،  الرخام 

اإجراء العديد من التغيريات والتح�شينات  ملاذا؟ وقد مت 

لهذا املنعطف واملدخل وهو ل يتعدى املرور عليه �شوى 

ثواٍن ب�شيطة ولي�س ذا اأهمية كربى، واحتواوؤه على كمية 

وخطًرا  للعني  �شو�شاء  ي�شّبب  الأ�شجار  من  ع�شوائية 

على م�شتخدمي ال�شارع، �شواء بال�شيارات اأو الأ�شخا�س، 

دون مراعة م�شافة الأمان والت�شاق الأ�شجار بالأر�شفة.

بكمية  املدخل  منعطف  على  الزدحام  هذا  من  وبدلً 

الأ�شجار  هذه  توزيع  الأجدر  كان  الأ�شجار،  من  هائلة 

الذي  القاحل  الرئي�س  �شار  �شارع  على  منها  جزء  ولو 

واحدة،  ب�شجرة  ولو  ت�شجريه  اأو  عليه  الزرع  يتم  مل 

ف�شارع �شار الرئي�س رقم 15 تقع عليه جممعات جتارية 

الكبري  �شار  وجامع  و�شفارات  دولية  وم�شت�شفيات 

ومنطقة راقية من الدرجة الأوىل باململكة، بل وُتعد من 

ال�شديد  لالأ�شف  ولكنها  باململكة،  ال�شكنية  املناطق  اأفخم 

من  النتهاء  مت  موؤخًرا  اآخر،  جانب  ومن  زراعًيا.  مهملة 

ال�شارع، وهلل احلمد  املناق�شة احلكومية لتو�شعة  اإجناز 

البلدي  املجل�س  ورئي�س  الأ�شغال  وزير  ال�شارع  افتتح 

وكلف اأكرث من 5 ماليني دينار حتى تتم تو�شعته، ومن 

ال�شارع �شجرة  الزرع على هذا  الزراعي مل يتم  اجلانب 

واحدة لالأ�شف، وهذا ُيعد اإهمالً وا�شًحا للجانب اجلمايل 

لهذا ال�شارع، رغم توافر امل�شاحات ب�شارع �شار، اإذ ميتد 

الريا�شي لأكرث من  من جممع جنيبي لغاية نادي �شار 

عدة كيلومرتات ومل يتم زراعة نخلة واحدة، ويف املقابل 

على منعطف مدخل �شار البالغ طوله 50 مرًتا ُو�شعت 

ومنهج  علم  الزراعية  فالهند�شة  �شجرة!   50 من  اأكرث 

درا�شي، ونتمنى من البلدية باملحافظة ال�شمالية ت�شجري 

�شارع �شار رقم 15 وتوزيع هذه الأ�شجار دون جتميعها 

مبوقع واحد، ودمتم بحفظ اهلل موفقني يف حت�شني جمال 

مملكتنا احلبيبة.

ج��سم املو�سوي

الرتبية ترد على »امتح�ن�ت منت�سف 

الف�سل على الأبواب واأبن�وؤن� دون كتب«

الغراء،  املن�شورة يف جريدتكم  املالحظة  اإىل  بالإ�شارة 

الأبواب  على  الف�شل  منت�شف  »امتحانات  عنوان  حتت 

واأبناوؤنا دون كتب«، نود الإفادة باأننا قمنا بالتوا�شل مع 

اجلهة املخت�شة بالوزارة، واأفادت بالآتي:

- بالن�شبة للمدر�شة الأوىل امل�شار اإليها، قامت بتوزيع 

الكتب الدرا�شية التابعة ملنهج وزارة الرتبية والتعليم على 

جميع الطلبة.

- وبالن�شبة للمدر�شة الثانية، �شيتم توزيع بقية الكتب 

عن  ناجما  كان  التاأخري  اإن  اإذ  الأ�شبوع،  خالل  الدرا�شية 

بع�س الإجراءات الإدارية الواجب اإمتامها. 

 اإدارة الت�س�ل 

وزارة الرتبية والتعليم

الأج�نب ين�ف�سون� يف م�سدر

 دخلن� الوحيد دون ترخي�س

نواجه  املحرق  يف  العقارية  املكاتب  اأ�شحاب  نحن 

مبزاولة  والبحرينيني  الأجانب  بع�س  يقوم  اإذ  م�شكلة، 

ت�شاريح  على  دون ح�شولهم  من  العقاري  التنظيم  مهنة 

جهات  يف  يعملون  معظمهم  لأن  خ�شو�شا  تراخي�س،  اأو 

حكومية لكنهم باتوا يناف�شونا يف لقمة عي�شنا، ويقومون 

باأخذ الزبائن من مكاتبنا ونحن نبقى من دون زبائن، مع 

اأن هذه املهنة الوحيدة التي نقوم مبزاولتها على عك�شهم، 

ونحن على علم باأن هذا الأمر غري مقبول من قبل اجلهات 

اإنه ل يحق لهم مزاولة هذه املهنة من دون  اإذ  احلكومية، 

ترخي�س، خ�شو�شا انهم يعملون بجهات حكومية، ونحن 

والت�شجيل  امل�شاحة  بجهاز  املعنّيني  ننا�شد  املنرب  هذا  من 

العقاري النظر يف اأمرنا.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأرغب يف ا�ستكم�ل

 عالجي بعد اأن فقدت عيني

اأنا مواطن بحريني اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

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

عيني  يف  خاطئة  لعملية  خ�شعت  اإذ  ورعاه،  اهلل  حفظه 

اليمنى وعلى اإثرها فقدت الب�شر، فاأر�شلتني وزارة ال�شحة 

العني  يف  قرنية  زراعة  بهدف  للخارج  للعالج  م�شكورة 

اليمنى، وبعد عام اأ�شابتني انتكا�شة وعلى اإثرها بعت كل 

ما لدّي من مقتنيات، مبا فيها جوائز من املعر�س الإ�شالمي 

الذي اأقيم يف البحرين �شنة 1980، كما بعت �شاعة اأوميقا 

ذهبية ح�شلت عليها هدية لكي اأكمل عالجي. ومن خالل هذا 

املنرب، اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري ال�شيخ �شلمان بن 

حمد ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل، ومن يهمه الأمر 

ا  ب�شي�شً ولو  اأ�شرتد  لكي  عالجي،  ا�شتكمال  مل�شاعدتي يف 

اأن حتظى  اأمل  واأنا كلي  فقدتها،  التي  اإىل عيني  النور  من 

وزارة  باأن  علًما  الكرمي،  �شموكم  باهتمام  هذه  منا�شدتي 

ال�شحة قد رف�شت موا�شلة عالجي موؤخًرا، ولقد نا�شدتها 

مراًرا و تكراًرا وعلى هذا الأ�شا�س، اأر�شلت لكم هذه املنا�شدة 

التي اآمل اأن حتظى بالقبول لكي تردوا الفرحة التي فقدتها، 

جعل اهلل م�شاعدتي يف ميزان ح�شناتكم.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأُلغي طلبي الإ�سك�ين نتيجة بق�ئي خ�رج البحرين يف فرتة ا�ستداد كورون�

اإىل مقام �شيدي �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

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

�شموكم  اأنا�شد  الإن�شانية  اأمري  �شيدي  ورعاه،  اهلل 

باإلغاء  الإ�شكان  وزارة  قامت  فقد  مل�شاعدتي،  الكرمي 

اللتما�س  وتقدمي  مبراجعتها  قمت  اإذ  الإ�شكاين،  طلبي 

مو�شوعي  لدرا�شة   2016 عام  منذ  اللتما�س  تلو 

�شندوق  وعرب  مرة   40 من  اأكرث  مبا�شرة  وراجعتها 

اأريد  وكنت  »توا�شل«،  وعرب  اأمرك«  »حتت  ال�شكاوى 

مقابلة اأي م�شوؤول يف الوزارة ومل اأح�شل على اإجابة، 

زوجتني  من  مكونة  كبرية  اأ�شرة  يل  اأن  لهم  و�شرحت 

الراتب  من  �شيء  يل  يبقى  ول  فرًدا   16 وجمموعنا 

مبا  �شقتني  ا�شتئجار  اأ�شتطيع  حتى  القرو�س  ب�شبب 

يعادل 600 دينار، ما ا�شطرنا للتفكك الأ�شري وجعلنا 

نتنقل يف ال�شكن من مكان لآخر لعدم ا�شتطاعتي توفري 

الدرا�شات  يف  طلبي  درا�شة  ومت  وال�شتقرار،  ال�شكن 

الإ�شكان وطلبوا مني جميع  التابعة لوزارة  والبحوث 

من  البحرين  مبملكة  درا�شًيا  الأبناء  انتظام  يثبت  ما 

يفيد  ما  �شلمتهم  وبالفعل  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

اأفراد  من  عدًدا  اإن  اإذ  طبية،  تقارير  و�شلمتهم  ذلك 

واإن�شانية، ول من  عائلتي يعانون من م�شاكل �شحية 

جميب، وبعد انتظار 25 عاًما وخدمة مملكة البحرين 

 60 الآن  عمري  و�شل  وقد  عاًما   30 ملدة  باإخال�س 

باإلغاء  الإ�شكان  وزارة  قامت  مكافاأتي  من  وبدلً  عاًما، 

جائحة  وقت  الأ�شرة  رب  اأن  بحجة  الإ�شكاين  طلبي 

اإرادًيا كان مقيًما  كورونا التي توقف فيها كل �شيء ل 

داخل  كانت  اأ�شرتي  باأن  علًما  البحرين،  مملكة  خارج 

باجلامعة  يدر�شون  الأبناء  وبع�س  البحرين  مملكة 

على  بزيارتهم  اأقوم  فكنت  البحرين،  مملكة  خارج 

الآخر  والبع�س  كورونا،  فرتة  يف  ا  خ�شو�شً فرتات 

وزارة  فقامت  موظف،  وبع�شهم  البحرين  بجامعة 

ال�شكن،  عالوة  وتوقيف  نهائًيا  الطلب  باإلغاء  الإ�شكان 

فدون اأي تفكري اأنزلت فيهم وزارة الإ�شكان اأ�شد عقوبة 

 25 طوال  ينتظرونه  الذي  املاأوى  من  حرمانهم  وهي 

عاًما، دون وجه حق، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد �شيدي 

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

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، لإن�شايف 

اأ�شرتي. واإن�شاف 

البي�ن�ت لدى املحرر

من مل ي�سكر اخللق مل ي�سكر اخل�لق

اآل خليفة، واإىل  امللك حمد بن عي�شى  اإىل �شاحب اجلاللة  بال�شكر  اأتقدم 

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

الوزراء، حفظهما اهلل ورعاهما، على كل اخلدمات التي تقدم اإىل اأولدهم من 

بناتهم البحرينيات املتزوجات من اأجانب، فاأنا بحرينية تزوجت من اأجنبي 

تطبيقا حلديث ر�شول اهلل �شلى عليه وعلى اآله و�شلم »من جاءكم من تر�شون 

دينه وخلقه فزوجوه«، فاإذا اهلل اأراد لنا الزواج من اأ�شخا�س غري البحرينيني 

فما هو ذنبنا وذنب اأولدنا ليواجهوا ق�شوة احلياة و�شعوباتها؟! كل ذنبهم 

اأنهم ُولدوا يف  اأنهم غري بحرينيني وم�شتقبلهم جمهول يف دولة اخلري، مع 

حتى  املطلوب  ما  ات�شاءل  واأنا  املعطاء،  الأر�س  هذه  على  وتربوا  البحرين 

يح�شل اأولدنا -اأولد البحرينية- على اجلن�شية البحرينية؟ فالولد اأقاموا 

مبملكة البحرين منذ ولدتهم ومل يغادروها.

وانا من هذا املنرب انا�شد �شاحب ال�شمو امللكي المري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، النظر يف طلبي 

حتت  مواطنني  يكونوا  حتى  ووالدهم  لأولدي  اجلن�شية  مبنح  والأمر  هذا، 

خدمة القيادة الر�شيدة، وليخدموا وطنهم مملكة البحرين.

البي�ن�ت لدى املحرر

ديوين توؤّرقني وُحب�ست ب�سببه� 

قبل،  اأعوام    6 العمر  من  يبلغ  ابن  ولدّي  متزوج  بحريني  مواطن  اأنا 

تبقى  ولكن  وظيفة،  على  ح�شلت  هلل  واحلمد  م�شكلتي،  ن�شرت  اأ�شهر  اأربعة 

الآن م�شكلتي مع ال�شكن والديون املرتاكمة التي ت�شببت ب�شجني ملدة 3 اأ�شهر، 

خ�شرت  ولكن  م�شروعي  اأدير  كنت  اأعوام   6 قبل  اأنني  اإىل  يعود  وال�شبب 

امل�شروع وتراكمت علّي الديون البنكية ومل اأمتكن من دفعها حتى الآن، كما 

البنكي وقمت بعمل ت�شوية يف املحكمة ولكن مل يتم فتح  اإقفال ح�شابي  مت 

احل�شاب، واأنا ل اأمتكن  من ا�شتالم عالوة غالء املعي�شة اأو بدل ال�شكن ولي�س 

لدّي اأي مدخول اآخر. لقد �شاقت بي الطرق و�شدت بوجهي جميع املنافذ، كما 

اأن قمت بالت�شوية مع املحكمة  األف دينار، وبعد  اأن املبلغ املرتاكم علّي 44 

قمت بدفع 200 دينار �شهرًيا ولكن املبلغ هذا املبلغ كبري جًدا بالن�شبة يل، 

اإذ اإين الآن اأ�شكن يف �شقة اإيجار قيمتها 160 ديناًرا بغرفة وحمام ومطبخ 

حت�شريي فقط. ولقد توظفت موؤخًرا وراتبي 279 ديناًرا بعد ا�شتقطاع مبلغ 

التاأمني وعالوة ال�شكن والغالء 150، واملتبقي يل 65 ديناًرا فقط، فكيف األبي 

املبلغ �شئيل جًدا ول يلبي حاجتهم  اإن هذا  اإذ  ابني  حاجة زوجتي وحاجة 

وحاجتي، ومل اأمتكن من دفع اإيجار ال�شقة ملدة 3 اأ�شهر. احلقيقة اأنني اأ�شعر 

باخلجل من طلبي هذا، ولكنني مل اأكن لأقوم بطلب م�شاعدتكم لو اأنني مل اأكن 

م�شطًرا لذلك.

البي�ن�ت لدى املحرر



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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وتتطلب  جًدا  طموحة  ال�سياحي  التطوير  خطط 

ت�سافر جهود جميع اجلهات املعنية واإ�سراك القطاع 

اخلا�ص للُم�سي قدًما يف تنفيذ جميع متطلباتها وفق 

جميع  حتقيق  ي�سمن  مبا  املحّدد  الزمني  اجلدول 

اأهدافها �سمن برنامج التعايف االقت�سادي.

مع هجمة الك�رونا احلالية على بع�ص دول العامل، 

على  ون�ؤكد  عنهم  ال�باء  يرفع  اأن  وجل  عز  اهلل  ندع� 

املراهقني  فئة  وتطعيم  الثالثة  الإ�شافية  اجلرعة  اأهمية 

الحرتازات  تطبيق  يف  ال�شتمرار  مع  والأطفال  وال�شباب 

لن�شتمر يف اخلروج الآمن من اجلائحة. #احلمدهلل_دائًما_واأبًدا 

#من_�شار_على_الدرب_و�شل.
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1889 - بداية النظام اجلمه�ري يف الربازيل.

1930 - �شدور القان�ن »رقم 49 ل�شنة 1930« 

اجلامعة  لظه�ر  مّهد  الذي  وه�  الأزهر،  اإ�شالح  ب�شاأن 

الأزهرية.

1939 - افتتاح مقربة ت�ت عنخ اآم�ن للجمه�ر.

1961 - بدء البث الر�شمي لتلفزي�ن الك�يت.

من  يعلن  الفل�شطيني  ال�طني  املجل�ص   -  1988

اجلزائر ال�شتقالل وقيام دولة فل�شطني وت�شكيل حك�مة 

فل�شطينية باملنفى برئا�شة يا�شر عرفات.

2000 - تاأ�شي�ص �ش�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية.

يف  ب�ك�ص  اإك�ص  تعر�ص  مايكرو�ش�فت   -  2001

الأ�ش�اق.

دا  للي�ناردو  مندي،  �شالفات�ر  ل�حة   -  2017

ملي�ن   450.3 مببلغ  علني  مزاد  يف  تباع  فين�شي، 

دولر، ما يجعلها يف اأعلى قائمة اأغلى الل�حات الفنية.

مع  )م�شبح  فنان  ب�رتريه  ل�حة  بيع   -  2018

�شخ�شيتني( للر�شام ديفيد ه�كني مببلغ 90.3 ملي�ن 

دولر، لت�شبح الل�حة الأغلى لر�شام ل يزال على قيد 

احلياة حتى هذا التاريخ.

»�شانع البهجة« كتاب يوؤّرخ مل�شوار الراحل علي الغرير

ح�شني املرزوق:

عي�شى  مدينة  بنادي  والفنية  الثقافية  اللجنة  اأجنزت 

الثقايف والريا�شي كتابا تاأبينًيا للمبدع الراحل الفنان علي 

ال�شيخ يف مطلع  الكبري خالد  الفنان  الذي ي�شفه  الغرير، 

جميًعا،  اأحببناه  الذي  الفنان  ه�  »علي..  بق�له:  الكتاب 

وعرفناه على ال�شاحة ي�شنع الفرح«، حيث يعتزم النادي 

تد�شني الكتاب يف يناير املقبل تزامنا مع ذكرى مرور عامني 

على رحيله الفاجع.

هذا  عي�شى  مدينة  بنادي  الثقافية  اللجنة  وت�شدُر 

الكتاب حتت عن�ان »علي الغرير.. �شانع البهجة« �شمن 

لإثراء  باإ�شدار �شل�شلة كتب  الذي يعنى  الأدبي  م�شروعها 

املكتبة البحرينية.

وياأتي هذا الإ�شدار يف الرتتيب الرابع ع�شر، وه� من 

ت�شميم  املاجد،  اأ�شامة  ال�شحايف  الكاتب  وحترير  اإعداد 

الغالف والإ�شراف العام الفنان خالد الرويعي، والإخراج 

الفني للمتميز عا�شم الك�هجي.

واملخرجني  والفنانني  املبدعني  من  العديد  وحر�ص 

وامل�ؤلفني والكتاب من داخل البحرين وخارجها، واأ�شدقاء 

لهم  تك�ن  اأن  الغرير  علي  الراحل  الفنان  درب  ورفقاء 

الفنان  هذا  مكانة  عن  تعبرًيا  الإ�شدار  هذا  يف  �شهادات 

الرائع.

والريا�شي  الثقايف  عي�شى  مدينة  نادي  رئي�ص  واأكد 

اأحمد العكربي اأن »تكرمي الأخ وال�شديق املبدع علي الغرير 

واجب لي�ص على نادي مدينة عي�شى وحده بل على جممل 

فنية  قامة  فه�  البحرينية،  وامل�شرحية  الفنية  ال�شاحة 

�شّرفت مملكة البحرين واأ�شهمت يف تاأكيد الريادة الإبداعية 

لل�شاحة الفنية البحرينية اإقليمًيا وعربًيا«.

قلق ب�شاأن �شحة ملكة بريطانيا.. 

غياب عن منا�شبة جديدة

قال ق�شر باكنغهام اإن امللكة اإليزابيث ملكة بريطانيا 

التذكر«،  »ي�م  الأحد،  الذكرى،  ي�م  مرا�شم  حت�شر  لن 

لإ�شابتها  بريطانيا.  يف  احلرب  قتلى  ذكرى  لإحياء 

بالت�اء يف الظهر. وذكر الق�شر يف بيان: »ت�شعر جاللتها 

بخيبة الأمل لأنها �شتف�تها« املرا�شم.

ول� كانت امللكة )95 عاًما( ح�شرت الحتفال لكان 

تلقيها  منذ  عامة  ملنا�شبة  ب�شخ�شها  ح�ش�ر  اأول  ذلك 

ال�شهر  امل�شت�شفى  ليلة ق�شتها يف  بعد  بالراحة  ن�شيحة 

املا�شي.

تقام  التي  املرا�شم  امللكة  نباأ عدم ح�ش�ر  �شاأن  ومن 

يف و�شط لندن، وهي منا�شبة تعتربها من اأهم ارتباطاتها 

بعد  �شحتها  على  املخاوف  زيادة  العام،  مدار  على 

اختفائها من احلياة العامة اأط�ل فرتة تعيها الذاكرة اإىل 

الآن.

واأكرثهم  العامل  مل�ك  اأقدم  وهي  امللكة،  وفاتت 

املناخ  منا�شبات مثل م�ؤمتر تغري  العر�ص،  جل��ًشا على 

)ك�ب 26( ومهرجان لتذكر قتلى احلروب م�شاء ال�شبت 

وقال  اأولية«.  »فح��ص  لإجراء  امل�شت�شفى  دخ�لها  منذ 

ارتباطاتها  جدول  م�ا�شلة  يف  تاأمل  امللكة  اإن  امل�شدر 

الر�شمية اخلفيفة املقرر لالأ�شب�ع املقبل.

حتدثت املمثلة امل�سرية، رانيا يو�سف، عن خطوطها احلمراء يف حياتها، وكيف تلعب دورا يف اختياراتها للأدوار الفنية التي 

تلعبها يف بع�ص من م�سل�سلتها واأفلمها، باالإ�سافة اإىل فيلمها اجلديد، ودورها يف م�سل�سل »االآن�سة فرح«. وقالت رانيا يو�سف 

يف حوار مع موقع »�سكاي نيوز عربية« اإن قرارات االإن�سان تختلف من فرتة الأخرى، ففي عمر الع�سرينيات تختلف قراراتها عن 

عمر االأربعينيات وغريها.

الأمرية اليابانية ال�شابقة »ماكو« تغادر البالد لبدء حياة جديدة مع زوجها
غادرت الأمرية اليابانية ال�شابقة ماك�، ابنة �شقيق المرباط�ر، البالد اأم�ص 

الأحد مع زوجها اجلديد لبدء حياة جديدة يف ال�ليات املتحدة.

وتنازلت ماك� ال�شهر املا�شي عن لقبها للزواج من كي ك�م�رو، الذي ن�شاأت 

بينهما ق�شة حب عندما كانا يدر�شان باجلامعة.

ومّر الزوجان وكالهما يبلغ من العمر 30 عاًما اأمام ال�شحفيني املنتظرين يف 

مطار هانيدا الدويل بط�كي� قبل رك�ب طائرة تابعة ل�شركة )اإيه.اإن.اإيه( متجهة 

اإىل ني�ي�رك. ووقف املهّنئ�ن لت�ديع الزوجني بينما بداأت الطائرة يف التحرك.

اإ�شابة  ت�شخي�ص  وجرى  اليابان.  يف  كبرًيا  اهتماًما  زواجهما  ق�شة  �شهدت 

ماك� با�شطراب ما بعد ال�شدمة هذا العام بعد اأن تخلل خط�بتها ف�شيحة مالية 

وتدقيق اإعالمي مكثف.

وبعد الزفاف، ح�شلت ماك�، وهي ابنة ويل العهد الأمري اأكي�شين� على ج�از 

مكتب  يف  يعمل  حيث  ني�ي�رك،  اإىل  كي  مرافقة  من  تتمّكن  حتى  الأول  �شفرها 

حماماة.

م�شري يحرتف النحت على

 الرمال والتماثيل تعي�ش �شنة

املثل  هذا  الكثريون  يردد  الرمال«  يف  قالًعا  »يبني 

ال�شاب  اأن  اإل  جدوى،  بال  كبرًيا  جهًدا  يبذل  ملن  كرمز 

الع�شريني اأبان�ب غايل جنح يف اأن يبني قالًعا ومعابد 

واملياه،  الرمال  با�شتخدام  الناظرين  ت�شر  فنية  وم�شاهد 

باأقل التكاليف مقارنة باملنح�تات من الأن�اع الأخرى. 

ال�شابع«:  لـ»الي�م  حديثه  يف  غايل  اأبان�ب  قال 

»اهتمامي بالنحت �شاعدين على البحث يف ن�ع اخلامات 

اأين  اأكرث حاجة �شجعتني  النحت  اأن�اع  بكل  امل�شتخدمة 

بالرمل كانت من  النحت  تخ�ش�ص نحت ميداين، وفكرة 

باب ال�شدفة وبعدها حبيته جًدا وبداأت اط�ر منه وبداأت 

بعمل متاثيل بحجم حمدود وبعد فرتة بداأت اعمل متاثيل 

النتيجة  كانت  وبالفعل  قلق  بدون  جًدا  كبري  بحجم 

مر�شية جًدا«. وا�شتطرد: ا�شتطعت اأن اأح�ل هذه ال�شدفة 

اإىل م�شروع مربح وم�شدر دخل اأ�شا�شي خا�ص بيا.

�شهل  فه�  الطرق  اأ�شهل  بالرمل من  »النحت  اأ�شاف، 

مك�نات  اأي  على  يحت�ي  ول  الرمل  لنع�مة  نظًرا  جًدا 

اأكرث من رمل ومياه، ولكنه يعترب ال�شهل املمتنع ب�شبب 

قيام  عند  ول�شيما  الرمل  مادة  على  ال�شيطرة  �شع�بة 

يف  ربنا  ب�شتع��ص  ال�قت  هذا  يف  الأمطار  اأو  الرياح 

التمثال ب�شبب تاأثره بكل هذه الع�امل ولكن من ال�شهل 

و�شكالً  ملم�ًشا  يعطى  النهاية  ويف  جديد  من  معاجلته 

جذاًبا ب�شبب نع�مة الرمل«.

ت�شجيل 22 اإ�شابة جديدة بكورونا 

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

ت�شجيل  اأظهرت  ن�فمرب 2021،   14 ي�م  15908 يف 

وافدة،  لعمالة  حالت   9 منها  جديدة  قائمة  حالة   22

و 6 حالت ملخالطني حلالت قائمة، و 7 حالت قادمة 

اإ�شافية لي�شل العدد  من اخلارج، كما تعافت 27 حالة 

الإجمايل للحالت املتعافية اإىل 275590.

العناية 3 حالت،  القائمة حتت  وبلغ عدد احلالت 

واحلالت التي يتطلب و�شعها ال�شحي تلقي العالج 3 

حالت، يف حني اأن 237 حالة و�شعها م�شتقر من العدد 

الإجمايل للحالت القائمة الذي بلغ 240 حالة قائمة.
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العاهل يزور القيادة العامة ويّطلع على البرامج المستقبلية لتطوير أسلحة الوحدات

 الملك: رجال قوة الدفاع المخلصون سطروا 
بعزمهم وإخالصهم أسمى قيم الوالء للوطن

 تفض��ل حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة ملك البالد المفدى القائ��د األعلى حفظه اهلل 
 ورعاه، بزيارة إلى القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس.

ول��دى وص��ول جاللت��ه كان ف��ي االس��تقبال، صاح��ب 
 المعال��ي المش��ير الرك��ن الش��يخ خليف��ة ب��ن أحم��د

 آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، ورافق جاللته 
خالل الزيارة معالي الش��يخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير 

الديوان الملكي.
 كم��ا كان في االس��تقبال س��عادة الفري��ق الركن ذياب 
بن صق��ر النعيمي رئيس هيئ��ة األركان، وعدد من كبار 
الضباط. وخالل الزيارة اطلع جاللته أيده اهلل على الخطط 
والبرامج المستقبلية لتطوير مختلف أسلحة ووحدات قوة 

دف��اع البحرين، حيث أعرب جاللة المل��ك المفدى القائد 
األعلى رعاه اهلل ع��ن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها 
البواس��ل الذين س��طروا أس��مى قيم ال��والء للوطن وما 
يتمي��زون به من ش��جاعة لتنفيذ المه��ام المناطة بهم 
بأعلى درجات اإلق��دام واالنضباط، مؤكدًا أيده اهلل أنهم 
موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها دائمًا، شاكرًا 
جاللت��ه له��م جميعًا الجه��ود الذي يبذلونه��ا بكل عزم 
وإخالص حمايًة لنهضتن��ا الوطنية الظافرة التي حققها 
أبناء البحرين بتكاتفهم وتعاُضِدهم معًا، متمنيًا جاللته 
لرج��ال ق��وة الدفاع البواس��ل المخلصي��ن دوام التوفيق 
والس��داد في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البالد 
وخارجها، ولوطننا الغالي العزيز استمرار االزدهار والرقي.

 العاهل يهنئ ملك 
بلجيكا بذكرى عيد الملك

بع��ث حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه برقي��ة تهنئة إلى جاللة 
المل��ك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناس��بة ذك��رى عيد الملك، 
أع��رب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور 
الصحة والس��عادة ولش��عب مملكة بلجيكا الصديق بالمزيد من 

التقدم واالزدهار.

للبالغين 18 عامًا فما فوق المصابين بنقص المناعة
البحرين تجيز دواء أفوشيلد المضاد لـ»كورونا«

وافق��ت الهيئ��ة الوطني��ة لتنظي��م المه��ن والخدمات 
الصحي��ة ف��ي المملكة على االس��تخدام الط��ارئ لدواء 
افوشيلد، وذلك للوقاية من فيروس كورونا »كوفيد19« 
كأول دولة في العال��م تجيز الدواء، للبالغين من العمر 
18 عام��ًا فما فوق، الذين يعانون من نقص المناعة أو 
الذين يتناول��ون أدوية تثبط المناع��ة، وكذلك األفراد 

الذين لديهم وظائف تعرضهم لخطر انتقال العدوى.
ويأتي القرار بناء على مراجعة وتقييم البيانات المقدمة 
م��ن قبل الش��ركة المصنع��ة »أس��ترازينكا«، الذي تم 
تنفيذه من قبل قس��م تنظيم المنتجات الصيدالنية في 

الهيئة.
 يذك��ر أن دواء افوش��يلد مصن��وع من مزي��ج من اثنين 

من األجس��ام المضادة، والذي حقق »انخفاضًا ذا داللة 
إحصائي��ة في حاالت اإلصابة بفي��روس كورونا الحاد أو 
التي أدت إل��ى الوفاة« لدى المرض��ى الذين لم يدخلوا 
المستش��فى ومن يعانون من أع��راض بين خفيفة إلى 

متوسطة.
وقد شارك أكثر من 5000 شخص في التجارب السريرية 
المسماة PROVENT حيث ثبت أن المزيج فعال بنسبة 
77٪ ض��د فيروس كورونا، بينما ل��م تكن هناك تقارير 
ع��ن أي أعراض ش��ديدة داخ��ل المجموع��ة التي تلقت 
الع��الج. كما أظهرت بيانات الس��المة أنه بش��كل عام، 
حيث كان معدل حدوث األعراض الش��ديدة متوازنًا لدى 

أولئك الذين تلقوا مزيجًا وهميًا.

الملك: رجال القوة موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها



محافظ الجنوبية يرعى ندوة 
افتراضية حول رعاية مرضى السكري

نظمت المحافظة وبالتعاون مع جمعية السكري البحرينية، ندوة 
افتراضية عبر تقنية االتصال المرئي تحت شعار »رعاية مرضى 
الس��كري، اآلن وليس الحقًا«، تحت رعاية محافظ الجنوبية سمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، تزامًنا مع اليوم العالمي للسكر.
وحض��ر الندوة، رئي��س المجلس األعلى للصح��ة رئيس مجلس 
إدارة جمعية الس��كري البحرينية الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة، ونائ��ب المحافظة الجنوبية العميد عيس��ى 
الدوس��ري. وأكد س��مو الش��يخ خليفة ب��ن عل��ي، أن المحافظة 
حريصة على تنظي��م وإقامة الفعاليات الصحي��ة والمجتمعية، 
والت��ي تتزامن م��ع المناس��بات العالمية، بهدف ترس��يخ مبدأ 
الشراكة المجتمعية وتعزيز المبادرات الصحية النموذجية وفق 
أعلى معايير الجودة التي تعكس الصورة الحضارية للمحافظة، 
سعيًا إلى ترسيخ الوعي الصحي بين مختلف فئات المجتمع االمر 

الذي يعود بالخير والمنفعة على الجميع.
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عبداهلل، أش��ار إلى أهمية زيادة 
وع��ي المجتمع حول مرض الس��كري والوقاية من��ه مع الحد من 
مضاعفاته من خالل ممارس��ة النش��اط البدن��ي واتباع النظام 
الغذائي الصحي المتوازن، مؤكدًا دور جمعية السكري البحرينية 
في نشر الوعي والتثقيف الصحي بطرق الوقاية من المرض بين 

مرضى السكري وتشجيعهم على الممارسات الصحيحة. 
الوكي��ل المس��اعد للصحة العام��ة بوزارة الصح��ة نائب رئيس 
جمعي��ة الس��كري البحرينية الدكت��ورة مريم الهاجري، أش��ارت 
إل��ى أن رؤية الجمعية تأت��ي من منطلق العم��ل المتكامل مع 
المؤسسات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات لمرضى السكري 
مع تمكي��ن المرضى وذويهم من التعايش مع الس��كري بنجاح 

وتفادي مضاعفاته. 

 تأييد عقوبات 13 مدانًا 
بمحاولة تفجير جهازي صراف آلي

أيمن شكل «

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية العقوبات 
الص��ادرة على 13 مدانًا بتأس��يس خلية إرهابية 
تابعة لتنظيم »س��رايا األش��تر« قامت بمحاولة 
تفجير جه��ازي صراف آلي في النعيم وجدحفص، 
والمحكومين بالسجن ما بين المؤبد و 3 سنوات. 
وكان المتهمون قد وضعوا عبوتين بالقرب من 
جه��ازي صراف آلي ف��ي كل من منطق��ة النعيم 
وجدحفص ف��ي نفس التوقيت، لك��ن تم إبطال 
مفعولهما قبل االنفجار، وبدأت التحريات لكشف 
المتورطين في هذه الجريمة، حيث عثر على خاليا 
بش��رية على العبوتي��ن، دلت عل��ى المتهمين. 
ولدى ضب��ط المتهمين تم اإليقاع ببقية أعضاء 
الخلي��ة اإلرهابية ورصد محادثات بينهم بش��أن 
الترتي��ب للعملية، فيما س��أل أحدهم في إحدى 
المحادث��ات عن العقوبة حال ت��م القبض عليه. 

واعت��رف المتهمون بأنهم تلق��وا تدريبات على 
اس��تخدام األجهزة المش��فرة والهواتف والعديد 
من عمليات تصنيع وتركي��ب العبوات المتفجرة 
وربطه��ا بالصواعق واس��تالم أم��وال عن طريق 
البريد المي��ت ونقله��ا لعوائل عناص��ر إرهابية 
م��ن المحكومين والهاربي��ن المطلوبين، وأقروا 
بتواصلهم مع القي��ادات اإلرهابية الهاربة خارج 
البحرين عن طريق س��فرهم إل��ى كل من العراق 

وإيران بهدف تلقي التكليفات.
وحول تفاصي��ل محاولة تفجير جه��ازي الصراف 
اآلل��ي أق��ر المتهم��ون أنهم قس��موا أنفس��هم 
لمجموعتين، األولى توجهت إلى جدحفص حيث 
تخفى أفردها في مالبس نسائية ووضعوا عبوة 
متفج��رة بداخل حقيب��ة يد تم وضعه��ا بجانب 
جهاز، وبنفس الخطوات كانت المجموعة الثانية 

تقوم بالجريمة بمنطقة النعيم.
وثب��ت بتقرير ش��عبة مس��رح الجريم��ة ومختبر 

البحث الجنائ��ي أن المتهمين هم مصدر الخاليا 
المرفوعة م��ن على بعض المقتني��ات واألدوات 
التي تم اس��تخدامها في إعداد العبوة المتفجرة 
والت��ي عثر عليها بأحد المن��ازل التي كان يلتقي 
بها المتهمون لإلعداد للجريمة لتجهيز العبوات 
المتفجرة باإلضافة إلى إس��طبل خيل اس��تأجره 
أح��د المتهمي��ن ليكون م��كان للق��اء والتدريب 
على ارت��كاب الجريم��ة. وأحالت النياب��ة العامة 
المتهمي��ن للمحكم��ة حيث حكم��ت بمعاقبة 4 
متهمين بالس��جن المؤبد، و4 آخرين بالس��جن 
لم��دة 15 س��نة والس��جن 10 س��نوات لثالث��ة 
متهمي��ن، مع تغريم كل منه��م 100 ألف دينار، 
وبمعاقب��ة متهمين آخران بالس��جن 5 س��نوات 

والسجن ثالث سنوات ألحدهم.
وطعن المتهمين على األحكام باالستئناف حيث 
قضت المحكمة أمس بتأييد العقوبات الصادرة 

بحقهم، ورفض الطعون.

 »التطبيقية« تنظم 
 »أكتوبر الوردي« بمناسبة 

شهر التوعية بسرطان الثدي

نظم نادي المرأة وبالتعاون مع مجلس الطلبة والوحدة الصحية 
ومكت��ب خدمة المجتم��ع بجامعة العل��وم التطبيقي��ة، فعالية 
أكتوب��ر ال��وردي تزامنًا م��ع الحمل��ة العالمي��ة للتوعية بمرض 
س��رطان الث��دي الذي يصادف ش��هر أكتوبر م��ن كل عام، وذلك 

برعاية رئيس الجامعة الدكتور غسان عواد.
وتأت��ي الفعالي��ة ضمن جه��ود الجامع��ة في خدم��ة المجتمع 
والتوعية بمرض سرطان الثدي من خالل مشاركتها في الحمالت 
التوعوية والحرص على توعية منتسبيها بأخطار مرض السرطان 

وكيفية مكافحته، ونشر ثقافة الفحص الذاتي والمبكر.
وتضمن��ت الفعالية - التي أقيمت ف��ي بهو الجامعة - مجموعة 
م��ن الفعاليات التوعوية حول مرض س��رطان الث��دي، عالماته 

وأعراضه وطرق الفحص المبكر والعالج.
وأكد عواد، أن الحملة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة 
لخدمة المجتمع، منوهًا بتحمل الجامعة مسؤوليتها االجتماعية 
من أجل اإلس��هام في مكافحة ه��ذا المرض والحد منه من خالل 
تكثي��ف إقامة مث��ل هذه الفعالي��ات التي من ش��أنها التعريف 
بالمرض وس��بل الوقاية منه. بدوره أوضح القائم بأعمال عميد 
ش��ؤون الطلب��ة الدكتور ف��وزي الج��ودر أن الحملة ته��دف الى 
محاولة رفع الوعي والحد من س��رطان الثدي، عن طريق التعريف 
باألعراض، والتوعية بأهمية الكش��ف المبكر عن سرطان الثدي 
وطرق عالجه وتس��ليط الضوء على فرص الوقاية والش��فاء من 
المرض. فيما قدمت رئيسة نادي المرأة الطالبة مروة الدوسري، 
الش��كر إل��ى إدارة الجامعة عل��ى تعاونها مع الطلب��ة وحرصها 
عل��ى توعيتهم بمخاطر مرض س��رطان الثدي، من خالل دعمها 

ورعايتها لمثل هذه الفعاليات.

 »البذور الصالحة« تدشن 
نشاطها »طلع البدر علينا«

أطلقت البذور الصالحة بجمعية اإلصالح نش��اطها للفصل األول 
من الع��ام الدراس��ي 2021-2022 بعنوان »طلع الب��در علينا«، 
بمش��اركة أكثر من 200 طالب وطالبة م��ن المرحلة االبتدائية 

من مختلف محافظات المملكة.
ويهدف البرنامج لتعليم األطفال سيرة رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وس��لم باختصار، وغ��رس محبته في نفوس��هم، والتعريف بأهم 
األح��داث في س��يرته العطرة، وغ��رس القيم األخ��الق الحميدة، 
وذلك من خالل البرامج الممتعة والمس��لية من خالل األنش��طة 
الحضورية الحماسية ولقاءات الزوم التفاعلية، واألعمال اليدوية، 

والمسابقات اإللكترونية، والمقاطع المرئية.

 »الحكومة اإللكترونية« تحصد جائزة الجدارة 
من التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات

من��ح التحال��ف العالمي لتكنولوجي��ا المعلومات 
المعلوم��ات  هيئ��ة   ،»WITSA« والخدم��ات 
والحكومة اإللكترونية جائزة الجدارة عن مشروع 
»المؤش��رات الحيوية للنباتات« عن فئة الفرص 
والش��مول الرقمي في القط��اع العام، خالل حفل 
أقي��م عبر تقني��ة االتصال المرئ��ي، لإلعالن عن 
جوائز التحال��ف العالمية للتميز ف��ي تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت لعام 2021.
وأع��رب نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي للعملي��ات 
والحوكم��ة الدكت��ور خالد المطاوع��ة، عن فخره 
واعت��زازه بتحقيق هذا اإلنجاز، ال��ذي يضاف إلى 
سلس��لة اإلنجازات الوطنية التي حققتها الهيئة 

في مسيرتها الحافلة.
وأكد أن الجائ��زة تعكس الت��زام الهيئة بتنفيذ 
توجيه��ات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، والحكومة 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
والتي أكدت دائمًا أهمية االس��تعانة بالتقنيات 
الحديث��ة، وتبنى المش��اريع والمب��ادرات الرائدة 
التي تس��هم في االرتقاء بمختل��ف المجاالت بما 

فيها المجال الزراعي.
وأوضح، أن الجائزة، تجس��د المتابعة واالهتمام 
ال��ذي يوليه وزي��ر الداخلي��ة الفري��ق أول الركن 
الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، للجهود التي 
تبذله��ا الهيئ��ة وبالتعاون مع مختل��ف الجهات 
الحكومي��ة والخاص��ة من أج��ل توظي��ف أفضل 
التقنيات لالرتق��اء بمختلف المج��االت بما فيها 

المجال الزراعي.
وأش��ار إلى أن الجائزة، ُتعد من الجوائز العالمية 
المرموقة والمعروفة في عالم صناعة تكنولوجيا 

المعلومات واالتص��االت العالمية، والتي حظيت 
هذا العام بمشاركة العديد من الجهات المؤهلة 
والممثلة عن دول العال��م، كما ضمت لجنة من 
المحكمي��ن العالميي��ن والمتميزي��ن في مجال 
واالتص��االت  المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  صناع��ة 
والممثلي��ن ع��ن المنظمات الدولية والش��ركات 

والهيئات الحكومية.
وحول المش��روع الفائز، أفاد ب��أن الهيئة عملت 
على إطالق مش��روع المؤشرات الحيوية للنباتات 
منذ العام 2019، والذي يهدف إلى إجراء دراس��ة 
تفصيلية وموس��عة للغطاء النباتي في البحرين 
من خ��الل االس��تعانة بتقني��ة االستش��عار عن 
بع��د لتحلي��ل الص��ور الفضائي��ة، وعب��ر برامج 
مطورة تم تصميمها لتكون قادرة على حس��اب 
قياس مؤشرات المش��روع، والتي تشمل تحديد 
تركي��ز  وتصني��ف  وقي��اس  النباتي��ة  المناط��ق 
اليخضور »الكلوروفيل« وقي��اس وتصنيف تركيز 
النيتروجي��ن ف��ي أوراق النب��ات وال��ذي يعد من 
العناصر الهامة التي تس��اعد على نمو النباتات، 
وقياس وتصنيف تركي��ز المحتوى المائي ألوراق 
النبات، ومن ثم ع��رض المخرجات على الخرائط 
التفصيلي��ة، والتي تمكن المختصين في الهيئة 
الدقيق��ة  والمعلوم��ات  البيان��ات  توفي��ر  م��ن 
والموثوقة والشاملة للجهات الحكومية المعنية 
بالمج��ال الزراعي، بما ُيعينها على وضع خططها 
واس��تراتيجيتها المس��اهمة في تنمي��ة المجال 

الزراعي.
وأكد أن مش��روع المؤش��رات الحيوي��ة للنباتات 
وما يوفره م��ن بيانات ومعلوم��ات يدعم جهود 
المملكة نحو تحقيق سياسة البيانات المفتوحة، 
والت��ي ُتعد م��ن أب��رز السياس��ات الرقمية التي 

اعتمدته��ا الحكومة مؤخرًا، وتؤك��د على إتاحة 
وتبادل البيانات بكل شفافية وبما ُيمكن مختلف 
القطاع��ات ف��ي المملكة م��ن االس��تفادة منها 
إلط��الق مختلف المش��اريع المبتك��رة والمبدعة 

والقادرة على جذب االستثمارات.
وح��ول العوام��ل المس��اهمة في منح المش��روع 
جائزة الج��دارة، أوضح المطاوع��ة أنها تتضمن 
ق��درة المش��روع عل��ى توفي��ر البيان��ات الوافية 
والمفصلة عن واق��ع الغطاء النباتي في البحرين 
باعتماد الحل��ول الرقمية، وهو ما أدى بدوره إلى 
تقدي��م رؤية أكثر ش��مولية عن واق��ع التحديات 
الت��ي تواجه ه��ذا المج��ال، والحل��ول المقترحة 

لتالفيها.
وبين أن م��ن أبرز مخرجات المش��روع، إنتاج 48 
خريطة تفصيلية للمؤش��رات الحيوية للنباتات، 
تظه��ر المناط��ق النباتي��ة في المملك��ة ومدى 
تف��اوت ه��ذا الغطاء، كما س��اعد المش��روع في 
الكش��ف عن المناطق التي تعاني فيها النباتات 
م��ن اإلجه��اد المائ��ي والمناط��ق ذات الوف��رة 

المائية.
وتطرق إل��ى أبرز مزايا المش��روع ومنه��ا توفير 
الخرائط التفصيلية التي ح��ددت المناطق التي 
يتمي��ز النبات فيه��ا بالتركيز العالي في نس��ب 
»اليخضور-الكلوروفي��ل« وال��ذي ُيع��د من أهم 
مكونات النباتات، ويعكس مدى صحتها، ويقدم 
صورة أكثر وضوحًا ع��ن أداء المحاصيل الزراعية، 
كما يساهم في وضع االستراتيجيات الوطنية التي 
تساعد على رفع معدل الكلوروفيل وتحديد مواقع 
النباتات البحرية مثل أش��جار القرم، والكشف عن 
األم��راض التي يمكن أن تعان��ي منها بما يتيح 

للمختصين سرعة العمل على مواجهتها.
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 »السلمانية« ينفي 
وفاة حاالت بسبب مرض فطري

أكدت إدارة مجمع الس��لمانية الطبي أن كل ما ينش��ر في وس��ائل اإلعالم 
التقليدية أو وسائل التواصل االجتماعي هو محل اهتمام لما تمثله هذه 
المعلومة م��ن أهمية لدى المرض��ى والمراجعين للمجمع وس��المتهم، 
منوهًة بالحرص الذي يوليه النواب أيضًا في طرح الموضوعات التي تصل 
إليهم، ومنها ما نش��ر على لس��ان النائب غازي آل رحمة الذي نقدر عاليًا 
حرصه على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين، مبينة أن ما تم تداوله 
ف��ي وس��ائل التواص��ل االجتماعي اليوم بش��أن وفاة عدٍد م��ن المرضى 
بالمجمع الطبي بس��بب اإلصابة ب���)Candida Auris(، غي��ر صحيح، وأن 

المرضى توفوا بسبب مضاعفات في حاالتهم الصحية.
وأوضحت اإلدارة أن )Candida Auris( فطريات ش��ائعة تسبب التهابات 
بالفم، وهي توجد عادًة في المستش��فيات والمنش��آت الصحية في جميع 
أنح��اء العالم بما فيها ال��دول المتقدمة وفي أفضل مؤسس��ات الرعاية 
الصحي��ة، وهي ال ُتش��ّكل خطورة عل��ى حياة المرضى م��ا دامت اإلصابة 
به��ا خارجية ولم تص��ل إلى الدم واألعضاء الداخلية للجس��م، وهي توجد 
 Acinetobacter( في المستش��فيات إلى جانب غيرها من الفطريات مثل
 Preliminary Enterobacter(و  ،)Escherichia coli ESBL(و  ،)MDR
cloacae CRE(، و)Staphylococcus aureus MR(، مضيف��ًة أن فريق 
مكافحة العدوى بمجمع الس��لمانية الطبي يقوم بفحوصات دورية لرصد 

أي ع��دوى محتملة في المجمع الطبي، وقد تم رص��د حاالت إصابة لعدٍد 
من المرضى بعد مس��ح سطح الجلد دون أن تتسبب اإلصابات بحدوث أي 

التهابات داخلية أو إصابات في أي عضو.

 جائزة محمد بن زايد ألفضل 
معلم تناقش خطة عمل دورتها الرابعة

اس��تعرضت جائ��زة محمد بن زاي��د ألفضل معلم، 
خ��الل عقده��ا اجتماع��ًا ض��م المنس��قين لل��دول 
المش��اركة في الجائزة، خط��ة العمل وحجم اإلنجاز 
الرابع��ة، ومناقش��ة  ال��دورة  ف��ي ج��دول أعم��ال 
االس��تعدادات الخاصة بمشاركة المعلمين، بجانب 
مراجعة خطة التسويق ومستجدات الدورة الرابعة 

وآلية التقديم والتقييم.
وقال أمي��ن عام الجائ��زة الدكتور حم��د الدرمكي، 
إن اللق��اء كان مثم��رًا للغاية، وتط��رق إلى جوانب 
تحضيرية عدة، اس��تعدادًا للدورة الرابعة، حيث تم 
التأكيد على مجموعة من المس��تجدات التي طرأت 
على الجائ��زة، وأهميتها في ريادتها وش��موليتها، 
خاصة فيم��ا يتعلق بتضمينها بن��ودًا فرعية، مثل 
وثيقة األخوة اإلنس��انية، التي أطلقت في أبوظبي، 
والسالمة الرقمية ومكافحة التنمر الرقمي، السيما 

بعد ب��روز الحاجة لذلك إثر الوض��ع الصحي الراهن 
والذي أفرز حاجات ملحة الس��تمرار مسيرة التعلم، 
فيما يتعلق بالتعل��م الذكي والرقمي، بجانب بنود 
تتصل في الجوانب السلوكية والنفسية، ورفع معيار 

التسامح ودعم المبادرات الحكومية.
ورحب الدرمكي بالمجتمعين وش��كر لهم تعاونهم 
ودعمه��م الدائم لخطط الجائ��زة وأهدافها، مثمنًا 
الجهود الحثيثة للمنسقين المشاركين في الدورات 
السابقة، ومشيرًا إلى أن الجائزة أصبحت اليوم أكثر 
توس��عًا وانتش��ارًا مع دخول دول جديدة، وإفس��اح 
المش��اركة للمعلمي��ن األجانب، وه��ذا ما يعكس 
فلس��فتها التربوية في تعمي��م الفائدة والوصول 
إل��ى جمي��ع المعلمين الس��تقطابهم للمش��اركة، 
وإبراز أعمالهم التربوية اإلثرائية في مجتمعاتهم 
المدرس��ية. وأك��د أن دعم صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن زاي��د آل نهيان ولي عه��د أبوظبي نائب 
القائ��د األعلى للقوات المس��لحة، الدائ��م للجائزة، 
وتوجيهات��ه وحرص��ه عل��ى أن تظل ف��ي الطليعة 
إش��راقًا وقيم��ة وإنجازًا م��ن أجل تحقي��ق أهدافها 
النبيلة في ترس��يخ مكانة المعل��م، وتطوره وإبراز 
منجزاته، أس��هم في تطور الجائ��زة ومضيها قدمًا 

على طريق التميز والتحديث واالستمرارية.
وذكر الدرمكي أن اللقاء استعرض كذلك االهتمامات 
والرؤى واألفكار المنبثقة عن الدول المشاركة، من 
أجل زيادة حجم مشاركة المعلمين، السيما مع فتح 
ب��اب التقدم للمش��اركة في الجائزة، الفت��ًا إلى أن 
اللقاء بحث في الخطوط العريضة للعمل التنفيذي 
في الدول المش��اركة، وأفضل الممارسات المتبعة 
فيها فيما يتعلق بتعزيز حضور الجائزة في س��ماء 

المعرفة في البلدان المعنية.
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 برعاية محمد بن عبداهلل..
افتتاح »العناية بالسكري« في »البحرين التخصصي«

هدى عبدالحميد «

أعلن مستش��فى البحرين التخصصي وبمناس��بة اليوم 
العالمي للس��كري، أمس في مقر المستش��فى بمنطقة 
الجفير، عن إطالق مركز العناية بالسكري برعاية رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليفة، وذلك إيمانا م��ن بأهمية تلبية 
االحتياجات المتزايدة لرعاية مرضى السكري في مملكة 
البحري��ن عب��ر تقدي��م رعاية ش��املة وكامل��ة لمرضى 

السكري تحت سقف واحد.
وقال العضو المنتدب في المستشفى الدكتور عرداتي: 
»إن م��رض الس��كري يؤث��ر عل��ى جمي��ع جوان��ب حياة 
الش��خص، فال يكفي أن يقوم المري��ض بزيارة الطبيب 
لتقدي��م الرعاي��ة م��ع وصف األدوي��ة الالزم��ة لمرضى 
الس��كري، ولذلك فإن مركز العناية بالس��كري يستخدم 
نهج��ًا ش��اماًل لعالج مرض الس��كري من أجل مس��اعدة 
المرض��ى على معرفة وضعهم الصحي وكيفية التعامل 

مع المرض ليتمكنوا من الحفاظ على صحتهم«.
وأكد ل�»الوطن«، على هامش الفعالية، أن عالج السكري 
ال يعتم��د على تخص��ص طبي واحد فه��و يحتاج رعاية 
طبية من ع��دة أخصائيي��ن لمتابعة ع��الج مضاعفات 
الس��كر وبذلك يحصل على رعاية طبي��ة متكاملة، الفتًا 
إلى أن لمرض السكر مضاعفات تؤثر على القلب، الكلى، 
العي��ن وغيرها ولذا س��يوفر المركز ع��الج للمضاعفات 

المتزامنة مع مرض السكر.
ب��دوره، ق��ال أخصائي الغ��دد الصم��اء الدكت��ور ماهر 
الش��اهين: »يهت��م مرك��ز العناي��ة بالس��كري بتنظيم 
نس��بة الس��كر في الدم والوقاية من ارتفاع نسبته في 
الدم وإدارته وعالج��ه واالضطرابات المصاحبة له، مثل 
اعتالل الكلية السكري واعتالل الشبكية السكري واعتالل 
األعص��اب الس��كري وأم��راض القلب التاجية والس��كتة 

الدماغية«.
وأضاف أن الهدف األساس��ي للمركز هو مساعدة مرضى 
السكري في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم 

وتحقيق نس��بة الس��كر المس��تهدفة في الدم بسهولة 
والح��د من مضاعف��ات األمراض الح��ادة والمزمنة مثل 
أم��راض القل��ب واألوعي��ة الدموي��ة واعتالل الش��بكية 
الس��كري واعتالل الكلية السكري باإلضافة إلى الحد من 

مضاعفات الحمل المرتبطة بمرض السكري«.
وأوضح، أن هناك إحصائيات صادرة من أطلس الس��كري 
الص��ادر عن االتحاد العالمي للس��كري، أوضحت أنه في 
الع��ام 2017 يق��در ع��دد المصابي��ن البالغين بمرض 
الس��كري في البحرين ب���165 ألفًا وبنس��بة 16.5% من 
الس��كان، حيث ارتفعت اإلصابات ف��ي العام 2020 إلى 
202 أل��ف إصابة أي بواقع 37 أل��ف حالة جديدة خالل 3 

أعوام.
وأكد أنه كلما تق��دم العمر كلما زادت إمكانية اإلصابة 
بالس��كري من النوع الثاني، مبينًا أن نسب االنتشار أكبر 

لدى النس��اء بحكم بقائهن في المن��زل لفترات طويلة، 
مش��ددة عل��ى ضرورة نش��ر ثقاف��ة ممارس��ة الرياضة 
س��اعة يومي��ًا لمدة 5 أيام باألس��بوع، م��ع تقليل كمية 
الكربوهي��دات ف��ي الغ��ذاء، ونمط الحي��اة الصحي من 
خالل ممارس��ة الرياضة واألكل الصحي حجر األساس في 

الوقاية من مرض السكري.
ولفت ش��اهين، إلى أن زي��ادة أعداد الح��االت المصابة 
بالس��كري خالل فترة الجائحة ال يمكن ربطها باإلصابة 
بفي��روس كورونا فهي حاالت فردية وال يوجد لدينا أدلة 
تؤك��د ذلك، ولكن كان له تأثي��ر على المصابين كعدم 

انضباط السكر في الدم وزيادة المضاعفات.
وحول العالج��ات الجديدة أو اس��تخدام الخاليا الجذعية 
كعالج شافي لمرض الس��كر، أشار إلى أنه ال يوجد عالج 
ش��اف حتى اآلن وهناك وتجارب مث��ل زراعة البنكرياس، 

وكله��ا محكومة بش��روط صعب��ة، وتكون كخي��ار أخير 
للمصابين بالنوع األول.

وفي ذات الشأن، قال استش��اري الطب الباطني الدكتور 
مني��ب الدين أحمد: »يقدم المرك��ز فريق طبي متكامل 
متع��دد التخصصات، يضم مجموعة من األطباء كأطباء 
الغ��دد الصماء وأطب��اء الباطنية وأطب��اء العيون وأطباء 
القلب وأطباء الكلى وأطباء األعصاب وأخصائيي التغذية 
وأخصائي��ي العالج الطبيعي رعاية ش��املة تحت س��قف 
واح��د«، مؤك��دًا أن »جمي��ع خدم��ات مرضى الس��كري 
بم��ا في ذل��ك برامج رعاية مرضى الس��كري المخصصة 
واالستشارات الطبية وفحص مضاعفات مرض السكري 
وخط��ط التغذية الش��خصية، كما س��يتم توفير قس��م 
للتمارين الرياضي��ة ونمط الحي��اة والتثقيف والتوعية 

حول مرض السكري في مركز رعاية مرضى السكري«.
يش��ار إلى أنه وبحسب وزارة الصحة، فإن البحرين تعتبر 
من أكثر الدول إصابة بمرض الس��كري حيث تبلغ نسبة 
اإلصابة بمرض السكري 16.3% من السكان البالغين في 
الفئة العمرية بي��ن 20-79، وهي الفئة العمرية التي 
تعتبر األكثر أهمية اإلنتاجية االجتماعية واالقتصادية.

شاهين: 37 ألف إصابة جديدة بالسكري خالل 3 أعوام

العضو المنتدب: نوفر أطباء مختصين لعالج مضاعفات السكري
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اإلنجاز المعلق
أس��عد كثيرًا بهذه اإلنجازات التي تش��هدها الس��لطة القضائية، بمواكبتها 
أدوات العصر ومتطلباته، وبثقتها بقدراتها على اإلنجازات بوضع مؤش��رات 

قياٍس تشكل تحديًا كبيرًا لها أمام الرأي العام والمسؤولين.
العدالة الناجزة تتحقق كما قال المستش��ار عبداهلل حس��ن البوعينين، نائب 
رئيس المجلس األعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، بتقصير أمد التقاضي 
وتس��ريع الفصل ف��ي الدعاوى، هذا هو اله��دف أما كيف يق��اس الهدف فإن 
المجلس وضع نصب عينيه س��قفًا وحدًا أقص��ى ال يجب أن يزيد أمد التقاضي 
فيه أكثر من 180 يومًا للفصل في أي دعوى أي ستة شهور من تاريخ تسجيل 

الدعوى إلى صدور الحكم.
تحٍد كبير ونحن على ثقة بقدرة السلطة القضائية على تحقيقه.

وقد شرح سعادته كيف سيتم ذلك:
أواًل برفع كفاءة اإلجراءات وجودة األحكام القضائية. 

وكيف سيتحقق ذلك؟
من خالل:  

1: استحداث مسارات قضاة متخصصين.
2: تطوير نظام تقييم األداء القضائي )التفتيش القضائي(.

 3: تطوير المحاكم بشكل عام بما فيها محاكم التنفيذ على النحو الذي يؤدي 
لتحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه وحماية المدين من زيادة مديونياته 

ومحكمة اإلفالس.
 4: إعادة التنظيم.

5: إعادة هندسة اإلجراءات القضائية وتبسيطها.
أم��ا الهدف الثاني يتمثل في تنمية الكف��اءات القضائية البحرينية وتأهيلها 

المستمر.
فسيتحقق ذلك من خالل:

1: االستعانة بالمؤسسات المحلية والعالمية في التدريب القضائي.
2: وضع إرشادات وتعليمات قضائية توحد تقديرات المحاكم.

3: إنشاء قاعدة المعلومات القضائية حتى تكون مرجعًا لألحكام والتشريعات 
بالنسبة للقضاة والجمهور من المحامين والباحثين وغيرهم.

أما الهدف الثالث فهو بقياس مدى تحقق احتياجات ورضا المتقاضين.
وكيف سيقاس ذلك؟

1: من خالل وضع آلية لتنظيم اللقاءات الدورية مع الشركاء لتطوير اإلجراءات 
والخدمات القضائية.

2: إنش��اء نظام الش��كاوى القضائي��ة لتعزيز التواصل م��ع المجتمع وتحديد 
معوقات المتقاضين في المحاكم.

الصراح��ة تطور كبير خاصة أن التحول الرقمي سيس��هل كثي��رًا تحقيق تلك 
اإلنجازات لما لس��هولة إنشاء قواعد البيانات وتتبع بقية المؤشرات وقياسها 

من إمكانية وبنية تحتية إلكترونية استعدت لها البحرين.
هذا التطور س��يخدم كثيرًا س��معة البحرين الدولية، هذا المؤشر يعزز الثقة 
بالبحرين ويضعها على قوائم الدول المتقدمة في مؤش��رات العدالة خاصة 
أن ما تم توفيره للسلطة القضائية الكثير من الدعم كي تحقق هذه السرعة 
الكثير بفضل توجيهات سمو ولي العهد، إنما ولكن وحيث إن.. مازالت تبقى 
المعضل��ة التي هي خارج نطاق التطوير والتغيير، وتبقى لدينا عضلة معاقة 
في نمونا تمنع تصدرنا قوائم الدول المنافس��ة في س��لم »العدالة الناجزة« 
إن بق��ي القضاء الش��رعي كما هو خ��ارج نطاق التطوير وخ��ارج نطاق الدولة 

وسلطاتها.
تبقى انتشار قصة واحدة فقط من عشرات القصص من قصص »المعلقات« 
التي تروي فيها ضحيتها بقاء ملفها في أروقة المحاكم أكثر من عشر سنوات 
لتنس��ف ه��ذا اإلنجاز من قمة رأس��ه وتعيدن��ا للمربع رقم واح��د، هل يعرف 
سعادة المستش��ار كم يومًا في العشر س��نوات؟ 3650 يومًا هنا التحدي هنا 
اإلنج��از لنجع��ل ال�180 يومًا ف��ي كل المحاكم وليس فقط تل��ك التي تخدم 

القضايا التي بها )فلوس( وتخص المدينيين.
وماذا س��نفعل لو انتش��رت قصة من قصص األحكام التي تستعين بفتاوى 
دينية ال بقانون األس��رة مثل حكم النفقة كالذي صدر في 27 أكتوبر وخاص 
بأح��كام النفقة والذي يعتمد على مرجعية رجل دين ويرمي بقانون األس��رة 
عرض الحائط، فمن��ع عن األبناء حق النفقة ألنهم ال يقيمون معه في نفس 
المس��كن! ليش��كل هذا العجز عن التطوير في هذا الف��رع القضائي تناقضًا 
صارخ��ًا بين ما يدار في جميع المحاك��م المدنية والجنائية من تطوير وتقدم 
وبق��اء هذا الفرع خارج نطاق التغطية. ف��ال قضاة متخصصون وال التزام بأي 
م��ن مؤش��رات التطوير ال��ذي تحدث عنه المستش��ار عب��داهلل البوعينين وال 
تفتي��ش قضائي، وكأن الدولة بكل منظوماتها ق��ررت ترك هذا الفرع خارج 
نطاق التغطية. نش��يد بما أنجزتموه ونشد على أيديكم ولكنه سيبقى إنجازًا 

معلقًا كالمعلقات الالتي لم ينصفهن القضاء.

 معرض »األمل في الحياة« 
يفتح أبوابه بمركز الفنون اليوم

للثقاف��ة  البحري��ن  هيئ��ة  تفتت��ح 
س��فارة  م��ع  بالتع��اون  واآلث��ار، 
بنغالديش لدى مملكة البحرين في 
مرك��ز الفنون اليوم، معرض »األمل 
في الحياة« للفنان جهانغير حسين. 
ه��ذه  عب��ر  حس��ين  ويس��تعرض 
التجربة الفنية أعمااًل إبداعية ترّوج 
لقي��م المحب��ة والتآل��ف والتراب��ط 
وتلق��ي الضوء على س��بل التعايش 
وتجاوز ظروف العزلة التي فرضتها 
جائحة في��روس كورونا )كوفيد19(، 
م��ن خ��الل التمّس��ك باألم��ل الذي 

يصنع��ه اللقاء وب��أن تعود الحياة إل��ى طبيعتها. يذكر أن جهانغير حس��ين 
ولد عام 1964 في دكا ببنغالديش. ويعمل كفنان مس��تقل وهو حاصل على 
درج��ة الماجس��تير في الفنون الجميل��ة من معهد الفن��ون الجميلة، جامعة 
دكا، بنغالديش. يعتمد أس��لوبه في الرسم على الطراز الغربي الحديث، وله 
مش��اركات في معارض س��واء فردية أو جماعية، ف��ي بنغالديش وكذلك في 

الخارج. 
وسيس��لط الضوء في أعمال��ه على العالقات التي تجمعن��ا وتربطنا ببعضنا 
البع��ض والبيئة التي نعي��ش فيها. فمن خالل فنه اإلبداع��ي، يحاول الفنان 
أن يحفز الجميع على التفكر في الحياة البش��رية والتأمل في مآالتها وطريقة 

تفاعلنا وتعاملنا مع العالم المحيط بنا.

 »هو ألهمني« يعرض 
 تأثير الشخصيات اإليجابية 

في حياة 571 طالبة
أس��هم المشروع التربوي النوعي »هو ألهمني« في توفير منصة 
نموذجية الستعراض تأثير الش��خصيات اإليجابية الملهمة في 
حياة 571 طالبة بمدرس��ة النزهة االبتدائية للبنات، على صعيد 
تطوير الطاقات واإلبداعات والمواهب والمعارف، بأس��لوب حي 
تفاعل��ي، لتعزي��ز الثقة بالنف��س وتنمية روح القي��ادة وتطوير 
المه��ارات اللغوية وطالقة التحدث لدى المش��اركات، مع تبادل 
التج��ارب النافع��ة بين الجمي��ع. ويقوم المش��روع عل��ى تنفيذ 
سلس��لة من الحلقات المصورة، وعرضها في المدرس��ة بمعدل 
حلقة شهريًا، تتضمن مقابلة مع إحدى التلميذات، تتحدث فيها 
عن تجربتها في االس��تفادة من الشخصية التي ألهمتها ونّمت 

المهارات والطاقات والمخزون المعرفي لديها، لتتميز وتبدع. 

 مركز أمريكي يحذر 
من تفشي الحصبة بين األطفال

حذر المركز األمريكي للسيطرة على األمراض والوقاية 
منها »س��ي دي س��ي«، من أزمة تلوح في األفق تتعلق 
بلقاحات الحصبة لألطفال، بحسب تقرير نشرته شبكة 

»فوكس نيوز«.
ورغم أن تقريرًا صادرًا عن »س��ي دي سي«، يقول: »إن 
ح��االت الحصب��ة المبلغ عنه��ا انخفض��ت، مقارنة في 
الس��نوات الماضية، إال أن خطر تفشي المرض آخذ في 

االزدياد«.
وتش��ير األرق��ام إلى أن أكث��ر من 22 ملي��ون طفل لم 
يحصلوا على جرعتهم األولى من لقاح الحصبة، وهو ما 
يمث��ل أكبر زيادة منذ عقدين. وتلقى 70% من األطفال 
جرعته��م الثانية من لقاح الحصبة، فيما تم تأجيل 24 

حملة تطعيم في 23 دولة بسبب جائحة كورونا.

وعل��ى الرغم من انخفاض ح��االت الحصبة المبلغ عنها 
بأكث��ر من 80% ف��ي 2020، إال أن ه��ذا ال يعني تراجع 
األرق��ام، حيث تده��ورت مراقبة الحصبة ح��ول العالم 

أيضًا.

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى القائد األعلى خالل تفضل جاللته بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أمس



المنامة - بنا

تفضـــل عاهل البـــالد القائد األعلـــى صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة بزيارة إلى القيادة 

العامة لقوة دفاع البحرين أمس.
وخالل الزيارة اطلع جاللته على الخطط والبرامج 
المســـتقبلية لتطوير مختلف أسلحة ووحدات قوة 
دفـــاع البحريـــن، حيـــث أعرب جاللـــة الملـــك القائد 
األعلـــى عـــن اعتزازه بقـــوة دفاع البحريـــن ورجالها 
البواســـل الذين ســـطروا أســـمى قيم الـــوالء للوطن 
وما يتميزون به من شجاعة لتنفيذ المهام المنوطة 
بهـــم بأعلـــى درجـــات اإلقـــدام واالنضبـــاط، مؤكـــدا 
جاللتـــه أنهم موضع تقديرنـــا الكبير وفخر للبحرين 
وأهلهـــا دائمـــا، شـــاكرا جاللتـــه لهـــم جميعـــًا الجهود 
الـــذي يبذلونها بكل عزم وإخـــالص حمايًة لنهضتنا 
البحريـــن  أبنـــاء  حققهـــا  التـــي  الظافـــرة  الوطنيـــة 
بتكاتفهـــم وتعاُضِدهـــم معـــا، متمنيـــا جاللته لرجال 
قـــوة الدفـــاع البواســـل المخلصيـــن دوام التوفيـــق 
والســـداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل 
البـــالد وخارجهـــا، ولوطننـــا الغالي العزيز اســـتمرار 

االزدهار والرقي.

جاللة الملك اطلع على الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير مختلف األسلحة والوحدات

رجال قوة الدفاع محل تقديرنا وفخر للبحرين وأهلها
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نائب رئيس مجلس الوزراء متحدثًا لرئيس التحرير

جاللة الملك القائد األعلى لدى تفضله بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين

للبالغين 18 عاما ويعانون من نقص المناعة

إجازة االستخدام الطارئ لدواء “افوشيلـد”
المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

وافقت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن والخدمات 
علـــى  اليـــوم  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  الصحيـــة 
االستخدام الطارئ لدواء افوشيلد؛ وذلك للوقاية 
من فيـــروس كورونا )كوفيـــد19-( كأول دولة في 
العالـــم تجيـــز الـــدواء، للبالغين من العمـــر 18 عاًما 
فما فوق، الذين يعانون من نقص المناعة أو الذين 
يتناولـــون أدويـــة تثبـــط المناعة، وكذلـــك األفراد 
الذيـــن لديهـــم وظائـــف تعرضهـــم لخطـــر انتقـــال 
العـــدوى. ويأتي القرار بنـــاء على مراجعة وتقييم 

المصنعـــة  الشـــركة  قبـــل  مـــن  المقدمـــة  البيانـــات 
“أسترازينكا” الذي تم تنفيذه من قبل قسم تنظيم 

المنتجات الصيدالنية في الهيئة.
مزيـــج  مـــن  مصنـــوع  افوشـــيلد  دواء  أن  يذكـــر 
مـــن أثنيـــن مـــن األجســـام المضـــادة، والـــذي حقق 
“انخفاضـــا ذا داللة إحصائية فـــي حاالت اإلصابة 
التـــي  أو  الحـــاد  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  بفيـــروس 
أدت إلـــى الوفاة “ لدى المرضـــى الذين لم يدخلوا 
المستشـــفى ومن يعانون مـــن أعراض بين خفيفة 

إلى متوسطة. وشارك أكثر من 5000 شخص في 
التجـــارب الســـريرية المســـماة PROVENT، حيث 
ثبـــت أن المزيج فعال بنســـبة 77 ٪ ضد فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد19-( ، بينما لم تكن هنـــاك تقارير 
عـــن أي أعـــراض شـــديدة داخـــل المجموعـــة التي 
تلقـــت العـــالج. كمـــا أظهـــرت بيانات الســـالمة أنه 
بشـــكل عـــام، حيـــث كان معدل حـــدوث األعراض 
الشـــديدة متوازًنـــا لدى أولئك الذيـــن تلقوا مزيًجا 

وهمًيا.

مجوهرات آسيا تعود إلى معرض الجواهر العربية 2021

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Rabi-2 1443 1010 ربيع الثاني 
NOV 2021 1515 نوفمبر

Year: 14السنة
No: 4780العدد
MONاالثنين

)03(

دعا وزير الخارجية السعودي األمير فيصل 
بن فرحان آل ســـعود الطبقة السياسية في 
لبنـــان إلى إنهـــاء “هيمنة” جماعة حزب هللا 
المتحالفـــة مـــع إيـــران مؤكـــدا أن الريـــاض 
ال تنـــوي التعامـــل مـــع الحكومـــة اللبنانيـــة 
فـــي الوقت الحاضـــر. ويواجه لبنان أســـوأ 
أزمـــة دبلوماســـية علـــى اإلطالق مـــع دول 
الخليـــج بســـبب تصريحات لوزيـــر اإلعالم 
انتقـــد خاللهـــا التدخـــل بقيـــادة الســـعودية 

فـــي اليمـــن، وعلـــى إثـــره طـــردت الريـــاض 
ســـفير لبنان واســـتدعت مبعوثها وحظرت 
جميع الـــواردات منه. أكد وزيـــر الخارجية 
الســـعودي األميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان آل 
ســـعود إن المملكـــة ال تعتـــزم التعامـــل مـــع 
الحكومـــة اللبنانيـــة حاليـــا، وســـط خـــالف 
عميـــق بيـــن البلدين، مكـــررا دعـــوة الطبقة 
السياســـية إلى إنهاء “هيمنة” جماعة حزب 

هللا المتحالفة مع إيران. 

السعودية: ال فائدة من التواصل 
مع الحكومة اللبنانية

بيروت - وكاالت
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كشف نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالـــد بـــن 
عبـــدهللا آل خليفـــة عـــن أن القطـــاع الخـــاص فـــي مملكة 
البحريـــن يقـــود تنفيذ مشـــاريع بنية تحتيـــة عصرية في 
القطاعات الصناعية والصحية والســـياحية واللوجستية 

والعقارية بقيمة 22 مليار دوالر. 
وقـــال نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي حـــوار أجراه 
رئيـــس تحرير “البالد” مؤنس المردي على هامش الزيارة 
التـــي أْطلـــع فيها رؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحلية على 
آخر مســـتجدات ســـير العمل في مشـــروع منتجع جميرا 
خليـــج البحرين: “إن الحكومة عاقدة العزم على مواصلة 
العمـــل مع القطاع الخاص؛ نظـــرًا للنجاحات التي حققتها 
مشـــاريع الشـــراكة بين القطاعين، والتي كانـــت ثمرة من 

ثمار التعاون المشترك”.

“الخاص” يقود مشاريـع بـ 22 مليـار
في حوار شامل وموسع أجراه رئيس التحرير حول واقع البنية التحتية.. الشيخ خالد بن عبداهلل لـ “^”:
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رأس وزيـــر الداخليـــة الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة 
االجتماع الثامن والثالثين لوزراء 
الداخليـــة بـــدول مجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية، والذي عقد 
أمـــس في مملكـــة البحرين، حيث 

ألقى كلمة أكد فيها
 أهميـــة مراجعة وتعزيز إجراءات 
الحماية المدنيـــة من خالل تبادل 
الخبـــرات واالطالع على التجارب 
العمليـــة في هذا الشـــأن؛ من أجل 
تحقيـــق أعلـــى معـــدالت الحمايـــة 
أن  العامة،مضيفـــًا  والســـالمة 
منظومـــة تبـــادل الخبـــرات تعتبـــر 
أساســـا في تعزيز التعاون األمني 
المشترك، مستعرضا تجربة مملكة 
البحرين وما أنجزته بفضل الرؤى 

وتوجيهـــات  الســـامية   الملكيـــة 
ومتابعـــة صاحـــب الســـمو الملكي  
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 

العقوبـــات  لبرنامـــج   ، الـــوزراء 
البديلـــة وبرنامـــج مراكز اإلصالح 
كمشـــروع  المفتوحـــة  والســـجون 

وإنســـاني،  وحضـــاري  وطنـــي 
يستهدف تطوير منظومة العدالة 

الجنائية.

تبادل الخبرات أساسا في تعزيز التعاون األمني
وزير الداخلية يستعرض أمام اجتماع وزراء داخلية دول المجلس تجربة البحرين في العقوبات البديلة

المنامة-وزارة الداخلية
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رئيس التحرير

وزير الداخلية مترئسا اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس
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تحـــت رعايـــة محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو 
الشيخ خليفة بن علي آل خليفة، أقامت 
المحافظة وبالتعاون مع جمعية السكري 
البحرينيـــة نـــدوة افتراضية عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي تحـــت شـــعار “رعايـــة 
وليـــس الحقـــًا”،  اآلن  الســـكري  مرضـــى 
وذلـــك تزامًنا مـــع اليوم العالمي للســـكر، 
بحضور رئيـــس المجلس األعلى للصحة 
رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة الســـكري 
الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، ونائـــب محافـــظ الجنوبيـــة 
العميـــد عيســـى الدوســـري، وعـــدد مـــن 

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.
وأكد ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية 
تنظيـــم  علـــى  حريصـــة  المحافظـــة  أن 
وإقامة الفعاليات الصحية والمجتمعية، 
والتـــي تتزامن مـــع المناســـبات العالمية؛ 
الشـــراكة  مبـــدأ  ترســـيخ  بهـــدف  وذلـــك 
المجتمعيـــة وتعزيز المبـــادرات الصحية 
النموذجيـــة وفـــق أعلى معاييـــر الجودة 
الحضاريـــة  الصـــورة  تعكـــس  التـــي 
للمحافظـــة؛ ســـعيًا إلـــى ترســـيخ الوعي 
الصحـــي بيـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع 
األمـــر الـــذي يعود بالخيـــر والمنفعة على 

الجميع.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ألقـــى  وقـــد 
للصحـــة رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
السكري الفريق طبيب الشيخ محمد بن 
عبـــدهللا آل خليفة، كلمة أشـــار فيها إلى 
أهميـــة زيادة وعي المجتمع حول مرض 
الســـكري والوقايـــة منـــه مـــع الحـــد مـــن 
مضاعفاتـــه من خالل ممارســـة النشـــاط 
البدنـــي واتباع النظـــام الغذائي الصحي 
فـــي  الجمعيـــة  دور  مبينـــا  المتـــوازن، 
نشـــر الوعـــي والتثقيف الصحـــي بطرق 
الوقاية من المرض بين مرضى السكري 
وتشجيعهم على الممارسات الصحيحة.

الوكيـــل  أشـــارت  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
المســـاعد للصحة العامة بـــوزارة الصحة 
مريـــم  الســـكري  جمعيـــة  رئيـــس  نائـــب 

الهاجـــري، إلى ان رؤية جمعية الســـكري 
العمـــل  منطلـــق  مـــن  تأتـــي  البحرينيـــة 
المتكامـــل مـــع المؤسســـات الحكوميـــة؛ 

لمرضـــى  الخدمـــات  افضـــل  لتقديـــم 
الســـكري مـــع تمكيـــن المرضـــى وذويهم 
من التعايش مع السكري بنجاح وتفادي 

مضاعفاته.
من جهة أخرى، قدمت استشارية الغدد 
الصماء والســـكري في مستشـــفى الملك 

حمد الجامعي ورئيســـة اللجنـــة العلمية 
دالل  البحرينيـــة  الســـكري  بجمعيـــة 
الرميحـــي، شـــرحًا تفصيليـــًا حـــول داء 
الســـكري ومخاطـــرة علـــى صحـــة الفرد، 
كمـــا تطرقت إلى ســـبل تجنـــب اإلصابة 
من المرض عبر اتباع األساليب الحديثة 
فـــي الصحـــة والتـــي تســـهم في ســـرعة 
التشـــخيص ووضـــع الحلـــول المبتكـــرة، 
البرامـــج  أبـــرز  عـــرض  إلـــى  باإلضافـــة 
الصحيـــة الهادفـــة التي تقدمهـــا جمعية 
شـــرائح  لمختلـــف  البحرينيـــة  الســـكري 

المجتمع.
مـــن جانبهـــم، عبـــر الحضـــور فـــي ختام 
اللقـــاء عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لجهود 
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة، ودوره البارز 
فـــي رعاية ودعم الفعاليـــات والمبادرات 
الصحيـــة والتوعوية التي تعزز من مبدأ 
الشراكة المجتمعية والتنسيق المشترك 
المؤسســـات والجمعيـــات  مـــع مختلـــف 

ذات العالقة.

المنامة - وزارة الداخلية

تعزيز المبادرات الصحية النموذجية وفق أعلى معايير الجودة
سمو محافظ الجنوبية يرعى ندوة “رعاية مرضى السكري اآلن وليس الحقاً”
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